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Sammanfattning 
Vi har undersökt hur utseendeskapande tar sig uttryck hos tonårstjejer, för att tillhandahålla 

ett alternativ till fördomen om den ytliga och utseendefixerade tonårstjejen. Tidigare 

forskning inom området tonårstjejer och utseende är överlag kvantitativ och missar därför 

många faktorer som påverkar tonårstjejer och deras utseendeskapande. Vårt syfte var att 

undersöka hur utseende tar sig uttryck hos tonårstjejer. Mer specifikt var våra frågeställningar: 

Vad innebär utseende för tonårstjejer? Hur praktiseras utseende hos tonårstjejer? Vilken 

betydelse har utseende för tonårstjejer? Vad påverkar utseendeskapandet hos tonårstjejer? 

Vilken betydelse har tonårstjejers relationer med andra tonåringar för utseendet? För att få en 

så empirinära förståelse som möjligt har vi använt oss av Grundad Teori. Vi har observerat 

tonårstjejer och deras bloggar, samt utfört tre fokusgruppintervjuer och fyra enskilda 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultat visade att tonårstjejer umgås i starkt 

sammansvetsade tjejgrupper och att de måste fixa sitt utseende i enlighet med tjejgruppens 

utseendemässiga konformitet för att få vara med i gruppens gemenskap. Vi har diskuterat vårt 

resultat i förhållande till tre teoretiska begrepp: Framträdande, gruppidentiteten och 

självidentiteten.   

 

Nyckelord: utseende, utseendeskapande, tonårstjejer, tjejgrupper, utseendemässig 

konformitet, massmedia 
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1.  Inledning 
Låt oss måla upp bilden av gruppen med tonårstjejer år 2010. På ytan: Fyra till elva tjejer som 

utseendemässigt liknar varandra från topp till tå. Man ser dem på stan tillsammans, 

shoppandes, fikandes eller ivrigt samtalandes med varandra. De tillskrivs ofta egenskaper som 

att vara ytliga, utseendefixerade och narcissistiska. Något som vi strax ska se inte stämmer. 

Utseende är inte bara en ytlig fix idé hos tonårstjejer, som finns där bara för att en tonårstjej 

ska bry sig om utseendet. Tvärtom är utseendet en avgörande praktik inom tonårsgrupper, 

som har mycket mer att tillföra än den fåfänga fixeringen, som man kan tolka det som vid 

första anblicken. På grund av utseendets totalt visuella karaktär, hade även vi väntat oss en 

problematik orsakad av ytlighet hos tonårstjejerna. Men ganska snart blev vi varse att 

tonårstjejer har utseendet att tacka för en stor del av de sociala och trygga aspekterna i sina 

liv. Vår studie tillhandahåller ett nytt perspektiv på tonårstjejers utseende. Vi fördjupar oss i 

utseendets betydelse i tonårstjejernas liv och tillhandahåller en mer komplex beskrivning av 

det som vid första anblick kan misstas för att vara utseendefixering. 

   Vi ville med vår undersökning ta reda på hur tonårstjejers utseendeskapande ter sig, samt 

vilka innebörder det har. År 2010 förmedlas budskap om utseende på mikro såväl som på 

makro nivå, till människor i Sverige. På mikronivå förmedlar vänner, klasskompisar, 

pojkvänner och den lokala affärens skyltfönster budskapen. På makronivå förmedlar 

världstäckande företag, globaliserad massmedia och internationella mötesplatser på Internet, 

budskapen. Dessa nås tonårstjejer av. Vi ville undersöka följderna av detta.  

   Tidigare forskning inom området tonårstjejer och utseende berör tonåringars 

självförtroende, massmedia och dess betydelse för tonåringars självbild, tonåringars 

shoppingvanor och klädval samt popularitet bland tonåringar. Vi anser att det finns en lucka i 

forskningen beträffande tonårstjejer och utseende. En stor del av forskningen är kvantitativ, 

vilket innebär att olika på förhand konstruerade egenskaper kvantitativt har mätts. Vår studie 

är istället kvalitativt genomförd, vilket innebär att en företeelse har klargjorts, det vill säga att 

dess kvalitet har fastställts. I vår studie har vi således låtit tjejerna själva komma till tals och 

leverera sin version av hur verkligheten beträffande utseende är beskaffad. Vi har vi i vår 

undersökning tagit hänsyn till att tonårstjejers liv är komplexa. I praktiken innebär det att vi 

har varit öppna för vilka olika faktorer som påverkar tonårstjejer och utseende, samt hur dessa 

faktorer samverkar. Detta sätt att närma sig och förhålla sig till forskningsområdet i fråga är 

något vi anser saknas i tidigare forskning.  

   Eftersom tonårstjejer alltför ofta blir tagna för att vara ytliga och narcissistiska är det vanligt 

att deras bekymmer inte tas på allvar. Med denna rapport tillhandahåller vi en insyn i 

tonårstjejers utseendeskapande och den bakomliggande betydelsen av utseendet. Vår 

förhoppning är att denna rapport ska bidra till att tonårstjejer i sitt utseendeskapande bemöts 

med en större förståelse och utan fördomar. 

2.  Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka hur utseende tar sig uttryck hos tonårstjejer. Mer specifikt är våra 

frågeställningar: Vad innebär utseende för tonårstjejer? Hur praktiseras utseende hos 

tonårstjejer? Vilken betydelse har utseende för tonårstjejer? Vad påverkar utseendeskapandet 

hos tonårstjejer? Vilken betydelse har tonårstjejers relationer med andra tonåringar för 

utseendet? 

3.  Disposition 
Nu kommer vi att ge en översikt för hur denna rapport är upplagd genom att i korthet berätta 

vad de olika kapitlen och avsnitten berör.  
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   I kapitlet Tidigare forskning presenteras forskningen inom området tonårstjejer och 

utseende. Forskningen redogörs för inom områdena: Tonåringars självbild, massmedias 

betydelse, tonåringars shoppingvanor och klädval, popularitet bland tonåringar. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning om den tidigare forskningen. 

   I kapitlet Metod redogör vi för Grundad Teori som vår metodologiska ansats, samt varför 

och hur vi använt oss av metoden. Urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder, samt 

analysförfaranden beskrivs i tre olika faser som vi följt i vår undersökning. Vi argumenterar 

även för vårt val av Glasers modell av Grundad Teori. 

   I kapitlet Resultat presenteras det resultat vi kommit fram till i vår studie. Resultatet 

presenteras enligt följande: Kärnkategorin, underkategorier och sist underkategoriernas 

samverkan med varandra. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av hela resultatet. 

   I kapitlet Diskussion berättar vi hur vårt resultat besvarar studiens syfte och frågeställningar. 

Sedan följer en presentation av de teoretiska begrepp som vi sätter vårt resultat i förhållande 

till i efterföljande avsnitt. Därefter diskuterar vi vårt resultat i förhållande till tidigare 

forskning inom området tonårstjejer och utseende. Då berättar vi även vad vår studie tillför 

forskningen på området. Därpå följer en självkritisk diskussion. Diskussionskapitlet avslutas 

med våra egna reflektioner om resultatet och de förslag vi ger till vidare forskning inom 

området tonåringar och utseende.  

4.  Tidigare Forskning 
Nedan kommer vi att redovisa den forskning vi tagit del av inom områdena tonårstjejer och 

utseende. Vi redogör för tolv forskningsartiklar som på olika sätt belyser dessa områden. 

Artiklarna har vi funnit på databaserna ”Sociological abstract” och ”Elin”. Vi har sökt på 

följande ord för att finna relevant forskning: Self-esteem, appearance, adolescen*, youth, 

teenage*, group*, blog*, consumption, cloth*, peer*, media, shopping. Forskningen 

presenteras i fyra avsnitt som vi har rubricerat i enlighet med vad forskningen handlar om: 

Tonåringars självförtroende, Massmedia och dess betydelse för tonåringars självbild, 

Tonåringars shoppingvanor och klädval, Popularitet bland tonåringar. Slutligen kommer vi att 

sammanfatta vad den tidigare forskningen berör. 

4.1. Tonåringars självbild 

I den tidigare forskningen har vi funnit att det råder olika meningar om huruvida tonåringars 

självförtroende överlag är bra eller dåligt. Forskningen belyser huruvida budskap om utseende 

påverkar självförtroendet eller inte. Det råder motstridigheter även beträffande detta. 

 

Seidah och Bouffard (2007) har utfört en studie som handlar om hur tonåringar tror att 

självförtroende och belåtenhet med utseendet samspelar med varandra, samt hur de upplever 

sin kompetens inom vardagliga områden.  Författarna redogör för en studie gjord av Zympf 

och Harter, som publicerats år 1989, där man frågat tonåringar om de tror att självförtroendet 

kommer från belåtenheten med det egna utseendet eller om belåtenheten med det egna 

utseendet istället kommer från självförtroendet. Det visade sig att ungefär 40 % höll med om 

det första påståendet och bland dessa tonåringar var majoriteten tjejer. (ibid. s. 257) Detta 

inspirerade författarna att utföra en nutida version av Zympfs och Harters studie, med en 

utökning av några variabler som inte undersöktes i ovanstående studie. Syftet med Seidahs 

och Bouffards studie var för det första att undersöka fördelningen av ungdomar, enligt kön 

och årskurs, inom de respektive två grupperna: De som tror att självförtroendet kommer från 

belåtenheten med det egna utseendet (Grupp 1), samt de som tror att belåtenheten med det 

egna utseendet kommer från självförtroendet (Grupp 2). För det andra syftade studien till att 

utöka slutsatserna av originalstudien genom att undersöka huruvida ungdomars upplevelse av 
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sin kompetens inom olika vardagliga områden varierade enligt hur de värderade sitt utseende. 

De vardagliga områdena som upplevd kompetens undersöktes inom var: Skola, atletiska 

aktiviteter, socialt och romantiskt. (ibid. s. 257-258) Studien genomfördes med hjälp av 

enkäter som 1362 ungdomar (både killar och tjejer) från årskurserna 7, 9 och 11 fick fylla i. 

(ibid. s. 258) 

   Resultatet visade att 35 % av deltagarna hamnade i Grupp 1 (de som tror att självförtroende 

kommer från belåtenheten med utseendet), vilket ligger nära resultatet från originalstudien. 

Andelen tjejer och killar i Grupp 1 var så gott som lika stora, vilket skiljer sig från 

originalstudien. (ibid. s. 259, 262) Detta, hypotiserade författarna, kunde innebära att utseende 

har blivit lika viktigt för unga killar som för unga tjejer. (ibid. s. 262) Resultatet visade även 

att de medverkande som hamnat i Grupp 1 överlag värderade sin kompetens sämre än de 

medverkande som hamnat i Grupp 2 (de som tror att belåtenheten med utseendet kommer från 

självförtroendet), inom skola, atletiska aktiviteter, sociala områden och romantiska områden. 

Skillnaderna mellan de två grupperna var i det fallet emellertid små. (ibid. s. 261) Vidare 

visade resultatet både bättre självförtroende och mer belåtenhet med det egna utseendet hos 

alla medverkande i årskurs 7 än i de högre årskurserna 9 och 11. (ibid. s. 262, 264)  

 

McCabe, Ricciardelli och Ridge (2006) har i sin studie undersökt en annan aspekt av 

tonåringars självbild än vad Seidah och Bouffard har gjort. Studien handlar om de budskap 

tonåringar mottar om sitt utseende. Rapporten redogör för deras studie om hur ungdomar 

uppfattar och processar budskap om sitt utseende. Med hjälp av tidigare kvantitativ forskning 

har författarna bildat en förståelse för varifrån dessa budskap kommer (ibid. s. 409-410) och 

utifrån det intervjuat 80 ungdomar, varav hälften var tjejer och hälften killar. Intervjuerna 

berörde följande områden: Tillfredsställelse med kroppen, mammor, pappor, syskon, vänner, 

samt media. (ibid. s. 411)  

   Syftet med studien var att tillhandahålla en detaljerad utvärdering av karaktären på de 

budskap som mottogs av unga tjejer och killar om deras kroppar från olika sociokulturella 

aktörer, samt att undersöka hur dessa budskap tolkades, vilket innefattar den inre dialogen 

associerad med budskapen. (ibid. s. 409) 

   Resultatet visade en överlag positiv inre dialog om den egna kroppen. (ibid. s. 416) 

Ungdomarna försökte nämligen använda budskap om sitt utseende till att utveckla en positiv 

kroppsbild av sig själva. Många ungdomar kunde även ”vifta bort” negativa budskap om 

kroppen. Samtidigt var det också många som hade svårt att tackla negativa budskap via den 

inre dialogen och kunde även tolka skämtsamheter som seriösa negativa budskap. (ibid. s. 

418) Det visade sig också att fler tjejer än killar hade en negativ inre dialog om den egna 

kroppen (ibid. s. 416) och att det var vanligare att killar använde budskap om kroppen för att 

skapa en positiv kroppsbild. Vidare mottog killar mycket färre budskap om kroppen än vad 

tjejer gjorde, speciellt när det rörde sig om negativa budskap. McCabe et. al drar slutsatsen att 

budskapen som riktas mot killarna antingen är färre eller inte uppfattas av killarna i så hög 

utsträckning. (ibid. s. 418)  

   En majoritet av tjejerna hade upplevt positiva budskap om utseendet från sina mammor. 

Detsamma gällde även papporna, men i synnerhet kompisarna. Positiva budskap från 

syskonen var det nästan hälften av tjejerna som upplevt. Värre var det ställt med media som 

bara hade förmedlat positiva budskap till ett fåtal av tjejerna. Däremot hade nästan alla tjejer 

uppfattat negativa budskap från media. Från föräldrar och syskon var det inte många tjejer 

som uppfattade negativa budskap. Nästan hälften av tjejerna hade dock upplevt negativa 

budskap från kompisar. (ibid. s. 413-416) Både de positiva och negativa budskapen som 

tjejerna upplevde handlade i huvudsak om utseende och vikt. Tjejernas inre dialog ledde ofta 

till att de jämförde sig själva på ett negativt sätt med andra, i synnerhet med tjejkompisar. 

(ibid. s. 416) 
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   Killar jämförde sig inte i lika stor grad som tjejer med andra, men om de gjorde det så var 

det sport, styrketräning och kroppsstorlek som jämfördes. (ibid. s. 416) En skillnad gentemot 

tjejerna var att budskapen som killarna uppfattade oftast bara indirekt berörde utseendet 

eftersom budskapen överlag handlade om funktionaliteten i deras kroppar. (ibid. s. 417) 

Hälften av killarna hade upplevt positiva budskap från mammorna. Få hade upplevt positiva 

budskap från papporna eller från kompisar. Väldigt få hade upplevt negativa budskap från 

sina mammor, pappor eller kompisar. Från syskon och media hade så gott som inga killar 

upplevt några utseenderelaterade budskap alls. (ibid. s. 413-416) Författarna drar slutsatsen att 

det verkar finnas sociala restriktioner mot att ge killar negativa utseenderelaterade budskap, 

med skämt från killkompisar som enda undantag. (ibid. s. 418) 

 

Davison och McCabe (2006) har precis som McCabe et. al kommit fram till att tjejer jämför 

sitt utseende med andra i högre grad än vad killar gör. Syftet med Davisons och McCabes 

studie var för det första att undersöka olika aspekter av kroppsbilder för att få mer klarhet i 

skillnaden mellan könen beträffande hur kroppsbilden är konstruerad. Syftet har för det andra 

varit att undersöka relationen mellan kroppsbild och olika aspekter av psykologiska och 

mellanmänskliga funktioner hos killar och tjejer i tonåren. Författarnas hypotes var att en 

negativ kroppsbild skulle vara relaterad till dålig psykologisk och mellanmänsklig 

funktionalitet. (ibid. s. 18)  

   Undersökningen utfördes genom att 245 killar och 173 tjejer i 8:e och 9:e klass fick svara på 

olika enkäter för respektive områden: Belåtenhet med utseendet samt vikten av kroppsbilden, 

uppskattning av den egna attraktiviteten, kroppsbildsbeteenden (ibid. d.v.s. dölja eller 

försköna kroppen), andras värdering av kroppen, graden av jämförandet av det egna utseendet 

med andra, psykosocial funktion, affekter (d.v.s. depression och ångest), relationer med 

personer av samma eller motsatt kön. (ibid. s. 19-21) 

   Det visade sig för både killar och tjejer att en negativ kroppsbild starkt stod i relation till ett 

lågt självförtroende. (ibid. s. 25) I resultatet framgick även att tjejer var mer missnöjda med 

sitt utseende än killar och de var även mer oroade över andras värdering av deras kroppar än 

vad killarna var. De jämförde även sitt utseende med andra i högre grad och investerade en 

aning mer tid på att försköna sina kroppar än vad killarna gjorde. (ibid. s. 22-23) I relation till 

ovanstående resultat fann författarna också att tjejernas kroppsbild indikerande mer 

dysfunktionalitet än killarnas, på det att tjejerna i högre grad värderade sina kroppar negativt. 

Det var även vanligt att de försökte dölja sina kroppar. Tjejernas dåliga självkänsla framstod 

som så starkt associerad till oron över andras värdering av deras utseende, att det framgick att 

andras värdering av utseendet spelade större roll än den egna värderingen av utseendet. (ibid. 

s. 25) Killars självförtroende kunde å andra sidan relateras till hur attraktiva de själva ansåg 

sig vara. (s. 26) Den egna samt det motsatta könets värdering av utseendet var relevant för 

relationer med det motsatta könet för både killar och tjejer, men speciellt för killar. Här ledde 

negativa värderingar till få eller dåliga
1
 relationer med det andra könet. Tjejers missnöje med 

utseendet var även relaterad till deras relationer med andra tjejer, på det att missnöjet ledde till 

få eller dåliga
1
 relationer med andra tjejer. (ibid. s. 26)  

   Författarna drar slutsatsen att deras studie bidrar med ett temporärt bevis för sambandet 

mellan psykosociala svårigheter och negativ kroppsbild, speciellt värderingsmässiga och 

sociala aspekter av kroppsbilden.  

 

Sabiston, Sedgwick, Crocker, Kowalski och Mack (2007) har utfört en studie som handlar om 

social fysisk ångest. I denna studie redogör författarna för en konsekvens av det faktum att 

tjejer jämför sig med andra som McCabe et. al, samt Davison och McCabe redogjort för. 

                                                 
1
 I originaltexten användes det engelska ordet ”poor”. 
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Författarna har utfört en kvalitativ studie där 31 tonårstjejer medverkat i semistrukturerade 

intervjuer. Syftet var att undersöka tjejernas upplevelser av social physique anxiety – SPA (på 

svenska: social fysisk ångest), samt vilka coping-strategier (d.v.s. strategier att uthärda) som 

stod i relation till dessa upplevelser av SPA. (ibid. s. 78) Social physique anxiety är en 

subgrupp till social ångest och innebär ångest som uppstår i relation till interpersonella 

bedömningar av ens utseende. (ibid. s. 80) 

   I resultatet framgick att upplevelsen av SPA var plats- och situationsbunden. I vissa sociala 

kontexter där kroppen stod i fokus eller visades (t.ex. på stranden, i shoppinggallerian eller på 

gymnastiklektioner) upplevdes SPA ofta. Detsamma gällde när killar eller populära tjejer i 

ungefär samma ålder var närvarande. Budskapen om hur tjejerna borde se ut kom i hög 

utsträckning från tjejkompisar som tjejerna även självkritiskt jämförde sig själv med, och 

familjemedlemmar. Budskapen kom också från media och trots tjejernas medvetenhet om 

datorredigerade bilder upplevde de att det var svårt att inte ta åt sig budskapen. (ibid. s. 85-87) 

Ofta värderade även tjejerna själva kritiskt sitt utseende, vilket ledde till SPA. (ibid. s. 87) 

   Resultatet visade att för att hantera (”cope with”) SPA använde tjejerna 107 olika strategier. 

Dessa delades in i två huvudstrategier, beteendemässiga strategier och kognitiva strategier, 

samt tio substrategier. (ibid. s. 87) Dessa beteendemässiga strategier hittades: 

Beteendeundvikande, som innebar att tjejerna undvek kontexter där SPA uppstod. 

Utseendehantering gick ut på att förbättra eller dölja sitt utseende, vilket går i linje med 

Davisons och McCabes resultat. Ätande var olika former av dieter eller hetsätning. Socialt 

stöd gick ut på att hämta stöd från vänner och familj eller från rådgivning i massmedia. 

Substantiell användning innebar kemiska sätt (både narkotiska och icke-narkotiska preparat) 

att minska i vikt på. Fysisk aktivitet bestod av motionera för att gå ner i vikt (detta skedde ofta 

sporadiskt vid tillfällen då upplevelsen av SPA var extra hög). Sökande av sexuell 

uppskattning innebar sexuella möten eller sätt att bete sig som förväntades generera sexuell 

uppskattning. (ibid. s. 89-93) Följande kognitiva strategier hittades. Kognitivt undvikande 

gick ut på att ignorera andras kommentarer, tänka positivt vid negativa budskap eller att tänka 

på något annat. (ibid. s. 91) Omvärdering var rationaliserande tankar och intalande av positiva 

tankar om självet. (ibid. s. 92) Nedvärderande och jämförande med andra innebar att betrakta 

andra som mindre attraktiva i syfte att själv framstå som mer attraktiv i jämförelse. (ibid. s. 

93) 

4.2.  Massmedias betydelse 

Denna forskning belyser hur massmedias effekt påverkar tonåringars självbild. Nedan 

redogörs för hur tonåringar önskar efterlikna modeller i massmedia. 

 

Borzekowski, Robinson och Killen (2000)  har skrivit en forskningsrapport om samverkan 

mellan användandet av media och uppfattningen om det egna utseendet. Syftet med studien 

var att undersöka relationen mellan användandet av elektronisk media och den uppfattade 

vikten av utseendet och oron för vikten hos tonåringar. (ibid. s. 36) Studien var kvantitativ 

och forskarnas informanter utgjordes av tonårstjejer i nionde klass från fyra allmänna skolor i 

USA. I studien deltog 837 stycken tonårstjejer ur olika etniska grupper: 36 % var 

latinamerikaner, 24 % var vita, 22 % var asiater, 8 % var afroamerikaner och 10 % räknades 

som ”restkategorier”. Forskarna använde en surveyundersökning för att besvara syftet. (ibid. 

s. 37) 

   Hypotesen var att användning av media skulle visa en signifikant association med tjejers 

uppfattning av utseendet och oron för vikten. De hypotiserade även att ett större användande 

av en speciell media genre skulle känneteckna ett kroppsideal som skulle kunna relatera mer 

till hur tonårstjejer påverkas av uttalanden om deras eget utseende och vikt. 
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Deltagarna blev tillfrågade hur många timmar de använde sig av media en vanlig dag, både 

vardag och på helgen, vilket sedan mättes på en skala från 0-12 timmar per dag. Det forskarna 

ville veta var hur många timmar tonårstjejerna spenderade på att titta på TV, titta på film, 

spela data- eller TV-spel och hur mycket de tittade på musikvideor. (ibid. s. 37) Beträffande 

oron för vikten så ville forskarna mäta rädslan för att gå upp i vikt, oron över sin egen vikt 

och kroppsform, betydelsen av vikten, bantningshistoria samt uppfattad ”tjockhet”. 

Resultatet visade att beträffande användandet av media var TV:n det medium tonårstjejerna 

mest använde, men majoriteten av dem (69 %) spelade aldrig data- eller TV-spel under 

veckorna. Beträffande vikten visade studien att tjejernas oro för utseendet och vikten var 

stark. Över en tredjedel hade så stor oro för sin vikt att de riskerade att utveckla ätstörningar. 

(ibid. s. 38) 

Generellt sett visade studien att användandet av elektronisk media varken relaterade 

signifikant till tjejernas oro för utseendet och vikten. Men de erhåller delvis en bekräftelse på 

sin hypotes om att användandet av speciell elektronisk media skulle bli utmärkande: musik 

videos ger tjejerna en uppfattning av att utseendet och vikten är betydelsefull. (ibid. s. 39)  

 

Clay, Vignoles och Dittmar (2005) har skrivit en forskningsrapport som handlar om hur 

tjejers självkänsla påverkas av att se bilder på modeller. Borzekowski et. al skrev i sin studie 

om elektronisk medias påverkan på tjejers oro för utseendet, Clay et. al bidrar till forskningen 

genom att undersöka hur ickeelektronisk media påverkar tjejers självkänsla. Deras syfte var 

för det första att uppskatta medias effekt på unga tjejers kroppsuppfattning och självkänsla. 

För det andra ville de undersöka kroppsuppfattningens roll som förmedlare av självkänslan. 

(ibid. s. 454) Forskarna utgick från en hypotes som handlade om att en med åldern ökad 

medvetenhet om sociokulturella attityder rörande utseende, successivt skulle leda till en ökad 

internalisering av dessa attityder, vilket i sin tur skulle resultera i jämförelser med kvinnor i 

media eftersom de utseendemässiga detaljerna blivit synliggjorda och viktiga för unga tjejer. 

(ibid. s. 457) 

   Data samlades in på en flickskola i London där deltagarna var mellan 11 och 16 år gamla. 

Först utfördes datainsamling enligt en experimentell design, där kroppstillfredsställelsen och 

självkänslan jämfördes efter att deltagarna utsatts för bilder med extremsmala modeller, 

normalstora modeller och inga modeller. Sedan utfördes datainsamlingen enligt en 

korrelationsdesign där ovannämnda hypotes undersöks. Bilderna som deltagarna visades var 

för studien skapade tidningsomslag (för en påhittad tidning), med syfte att likna tidningar som 

unga tjejer i allmänhet läser. Extremsmala modeller (enligt mått ofta förekommande i riktiga 

tidningar för unga tjejer) användes till omslaget med extremsmala modeller. För normalstora 

modeller användes samma modeller men här datorredigerade till normalstorlek. I båda fallen 

var modellerna retuscherade till perfektion. För omslaget utan modell användes en julstrumpa. 

Deltagarna fick värdera sin reaktion till omslagen. För att testa den ovan nämnda hypotesen 

fick deltagarna fylla i formulär med olika evalueringsskalor som berörde de tre faktorerna i 

hypotesen. (ibid. s. 458-461) 

   Resultatet visade att varseblivande av både extremsmala och normalstora modeller ledde till 

sämre kroppstillfredsställelse och sämre självkänsla hos unga tjejer, skillnaden på modellens 

storlek gjorde ingen skillnad på dessa faktorer. Forskarna fann att självkänslan helt och hållet 

förmedlades av kroppstillfredsställelsen. Resultatet tydde också på en sämre självkänsla hos 

de äldre deltagarna jämfört med hos de yngre deltagarna. De lite äldre deltagarna hade 

samtidigt sämre kroppstillfredsställelse vilket kunde relateras till att de också hade en högre 

medvetenhet om, och internalisering av, sociokulturella attityder rörande utseende, samt att de 

dessutom, till högre grad än de yngre deltagarna, jämförde sig med modeller i media. (ibid. s. 

468-470) Det går i linje med Seidahs och Bouffards (2007) resultat där det framgick att yngre 

elever hade bättre självförtroende än de äldre. Detta bekräftar deras hypotes som var att en 
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med åldern ökad medvetenhet om sociokulturella attityder rörande utseende skulle leda till en 

ökad internalisering av dessa attityder, vilket i sin tur skulle resultera i jämförelser med 

kvinnor i media eftersom de utseendemässiga detaljerna blivit synliggjorda och viktiga för de 

unga tjejerna i fråga. 

 
Y. Choi, Leshner och J. Choi (2008) har med sin forskningsrapport bidragit med vidare 

information om vad som händer när kvinnor varseblir modeller på bilder som Clay et. al skrev 

om i sin studie. Choi et. al:s forskningsrapport redogör för tredjepersonseffekter (TPE) av 

idealiserade kroppsbilder i tidningsreklamer. Det teoretiska ramverket av 

tredjepersonseffekter rymmer två påståenden: Det första innebär att människor generellt sett 

föreställer sig att media har större effekt på andra än på dem själva. Detta benämns som 

tredjepersonsuppfattning (TPU). Det andra innebär att den föreställningen har konsekvenser 

för dessa människor. Det är dessa effekter som benämns som tredjepersonseffekter. (ibid. s. 

149) I den här forskningsrapporten används teorin om TPE för att undersöka hur kvinnor 

påverkas av den effekt de tror att idealiserade kvinnokroppar i tidningsreklamer har på andra. 

(ibid. s. 148)  

   Studien är kvantitativ och deduktiv och har utgått från fyra hypoteser som har uppkommit 

från resultat av tidigare forskning som berör TPE. (ibid. s. 150-152) Genom att visa 

reklamartiklar för kvinnliga deltagare som sedan fick fylla i enkäter samlades data in. 

Deltagarna delades in i tre grupper baserat på reklamernas innehåll: 1. Idealiserade 

kvinnokroppstyper 2. Normala kvinnokroppstyper 3. Produkt utan människa. (ibid. s. 152, 

154-155) I datamaterialet framkom följande resultat.  

   Hypotes 1 gick ut på att de effekter som kvinnor föreställde sig att idealiserade 

kvinnokroppstyper hade på män, skulle vara större än de effekter som idealiserade 

kvinnokroppstyper hade på kvinnorna själva. (ibid. s. 151) Detta bekräftades av resultatet. 

(ibid. s. 158)  

   Hypotes 2 gick ut på att tredjepersonsavståndet (det vill säga avståndet mellan effekterna på 

självet och de föreställda effekterna på andra) skulle vara större när andra var män, jämfört 

med när andra var kvinnor, för varje nivå av socialt avstånd. (ibid. s. 151) Resultatet visade att 

nära kvinnliga vänner ansågs av kvinnorna bli påverkade av reklamen likvärdigt kvinnorna 

själva i fråga, medan TPU ökade när andra var kvinnor från ett större socialt avstånd. Detta 

går i linje med hypotes 2 och bekräftar den således. Beträffande manliga nära vänner var TPU 

stort. TPU var också lite större när det rörde sig om män från stort socialt avstånd än när det 

rörde sig om kvinnor från stort socialt avstånd. Detta går också i linje med hypotes 2 och 

bekräftar den således. (ibid. s. 159)  

   Hypotes 3 gick ut på att kvinnornas föreställning om att idealiserade kvinnokroppstyper 

påverkar andra mer än de själva, kommer att vara starkare om kvinnorna ifråga utsätts för 

reklam med idealiserade kvinnokroppstyper. (ibid. s. 152) Resultatet bekräftar detta genom att 

de kvinnor som utsatts för reklam med normala kvinnokroppstyper visade mindre TPU än de 

kvinnor som utsatts för reklam med idealiserade kvinnokroppstyper. (ibid. s. 258)  

   Hypotes 4 gick ut på att intensiteten av negativa effekter (på kvinnornas tillfredsställelse 

med sina egna kroppar) skulle öka i relation till den grad kvinnorna föreställde sig att män 

påverkas av idealiserade kvinnokroppstyper. (ibid. s. 152) Resultatet visade att när TPU varit 

stort så har kvinnornas tillfredställelse med den egna kroppen påverkats positivt, vilket 

falsifierar hypotes 4. (ibid. s. 159)  

 

Davis (2010) har utfört studien som syftade till att undersöka om det fanns några förändringar 

hos de bloggande tjejerna ”online” beträffande självförverkligande samt interaktionen med 

kompisarna, från det att de var tonåringar till dess att de var i början av sitt vuxna liv. (ibid. s. 

151) Därmed bidrar författaren med rön till forskningen om bloggens roll i unga tjejers liv, till 
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skillnad från Borzekowski et. al, Clay et. al och Choi et. al som i sina studier har fokuserat på 

mer traditionell media så som TV och tidningar.  

   Datainsamlingen skedde genom enskilda strukturerade intervjuer med 20 tjejer i åldrarna 17 

till 21 år, som hade bloggat i tre år eller mer. Tack vare sin långa tid som bloggförfattare 

kunde tjejerna reflektera över hur deras bloggar hade förändrats under den tid de bloggat. 

(ibid. s. 153) 

   Resultat visade att tjejerna använde bloggen för att självförverkliga sig själva och för att 

interagera med kompisar. De observerade att deras stil angående bloggskrivandet hade 

förändrats genom åren. Anledningen till att de började blogga var att de hade en eller flera 

kompisar som redan gjorde det, samt att de ville kunna läsa vad dessa vänner skrev och samt 

kunna delta aktivt i deras bloggar. Alla tjejerna tyckte att interaktionen med kompisarna på 

bloggen spelade en betydande roll i deras blogganvändande. De spenderade mer tid på att läsa 

vad kompisarna skrev än vad de gjorde på att skriva den egna bloggen. Att bloggarna hade 

förändrats under åren förklarades med att de hade blivit äldre och mognat. Att blogga är ett 

sätt för tjejerna att visa vilka de är, men bloggandet används även till att få skriva av sig och 

ge uttryck för olika känslor (ilska, glädje och sorg). Tjejerna får också råd av sina kompisar på 

bloggen. Mycket av det forskaren funnit i studien stämmer väl överens med vad tidigare 

forskning kommit fram till (ibid. s. 154-159) 

4.3.  Tonåringars shoppingvanor och klädval 

Forskningen på detta område belyser kompisars påverkan på tonåringars shoppingvanor och 

klädval. Vidare belyser forskningen två diskurser som reglerar eller försvårar tonårstjejers 

klädval. 

 

Brusdal och Lavik (2008) redogör i sin forskningsrapport om tonåringars shoppingvanor. För 

att ta reda på vad som karaktäriserar olika shoppare och huruvida shoppingfrekvensen är 

densamma under hela tonåren har författarna låtit 11 928 tonåringar, där 51 % var tjejer och 

49 % var killar, delta i en enkätundersökning. (ibid. s. 396-397) Syftet var att undersöka 

huruvida unga människor endast bryr sig om shopping eller om de även gör andra saker på 

fritiden. Syftet var också att studera relationen mellan ungas tendens att bry sig om sitt 

utseende, skolresultat och shoppingfrekvens. Vidare ville författarna undersöka om ålder, kön 

och tillfredställelse med utseendet påverkade shoppingfrekvensen. Slutligen ville författarna 

undersöka summan med pengar som lades ner på shopping i relation till ovanstående 

variabler. (ibid. s. 396) 

   Resultatet avslöjade att 63 % av deltagarna hade shoppat under senaste veckan (ibid. s. 399) 

och att dessa utgjordes av fler tjejer än killar (ibid. s. 400). Vidare visade resultatet att det som 

mest påverkade shoppingfrekvensen att bli hög var kompisrelaterade aktiviteter. Cafébesök 

och hemorienterade aktiviteter påverkade också shoppingfrekvensen att bli hög. (ibid. s. 401) 

Samtidigt minskade hemorienterade aktiviteter den summan pengar som lades ner på 

shopping. (ibid. s. 402) Författarna spekulerar kring att hemorienterade ungdomar shoppar 

ofta men spenderar mindre pengar eftersom de troligen går ärenden åt eller shoppar med sin 

familj. (ibid. s. 404-405) Ålder, önskan om att förändra sitt utseende och skolresultat visade 

sig inte ha något större samband med shoppingfrekvensen (ibid. s. 401), däremot framkom det 

att hemorienterade ungdomar hade bättre studieresultat (ibid. s. 404). Sammanfattningsvis 

kunde författarna konstatera att shopping är en del av vardagen för de flesta unga, men i 

synnerhet för tjejer, och att ungdomarna även engagerade sig i andra aktiviteter på fritiden. (s. 

405) 

 

Piacentini och Mailer (2004) har i sin forskningsartikel skrivit om kläders symbolik. Studien 

är kvalitativ och forskarna har intervjuat 38 tonåringar. Intervjuerna skedde individuellt. 
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Tonåringarna kom från två olika skolor i Glasgow, en statlig skola och en friskola. (ibid. s. 

254) Syftet med studien var att undersöka tonåringar och hur de använder de symboliska 

egenskaperna hos olika kläder och varumärken, samt att utveckla en förståelse för varför 

tonåringar använder dessa egenskaper på det sätt de gör. (ibid. s. 253) 

   Resultatet visade att de klädval som gjordes av tonåringarna stod nära förbundet med deras 

självkänsla. Det framgick att kläderna användes för att kunna uttrycka personligheten. Men 

kläderna var även ett sätt för tonåringarna att kunna döma andra människor och sociala 

situationer som de ställs inför. Klädvalet var speciellt viktigt när tonåringarna ställdes inför 

nya situationer då de skulle visa vilka de är. Vidare kom forskarna fram till att kläderna 

fungerar som en signal om att den som använder kläderna egenskapsmässigt är lik andra 

personer som använder likadana kläder. (ibid. s. 259-261) Detta kan vara en orsak till varför 

shoppingfrekvensen ökar av kompisrelaterade aktiviteter, som Brusdal och Lavik redogör för 

i sin studie. 

 

Enligt Piacentini och Mailer använder tonåringar kläder för att visa vilka de är. Duits och van 

Zoonen (2006) har undersökt hur konservativa och liberala diskurser försöker hämma 

tonårstjejers klädval och därmed försvåra för tonåringarna att uttrycka vilka de är. De har 

använt en folklig och allmän diskurs om huvudduk, magtröjor, synliga G-stringtrosor och 

andra kontroversiella klädesplagg för att analysera den allmänna åsikten om tjejers kläder i 

det moderna västerländska. De har undersökt underliggande normsystem och tysta antaganden 

om unga kvinnors sexualitet. Syftet var att visa att även om de olika debatterna om G-

stringtrosor och huvudduken är skilda från varandra så är de ändå en del av en hegemonisk 

diskurs om kvinnors sexualitet där tjejerna förnekas sin medverkan och sin självbestämmande 

rätt. (ibid. s. 104) 

   Porno-chic är en representation av porr i en icke-pornografisk kontext som har tagit plats i 

dagens mode bland annat genom användandet av magtröjor och G-stringtrosor. Debatten om 

porno-chics’ har varit relativ lugn men tog fart när dessa kläder gjordes för barn. (9-10 

åringar)  

Forskarna har använt sig av två typer av diskurser som typifierar den allmänna debatten som 

följer en anständighetsdiskurs och en feministisk diskurs (ibid. s. 106). Båda diskurserna 

applicerades på de porno-chic-influerade aspekterna i tjejernas vardagliga klädsel. Båda 

diskurserna rymmer starka problematiska antaganden o konsekvenser som författaren 

motsäger: Sex och nakenhet behöver nämligen inte betyda samma sak, tjejerna använder inte 

dessa kläder för att medvetet försöka vara sexiga utan för att likna sina idoler/förebilder. (ibid. 

s. 107) Båda diskurserna ignorerar även det faktum att sexualitet inte är ett huvudsakligt 

kännetecken på att kroppsligt visa upp sig utan diskurserna är en effekt av reaktionen från 

andra. (ibid. s. 108) 

   I den sociala debatten om användandet av huvudduken lyder resonemanget att Islam 

förnekar kvinnors självständighet och rättigheten till sina kroppar samt att detta inte kan 

förenas med den moderna västerländska jämlikheten mellan könen. Huvudduken (vilket är det 

svenska samlingsnamn vi använt för hijab, niqab, chador och burka) ses även som ett tecken 

på olikhet mellan Islam och västvärlden. (ibid. s. 109) Konceptet ”snäll tjej” är en summering 

av den sociala standard som tjejer bör leva upp till. Man ska kunna balansera sin sexualitet, 

inte visa för mycket (exempelvis synlig G-stringtrosa), men man får inte heller förneka något 

(genom att dölja sig bakom en huvudduk). Detta är näst intill omöjligt att uppnå, menar 

författarna. (ibid. s. 112)  

   Forskarna kom fram till att både den konservativa och den liberala diskursen förnekar tjejer 

deras med- och självbestämmanderätt. Tjejernas röster hörs inte mycket i denna debatt. Delvis 

beror detta på att de själva konstruerar sin klädstil och ser det som en individuell frihet som de 

inte ska behöva rättfärdiga. Vidare kom de fram till att trots att det vitt skilda utseendet mellan 



 14 

huvudduk och porno-chic-influerad klädsel, så är båda klädstilarna underkastade en dominant 

diskurs. Skolan, samhället, den allmänna opinionen och föräldrarna tar avstånd från deras 

vardagliga användande av dessa kläder och ser det som olämpligt. De fråntas styrkan att 

själva bestämma över sitt eget agerande. (ibid. s. 113-115) 

4.4.  Popularitet bland tonåringar 

Nedan följer en redogörelse för de två typer av populära tonåringar – populistiska tonåringar 

och pro-sociala tonåringar – som återfinns i den tidigare forskningen. 

 

de Bruyn och Cillessen (2006) har undersökt två olika subtyper av populära tonåringar. 

Författarna redogör för att tidigare forskning visar upp två olika typer av populära tonåringar: 

Den första typen utgörs av sympatiska och sociala tonåringar och den andra typen utgörs av 

mindre sociala tonåringar som presterar sämre i skolan än den första typen. (ibid. s. 609) 

Syftet med de Bruyns och Cillessens studie var att utforska tonåringars uppfattningar om 

populära jämnåriga
2
 (ibid. s. 610) och att vidare undersöka de olika subtyperna av populära 

tonåringar (ibid. s. 619). 

   Undersökningen utfördes i tre steg. Steg ett gick ut på att bekräfta existensen av de två 

subtyperna av populära tonåringar som författarna funnit i tidigare forskning. Här användes 

två fokusgruppintervjuer med 13 till 14-åringar där den ena gruppen bestod av 10 killar och 

den andra av 10 tjejer. Här bekräftades existensen av de båda subtyperna och de tillskrevs 

olika egenskaper. (ibid. s. 611-612) Steg två gick ut på att erhålla beskrivningar på de båda 

subtyperna och genomfördes därför med hjälp av ett frågeformulär med 4 öppna frågor, två 

som berörde beteenden hos respektive subtyp och två som berörde utseende hos respektive 

subtyp. (ibid. s. 612-613) Steg tre gick ut på att ytterligare befästa subtypernas egenskaper och 

genomfördes därför med hjälp av en enkät där respondenterna fick avgöra vilken subtyp 

egenskaperna på enkäten tillhörde mest. (ibid. s. 616) Både steg två och steg tre genomfördes 

med 287 tonåringar, varav 154 var killar och 133 var tjejer (ibid. s. 613, 617). 

   Redan under steg ett fann författarna de båda subtyperna av populära tonåringar och 

namngav den ena typen som populistisk (i syfte att beskriva personer som önskar vara 

populära snarare än att de är omtyckta) och den andra typen som pro-social (i syfte att 

beskriva omtyckta personer). (ibid. s. 611) Sammantaget kunde resultatet måla upp en bild av 

de båda subtyperna. Tonåringar i den populistiska subtypen ansågs, i motsats till den pro-

sociala subtypen, varken ha bra skolresultat, vara intelligenta eller göra klart sina läxor. De 

uppfattades också vara antisociala och frysa ut, mobba, samt hota andra tonåringar i skolan. 

Vidare uppfattades de vara oförskämda och skvallra. Däremot ansågs de ha mer makt och fler 

vänner än den pro-sociala subtypen. (ibid. s. 620) Pro-sociala tjejer ansågs vänligare än 

tjejerna i den populistiska subtypen. (ibid. s. 621) Både tonåringar i den populistiska subtypen 

och i den pro-sociala subtypen ansågs vara attraktiva, modernt klädda (i detta fall dominerade 

de populistiska tonåringarna), vara atletiska, ha rika föräldrar, samt ha många vänner. (ibid. s. 

620)  

 

 

                                                 
2
 I rapporten användes ordet peers vilket översätts på svenska till ordet jämlikar. Eftersom att det är popularitet 

undersöks i de Bruyns och Cillessens studie anser vi att ordet jämlikar kan verka missvisande varför vi använder 

ordet jämnåriga istället och då syftar på tonåringar som finns på de skolor respondenterna går på. 

4.5.  Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen handlar till stor del om hur självförtroende relaterar till utseende 

och har ett starkt samband med tonårstjejers psykosociala liv. Tonåringar som är 

missnöjda med sitt utseende har dåligt självförtroende och få eller dåliga relationer med 

…. 
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5.  Metod 
I detta kapitel redogör vi för hur vi har använt oss av Grundad Teori som forskningsmetod. 

Först kommer en beskrivning av metoden som helhet, där vi även motiverar vårt metodval. 

Sedan följer en redogörelse för hur vi metodologiskt gått till väga i vår undersökning. 

Urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder och analysförfaranden kommer vi att redogöra för när 

vi beskriver de tre faserna som vi följt i vårt undersökningsarbete. Vi kommer även att tala om 

varför vi valt att jobba med Barney Glasers modell av Grundad Teori. 

5.1.  Grundad Teori 

Grundad Teori är inte bara ord som bildar namnet på den metod vi använt i vår undersökning, 

det är också två ord som beskriver huvudsyftet med metoden: Att generera en teori som är 

grundad! En grundad teori innebär en teori som inte bara bygger på empiri utan även låter 

empirin leda vägen för urval och datainsamling. (Hartman, 2001:35-37) Centralt i Grundad 

Teori är uppmärksamheten på mänskliga interaktioner. Till stor del söker forskaren efter hur 

verkligheten är beskaffad i de mellanmänskliga interaktionerna. Detta sätt att betrakta 

verklighet på finner man i den symbolisk interaktionistiska teorin, vilken Grundad Teori 

bygger på. (Guvå & Hylander 2003:11) Vi har inledningsvis strävat efter en öppenhet 

andra. Det är vanligt att tonåringar upplever ångest när kroppen visas upp i offentliga 

sammanhang eftersom andras åsikter om utseendet påverkar självförtroendet i högre 

grad än vad deras egna åsikter gör. Fler tjejer än killar har en negativ inre dialog 

beträffande sitt utseende och är missnöjda med det. De jämför även sitt utseende mer 

med andra och är mer oroliga över andras åsikter om utseendet än vad killar är. 

Därför spenderar de mer tid på att försköna sitt utseende. För att förverkliga sig 

själva och visa sin identitet använder tjejer klädstilar och skriver bloggar. Tonåringar 

kan bilda en uppfattning om andra personers egenskaper genom deras kläder och 

kläderna visar även tillhörighet med likasinnade. Shopping är en del av vardagen för 

tonårstjejer och vänrelaterade aktiviteter ökar shoppingfrekvensen. Men de måste 

klädmässigt hålla sig inom ramarna för vad samhället accepterar eftersom både den 

konservativa och den liberala diskursen förnekar tjejer deras med- och 

självbestämmanderätt till sin klädstil. Kontakten med vänner hålls via läsning och 

kommentarer på bloggar. Det finns två sorters populära tonåringar: De populistiska, 

som vill vara populära men som inte är omtyckta, samt de pro-sociala, som är 

omtyckta. Till skillnad från de pro-sociala tonåringarna har de populistiska mer 

makt. Det kan bero på att de anses mobba, frysa ut och hota andra tonåringar. I 

motsats till de pro-sociala anses de populistiska tonåringarna även ha dåliga 

skolresultat, vara ointelligenta och antisociala. 

   Forskningen beträffande ovanstående rön är i synergi. Men vi har funnit 

motstridigheter inom forskningen som rör självförtroende. Å ena sidan visar 

forskningen att ungdomar överlag har en positiv inre dialog beträffande utseendet 

och att budskap om utseendet används till att utveckla en positiv kroppsbild, samt till 

att vifta bort negativa budskap. Vidare leder inte användandet av elektronisk media 

till oro för utseende eller vikt. Å andra sidan visar forskningen att tonårstjejer får 

dåligt självförtroende av att se modeller på TV och att kvinnor tror att män vill att de 

ska likna modellerna på TV. Budskap om hur tjejer borde se ut leder dessutom till 

social fysisk ångest. Nästan alla tjejer har mottagit negativa budskap om sitt utseende 

från media och nästan inga har mottagit positiva budskap därifrån.     
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gentemot verkligheten i vår forskning och den data vi samlade in ledde även oss till att 

fokusera på interaktioner.  

   Sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss utvecklade gemensamt metoden Grundad 

Teori som de använde i sin undersökning Awareness of Dying som publicerades 1965. De gav 

ut en metodologisk bok om Grundad Teori bara två år senare som hette The Discovery of 

Grounded Theory. (Hartman, 2001:28) Metoden var menad som ett alternativ till deduktiva 

forskningsansatser där slutsatser drogs med hjälp av redan etablerade teorier. En grundad teori 

skulle istället låta data generera en teori. (Guvå & Hylander 2003:8) Efter att den 

metodologiska boken skrivits blev Glaser och Strauss oense om hur det ska gå till att generera 

en grundad teori och utvecklade därför varsin version av metoden. I stora drag kan man säga 

att Glaser förespråkar en mer empirinära variant av Grundad Teori än vad Strauss gör, bland 

annat genom att han inledningsvis arbetar mer induktivt. Hartman, 2001:41-42) Vi har valt att 

använda Glasers modell av Grundad Teori och vi kommer att berätta mer om vad det innebär i 

slutet av metodkapitlet.  

   Grundad Teori är, som vi ska se, i hög grad en teknisk metod, med stegvisa instruktioner om 

hur forskningsarbetet bör gå till. (ibid. s. 37-38) Man skulle kunna tro att tonvikten på det 

tekniska leder till att forskare tvingar in data i de olika steg denne följer för att generera en 

grundad teori, men vi har upplevt att de tekniska förhållningsreglerna har förmått oss att vara 

öppna för vad som faktiskt förmedlas av verkligheten. Teknikaliteten har nämligen som syfte 

att grunda teorin i data, det vill säga att generera en teori som stämmer bra överens om hur 

verkligheten är beskaffad (ibid. s. 9).  

5.1.1.  En induktiv metod med deduktiva inslag 

Trots att Grundad Teori klassas som en induktiv metod är den både induktiv och deduktiv. En 

helt deduktiv forskningsmetod försöker falsifiera eller bekräfta en på förhand formulerad 

hypotes genom att samla in data som framstår som väsentlig för hypotesen. (Hartman, 

2001:35) Med hjälp av tidigare forskning och litteratur, som berör undersökningsområdet man 

vill undersöka, ”hämtas” en teori med vars hjälp forskaren formulerar sin hypotes. När 

hypotesen är formulerad bestäms urval och datainsamlingsmetod i enlighet med vad forskarna 

tror bäst kommer att kunna avslöja huruvida hypotesen, och därmed också teorin, falsifieras 

eller bekräftas. (Bryman, 2002:21; Eneroth, 1984:17-18) Resultatet blir därför hämmat av de 

ramar hypotesen utgör eftersom data då endast samlas in och analyseras i relation till 

hypotesen. (Hartman, 2001:35) En induktiv metod låter däremot verkligheten göra sig hörd 

utan att färgas av några på förhand gjorda teorier. (ibid. s. 35) Istället för att teorin på förhand 

är given när datainsamlingen sker, genereras teorin genom det resultat som forskaren kommer 

fram till. (Bryman, 2002:22) Men på det sätt induktiva metoder oftast praktiseras utgår de 

istället från på förhand formulerade frågeställningar och söker svaret på dessa i data. 

Resultatet hämmas därför av frågeställningarnas ramar, eftersom data samlas in och 

analyseras på det sätt som framstår som mest gynnsamt för att besvara frågeställningarna. 

(Hartman, 2001:35) Grundad Teori är induktiv i den bemärkelse att forskaren i startskedet så 

mycket som möjligt låter verkligheten ”tala fritt” (Guvå & Hylander 2003:13-14; Hartman 

2001:36). Glasers modell av Grundad Teori som vi följt i denna studie innebär att ingen 

frågeställning på förhand är formulerad. Istället samlas data in så förutsättningslöst som 

möjligt efter ett givet forskningsområde som enda avgränsande faktor. Frågeställningar växer 

istället fram under forskningsprocessen (Hartman, 2001:60-61) och i vår studie synliggjordes 

syftesformuleringen med frågeställningar först när teorin genererats. Grundad Teori är 

deduktiv i den bemärkelse att data som samlas in styr vidare urval och datainsamlingsmetoder. 

Det innebär att teorin, som gradvis växer fram efter varje dataanalys, hela tiden utgör nya 

utgångslägen för vidare urval och datainsamlingsmetoder. (Guvå & Hylander 2003:13-14; 

Hartman 2001:36)  
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5.2.  Valet att använda Grundad Teori 

Syftet med den här studien går ut på att undersöka hur utseende tar sig uttryck hos 

tonårstjejer. I Grundad Teori, enligt Glasers modell, utgår forskaren inte från 

syfteformuleringen, utan från ett forskningsområde. Vårt forskningsområde var: Tonårstjejer 

och utseende vilket är det vi tagit hänsyn till i valet av metod. 

   Anammandet av både induktiva och deduktiva inslag menar vi gör Grundad Teori till en 

stark forskningsmetod. För det första ligger styrkan i att forskaren från början arbetar 

induktivt och varken med teori, hypotes eller frågeställning begränsar eller påverkar data som 

samlas in och analyseras. Vi har resonerat att forskningsområdet tonårstjejer och utseende är 

ett stort och komplext område. Tonårstjejer lever inte sitt liv på en och samma plats, utan de 

befinner sig på många olika områden där de beblandas med många olika människor. Till 

exempel finner man tonårstjejer i skolan bland lärare och elever, i hemmet bland föräldrar och 

syskon, på stan bland shoppande stadsbor och affärsinnehavare, samt i många andra 

kontexter. Därför anser vi att ingen – vare sig forskare, lärare eller föräldrar – på förhand kan 

veta vilka aspekter som påverkar tonårstjejer och deras utseende. Således ville vi ha en öppen 

utgångspunkt i vår undersöknings startskede. Att undersöka ett antal aspekter som vi på 

förhand spekulerat fram som avgörande för tonårstjejer och utseende, skulle lätt kunna 

innebära en inskränkning av den verklighet som tonårstjejerna lever i. Inte heller ville vi 

forma en uppfattning om vad som är viktigast att undersöka med hjälp av tidigare forskning, 

då vi funnit att forskningen inom nämnda område inte heller har haft ett öppet utgångsläge i 

startskedet. Grundad Teori har låtit oss praktisera ett öppet förhållningssätt gentemot 

tonårstjejer och utseende, så att vi inledningsvis kunnat fokusera på att undersöka tonårstjejers 

utseendeskapande i den verklighet de befinner sig i. 

   För det andra ligger Grundad Teoris styrka i att forskaren deduktivt tar vara på insamlad och 

analyserad data och därpå grundar kommande urval och insamlingsmetoder. Detta låter 

forskaren fördjupa teorin eftersom data, som hela tiden samlas in, inte bara avslöjar hur något 

ligger till utan även hur och var forskaren kan få reda på mer. Vi har resonerat att det 

deduktiva förhållningssättet innebär ett tillvaratagande av de insikter som den inledningsvis 

öppna attityden gentemot tonårstjejers verklighet, genererat. Vi har, med hjälp av Grundad 

Teoris deduktiva inslag, kunnat låta de aspekter som allt efter forskningsprocessens gång 

framstått som centrala beträffande tonårstjejer och utseende, visa vad som är viktigt att 

undersöka närmare. På detta sätt har vi kunnat fördjupa oss i det, vid första anblicken, breda 

forskningsområde som tonårstjejer och utseende utgör, där det väsentligen bör undersökas.  

   Vidare har vi resonerat att komplexiteten i tonårstjejers utseendeskapande (som vi menar 

kommer av den omfattande verklighet tjejerna lever i) ställer krav på undersökningen att ta 

hänsyn till centrala aspekters samverkan. Det vill säga hur de aspekter som påverkar 

tonårstjejer samverkar med varandra. Vi har nämligen förmodat att tonårstjejers verklighet 

inte är så enkel att endast en aspekt åt gången påverkar tonårstjejernas utseende. Därför 

behövde vi ett metodologiskt tillvägagångssätt som skulle låta oss undersöka hur de olika 

aspekterna samverkar med varandra. Grundad Teori innefattar metodologiska 

tillvägagångssätt för att undersöka samverkan mellan aspekter som påverkar området för 

forskningen. Vi kommer noggrannare att redogöra för detta när vi berättar om vårt 

genomförande i de olika faserna som Grundad Teori består av. 

   Resultatet av en Grundad Teorimetod är en djupgående, noggrann och komplex teori som 

bygger på data som varken är påverkad eller framtvingad. Dessa egenskaper menar vi krävs 

för att undersöka ett så komplext undersökningsområde som tonårstjejer och utseende utgör. 

5.3.  En teknisk metod: Faser, kodning och mättnad  

Tekniken i Grundad Teori består inte enbart av induktion och deduktion utan även av 

förhållningsregler om hur forskningsprocessen, mer detaljerat och praktiskt bör gå till. 
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Metoden består av fler faser, där forskaren fokuserar på olika saker. För att befinna sig så nära 

empirin som möjligt uppmanas forskaren att invänta känslan av mättnad innan han eller hon 

kan föra forskningsarbetet vidare till nästkommande fas. Mättnad uppstår när datamaterialet i 

en fas inte bringar någon ny information. (Hartman, 2001:71-72) Vi har i samtliga faser varit 

noggranna med att invänta mättnad, då vi betraktat mättnaden som en försäkran om att vi inte 

har våldfört oss på data genom att till exempel ”tvinga” data att passa in i tidigare insamlat 

material. Mättnaden har också fungerat som en försäkran om att vi inte har missat något 

väsentligt för studien.  

   Det analytiska arbetet består i samtliga faser av två moment: Kodning innebär att forskaren 

abstraherar data så att indikatorer (det vill säga delar av datamaterialet som indikerar att en 

viss kategori existerar) på kategorier framträder (ibid. s. 79-80); Minnesanteckningar skrivs 

under kodningsarbetet och består av idéer som uppstår om vilka kategorierna kan vara, deras 

egenskaper, vilken kategori som kan utgöra kärnkategorin, idéer om relationer mellan 

kategorierna, samt frågor och idéer om kommande urval och annat som kan föra 

forskningsarbetet framåt. Kodningen ser till att analysen håller sig nära empirin medan 

minnesanteckningarna tar vara på de kreativa idéer kodningen ger upphov till. (ibid. s. 85-86)  

   Enligt Glasers modell av Grundad Teori består forskningsprocessen av tre olika faser: Den 

Öppna Fasen, den Selektiva Fasen och den Teoretiska Fasen. (ibid. s. 38) Den Öppna Fasen 

går ut på att samla in så mycket data som möjligt, med så stor variation som möjligt. Syftet 

med denna fas är att finna så många kategorier som möjligt, samt att avgöra vilken av dem 

som kommer att utgöra kärnan i teorin, det vill säga kärnkategorin. (ibid. s. 40-41) 

Kärnkategorin är det element som framstår som centralt och grundläggande i studien och som 

även återfinns som ett element i samtliga underkategorier. (ibid. s. 48) I den Öppna Fasen 

uppmuntras forskaren att använda olika urval och datainsamlingsmetoder för att öka 

variationen av data. (ibid. s. 71, 74) Forskningens slutprodukt kommer att innehålla en 

kärnkategori och flera underkategorier. (ibid. s. 40-41) Den Selektiva Fasen går ut på att 

fastställa vilka kategorier som kommer att vara med i den färdiga teorin, baserat på huruvida 

de relaterar till kärnkategorin eller inte. För att kunna avgöra huruvida kategorierna relaterar 

till kärnkategorin måste både kärnkategorins och de övriga kategoriernas egenskaper 

bestämmas. (ibid. s. 41) Slutprodukten av forskningen kommer således att innehålla en 

kärnkategori med underkategorier som relaterar till den, samt kategoriernas egenskaper. (ibid. 

s. 40-41) Den Teoretiska Fasen går ut på att finna ut hur underkategorierna samspelar med 

varandra. Syftet med denna fas är att generera den färdiga teorin genom att klargöra hur 

kategorierna hänger samman. (ibid. s. 41) Slutprodukten av en Grundad Teoristudie är alltså 

en teori som förklarar ett huvudfenomen (kärnkategorin) och dess olika aspekter 

(underkategorierna) med tillhörande egenskaper, samt belyser hur de olika aspekterna 

samverkar med varandra och med huvudfenomenet. (ibid. s. 40-41) 

5.4.  Genomförande i Öppna Fasen 

Glaser förespråkar att forskningsarbetet inleds så förutsättningslöst som möjligt. Han menar 

att en på förhand formulerad frågeställning påverkar forskaren så att data som inte vid första 

anblicken verkar intressant förbises av de ramar en frågeformulering utgör. (Hartman, 

2001:60) Vi ställer oss bakom detta påstående och vi tror även att data riskerar att färgas av en 

frågeställning eftersom forskaren då kan se det han eller hon ”vill se” i syfte att besvara 

frågeställningen. Istället, menar Glaser, bör forskningen inledningsvis utgå från ett 

forskningsområde, vars begränsning går ut på den grupp människor forskaren vill undersöka. 

(Glaser, 1978:44) Vi har tagit vara på detta eftersom vi har haft för avsikt att generera en teori 

som har sin grund i data snarare än i frågeställningar. Vårt forskningsområde har varit 

tonårstjejer och utseende. 
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   I den Öppna Fasen ämnar forskaren ta reda på så mycket som möjligt om det 

forskningsområde han eller hon ämnar undersöka. Som fasens namn skvallrar om är därför 

forskarens förhållningssätt till fältet och datamaterialet så öppet som det går i den öppna 

fasen. Målet med den öppna fasen är att finna maximalt antal kategorier och bland dem en 

kärnkategori.  

5.4.1.  Inledande Teoretiskt Urval i Öppna Fasen 

Inom Grundad Teori används teoretiskt urval vilket innebär att urvalet tar hänsyn till var i 

forskningsprocessen forskaren befinner sig, närmare bestämt vad forskaren vill ta reda på. 

(Hartman, 2001:67-68) Inledningsvis bör det första urvalet vara öppet, vilket innebär att allt 

betraktas som potentiell data. (ibid. s. 74) Vid detta stadie rekommenderas även en 

maximering av urvalet, vilket innebär att forskaren söker data från många olika håll i syfte att 

uppnå en så stor variation data som möjligt. (ibid. s. 71) Vi har ansett både öppet urval och 

maximering vara viktigt, eftersom vi inte har velat riskera att missa väsentliga delar av 

verkligheten, som i förlängningen skulle ha inneburit att dessa delar inte hade funnits med i 

teorin. För att bejaka dessa båda aspekter av urvalet har vi betraktat allt som potentiell data.  I 

praktiken har det inneburit att vi ständigt haft med oss anteckningsblock och penna i 

offentliga miljöer för att kunna samla in relevant data från de tonåringar vi befunnit oss i 

närheten av.  

5.4.2.  Datainsamling i Öppna Fasen: Observationer 

Datainsamlingsmetoden har inledningsvis varit direkta observationer, vilket innebär att vi har 

observerat tonårstjejer utan att låta dem förstå att vi observerat dem. Fördelen med direkta 

observationer har varit att vi kunnat observera tjejerna i naturliga sociala kontexter utan att 

själva påverka dem. Nackdelarna har varit att vi bara kunnat observera i offentliga miljöer och 

således inte fått data från privata kontexter. (Eneroth, 1984:112-114) Som komplement till de 

direkta observationerna har vi även observerat tonårstjejers bloggar. Syftet var att öka 

variationen av data eftersom bloggar har en publik, och därför troligen skrivs i enlighet med 

vad författaren vill förmedla. När vi uppnådde en mättnad med observationerna, det vill säga 

när vi inte samlade in data som genererade nya koder, bytte vi insamlingsmetod. 

5.4.3.  Vidare teoretiskt urval i Öppna Fasen: Bekvämlighetsurval och 
snöbollsurval 

Det Teoretiska Urvalet tar hänsyn till var i forskningsprocessen forskaren befinner sig och vad 

denne vill ha svar på. Vi kommer i fortsättningen att beskriva de urval vi gjort med andra 

beskrivande metodologiska begrepp. Vi vill ändå klargöra att samtliga urval varit Teoretiska 

Urval eftersom vi har valt urvalsmetod efter de frågor vi ämnat få svar på.  

   Bekvämlighetsurval innebär att forskaren samlar in data där den finns lättillgänglig. Som 

namnet antyder är en fördel med bekvämlighetsurvalet att det är bekvämt för forskaren att 

samla in data där den finns lätt tillhands. (Bryman, 2002:114) Vi valde att använda 

bekvämlighetsurval och det innebar i praktiken att vi bjöd in tonårstjejer vi var bekanta med 

till intervjutillfällena. Via vänner eller familjemedlemmar var vi bekanta med dessa tjejer och 

vi hade träffat dem några gånger innan studien påbörjades. En av tjejerna är syster till sambon 

till en av oss; en av tjejerna är tillsammans med brodern till den pojkvän dotterns till en av oss 

är tillsammans med; slutligen är en av tjejerna dotter till en kvinna som är vän med en av oss.  

   Snöbollsurval innebär att forskaren kommer i kontakt med fler informationskällor via 

informanter som har en relation till dessa informationskällor. (ibid. s. 115) Vi valde att även 

använda oss av snöbollsurval och det innebar i praktiken att vi bad de ovan nämnda tjejerna 

att ta med sig vänner till intervjutillfällena.  
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   Bekvämlighetsurvalet i kombination med snöbollsurvalet var ett val vi avsiktligt gjorde. 

Våra förhoppningar var att bekantskapen med tjejerna skulle göra dem tryggare i 

intervjusituationerna, något vi även hoppades att deras vänner skulle uppleva och känna sig 

trygga av. Att bekantskapen med tjejerna endast var via andra, antog vi skulle minimera 

risken för att tjejerna ifråga skulle påverkas av bekantskapen, annat än till eventuell ökad 

öppenhet.
3
 

5.4.4.  Datainsamlingsmetod i Öppna Fasen: Fokusgruppintervjuer 

Vi föreställde oss att ytterligare variation skulle tillkomma datamaterialet om vi lät 

tonårstjejer berätta för oss om utseende. Vi valde att genomföra fokusgruppintervjuer, vilket 

innebär att flera intervjupersoner intervjuas samtidigt. (Bryman, 2002:324-325) I det här fallet 

såg vi till att grupperna bestod av tonårstjejer som var vänner med varandra. Detta på grund 

av två skäl: För det första ville vi att tjejerna skulle känna en trygghet i varandra, i en kanske 

främmande intervjusituation, och därför våga prata mer öppet. För det andra var vi 

intresserade av att se om, och i så fall hur, utseende konstruerades i den sociala kontexten, det 

vill säga mellan tjejkompisarna. 

   Tre fokusgruppintervjuer genomfördes och intervjupersonerna var mellan 15 och 18 år. Den 

första fokusgruppen bestod av fyra tjejer, den andra fokusgruppen bestod av två tjejer och den 

tredje fokusgruppen bestod av tre tjejer. Efter varje intervju kodades materialet för att få 

ytterligare underlag till kommande intervju. Efter att ha kodat de två första 

fokusgruppintervjuerna, förstod vi att utseende ter sig olika beroende på samhällsbakgrund, 

varför vi då intervjuade en grupp tjejer från en annan samhällsklass än de två tidigare. 

Fokusgruppintervjuerna ägde rum i våra lägenheter eftersom det möjliggjorde att vi fick vara 

ostörda, samt att vi kunde skapa en avslappnad vänskaplig miljö, för att få tjejerna att slappna 

av och vara så naturliga som möjligt. Vi försökte så långt det var möjligt att skapa formen av 

ett samtal mellan tjejerna för att kunna analysera interaktionen mellan dem. Därför utgick vi 

inte från några på förhand konstruerade frågor utan hade istället områden (baserade på data 

från tidigare insamlingar) vi ville veta mer om som underlag för intervjuerna. De frågor vi 

ställde var så öppna som möjligt men befann sig inom vårt forskningsområde, eftersom vi 

ville möjliggöra för en eventuell variation i svaren. Vi försökte emellertid följa upp 

samtalsämnena så mycket som möjligt med följdfrågor för att få så mycket material som 

möjligt.  

5.4.5.  Dataanalys i Öppna Fasen 

Efter varje datainsamling har data kodats för att stödja kommande urval och datainsamlingar. 

Eftersom vi, som Glaser, anser att syftet med minnesanteckningarna är att generera idéer som 

uppkommer ur data (Hartman, 2001:92) så har minnesanteckningarna skrivits parallellt med 

kodandet. Vi har dragit fördelar av att alltid vara två i kodningsprocessen: Dels har vi 

upptäckt olika koder, dels har vi kunnat diskutera materialet sinsemellan. Diskussionerna har 

både hjälpt oss att sätta våra förutfattade meningar åt sidan och att öka vår teoretiska 

känslighet. Teoretisk känslighet är forskarens sensibilitet för vad datamaterialet bär för 

budskap. Denna känslighet hjälper exempelvis forskaren att samla in relevant data och att 

analysera den. (ibid. s. 97, 100)  

   Redan under kodningen av första fokusgruppintervjun märkte vi ett genomgående tema i 

datamaterialet, nämligen att gemenskap kräver socialt konstruerat utseende. Då var vi 

emellertid inte riktigt på det klara med vad detta innebar, eller om temat skulle komma att 

                                                 
3
 I diskussionsdelen under rubriken ”Resonemang kring bekvämlighetsurvalet i Öppna Fasen” redogör vi mer 

genomgående för hur vi resonerat kring bekvämlighetsurval och snöbollsurval så som vi använt dem i denna 

studie.  
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utgöra kärnkategorin i vår studie. Efter den tredje fokusgruppintervjun framstod temat som ett 

orubbligt genomgående element i datamaterialet. Vi fann att så gott som all data 

genomsyrades av det faktum att gemenskap kräver socialt konstruerat utseende. Därmed 

kunde vi konstatera att kärnkategorin var funnen.  

   När vi efter den tredje fokusgruppintervjun uppnått mättnad – som i den Öppna Fasen 

innebär en konstaterad kärnkategori, samt att ingen ny data uppenbarar sig – gick vi vidare till 

den Selektiva Fasen.  

5.5.  Genomförande i Selektiva Fasen 

Den Selektiva Fasen går ut på att bestämma vilka kategorier som ska vara med i teorin. 

Kriteriet för det är att kategorierna ska relatera till kärnkategorin. För att kunna avgöra detta 

måste kategoriernas egenskaper bestämmas.  

   Efter att den öppna fasen avslutats hade vi många egenskaper till de kategorier som då hade 

framkommit. Vi beslutade därför att i första hand söka svar på frågor om kategoriernas 

eventuella relation till kärnkategorin. Vi räknade nämligen med att en egenskapsmässig 

mättnad i förhållande till kategorierna skulle infinna sig ganska snart, vilket också skedde. Att 

den selektiva fasen blev kort berodde på den rika mängden egenskaper som redan fanns sedan 

den öppna fasen. 

   Även i den Selektiva Fasen använde vi oss av bekvämlighetsurval. Här intervjuade vi två av 

tjejerna från fokusgruppintervjuerna som vi från början var bekanta med. Efter den öppna 

fasen hade kategorierna så många egenskaper att vi inte behövde genomföra fler intervjuer för 

att generera en mättnad i den selektiva fasen (vilket går ut på att endast de kategorier som är 

relaterade till kärnkategorin finns kvar, samt att inte fler egenskaper uppstår). Vår avsikt med 

att intervjua tjejer från fokusgruppintervjuerna var att utröna om tjejerna denna gång skulle 

motsäga det som sagts under fokusgruppintervjuerna när deras vänner varit närvarande. Vi 

resonerade att svaret på det skulle kunna utgöra relevant data i vår studie.  

5.5.2.  Datainsamlingsmetod i Selektiva Fasen: Enskilda intervjuer 

I den Selektiva Fasen valde vi att genomföra enskilda intervjuer eftersom vi ville möjliggöra 

för tjejerna att bli mer öppna och personliga. Vi resonerade att mer intima saker eventuellt 

skulle framkomma när tjejerna var ensamma med intervjupersonen och i frånvaro av sina 

vänner. 

   Vi var en och en med tjejerna när vi intervjuade dem eftersom vi ville undvika att tjejerna 

skulle känna sig underlägsna om vi som intervjuare var fler än intervjupersonen. Frågorna vi 

ställde i intervjuerna var mer riktade än i den Öppna Fasen. Detta innebar att vi ställde frågor i 

förhoppning att svaren skulle fylla i luckor som fanns i vårt datamaterial. Däremot hade vi 

inget frågeschema som vi utgick ifrån, efter som vi menar att ett frågeschema riskerar att 

inskränka forskarens öppenhet gentemot verkligheten, samt medvetandegöra informanten om 

intervjusituationen på ett sätt så att denne på förhand tänker ut de svar som låter bra, istället 

för att vara öppen och ärlig. 

5.5.3.  Dataanalys i Selektiva Fasen 

Liksom i Öppna Fasen skedde kodande parallellt med skrivande av minnesanteckningar, efter 

samtliga intervjuer. Detta för att vi efter första intervjun skulle veta vilka frågor vi behövde ha 

svar på inför den andra intervjun. Och precis som i Öppna Fasen kodade och diskuterade vi 

allt datamaterial tillsammans.  

   Då vi, efter att ha kodat datamaterialet från den andra enskilda intervjun, upptäckte att den 

selektiva fasen var mättad (vilket innebär att underkategorierna och deras relationer till 

kärnkategorin samt alla kategoriernas egenskaper fastställts) gick vi vidare till den teoretiska 

fasen. 
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5.6.  Genomförande i Teoretiska Fasen 

Den Teoretiska Fasen går ut på att finna relationer mellan underkategorierna. Forskaren söker 

svar på hur relationerna samverkar med varandra. Några relationer kunde vi finna utifrån 

datamaterialet från Öppna och Selektiva Fasen. Efter två enskilda intervjuer uppstod mättnad, 

vilket i den Teoretiska Fasen innebär att ingen ny information om relationer mellan 

underkategorierna uppstod.  

   Liksom i de tidigare två faserna använde vi oss av bekvämlighetsurval. Två tjejer från två av 

fokusgrupperna intervjuades.  

   Även i denna fas använde vi oss av enskilda intervjuer. Frågorna vi ställde under 

intervjuerna i denna fas var öppna, men berörde två eller tre kategorier i taget för att 

undersöka huruvida relationer existerade mellan kategorierna och i så fall på vilket sätt. 

   Som i de tidigare faserna kodades datamaterialet efter båda intervjuerna parallellt med att 

minnesanteckningar skrevs. Och precis som i de tidigare faserna var vi två om 

kodningsarbetet. I denna fas utförde vi även en sortering av minnesanteckningarna. Det 

innebar att alla idéer vi skrivit, sorterades tematiskt för att vi skulle kunna jämföra dem med 

datamaterialet. Så länge minnesanteckningen kan styrkas med data man samlats in är den 

relevant och därmed en hjälp för forskaren att generera den slutliga teorin. (Hartman, 

2001:89) Även sorteringen av minnesanteckningarna utförde vi gemensamt för att våra 

diskussioner skulle öka den teoretiska känsligheten. 

5.7.   Översikt: Teoretiskt urval och Datainsamling i de olika faserna 

Tabellen illustrerar urval och datainsamling i de olika faserna. 

   

5.8.  Forskningsetik 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning när vi praktiserat forskningsetiska principer. Enligt 

Informationskravet och Samtyckeskravet informerades samtliga tjejer vid varje intervjutillfälle 

om vad studien gick ut på samt att intervjuerna var frivilliga, att de när som helst kunde välja 

att frånsäga sig sin medverkan och att de inte behövde svara på frågor om de inte ville. (ibid. 

s. 7-10) Vi informerade även om vår tystnadsplikt, enligt Konfidentialitetskravet, och frågade 

även tjejerna innan fokusgruppintervjuerna om de samtyckte till att inte berätta för någon 

annan om vad deras kompisar sagt under intervjun. (Bryman, 2002:440-441; Vetenskapsrådet, 

2002:12) Samtliga samtyckte. Enligt Glaser bör inte intervjuer spelas in eftersom han menar 

att det saktar ner forskningstempot (Hartman, 2001:64). Vi har emellertid gjort 

ljudinspelningar av samtliga intervjuer eftersom vi anser att även den mest vana forskaren inte 

på förhand kan veta vad som är väsentligt och vad som inte är det. Det som först kan verka 

oväsentligt kan visa sig spela en större roll senare i forskningsprocessen. Då vi anser att en 

teori ska vara grundad i data anser vi det lämpligt att spela in intervjuerna för att göra datan 

rättvisa. Vi förklarade, enligt Konfidentialitetskravet, att ljudinspelningarna endast skulle vara 

 Öppna  
Fasen 

Selektiva 
Fasen 

Teoretiska 
Fasen 

Data-

insamling 

och 
Teoretiskt 
Urval 

Direkta observationer skedde på stan, på 
tågstationer, på tåg, på bussar, på caféer och i 
affärer. 
 Tonårstjejer 
Observationer av Bloggar: 
 Tonårstjejer  
Fokusgruppintervjuer: 
 Grupp 1: Tre tjejer, 17, 17, 15 och 15 år 
 Grupp 2: 18 och 17 år 
 Grupp 3: 16, 16 och 16 år 

Enskilda intervjuer: 
 En tjej från grupp 

1, 17 år 
 En tjej från 

Grupp 2, 18 år 

Enskilda intervjuer: 
 En tjej från 

Grupp 1, 17 år 
 En tjej från 

Grupp 3, 16 år 
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tillgänglig för oss (Bryman, 2002:441; Vetenskapsrådet, 2002:12), samt att de skulle förstöras 

efter att studien avslutats och frågade om tjejerna samtyckte, vilket samtliga gjorde.  

5.9.  Valet av Glasers modell av Grundad Teori 

Vi har, som vi nämnt ovan, utgått från Glasers modell av Grundad Teori. Inledningsvis i 

forskningsprocessen innebär det att vi har undersökt ett forskningsområde (i vårt fall 

tonårstjejer och utseende). Syftesformuleringen har därmed framträtt först i slutet av 

forskningsprocessen. Därmed har vi undvikit den påverkan vi menar att ett syfte har på både 

forskaren och således också på forskningsprocessen. I likhet med Glaser menar vi att ett syfte 

felaktigt tvingar in data inom syftets ramar (Hartman, 2001:40,60). Vi anser att både urval, 

datainsamlingsmetod och analys riskerar att färgas av att forskaren vill att syftet ska besvaras. 

Hade vi utgått från Strauss modell av Grundad Teori hade vi inte kunnat undvika den 

påverkan som ett syfte innebär, då Strauss förordar att syftet bör formuleras innan 

forskningsprocessens början (ibid. s. 58). 

   I den Öppna Fasen har vår avsikt varit att finna kärnkategorin för att sedan i den Selektiva 

Fasen kunna avgöra vilka underkategorier som bör finnas med i studien – baserat på deras 

relationer till kärnkategorin. På detta sätt har vi undvikit det dubbla arbete det hade inneburit 

om vi enligt Strauss modell hade väntat till den tredje fasen med att bestämma kärnkategorin 

och först då hade kunnat plocka bort kategorier. (ibid. s. 38-39). 

   I den Selektiva Fasen har vi, i enlighet med Glasers modell, bestämt alla kategoriers 

egenskaper för att möjliggöra bortrensningen av de kategorier som ej relaterar till 

kärnkategorin. Även enligt Strauss modell bestäms kategoriernas egenskaper, men istället för 

att rensa bort oväsentliga kategorier bör forskaren enligt Strauss modell bestämma relationer 

mellan kategorierna. Till detta tar forskaren hjälp av paradigmmodellen som innebär att 

forskaren söker relationer baserat på konceptet orsak och verkan. (ibid. s. 38-39) Glaser 

kritiserar paradigmmodellen eftersom han menar att forskaren tvingar fram en teori som går ut 

på orsak och verkan, samtidigt som att verkligheten kanske inte alls är beskaffad så. (ibid. s. 

42-43) Vi håller med Glaser i denna sak och menar dessutom att även om verkligheten skulle 

innefatta orsak och verkan, så riskerar forskaren att missa övriga former av relationer. 

   I slutet av den Teoretiska Fasen hade vi bestämt samtliga relationer mellan 

underkategorierna. Teorin vi har grundat växte fram ur data tack vare det öppna 

förhållningssätt gentemot verkligheten som vi antog i den inledande fasen. Baserat på 

kärnkategorin framstod de väsentliga kategorierna i den andra fasen och emellan dessa 

bestämdes alltså relationer i den slutliga fasen. Forskningsprocessen och teorin har således 

grundats i datamaterialet, varför vi kan hävda att vår teori har en adekvat anknytning till 

verkligheten. Detta är grundtanken med Glasers modell av Grundad Teori, då han menar att 

teorin växer fram: Den är från början grundad i data. Därför menar han också att verifiering 

av teorin inte är nödvändig. I Strauss modell av Grundad Teori bör emellertid teorins giltighet 

testas i den sista fasen. (ibid.s. 43) Vi anser dock att forskaren enligt Strauss modell har ett 

helt forskningsarbete bakom sig innan verifieringen sker, varför vi tror att det är lätt att 

forskaren (troligast av tids- och resursbristmässiga skäl) tvingar verkligheten att passa med 

teorin.    

6.  Resultat 
Nedan kommer vi att redogöra för resultatet av vår forskning. Först kommer en presentation 

av informanterna. Sedan kommer vi att förklara kärnkategorin, det vill säga det som 

framkommit som centralt och grundläggande och som står att finna som ett genomgående 

element inom det område vi studerat. Därefter följer redogörelser för underkategorierna vi 

funnit, samtidigt som deras samverkan och förhållande till kärnkategorin klargörs. Efter det 
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kommer vi att beskriva kategoriernas samverkan med varandra.
4
 Avslutningsvis sammanfattar 

vi resultatdelen genom att beskriva alla kategorier, samt underkategoriernas relationer till 

både kärnkategorin och varandra. 

6.1. Presentation av informanterna 

Intervjupersonernas namn är utbytta mot pseudonymer. Detsamma gäller för de som 

intervjupersonerna känner och nämner vid namn.  

 

Den första fokusgruppen består av fyra tjejer: Anna – 17 år, Stina – 17 år, Lotta – 15 år och 

Camilla -15 år. De framställer sig själva som ”De Coola”. Anna och Stina medverkade på 

varsin enskild intervju. 

 

Från den andra fokusgruppen medverkade två medlemmar (men hela deras kompisgrupp 

består av elva tjejer): Ida – 18 år och Annika – 17 år. De framställer sig själva som ”De 

Coola”. Ida medverkade i en enskild intervju.   

 

Från den tredje fokusgruppen medverkade tre tjejer (men hela deras kompisgrupp består av 

fyra tjejer): Lina – 16 år, Klara – 16 år och Carolina – 16 år. De framställer sig själva som 

”De Fina”. Lina medverkade i en enskild intervju. 

 

Den första bloggen (http://evelinazetterljung.blogg.se, 2010-03-18, 23:03:29, beskriven och 

citerad 2010-05-16 kl. 00:59) är skriven ungefär som en offentlig dagbok. Författaren skriver 

främst om fem tjejer vilket gör att vi tror att hon är den sjätte i gruppen av sex tjejer. 

Författaren framställer sig själv som en av ”De Coola”. 

 

Den andra bloggen (http://emmaliii.blogg.se, 2010-02-09, 18:32:31 och 2010-04-03, 

18:39:40, beskriven och citerad 2010-05-17 kl. 01:37 och kl. 02:02) är skriven ungefär som en 

offentlig dagbok. Författaren skriver främst om sju tjejer vilket gör att vi tror att hon är den 

åttonde i gruppen av åtta tjejer. Författaren framställer sig själv som en av ”De Överdrivna”. 

  

Den tredje bloggen (http://sofiiijalarsson.blogg.se, 2010-04-27, 18:19:1, beskriven och citerad 

2010-05-17 kl. 01:47, bilden som syns på uppsatsens framsida är hämtad med 

bloggförfattarens tillåtelse 2010-05-22 kl. 21:16) är skriven ungefär som en offentlig dagbok. 

Författaren skriver främst om fem tjejer vilket gör att vi tror att hon är den sjätte i gruppen av 

sex tjejer, samma grupp som evelinazetterljung tillhör (se den första bloggen). Författaren 

framställer sig själv som en av ”De Coola”.  

6.2.  Gemenskap kräver socialt konstruerat utseende   

(Kärnkategorin) 

Samtliga intervjuer och observationer vi gjorde genomsyrades av ett och samma tema: 

Kompisgruppen med tjejer. Tjejgrupperna kan bestå av endast några få medlemmar, som fyra 

stycken, till många medlemmar, som elva stycken. De spenderar merparten av sin vakna tid i 

tjejgruppen, både i skolan och på fritiden. Lina berättar om hur ofta tjejerna umgås i gruppen. 

 

                                                 
4
Rutor med prickade kanter innebär ett sammanhängande citat där en intervjuperson, från en fokusgrupp eller 

enskild intervju, citeras. Rutor vars vänsterkant består av tre vertikala linjer och vars övriga kanter är prickade 

innebär ett sammanhängande citat där fler intervjupersoner, från en fokusgrupp eller enskild intervju, citeras. I 

dessa rutor citeras ibland en intervjuperson och intervjuaren tillsammans. Rutor vars kanter består av korta sträck 

och prickar återger innehåll från ett blogginlägg. 
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Lina: Vi [tjejerna i gruppen] tillbringar nästan mer [tid] me dom [tjejgruppen] 

än familjen. I skolan e vi ju jättemycket, sen fritiden. Så de blir väldigt mycket. 

 

Vi tycker att Linas ordval är intressant när hon berättar om att hennes tjejgrupp spenderar mer 

tid tillsammans än vad hon själv gör med ”familjen”. Tjejernas oskiljaktighet och starka band 

påminner nämligen om en familj som håller ihop i alla väder. 

 

 

Tjejgruppen shoppar och fixar utseendet gemensamt. Men även aktiviteter som att titta på 

film eller TV-program, röka, prata och festa sker tillsammans med tjejkompisarna i gänget, 

något som Ida berättar om som svar på frågan om vad hon brukar göra tillsammans med 

tjejgruppen. 

 

Ida: Typ kolla på film… […]Sitta under fläkten, dricka kaffe, röka, snacka om 

allt, festa… 

 

Idas utsaga om att de i tjejgruppen snackar ”om allt” är väldigt talande för den intimitet som 

råder i tjejgrupper. Samtliga fokusgrupper har gett uttryck för detta. Det är gruppen som 

tjejerna vänder sig till när de har problem. 

 

 

Tjejerna ställer upp på varandra i alla lägen. De hjälper, tipsar, lyssnar, tröstar och uppmuntrar 

oavsett problemens karaktär. Ida berättar om när en gruppmedlem blev illa behandlad av sin 

dåvarande pojkvän och hur hon och en till medlem i gänget såg till att hålla tjejen som råkat 

illa ut sällskap tills hon mådde bra igen. 

 

Ida: Hon [en gruppmedlem] va fett kär i en kille. Dom va tillsammans i femton 

månader. Sen hon ehm…Den där killen slog henne å dissa henne å allting. […] 

hon va skitpackad en kväll. Asså du vet när man e full å blir slagen? – Man 

däckar ju! Så ja fick bära hem henne. Ja va själv hemma, så vahetere… så 

vahetere, så vakna hon på morgonen å ba: ’Va hände igår? bla bla…’ Ja ba: 

’Aa du e inte tillsammans me han, bla…’ Berätta allting. A så hon va inne själv. 

Vi två [Ida och en till gruppmedlem] satt hos henne varje dag i typ tre månader 

tills de blev sommarlov. Vi va inte me nån eller nåt, för hon va så jävla dålig. 

 

Ovanstående citat visar prov på den solidaritet som finns inom tjejgrupperna. När vi har 

intervjuat tjejerna så har vi förstått att det inte finns några problem som är för små eller för 

stora: Gruppen tar alla problem på allvar och hjälper varandra oavsett hur mycket energi och 

tid det tar.  

 

 

I varje grupp finns en gruppidentitet som väger tyngre än gruppmedlemmarnas personliga 

identiteter. Gruppmedlemmarna tänker, talar och agerar med gruppidentiteten som 

utgångspunkt, vilket innebär att hela gruppen tycker någonting, upplever någonting eller beter 

sig på något sätt – till skillnad från att varje gruppmedlem tycker, upplever eller gör någonting 

individuellt. Ida berättar om hur en känsla, i det här fallet tjurighet, genomsyrar alla i gruppen 

när den uppstår. 

 

Ida: Asså när vi e tjuriga, ja å mina vänner, då liksom e alla tjuriga. 
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Detta citat illustrerar tjejernas sätt att tala i plural och då referera till hela gruppen. ”Vi” är ett 

återkommande ord i tjejernas sätt att tala. Samtliga tjejer använde detta ord flitigt. Både i 

fokusgruppintervjuerna och i de enskilda intervjuerna. Även på bloggarna förekom ordet ”vi” 

ofta. 

 

 

I en tjejgrupp finns huvudsakligen två oskrivna regler som varje gruppmedlem måste följa: 

Alla måste vara ärliga och alla måste prioritera tjejgruppen högst. Ida berättar om en gång när 

tjejgruppen konfronterat henne för att de tyckt att hon nobbade tjejgruppen till fördel för en 

kille hon var intresserad av. 

 

Ida: I somras… för två år sen, innan ja å Eddie blev tillsammans, så tyckte dom 

att ja dissa dom för han, såhär. Men då, sen blev de bättre, nu e de lugnt, såhär. 

[…]Men då börja ja tänka efter. Ja ba: Men de e sant! Ifall inte dom hade sagt 

de hade ja ju fortsatt som ja va, så de e bra att dom säger det. 
 

Att Ida ”dissa dom för han” betyder att hon nobbade sina tjejkompisar för att vara med killen 

hon var intresserad av. Detta accepterades inte av tjejgänget, vilket framgår av att det var 

tjejgruppen som tyckte att hon ”dissa dom för han”. Ida tog till sig av kritiken eftersom hon 

började ”tänka efter”, vilket ledde till att hon slutade prioritera killen hon var intresserad av 

framför tjejerna. Detta framgår genom hennes yttrande ”nu e de lugnt, såhär”. Vidare 

framförde tjejgruppen sitt missnöje med Idas handling direkt till direkt henne istället för att 

tala illa om handlingen bakom ryggen på henne. Detta exemplifierar hur gruppens 

medlemmar följer den oskrivna regeln om ärlighet. 

 

 

Det är så gott som omöjligt för en utomstående tjej att komma in i tjejgruppens gemenskap. 

Gruppidentiteten är så stark att ingenting som inte rimmar med den släpps in i gruppen. Lina 

berättar att en ny tjej inte skulle kunna bli medlem i hennes grupp eftersom hon inte skulle 

komma in i gemenskapen på samma sätt som de tjejer som redan finns i gruppen.  

 

Lina: De skulle nog inte bli att hon kom in lika mycket som vi redan e. 

 

Detta återkommer genom intervjuerna. Det handlar inte om en motvilja mot den nya tjejen, 

snarare är det fråga om en brist i konformiteten. Den nya tjejen delar inte tjejgruppens redan 

befintliga sätt att vara på och därför har informanterna hela tiden understrukit att den nya 

tjejen inte skulle komma in i gemenskapen. 

 

 

De synliga egenskaperna i en tjejgrupp är viktiga. Genom att samtliga gruppmedlemmar fixar 

sitt utseende konformt visar de att de hör ihop. Med utseende menas det sätt som en eller flera 

tjejer är fixade på. Utseendet är alltså en social konstruktion där det sociala hänvisar till 

tjejgruppen. Om en tjej fixar sig i enlighet med gruppens utseendemässiga konformitet 

fungerar utseendet som en symbol för hennes grupptillhörighet. Därför fungerar hennes 

utseende också indirekt som en symbol för gruppens egenskaper och identitet. Syftet med att 

fixa utseendet är således att få vara med i tjejgruppens gemenskap - att få dela gruppens 

identitet och erhålla alla de fördelar som vi listat ovan: En stark sammanhållning, vänner att 

dela fritiden och skoltiden med, samt en trygghet i att vännerna alltid ställer upp. En av 

bloggarna vi observerat visar tydligt hur tjejerna fixar sitt utseende konformt. 
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Evelina skriver på sin blogg att hon och en medlem i hennes tjejgrupp tog 

”bussen till tuna för att se ifall det fanns något där =) och där hittade både jag 

och Ida massa =)” (”tuna” är en förkortning på ett köpcenter och i citatet framgår 

att både hon och hennes kompis köpte massor). I samma inlägg finns en bild på 

Evelina och hennes kompis: I en klädaffär fotar den ena av tjejerna sig själv och 

sin kompis via en spegel. De lutar sig småleende mot varandra och böjer sig en 

aning framåt. Båda två har svarta leggings, svarta nitarmband runt den högra 

handleden och likadana tröjor (sånär som på färgerna då den ena tröjan är vit och 

den andra är svart). Båda två är också neutralt sminkade på samma sätt. Enda 

skillnaden är att den ena tjejen har håret prydligt uppsatt i en hästsvans medan 

den andra har utsläppt och plattat hår. Under bilden står texten ”jag älskar dig 

sofia larsson♥”. (http://evelinazetterljung.blogg.se, 2010-03-18, 23:03:29,  

beskriven och citerad 2010-05-16 kl. 00:59) 

 

Bildtexten vittnar om en stark gemenskap och den utseendemässiga konformiteten hos de 

båda tjejerna är slående. Detta blogginlägg visar hur utseendemässig konformitet kan uppstå 

genom en gemensam shoppingrunda.  

6.3  ”Vi” och ”De Andra” 

(Underkategori) 

Det finns olika typer av tjejgrupper. De varierar i status, utseende och beteende och skiljer sig 

därför åt beträffande gruppidentiteten. De olika tjejgrupperna talar hela tiden nedvärderande 

om varandra samtidigt som de framhäver den egna gruppens förträfflighet. Samtidigt är 

tjejerna beroende av pluraliseringen av tjejgrupper. En grupps specifika och unika drag – som 

är gruppidentitetens byggstenar – är endast specifika och unika i de fall de skiljer sig från alla 

andra gruppers drag. För att framhäva gruppidentiteten behövs således utomstående grupper 

som kan illustrera allt som gruppen ifråga inte är och som den motsätter sig. Stina och Anna 

berättar om hur ”De Andra” ser ut på en fest, medan de konstruerar sig själva i kontrast till 

dem.  

 

Stina: Om vi jämför me andra som e värsta ”party”… Vi kan komma såhär: Ett 

par fräscha jeans å en väst… 

 

Anna: Aa. 

 

Stina: Som vi hade på förra festen… 

 

Anna: A, såhär: 

 

Anna och Stina (samtidigt): Ett vitt linne å väst över. 

 

Stina framställer ”De Andra” som ”värsta ’party’” medan hon berättar att de i hennes grupp 

kan komma i ”Ett par fräscha jeans å en väst”, vilket underförstått ska illustrera den egna 

gruppens avslappnade festklädsel i jämförelse med ”De Andras” partybetonade klädsel. Det 

faktum att Anna och Stina samtidigt säger ”ett vitt linne å väst över” tyder på att de klätt sig 

konformt och därigenom utseendemässigt upprätthållit gruppens identitet. 
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Vi har funnit fyra typer av tjejgrupper – ”De Coola”, ”De Fina”, ”De Överdrivna” och 

”Töntarna” – som vi nedan kommer att redogöra för. Beskrivningarna är generaliseringar, 

vilket innebär att egenskaperna hos respektive grupptyp, samt hos de enskilda individerna, i 

verkligheten kan variera. ”Vi” är den grupptyp som konstruerar sig i kontrast till andra 

grupper. ”De Andra” är den grupptyp eller de grupptyper som ”Vi” konstruerar sin 

gruppidentitet i kontrast till. I vår undersökning har informanterna tillhört antingen ”De 

Coola”, ”De Fina” eller ”De Överdrivna”. Övriga grupptyper utgör ”De Andra”, men för en 

grupptyp utgör resten av grupptyperna ”De Andra”. Till exempel är ”De Fina” ”De Andra” 

för grupptypen ”De Coola” och vice versa. Alla grupper och individer vi intervjuade hade 

olika namn för respektive grupptyp (förutom för grupptypen ”Killar” där samtliga 

intervjupersoner använde samma namn). De namn vi här illustrerar grupptyperna med är 

några av många namn som återfinns i datamaterialet och de är således inte representativa. 

6.3.1.  ”De Coola” 

”De Coola” konstruerar sin utseendemässiga konformitet genom att ge sken av att inte bry sig 

om utseendet. Stina berättar om hur Lottas och Camillas utseende mer och mer börjar likna 

den övriga gruppens. 

 

Stina: […]Lotta å Camilla är rätt tjejiga av sig. Anna å jag, vi kan… asså vi 

kan dra på oss en killtröja. Du vet vi… a vi lånar asså en kompis killtröja, så 

drar man på sig den. Lotta har också börjat bli lite så. Men dom… man märker 

fortfarande att dom e tjejiga för att dom e så mycket utseende. Asså det e inte 

jätte mycket för dom heller men man kan märka lite skillnad, så. Men dom 

börjar också bli lite, att dom inte bryr sig så mycket, utan dom drar på sig…   

 

Här berättar Stina att Lotta och Camilla i grunden ”är rätt tjejiga av sig”. Att gruppens 

utseendemässiga konformitet är en avslappnad stil märks genom att Stina berättar att hon och 

Anna kan ”dra på” sig ”en killtröja” samtidigt som hon berättar att Lotta och Camilla ”också 

börjar bli lite att dom inte bryr sig så mycket”. Detta illustrerar också hur Lottas och Camillas 

utseendemässiga stil utvecklas i den riktningen så att den liknar gruppens konforma stil. 

 

 

Enligt ”De Fina” så varierar ”De Coolas” engagemang i utseendet. Klara, Lina och Carolina 

berättar om ”De Coola” i sin klass. 

 

 

Lina: Dom har inte fortsatt [att fixa sig] alls lika mycket som vi har. 

 

Klara: Nej. 

 

Lina: Vissa dagar e dom ju, a till exempel som Dimitra, vissa dagar e hon ju 

jättefin som idag. 

 

Klara: Ja idag. 

 

Lina: Ja å så hade hon ju bara helt vanliga mjukisbyxor. 

 

Carolina: De varierar ganska mycket. 
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Här framgår ”De Finas” konstruktion av ”De Coola”. Vi vill poängtera att ”mjukisbyxor”, 

som Lina berättar om i citatet, är ett av de valigt förekommande plaggen hos ”De Coola”. 

”Mysbyxor”, som ”De Coola” själva säger, symboliserar den avslappnade attityd gentemot 

utseende som ”De Coola” vill ge uttryck för att ha. Informanterna berättar ofta om att de klär 

sig i, eller inhandlat mysbyxor. Det är emellertid inte alla mysbyxor som är accepterade av 

”De Coola”. Rätt sorts mysbyxor bör det vara, det vill säga rätt form och färg. 

6.3.2.  ”De Fina” 

Utseendets konformitet präglas i denna grupptyp av att lägga ner mer tid och energi än de 

andra grupptyperna på utseendet samt att alltid ha fixat utseende i alla lägen. Det är viktigt för 

”De Fina” att det syns att de lagt ner mycket tid på sitt utseende. Utseendet måste vara fixat, 

annars visar de sig inte offentligt. Lina och Klara tillhör ”De Fina” och de berättar om hur 

lång tid det tar att göra sig i ordning. Lina berättar även att det ska synas att man är fixad.  

 

Klara: Ja sminkar mig typ fyrtio, fyrtiofem minuter, å så fixar ja håret. 

 

[…] 

 

Intervjuaren: Men om de tar fyrtio minuter å sminka sig… asså va gör ni då, 

då? Asså e de foundation, underlagskräm, hej å hå – allt? 

 

Lina: Aa, de e väl de mesta man kan få tag på tror ja. 

 

Klara: Jaa, i stort sett. [ohörbart]. Mascara kan ja sitta med i typ tjugo minuter, 

en halvtimme… 

 

Lina: De kan ja me! De tar de… De måste bli bra! 

 

[…] 

 

Lina: De syns väl väldigt mycket att man är sminkad, å de ska de göra också. 

Annars skulle vi nog inte lägga ner så mycket tid. 

 

[…] 

 

Intervjuaren: Men blir man aldrig trött på de då? Tänkte… gå upp två timmar 

innan skolan börjar eller innan man ska iväg… 

 

Klara: Jo men vissa dagar, då ba: ’Men nej! Ja orkar inte!’ Men man måste! 

 

Lina: Men de e dom dagarna man stannar hemma. 

 

Klaras ord ”’Men nej! Ja orkar inte!’ Men man måste!” visar att ”De Fina” inte låter sig ha 

dagar då de är ofixade. De upplever att de måste fixa sig jämt. Lina berättar även att om de 

inte skulle orka fixa sig skulle de stanna hemma.  

 

 

Vidare har ”De Fina” lågt självförtroende. När vi pratar om utseende berättar Klara att det 

alltid finns någonting hon vill ändra på. 
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Klara: Det känns såhär alltid nånting man kommer på som man skulle vilja 

ändra på. 

 

Intervjuerna med ”De Fina” genomsyrades av ett dåligt självförtroende. Ofta uttryckte de 

detta genom en oro över vad andra (inte bara gruppmedlemmar) tycker om deras utseende. 

 

 

Övriga grupptyper menar att ”De Fina” alltid är för mycket fixade för de kontexter de 

befinner sig i. Ida berättar att ”De Fina” festsminkar sig till vardags. 

 

Ida: Asså en del sminkar sig så jävla mycket, så e det… som man har typ när 

man går på fest. 

 

Även klädseln anses för fin för de kontexter ”De Fina” befinner sig i, vilket framför allt ”De 

Coola” hävdar. Ett exempel är att balklänningar på en vanlig fest ofta förekommer hos ”De 

Fina”, menar ”De Coola”. 

 

 

Av de andra grupptyperna anses ”De Fina” vara ytliga och utseendefixerade och på fester är 

”De Fina” tråkiga och sitter i ett hörn och dricker vin, enligt de andra grupptyperna. Anna 

berättar om hur ”De Fina” framstår på fest. 

 

Anna: Å dom sitter typ, såhär, på sin soffa med sitt vin, såhär, å dricker lite 

ibland, å fixar håret.  

 

Det framgår mellan raderna att Anna tycker att ”De Finas” beteende att sitta ”på sin soffa med 

sitt vin” är tråkigt. Underförstått framgår det också att Anna tycker att ”De Fina” är 

utseendefixerade för att de fixar håret när de är på fest.  

6.3.3.  ”De Överdrivna” 

”De Överdrivnas” utseendemässiga konformitet går ut på att vara utmanande och att attrahera 

killar. Ofta klär de sig så att de visar mycket av kroppen. Till exempel kan klädseln vara ett 

par väldigt korta shorts och en tröja som visar lite av magen. Bloggen är ett bra medium för 

tjejerna att visa hud på.  Emmaliii är en av ”De Överdrivna” och visar ett exempel på detta. 

 

På sin blogg skriver Emmaliii: ”Tredje dagen vi har gått ner till stan och solat nu! 

*Gilla-knappen* Så nu är vi brunisar, så fint” (det verkar som att ”*gilla 

knappen*” syftar till att uppmana läsare om att uppmärksamma och gilla hennes 

navelsmycke). Hon har lagt upp en bild på enbart sin bara mage, i samma inlägg, 

där hon drar upp tröjan till strax under nedre revbenskanten. Hon har en kjol på sig 

som hon har dragit ner så att den precis döljer hennes könsorgan. Hon är mycket 

brunare på magen än där man förstår att trosorna har suttit när hon har solat. I 

hennes navel sitter ett piercingsmycke. (http://emmaliii.blogg.se, 2010-04-03, 

18:39:40, beskriven och citerad 2010-05-16 kl. 01:37)  

 

Inlägget på Emmaliis blogg tyder på att hon vill visa mycket hud och därigenom framstå som 

attraktiv för killar. 
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Det är ”De Överdrivna” som det pratas mest skit om bland de andra grupptyperna. Enligt de 

andra grupptyperna är ”De Överdrivna” jobbiga för att de väsnas så mycket. På frågan om 

”De Överdrivna” är annorlunda gentemot Idas grupp berättar hon om ”De Överdrivnas” 

beteende. 

 

Ida: Aa, jobbiga.[…] dom e högljudda. Ba: ’Aa, kolla på mig!’  Typ sådär. 

 

Här framgår också att ”De Överdrivna” anses fiska efter uppmärksamhet. 

 

 

Tjejerna i de andra grupptyperna anser att ”De Överdrivna” endast är objekt för killarna. Ida 

berättar om att killar bara vill ”ha sex” med ”De Överdrivna”. 

 

Ida: […] asså dom vill bara… a, ha sex med… asså sådär. Om, a… om man 

säger så. Dom [killarna] ser dom som objekt. Eller i alla fall med dom som ja 

har snacka me.   

 

Ofta anses ”De Överdrivna” vara ”slampiga”. Vi menar att faktumet att de endast anses vara 

objekt för killarna, är en anledning till detta. 

 

 

”De Överdrivnas” smink anses vara överdrivet, felapplicerat och fult. Ida berättar om hur de 

använder för mycket rouge. 

 

Ida: Men dom kan typ ha såhär… mm, ja vet inte typ… asså det ser bara fel ut, 

asså. Asså du vet såhär rouge, man har ju såhär så att de syns lite, men dom kan 

ha såhär värsta strecket å såhära.  

 

Här märks det även hur Ida själv skapar sitt utseende i kontrast till ”De Överdrivna” när hon 

säger ”man har ju såhär så att de syns lite, men dom kan ha såhär värsta strecket å såhära”. 

 

 

Vidare menar de övriga grupptyperna att ”De Överdrivna” ogillar alla andra tjejer och pratar 

skit om tjejer som är fula. Ida berättar om hur en av ”De Överdrivna” talat illa om en kompis 

till Idas kompis som följt med till deras skola. 

 

Ida: …dom [”De Överdrivna”] klagar på folk. Vi sitter inte direkt å ba: ’Aa, 

kolla va ful!’ Å asså sådär… Vi skiter väl i dom! Men dom, som idag, en från 

Nykvarn, min kompis kompis, va i såhär… va me i skolan, såhär. Hon va, asså 

hon va skitfet! Hon va enorm! Asså, hon va skitstor. Sen hade hon såhär… asså 

sminkade sig såhär fel, asså. Asså hon va skitful.[…] Sen, vahetere, satt vi där. 

Hon [en av ”De Överdrivna”] ba: ’Aa, den där tjejen e fett ful, bla bla…’ 

Men… Asså då hade ja bara lust å ba: ’Asså kolla på dig själv!’ Asså… 

 

Här framgår dels att Ida menar att ”De Överdrivna” klagar på tjejer som är fula. Samtidigt 

visar Ida att hon själv tycker att tjejen i fråga är ful men att hon ändå inte talar illa om henne, 

genom att hon säger ”Vi sitter inte direkt å ba: ’Aa, kolla va ful!’”.   
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6.3.4.  ”Töntarna” 

Töntarna är den minst populära grupptypen enligt övriga grupptyper, eftersom andra sällan 

lägger märket till dem. De gör inget större väsen av sig, vilket Annika berättar om. 

 

Annika: De går några i min klass. Dom sminkar sig aldrig. Så man märker ju 

att dom e såhär blyga, tråkiga, de sitter bara liksom. Ja vet fortfarande inte va 

dom heter.   

 

Genom att Annika fortfarande inte vet vad ”Töntarna” heter blir det tydligt att ”Töntarna” inte 

uppmärksammas. Genom att Annika säger ”Dom sminkar sig aldrig. Så man märker ju att 

dom e såhär blyga, tråkiga” tillskriver hon ”Töntarna” egenskaper som att vara tillbakadragna 

och tråkiga, baserat på att de inte sminkar sig. Detta illustrerar hur utseende symboliserar 

egenskaper.  

 

 

Övriga grupptyper tycker att ”Töntarna” inte bryr sig om utseende samt att de inte sminkar 

sig, som Annika påpekade. Vidare anser de andra grupptyperna att ”Töntarna” inte fixar sitt 

hår eller sina kläder på något särskilt sätt. Därför har de ingen utseendemässig konformitet på 

samma sätt som de andra grupptyperna har. Ida berättar hur en av ”Töntarna” ser ut. 

 

Ida: Hon har såhär långt rakt hår, ser ut som hon inte klippt sig. Men sen såhär 

säckiga kläder.   

 
Töntarnas kläder omnämndes ofta av intervjupersonerna som ”vanliga” med en 

nedvärderande ton. Vi tolkar frasen ”valiga kläder” som att tjejerna menar att ”Töntarna” inte 

lagt ner någon energi på klädernas utseende och därmed inte eftersträvat någon konformitet. 

6.3.5.  ”Killarna”  

Killar har inte medverkat i studien, men de har framställts av samtliga tjejer som ”De Andra”, 

vilket innebär att de utgör en grupptyp som tjejgrupperna skapar sin gruppidentitet i kontrast 

till. ”Killarna” som ”De Andra” är både killkompisar, pojkvänner och killar i skolan. Stina, 

Lotta och Anna berättar om att deras killkompisar är utseendefixerade. 

 

Stina: Våra killkompisar e ganska så jävla utseendefixerade så det finns inte! 

 

Lotta: Ganska?! –De e jävligt… 

 

Anna: Aa. A men när dom får sitt studiebidrag – oj! Det ryker på en tröja! 

 

Stina: En T-shirt för sjuhundra spänn… 

 

Killarna beskrivs av samtliga tjejer som mer utseendefixerade än tjejerna och alla tjejer har 

påstått att de endast klär sig i dyra kläder. 

6.3.6. Översikt: De olika grupptyperna 

Denna tabell illustrerar de olika grupptypernas egenskaper så som de själva konstruerar dem 

och så som de konstrueras av andra. Vidare framgår de olika grupptypernas utseendemässiga 

konformitet, samt förhållningssätt gentemot utseende. 
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 ”De Coola” ”De Fina” ”De 
Överdrivna” 

”Töntarna” ”Killarna” 

Egenskaper 
eller tillskrivna 
egenskaper 

Avslappnade, ser 
till att ha roligt.  

Ytliga, 
utseende-
fixerade, dåligt 
självförtroende 

Jobbiga, 
högljudda, söker 
efter 
uppmärksamhet, 
talar illa om 
andra 

Blyga, tråkiga, 
tillbakadragna, 
”osynliga” 

Mest 
utseende-
fixerade av 
alla 

Utseendemässig 
konformitet 

Fixar utseendet 
på ett sätt som 
gör att de ser 
avslappnade ut. 

Noggrant 
fixade och för 
fina för de 
kontexter de 
befinner sig i. 

Utmanade 
klädda och 
överdrivet 
sminkade. 

Har inte 
konformitet. 
Sminkar sig 
aldrig och fixar 
sig inte på något 
speciellt sätt.  

Dyra 
märkes-
kläder 

Förhållningssätt 
gentemot 
utseende 

Vill ge sken av 
att inte bry sig 
om utseendet. 
(till skillnad från 
”Töntarna” som 

inte anses bry 
sig på riktigt).  

Vill att det ska 
synas att de 
lägger mycket 
tid på att fixa 
utseendet. 

Vill framstå som 
attraktiva inför 
killar. 

De bryr sig inte 
om utseendet (till 
skillnad från ”De 
Coola” som bara 
vill ge sken av att 

inte bry sig). 

 

6.4.  Krav att fixa utseendet 

(Underkategori) 

Som vi berättat om tidigare krävs det av en tjej att hon följer gruppens utseendemässiga 

konformitet för att få tillhöra tjejgruppen. Detta för att bevisa att hon delar den för gruppen 

gemensamma identiteten. Den utseendemässiga konformiteten håller ihop 

gruppmedlemmarnas band, vilket framgår i Stinas svar på frågan om gruppmedlemmarna 

delar samma utseendemässiga stil. 

 

Stina: I alla fall inom vårt gäng. De e väl för… att de e därför att vi går, asså ja 

tycker ändå att vi går så bra ihop. 

 

Här framgår att den utseendemässiga stilen följs av tjejgruppens medlemmar, samt att det är 

därför de ”går så bra ihop”. 

 

 

Att fixa utseendet har blivit en vana för tjejerna. Det leder till att de känner sig osäkra om de 

är ofixade, varför de oftast fixar utseendet även om de inte ska träffa någon annan person. Här 

berättar Klara om hur hon skulle uppleva att vara ofixad, både bland andra och för sig själv. 

 

Klara: Ja skulle inte känna mig säker å gå utan å se ut på ett visst sätt. Men ja 

kan ju inte heller se mig själv utan smink utan å må dåligt. 

 

I meningen ”Men ja kan ju inte heller se mig själv utan smink utan å må dåligt” märks det 

tydligt att utseendefixandet är en vana. 

 

 

Det är dessutom viktigare än vanligt att fixa sig inför möten med människor man känner lite 

eller inte alls. Annika berättar att hon skulle bry sig ännu mer om utseendet om hon skulle 

flytta till Stockholm, där folk inte känner henne. 

 

Annika: Nej men man bryr sig väl mer om man flyttar, liksom. Ifall vi ska flytta 

ner till Stockholm, då börjar man bry sig ännu mera, för att folk känner ju inte 

dig. 
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På nya platser krävs mer tid och energi än vanligt för att fixa utseendet, så att 

grupptillhörigheten syns, då den inte redan är etablerad.  

 

 

Att det är ett krav och inte bara en förmån att fixa utseendet blir extra tydligt när Annika 

berättar om hur hon går i högklackade skor.  

 

Annika: Man tycker: ’Ja de här ser snyggt ut, ja ska kämpa! –Åh nej! –De e 

jättejobbigt!’[…]Me tolv-klack, ja kan gå i max två timmar. Sen vill ja inte ha 

dom mer. 

 

Detta exemplifierar att utseendet är så viktigt att tonårstjejerna fixar det även om det är 

jobbigt. 

 

 

Det finns emellertid en frizon där tjejerna upplever att de inte behöver fixa sig. De tjejer som 

har pojkvän fixar sig inte om de bara ska träffa sin pojkvän. Samtliga tjejgrupper vi intervjuat 

talar om pojkvänner som den person som uppskattar dem för deras personlighet istället för hur 

de ser ut. Vidare hävdar tjejerna att de kan vara sig själva med en pojkvän. Ida besvarar frågan 

om hon kan vara osminkad när hon är med sin pojkvän. 

 

Ida: Ja, ja är de typ varje gång.[…] Förutom när ja vart i skolan. Eller i början 

va ja inte de. Men nu e ja de.[…] De känns mycket skönare. Slipper man vakna 

när man sover me mascara i hela ansiktet. 

 

Här framgår att Ida är osminkad större delen av den tid hon spenderar med sin pojkvän. Andra 

kontexter, som i det här fallet skolan, kräver dock smink, något som blir tydligt av att Ida 

berättar att hon bär smink när hon möter sin pojkvän efter skolan. Pojkvänner är en frizon från 

att fixa sig, vilket innebär att tjejerna hos sina pojkvänner slipper en börda bestående av att 

fixa sig. Det framgår av Idas uttalande om att det ”känns mycket skönare” att inte sminka sig 

längre med pojkvännen. Som vi ska se längre fram i resultatet finns frizonen endast hos 

pojkvänner och alltså inte hos killar vars intresse tjejerna vill fånga.  

 

 

Det finns även legitima ursäkter att inte fixa sig lika mycket som vanligt. Sjukdomar och 

pollenallergi, är ursäkter av det slaget.  

 

Lina: Idag har ja nästan inge smink alls, men de e bara för ja har vart så 

mycket sjuk så ja… å sen e de pollen så ja kan inte ha så mycket mascara å 

grejer. 

 

Att vara osminkad kräver alltså en förklaring. När intervjuaren i slutet av intervjun frågade 

om Lina hade något att tillägga kom återigen ett liknande utlägg om att hon var så lite 

sminkad för att hon hade pollenallergi och nyss hade varit sjuk. Det framstod som viktigt för 

henne att försäkra sig om att detta var klargjort. 

6.5.  Massmedia 

(Underkategori) 



 35 

De medier som våra informanter använder är TV, film, Internet, tjejtidningar och bio. Oftast 

tittar tjejerna på TV-program och filmer och då sker det oftast tillsammans med gruppen. Då 

yttrar tjejerna sina åsikter om TV-kändisarnas utseende. Stina berättar att de fäller 

utseenderelaterade kommenterar när de kollar på TV tillsammans. 

 

Stina: De e klart man kommenterar det, om man tycker att nåt ser konstigt ut. Å 

man säger: ’Åh Gud va ful han va! Hur kunde han klä sig sådär?’ Men de e, de 

e typiskt. 

 

Kommentarerna sägs inte emot, utan alla i gruppen yttrar samma åsikter. Genom 

kommentarerna blir TV- och filmtittande en aktivitet där tjejerna i klartext får veta vad de 

övriga gruppmedlemmarna tycker är fint respektive fult och därigenom acceptabelt och inte 

acceptabelt.  

 

 

Kändisar fyller en idolmässig funktion. På frågan om varför TV-kändisarna blir så himla 

fixade svarar Annika att kändisarna måste vara som idoler och visa hur man kan se ut. 

 

Annika: Dom måste ju vahetere va som idoler för dom andra. De måste finnas 

nån som kan visa, eller va man ska säga. 

 

En kändis blir en legitim förebild om han eller hon är med i något av de program, filmer eller 

musikvideos som tjejgruppen tittar på tillsammans, eftersom alla då vet att kändisen i fråga är 

accepterad av samtliga medlemmar. Legitimiteten uppstår förstås förutsatt att tjejernas 

kommentarer om kändisen varit positiva. 

 

 

Om en tjej till utseendet efterliknar någon av de legitima kändisarna kan hon vara säker på att 

utseendet godtas av de andra, då kändisen är en legitim förebild. Därför känner tjejerna ett 

behov av att likna kändisarna. Stina berättar att en tröja inhandlas om en känd artist har en 

sådan tröja på sig.    

 

Stina: Om du ser en, vi säger att… Vem va de som designa den? Vi säger att de 

va Beyonce som gjorde den… Och du ser att hon har på sig den tröjan och du 

vet att den finns på H.M. Då går du å köper den. Så e de liksom. 

 

Stinas avslutande kommentar ”Så e de liksom” visar att tjejerna inte ifrågasätter den 

utseendemässiga förebild kändisen utgör. 

 

 

Bloggar utgör en stor del av tjejernas samröre med massmedier. Tjejerna läser i stort sett 

samma mode- och utseendeinriktade bloggar. Annika berättar om hur bloggförfattare visar 

hur olika kläder kan matchas med varandra. 

 

Annika: Dom visar ju va man… Va de finns… å va som kan sättas ihop liksom. 

Dom visar en tröja så ba: ’Aa, de här blir fint me de här’. 

 

Vi kan här se att även bloggarna utgör legitima utseendemässiga referensramar varifrån 

tjejerna kan hämta utseendemässiga tips och idéer. 
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6.6.  Utseende som social aktivitet 

(Underkategori) 

Tjejernas fixande av utseendet sker ofta tillsammans. De shoppar till exempel 

utseenderelaterade varor tillsammans. På så vis kan de tipsa varandra om vad som är fint 

respektive fult. De andras åsikter om utseendet väger nämligen tungt, vilket Lina illustrerar.  

 

Lina: Om ja tycker de e fint, fast kanske inte jättefint, å ja kanske hellre skulle 

köpa nåt annat, men om hon då säger att de e jättefint å så kanske fler kompisar  

som också säger de: ’A de där e jättefint’. Då köper man de. 

 

Det blir här tydligt att tjejernas åsikter om utseendefixande väger tungt, eftersom Lina berättar 

om att hon undviker att köpa något hon egentligen vill, för att istället köpa något som 

gruppmedlemmarna tycker är fint. 

 

 

Ofta fixar tjejerna utseendet tillsammans. Till exempel hjälper de ofta varandra att fixa håret 

på olika sätt. Emmaliii berättar på sin blogg om hur hon hjälpt sina tjejkompisar att fixa håret.  

 

”Efter skolan gick jag, ewe och sassa på konsum där det köptes hårfärg och ett par 

briller för brudarna. Sedan kilade vi vidare och mötte mattis för att sedan gå hem till 

henne och slinga mattis hår samt färga ewes utväxt. Jag blev klar med matilda för ca 

en timme sedan!” (http://emmaliii.blogg.se, 2010-02-09, 18:32:31, beskriven och 

citerad 2010-05-18 kl. 10:10) 

 

Vi vill förtydliga att ”mattis” är smeknamn för namnet ”matilda”, vilket framkommer i 

samma citat ovan. 

 

 

Tjejgruppen fixar sig även inför fester tillsammans. På sin blogg berättar Emmaliii om hur 

hon fixat sig tillsammans med sina gruppmedlemmar. 

 

”Sedan satte vi igång med fixning allihopa. Men Sassa stod för hårstylingen, duktig 

hon! ;) Vid 8tiden traskade vi vidare några portar bort för att gå på fest hos Lotta” 

(http://emmaliii.blogg.se, 2010-02-09, 18:32:31, beskriven och citerad 2010-05-17 kl. 

02:02) 

 

Genom att tjejgruppen fixar sig tillsammans kan de vara säkra på att de fixar sig inom ramen 

för vad som är accepterat inom gruppen. Gruppmedlemmarnas kommentarer och åsikter som 

så ofta ventileras, utgör då riktlinjer som talar om hur ramen ser ut. 

6.7.  Uppmärksamhet av killar 

(Underkategori) 

Tjejgruppens starka band hotas av ett element: Killars uppmärksamhet
5
. Trots att tjejgruppen 

prioriteras högt intresserar sig tjejerna för killar. Men det är inte accepterat att en tjej träffar en 

                                                 
5
 I de fall en eller flera av tjejerna i en grupp är homosexuella räknas uppmärksamhet av tjejer in under kategorin 

”Uppmärksamhet av killar”. För att ingen som medverkat i studien ska kunna kännas igen av dem som läser 

denna forskningsrapport kommer alla fall av uppmärksamhet av en potentiell partner skrivas om som 

”uppmärksamhet av killar”. 



 37 

kille istället för att vara med sina tjejkompisar. Hon bör i första hand umgås med tjejgruppen 

och om de inte kan träffas är hon tillåten att träffa killen i fråga. Lina berättar att hon kan 

träffa sin pojkvän först när tjejkompisarna i gänget åkt hem. 

 

Lina: Sen när dom åker hem, då kan ju ja åka till Jocke på… då på kvällen, om 

de e så. 

 

Lina säger detta med en självklarhet. Det är alltså inte ifrågasättbart att tjejgruppen kommer i 

första hand. 

 

 

Tjejgruppen kan acceptera att en gruppmedlem har pojkvän. Först måste pojkvännen dock 

visa sig vara bra för tjejen i fråga. Annars kommer tjejkompisarna att tjata på tjejen i fråga att 

hon inte ska vara med pojkvännen. Ida berättar om den negativa inställningen som tjejgruppen 

hade inledningsvis gentemot hennes nuvarande pojkvän när de först började träffas, eftersom 

han inte var bra då. Vidare berättar hon hur gruppens inställning ändrats till det positiva den 

senaste tiden när han visat att han är bra för Ida. 

 

Ida: Dom har sagt hela tiden, ba: ’Håll inte på med han, bla bla…’ Asså för 

han… han va inte bra förut. 

Intervjupersonen: Nehe okej, på vilket sätt? 

 

Ida: Player.[…] Så vahetere nu, de senaste två månaderna, har dom börja gilla 

han, ba: ’Men nu märker man att han e kär i dig på riktigt bla bla…Han e fett 

söt mot dig’ å massa såntdärnt. 

 

 

En ”Player” är en kille som inte kan vara med en tjej, utan istället är med många tjejer. Här 

framgår att tjejgruppen tjatade på Ida om att hon inte skulle vara med sin pojkvän, genom att 

tjejkompisarna, som Ida säger, ”hela tiden” sa ”’håll inte på med han, bla bla…’”.  

 

 

Gruppmedlemmarna accepterar inte att tjejerna klär sig för att attrahera killar och de hjälper 

varandra att fixa sig inom ramarna för det som inom gruppen accepteras. Lina berättar om att 

hennes kompisar talar om för henne ifall hennes kläder är för korta. 

 

Lina: Mina tjejkompisar e väldigt ärliga å så, liksom. Så dom säger ju: ’De där 

kan du inte ha’. Eller: ’De där e för kort’. 

 

Återigen visas prov på ärligheten. Tjejerna i en grupp drar sig aldrig för att delge sina åsikter. 

Det viktigaste för dem är att samtliga medlemmar håller sig innanför ramen för det som 

accepteras i gruppen. 

 

6.8.  Översikt: Underkategoriernas samverkan med kärnkategorin 

Denna figur visar översiktligt hur de olika underkategorierna samverkar med kärnkategorin 

Gemenskap kräver socialt konstruerat utseende. 
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6.9.  Resultatets delar i samverkan med varandra 

Nedan kommer vi att redogöra för hur de olika underkategorierna samverkar med varandra.  

6.9.1.  Fixa sig rätt 

Vi har funnit att det finns en viktig samverkan mellan kategorierna ’”Vi” och ”De andra”’ 

samt ”Uppmärksamhet av killar”. Eftersom gemenskap i tjejgruppen är syftet med 

tonårstjejers utseendeskapande, måste de ta hänsyn till de utseendemässiga regler som gäller 

inom gruppen. Det är dessa regler som styr hur tjejerna konstruerar sig i kontrast till ”De 

Andra”, samt begränsar tjejernas möjligheter att fixa sig för killar.  

 

En tjej måste fixa utseendet för att visa att hon tillhör sin grupptyp och inte någon av ”De 

Andra”. Om hon väljer att inte fixa utseendet alls stämplas hon som en ”Tönt”, eftersom det 

har framgått att en ”Tönt” inte fixar utseendet på något speciellt sätt. Under rubriken ”’De 

Överdrivna’” redogjorde vi för att övriga grupptyper menar att killar ser ”De Överdrivna” 

som objekt. Så om en tjejs utseende går ut på att attrahera killar riskerar hon att klassas som 

en av ”De Överdrivna”. Anna berättar att om hon skulle klä sig i hudfärgade strumpbyxor och 

ett för kort klädesplagg skulle hon stämplas som ”slampa” (vilket är en av synonymerna till 

”De Överdrivna”). 

 

Anna: Ja men typ hudfärgade strumpbyxor å jättekort såhär så man ser allting. 

 

Intervjuaren: Som inte döljer så mycket? 

 

Anna: Ja då e de ganska slampigt.[…] De skulle ja aldrig ha, man blir dömd 

direkt.  

”Vi” och 
”De Andra” 

Krav att fixa 
utseendet 

Utseende som 
social aktivitet 

Gemenskap 
kräver socialt 
konstruerat 
utseende 

Varje gruppmedlem måste 
efterleva de egenskaper och 
utseendemässiga attribut som 
tillhör den grupptyp deras grupp 
tillhör. De måste även konstruera 
sig i motsats till de andra 
grupptyperna. 

Trots att det kan vara 
besvärligt att fixa utseendet 
måste tjejer alltid fixa sig i 
enlighet med sin grupps 
utseendemässiga konformitet 
för att få vara med i dess 
gemenskap. 

Uppmärksamhet 
av killar 

Via kommentarer som yttras under gruppens 
gemensamma TV- och filmtittande befästs 
gruppens utseendemässiga stil. 
Kommentarerna, samt de modebloggar 
medlemmarna läser utgör ramverk inom 
vilket tjejerna fixar utseendet. 

Killar hotar 
gruppens 
gemenskap 
eftersom att 
gruppmedlemmarn
as syfte med 
utseendeskapande 
och beteende 
skiftar från att få 
vara med i 
tjejgruppen, till att 
få uppskattning av 
killar.  

Tjejerna i en grupp fixar 
utseendet tillsammans. 
Då tipsar de varandra så 
att gruppens åsikter 
befästs. 

Massmedia 
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Det är alltså inte bara viktigt att fixa sig för att få vara med i tjejgruppens gemenskap. Det 

gäller också att fixa sig rätt. 

6.9.2.  Förhållningssätt till utseendet 

Samtliga intervjupersoner betonade hur gruppens fritidsaktiviteter förhåller sig till utseende. 

För att få vara med i gruppens gemenskap är det inte bara viktigt hur tjejerna fixar sitt 

utseende utan även vilken attityd de har till utseendet. Tjejernas förhållningssätt till utseendet 

på fritiden ter sig, som vi har sett olika beroende på vilken grupptyp de tillhör (se under 

rubriken ”Utseendet som social aktivitet”). En tjej måste på fritiden förhålla sig till utseendet i 

enlighet med hennes grupps förhållningssätt till det. Om en av ”De Coola” tjejerna skulle 

spendera sin fritid på att fixa sig så skulle hon riskera att bli klassad som en av ”De Fina”. 

Detta eftersom ”De Coola” inte spenderar sin fritid på utseende, medan ”De Fina” gör det. På 

det viset samverkar kategorierna ’”Vi och ”De Andra”’ med ”Utseende som social aktivitet”. 

Stina berättar hur ”De Fina” fixar sitt utseende på fritiden: 

 

Stina: Det e mycket att dom står framför spegeln hela tiden. [ohörbart] Asså 

dom sminkar varann, dom plattar varandras hår, dom lockar […] Dom pratar 

om utseendet hela tiden, dom frågar hur dom ska färga håret, bla bla bla… 

 

Eftersom Stina tillhör ”De Coola” får hon alltså inte förhålla sig till utseendet på det sätt hon i 

citatet menar att ”De Fina” gör. Tonårstjejerna har alltså koll på hur de själva bör förhålla sig 

till utseendet (i enlighet med gruppens förhållningssätt), samt hur hon inte bör förhålla sig (i 

enlighet med de andra grupptyperna).  

6.9.3.  Bloggen rättfärdigar 

För att visa sin tjejgrupp att man delar dess gemensamma identitet och inte tillhör någon av 

”De Andra”, konstruerar tjejerna sig själva i kontrast till de övriga grupptyperna. Till sin hjälp 

skriver de bloggar där de via bild och text marknadsför sitt utseende och sina egenskaper. 

Detta innebär att kategorierna ”’Vi och’ ’De Andra’” och ”Massmedia” samverkar i och med 

att tjejerna använder bloggar för att rättfärdiga vilken grupptyp de tillhör. Sofiiijalarsson visar 

bilder på och skriver om sitt utseende på sin blogg.  

 

I ett av sina blogginlägg skriver Sofiiijalarson: ”Efter skolan gick jag, amanda och 

alexandra ner till stan. Vi gick och jag köpte min älskade mjukisdress”. Hon har även 

lagt ut en bild på mjukisdressen hopvikt. Det är denna bild som syns på framsidan till 

denna rapport. (http://sofiiijalarsson.blogg.se, 2010-04-27, 18:19:1, beskriven och 

citerad 2010-05-17 kl 01:47, bild hämtad med bloggförfattarens tillåtelse 2010-05-22 

kl. 21:16) 

  

Mjukisdressen rimmar med ”De Coolas” utseendemässiga konformitet som går ut på en 

avslappnad attityd gentemot utseende. Samtliga informanter som framställer sig själva som 

tillhörande ”De Coola” framhåller mjukisdressen som en självklar klädstil som de är stolta 

över att ha. Genom att skriva om och visa bilder på denna mjukisdress visar Sofiiijalarsson att 

hon är en av ”De Coola”.  

6.9.4.  Internalisering av utseendefixande 

När tjejerna fixar utseendet till konformitet i gruppen leder det till att varje gruppmedlem 

påverkas. Kravet att fixa sig är då inte endast avhängigt tjejgruppens närvaro utan finns som 

ett behov även i tjejernas ensamhet. Därmed leder kategorin ”Utseende som social aktivitet” 
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till kategorin ”Krav att fixa utseendet”. Vi har ovan i resultatdelen redogjort för att tjejer 

shoppar, fixar håret och tittar på utseenderelaterade TV-program och filmer tillsammans. Det 

gemensamma utseendefixandet internaliseras hos tjejerna så att de måste fixa sitt utseende 

som övriga gruppmedlemmar oberoende av deras närvaro. Klara berättar att hon tycker att det 

är obehagligt att vara ofixad, eftersom hon är så van att se sig själv på ett visst sätt. I 

anknytning till det berättar hon och Lina att de blir som sina kompisar. 

 

Klara: Men allting på utsidan – kläder, smink, hår å såntdär – ja e också sådär. 

Fast ja kan inte gå förbi en spegel utan – osminkad – utan å vilja gå å lägga 

mig. […] Ja mår dåligt om ja… asså ja… de blir… ja vet inte hur man ska 

förklara, men… eh… ja vet inte ja tycker de e obehagligt å gå utan smink å 

iordningfixad, för ja e så van å se mig på…  på de viset. 

 

[…] 

 

Lina: Ja har alltid umgåtts me folk som gör sig mycket i ordning. 

 

Klara: Jo men asså man tar ju efter mycket av kompisar. 

 

Lina: Ja som man umgås blir man ju. 

 

Att tjejerna internaliserar det gemensamma utseendefixandet framgår tydligt när Klara säger 

”ja e så van å se mig på… på de viset” och när Lina säger ”Ja som man umgås blir man ju”. 

Det framgår även av att Lina talar om att hon ”alltid umgåtts me folk som gör sig mycket i 

ordning” följt av att Klara säger ”jo men asså man tar ju efter mycket av kompisar”.     

6.9.5.  Dilemmat vänskap/killar 

Trots att tjejernas mål med att fixa utseendet är att få vara med i tjejgruppens gemenskap så 

gör sig killars påverkan ibland påmind. När en tjej vill få en eller flera killars sexuella 

uppmärksamhet blir hennes syfte med att fixa utseendet ett annat, nämligen att vara sexig och 

snygg inför killar. Detta är en samverkan mellan kategorierna ”Krav att fixa utseendet” och 

”Uppmärksamhet av killarna” och blir ett dilemma för henne: Å ena sidan måste hon fixa sig 

på ett speciellt sätt för att killen/killarna ska uppmärksamma henne. Å andra sidan riskerar 

hon att uteslutas ur tjejgruppens gemenskap om hon klär sig utmanande, eftersom detta 

indikerar att hon har ett annat syfte med att fixa utseendet än att följa gruppens 

utseendemässiga konformitet. För att detta inte ska ske måste hon bemästra konsten att fixa 

sig utmanande för killarna samtidigt som hon håller sig innanför ramarna för vad som är 

accepterat av tjejgruppen. Anna berättar om vilka kläder som är slampiga.  

 

Anna: Tjejkompisarna kan ju tänka att dom tycker de e fint om det inte ser för 

slampigt ut eller nåt såntdärnt. För då frågar man ju: ’Ser de här bra ut? E de 

okej? Passa dom här kläderna ihop?’ För att killarna ska lägga märket till en å 

så. 

 

Att Anna berättar att tjejkompisarna kan tänka att hennes fixade utseende ”ser för slampigt ut” 

samtidigt som hon berättar att hon frågar ”’Ser de här bra ut’” för att ”killarna ska lägga 

märket till” henne, visar Annas ambivalens mellan att vara tjejerna till lags och att attrahera 

killar.  
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Ovan redogjorde vi för att det förekommer ett dilemma för tjejerna att vara sina tjejkompisar 

till lags (genom att fixa sig inom tjejgruppens utseendemässiga ramar) och att attrahera killar. 

För att minska ambivalensen kan en tjej vända sig till en killkompis som löser dilemmat. 

Tjejers fixande av utseendet i det sociala rummet sker nämligen inte alltid enbart tillsammans 

med tjejkompisar. Tjejer shoppar gärna med en kille för att han ska kunna ge tips och 

smakråd. Först måste de emellertid bjuda med tjejkompisarna på shoppingrundan eftersom 

tjejgruppen inte accepterar att komma i andra hand. Men det händer ibland att en killkompis 

följer med och shoppar och då är det viktigt att denna kille är modemedveten. Killen kan då 

bistå tjejen med tips ifrån båda lägren, det vill säga både från killar och från tjejer. Hans 

modemedvetna egenskaper garanterar att han hjälper tjejen att välja kläder inom ramarna för 

ett smakfullt mode och på så vis är chansen stor att även tjejkompisarna godkänner plaggen. 

Stina berättar om att hennes killkompis brukar följa med och köpa kläder när inte tjejerna har 

tid, och att han har öga för vad som är fint. 

 

Stina: Alla har inte alltid tid. […] Men ja har kill… man har killkompisar. De 

följer också med ner på stan. […] Ja har en kille i min klass. Asså han e… folk 

tycker… asså kill… de andra killarna säger att han e bög, men han e inte det. 

Men han… Han följer jämt med när ja köper kläder. Å de känns ändå skönt för 

att…ja vet inte… asså han kan välja ut kläder som man själv inte ser som sen e 

jättefina på en. Så att han har öga för såntdärnt.  

 

Det faktum att shoppingpartnern är kille fungerar som en garanti för att kläderna som 

inhandlas även uppskattas av killar. Således har killen ifråga löst dilemmat att attrahera killar 

och samtidigt vara tjejgruppen till lags.  

6.10.  Översikt: Resultatets underkategorier i samverkan  

Denna figur visar översiktligt hur underkategorierna i resultatet samverkar med varandra. De 

mörka rutorna är underkategorier och de vita rubricerar samverkan. 
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6.7.  Sammanfattning resultat: 

Tjejerna umgås i tjejgrupper som håller ihop både i skolan och på fritiden. 

Fritidsaktiviteter, som gruppmedlemmarna gör tillsammans, går bland annat ut på att 

röka, prata, festa, fika, shoppa och titta på film eller TV. Gruppidentiteten är 

viktigare än de enskilda gruppmedlemmarnas identiteter och den är utgångspunkt för 

hur medlemmarna tänker, talar och agerar. Det innebär att hela gruppen tycker, 

upplever eller gör någonting. I en tjejgrupp ställer medlemmarna upp på varandra 

och de hjälper, tipsar och uppmuntrar varandra. Men det ställs också krav på samtliga 

gruppmedlemmar. De måste prioritera umgänget med tjejgruppen först och de måste 

vara ärliga mot varandra. Tjejgruppen utmärker sig genom en utseendemässig 

konformitet. Att en tjej deltar i en grupps utseendemässiga konformitet innebär att 

hon visar för tjejgruppen och för alla andra att hon tillhör gruppen och att hon således 

delar gruppidentiteten. Därför är tjejernas syfte med att fixa utseendet att vara med i 

tjejgruppens gemenskap. Detta utgör således kärnkategorin: Gemenskap kräver 

socialt konstruerat utseende. 

   Det finns fyra typer av tjejgrupper som har olika stilar: ”De Coola” har en 

avslappnad attityd och omtalar sig själva som normala. Deras utseendemässiga 

konformitet går ut på att visa en avslappnad attityd gentemot utseende. ”De Fina” 

anses sminka sig för mycket och de anses vara tråkiga och ytliga på fester. Deras 

utseendemässiga konformitet går ut på att vara ordentligt fixade i alla lägen, samt att 

visa att de har lagt ner mycket tid på att fixa sig. ”De Överdrivna” anses fiska efter 

uppmärksamhet genom att väsnas, de anses dessutom sminka sig fult, samt prata skit 

om andra. De anses även vara objekt för killar. Deras utseendemässiga konformitet 

går ut på att klä sig attraktivt för killar. ”Töntarna” framstår som närmast osynliga 

men när de omtalas anses de vara tillbakadragna och tråkiga och de anses inte fixa 

utseendet. Eftersom att de inte fixar sig har ”Töntarna” ingen utseendemässig 

konformitet. I tjejgrupperna konstruerar tjejerna sina gruppidentiteter och utseenden i 

enlighet med en av dessa ovanstående grupper samtidigt som de konstruerar sig i 

kontrast till de övriga grupperna. Den eller de grupper som en tjejgrupp konstruerar 

sig i kontrast till kallas ”De Andra”. Tjejgrupper konstruerar sig även i kontrast till 

”killarna” som anses vara mer utseendefixerade än tjejer. Den grupp som fixar sig 

kontrast till ”De Andra” kallas för ”Vi”. När en tjej fixar sitt utseende för att få vara 

med i tjejgruppens gemenskap tar hon hänsyn till både gruppens utseendemässiga 

konformitet och till vilken grupptyp som tjejgruppens utseendemässiga konformitet 

tillhör och dels till vilka utseendemässiga stilar hennes utseende inte bör matcha. 

Tjejgruppens utseendefixande internaliseras hos de enskilda medlemmarna så att de 

fixar sig oberoende av tjejgruppens närvaro. Men med pojkvännen fixar tjejerna inte 

utseendet, för att de blir omtyckta för sina personligheter.  

   Genom att tjejgruppen fixar sig inför fest, shoppar, tittar på TV och film 

tillsammans och läser samma bloggar fastslås gruppens åsikter om utseende, vilket 

tjejerna fixar sitt utseende efter. 

   Tjejgruppen starka band hotas av tjejernas önskan om killars uppmärksamhet, 

eftersom att detta kan konkurrera med tjejernas syfte med att fixa sig (som annars är 

att vara med i tjejgruppens gemenskap). Om en gruppmedlem fixar sitt utseende i 

syfte att attrahera killar. riskerar hon att klassas som en av ”De Överdrivna”. Detta 

leder till en ambivalens mellan önskan om att vara tjejgruppen till lags och önskan 

om att få uppmärksamhet av killar. Lösningen ligger i att fixa sig attraktivt för killar 

inom ramen för vad tjejgruppen accepterar. Tjejerna kan då ta hjälp av en 

…………….. 
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7.  Diskussion 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att berätta hur vårt syfte och våra frågeställningar har 

besvarats. Efter det kommer vi att redogöra för hur vårt resultat förhåller sig till tidigare 

forskning inom området tonårstjejer och utseende. Vi kommer då även att redogöra för vad 

vårt resultat tillför forskningen på området. Därefter följer en presentation av de teoretiska 

begrepp som vi förklarar vårt resultat i förhållande till, i det efterföljande avsnittet. Sedan 

följer en självkritisk diskussion. Uppsatsen avslutas med våra egna reflektioner om resultatet, 

samt förslag till vidare forskning. 

7.1.  Resultatet i förhållande till syfte och frågeställning 

Här kommer vi att redogöra för hur vårt resultat besvarar syfte och frågeställningar. Först 

återger vi syfte och frågeställningar för vår studie, därefter klargör vi hur syfte och 

frågeställningar besvaras. 

 

Vårt syfte var att undersöka hur utseende tar sig uttryck hos tonårstjejer. Mer specifikt var 

våra frågeställningar: Vad innebär utseende för tonårstjejer? Hur praktiseras utseende hos 

tonårstjejer? Vilken betydelse har utseende för tonårstjejer? Vad påverkar utseendeskapandet 

hos tonårstjejer? Vilken betydelse har tonårstjejers relationer med andra tonåringar för 

utseendet? 

 

För att ha möjlighet att undersöka hur utseende tar sig uttryck hos tonårstjejer var det viktigt 

för oss att först ta reda på vad utseende egentligen innebär för tonårstjejer.  Vi fick, väldigt 

tidigt i forskningsprocessen, insikt om att utseende för tonårstjejer är det sätt de konstruerar 

det på. Det innebär att det inte spelar någon roll för tjejgruppen hur en medlems kropp eller 

ansikte ser ut, utan det viktiga är hur hon fixar kroppen och ansiktet. Därför är utseendet det 

sätt varpå kroppens och ansiktets drag förbättras. Det innefattar bland annat: Kläder, smink, 

frisyrer, skor, smycken och accessoarer. Kroppsvikt eller andra aspekter av utseende som inte 

kan ändras på kort tid, utan kirurgiska ingrepp, innebar ingen problematik hos de informanter 

som medverkade i vår studie. Istället ämnar tjejerna, när de konstruerar sitt utseende, snarare 

symbolisera snygghet. Rätt klädsel, rätt sminkning och rätt sorts accessoarer leder till att 

gruppen (vars utseendemässiga konformitet medlemmarnas utseende konstruerats i enlighet 

med) betraktar medlemmarna som snygga.    

   För att förmå varje gruppmedlem att betrakta samtliga i tjejgruppen som snygga konstruerar 

tjejerna i gruppen sitt utseende tillsammans. Utseendeskapande i gruppens gemenskap är det 

fundamentala sätt varpå utseende praktiseras hos tonårstjejer. Med gemenskapen som 

utgångspunkt tillämpas allehanda tillvägagångssätt i konstruktionen av gruppmedlemmarnas 

utseende. Medlemmarnas gemensamma engagemang möjliggör konstruktionen av det för 

gruppen konforma utseendet, som upprätthålls via utseendemässiga gruppaktiviteter. Dessa 

går oftast ut på att gruppen shoppar tillsammans, tittar på utseenderelaterade program och 

fixar utseendet på varandra. Genom uppmanande åsikter och kommentarer som flitigt yttras 

under aktiviteterna, håller sig tjejerna à jour med vilket ramverk de tillåts fixa utseendet inom, 

för att de ska kunna delta i den utseendemässiga konformiteten. Det gemensamma 

utseendeskapandet är förutsättningen för gruppens konforma utseende. 

   Det står klart att det konforma utseendet är ett genomgående tema i vårt resultat. Det 

innebär så mycket mer än en grupp tjejer som till ytan liknar varandra. Utseendet 

modemedveten killkompis. Modemedvetenheten garanterar att killkompisens hjälper 

tjejerna att inte fixa utseendet för utmanande och det faktum att kompisen är kille hjälper 

tjejerna att fixa utseendet attraktivt för killar.    
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symboliserar gruppens byggstenar, nämligen gruppidentiteten och alla de egenskaper som är 

specifika för gruppen. Genom att delta i gruppens utseendemässiga konformitet garanterar 

varje medlem att hon också deltar i gruppens gemensamma sätt att tänka, känna och handla. 

Utseendet blir således bevismaterial för huruvida gruppmedlemmarna förtjänar sin plats i 

tjejgruppen och är således tjejers biljett till gruppens gemenskap. För en tonårstjej ligger 

betydelsen av utseendet i just denna biljett till gemenskap, som hennes utseende kan utgöra 

om det konstrueras på rätt sätt. När en tjej fixar sitt utseende gör hon det alltså inte i första 

hand för att bli fin, utan för att berättiga sitt medlemskap i den grupp hon tillhör.  

   En viktig faktor i tjejgruppens identitet är vilken typ av grupp den klassas som. Det finns 

fyra olika sorters tjejgrupper som alla har egna utseendemässiga stilar och beteendemässiga 

sätt. Tjejgrupper som tillhör ”De Coola” har ett avslappnat beteende och fokuserar på att ha 

roligt. Med detta beteende, samt med sin utseendemässiga stil, försöker de uppvisa en 

avslappnad attityd gentemot utseende Men de lägger i själva verket ner mycket tid på att deras 

utseende ska ge sken av en avslappnad attityd, exempelvis genom att hitta rätt sorts mysdress. 

Grupper som tillhör ”De Fina” ägnar större delen av sin fritid åt att förbättra utseendet 

tillsammans. Detta ligger till grund för deras utseendemässiga konformitet, varför ”De Fina” 

ämnar fixa sig så att det syns hur mycket tid och energi de lagt ner på sitt utseende. Grupper 

av typen ”De Överdrivna” vill framstå som attraktiva för killar. Konformiteten i deras 

utseende är således utmanande och sexig. Av övriga grupptyper anses ”De Överdrivna” 

väsnas mycket, klä sig slampigt och sminka sig överdrivet. Tjejer vars grupp tillhör typen 

”Töntarna” anses av övriga grupptyper vara tillbakadragna och tråkiga. I andras mening bryr 

”Töntarna” sig inte om utseendet och därför uppmärksammas de sällan av de andra. Dessa 

fyra grupptyper är mer eller mindre konstruktioner, på det att varje grupptyp konstrueras av de 

övriga grupptyperna. Till viss del konstruerar grupptyperna sig själva, genom att tjejgrupperna 

i varje grupptyp själva bestämmer hur de vill framstå inför de andra grupptyperna. ”De 

Coola” och ”De Fina” har mest självbestämmanderätt i förhållande till hur de vill framstå. 

Därför är dessa grupptyper minst ogillade. ”De Överdrivna” är emellertid mycket illa 

omtyckta av övriga grupptyper, vilket indikerar på att de har mindre självbestämmanderätt till 

hur de tar sig ut inför andra. ”Töntarna” är i det närmaste osynliga inför övriga grupptyper och 

faller således till fullo offer för de andras konstruktion av dem. I uppgiften att fixa sig i 

enlighet med sin tjejgrupps utseendemässiga konformitet ingår således uppdraget att följa den 

stil som gruppens typ uppvisar. I de fall en gruppmedlem skulle följa någon annan grupptyps 

utseendemässiga stil blir hon klassad som tillhörande grupptypen i fråga, både 

utseendemässigt och egenskapsmässigt. Om en tjej inte vill klassas som en av ”De 

Överdrivna” bör hon inte fixa sitt utseende på ett sätt som är attraktivt för killar, eftersom det 

är ”De Överdrivnas” utseendemässiga konformitet. Eftersom varje tjejgrupp tillhör en av fyra 

olika typer påverkas tonårstjejers utseendeskapande genom att de måste ta hänsyn till vilken 

grupptyps utseendemässiga konformitet de bör efterlikna, respektive vilka tre de inte bör 

efterlikna. 

   Som vi har sett är tjejgruppen det mest avgörande elementet som gör att tjejer fixar sitt 

utseende. Detta eftersom gemenskap i tjejgruppen kräver ett engagemang i utseendet av 

samtliga medlemmar, på det att de fixar sig i enlighet med tjejgruppens utseendemässiga 

konformitet.  Tjejgruppens annars så starka band hotas av tjejers intresse av killar. När en tjej 

intresserar sig för killar omvandlas nämligen hennes syfte med utseendeskapandet från att 

rättfärdiga sin platts i tjejgruppen, till att attrahera den eller de killar som intresserar henne. 

Därför ogillas medlemmars alltför ivriga försök att med utseendet attrahera killar. Tjejers 

utseendeskapande präglas därför oftast av tjejgruppens krav på en bevisad grupptillhörighet, 

men ibland också av en ambivalens mellan att vara tjejgruppen till lags och att få killars 

uppmärksamhet. En tjej riskerar att klassas som en av ”De Överdrivna” om hennes utseende 

alltför markant syftar till att attrahera killar. Därför införlivas sällan hotet mot tjejgruppens 
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gemenskap, eftersom ”De Överdrivna” är illa omtyckta och därför ingen önskvärd grupptyp 

att tillhöra. 

   Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utseende hos tonårstjejer tar sig uttryck genom 

deras strävan att efterleva tjejgruppens krav på att fixa utseendet i enlighet med dess 

utseendemässiga konformitet. I det kravet ingår uppgiften att i utseendeskapandet även hålla 

sig inom ramarna för den typ av grupp som tjejgruppen tillhör, samt att undvika att fixa 

utseendet i enlighet med någon av de andra grupptyperna. Utseendet konstrueras gemensamt 

i gruppen, vilket hjälper tjejerna att konstruera utseendet inom det utseendemässiga ramverk 

som medlemmarna måste följa. Ibland vill tjejer fixa sitt utseende för att få uppmärksamhet 

av killar. Detta hotar emellertid tjejgruppens gemenskap varför tjejerna i detta läge upplever 

en ambivalens mellan att vara tjejgruppen till lags och att attrahera killar. 

7.2.  Presentation av teoretiska begrepp 

Här presenterar vi de teoretiska begrepp som vi i nästkommande avsnitt kommer att diskutera 

i förhållande till vårt resultat. Först redogör vi för Erving Goffmans teori om framträdanden. 

Sedan redogör vi för Philip Lalanders och Thomas Johanssons teori om gruppidentiteten. 

Slutligen redogör vi för Anthony Giddens teori om självidentiteten. 

7.2.1.  Framträdanden 

Erving Goffman (1959) hämtar liknelser från en föreställning på en teater för att förklara 

människors interaktion i det sociala livet. Han använder begreppet interaktion som en 

beskrivning för hur människor påverkar varandra i det samspel som sker dem emellan när de 

vistas i varandras närhet. Ett framträdande som genomförs för att vinna något beskriver 

Goffman som den praktik människor utför i syfte att påverka de som varseblir praktiken, det 

vill säga publiken. Den som utför framträdandet kallar Goffman för aktör och med sitt 

framträdande ämnar han eller hon skapa en specifik definition av situationen hos publiken. 

Aktörens baktanke med sitt framträdande är att framställa sig själv eller kontexten som denne 

befinner sig i på ett sätt som genererar vinst. Han eller hon kan, genom att med sitt 

framträdande påverka hur publiken definierar situationen, exempelvis framställa sig själv som 

älskvärd i privatlivet, professionell i arbetslivet eller taktfull bland okända människor. På så 

vis blir vinsten popularitet i privatlivet, framgång i karriären eller en problemfri vistelse bland 

främlingar. (ibid. s. 18-23) Aktören (eller teamet, som vi ska se nedan) har olika publiker, 

inför vilka han eller hon utför olika framträdanden som oftast är helt oförenliga med varandra. 

Därför försöker aktören vanligen skilja sina olika publiker åt så att framträdandet endast sker 

för en publik i taget. (ibid. s. 122)  

   Frågan huruvida publiken ”köper” den definition av situationen som framträdandet ämnar 

inge, handlar egentligen ofta om huruvida publiken anser att aktören har rätt att utöva 

framträdandet. (ibid. s. 58) Exempelvis frågar sig elever inte bara om det verkligen är viktigt 

att räkna ekvationer, när deras mattelärare misslyckas med att inspirera dem till räkning, utan 

de frågar sig även om människan i fråga verkligen borde vara lärare.  

   Ett team utgörs av flera människor som samarbetar för att utföra ett framträdande och som 

med framträdandet ämnar inge samma definition av situationen hos publiken. (ibid. s. 73-75). 

För att kunna utföra framträdandet för den gemensamma publiken måste samtliga medlemmar 

i teamet försaka sina framträdanden som aktörer gentemot de övriga teammedlemmarna. Det 

innebär att medlemmarna i teamet får ta del av varandras sidor på ett sätt som aldrig hade 

skett om de inte hade varit tvungna att tillsammans framträda inför en gemensam publik. 

(ibid. s. 77-78) 

   På medlemmarna i ett team ställs kravet om dramaturgisk försiktighet, som innebär att 

medlemmarna i sitt framträdande måste iaktta försiktighet för att inte framträdandet ska bli ett 

fiasko (det vill säga att teamet misslyckas med att förmedla den definition av situationen som 
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framträdandet ämnar inge hos publiken). (ibid. s. 190-191) Ett framträdande kan nämligen 

äventyras på olika sätt. Det innebär att definitionen av situationen som en aktör eller ett team 

ämnar inge hos publiken, kan framstå som tvivelaktig eller motsägelsefull.  Ett exempel på 

detta är ett olägligt intrång som sker om en publik dyker upp och beskådar framträdandet 

inför en annan publik. (ibid. s. 182-184) Den trygga föräldern kan till exempel framstå som 

skrämmande om förälderns barn ser denne i en boxningsmatch. 

   Olika sammanhang möjliggör olika mycket varseblivning från en publiks sida. Dessa 

sammanhang benämner Goffman som regioner. De sammanhang som publiken kan varsebli 

kallas för främre regionen. Där äger framträdandet för publiken rum. (ibid. s. 97) De 

sammanhang som inte kan varseblivas av publiken kallas naturligt nog för bakre regionen. 

Teamets naturligt förekommande beteende, som inte kräver ett samarbete mellan 

teammedlemmarna, förekommer i denna region. Också den enskilde aktörens framträdande 

upphör när denne befinner sig i den bakre regionen. De tillhörigheter som publiken förknippar 

med en aktör eller ett team liknar Goffman med rekvisita. Det kan tillexempel vara servitörers 

och servitrisers förkläden, galagästernas festkläder eller fotbollssupportrars klädsel i 

favoritlagets färger. (ibid. s. 101-102) Dessa tillhörigheter utgör den personliga fasaden och 

de hjälper teamet eller aktören att utföra ett övertygande framträdande. (ibid. s. 30,101-102) 

Till exempel färgar hårfrisören sin utväxt och barnbarnet tar på sig tröjan mormor stickat inför 

besöket hos henne. I publikens frånvaro är det även vanligt att teamet förminskar publiken 

genom att tala illa om den. Exempelvis kan föräldrar prata om dagispersonalens bristande 

pedagogik i deras frånvaro eller så kan doktorn i personalrummet beskriva sina patienter som 

idioter. Nedsvärtningen av publiken kan förekomma i form av objektifierande liknelser. På så 

vis kan grannen omtalas som surpuppa. Denna smutskastning förekommer inte i den främre 

regionen. (ibid. s. 151) 

7.2.2.  Gruppidentiteten 

Philip Lalander och Thomas Johansson (2007) har redogör i sin bok Ungdomsgrupper i teori 

och praktik för gruppidentiteten, som de menar är gruppmedlemmarnas uppfattning om vad 

de anser sig vara som grupp. (s. 32) För att skapa och upprätthålla gruppidentiteten används 

symboler. Det är saker, gester, ord etcetera som har en betydelse utöver sig själva. (ibid. s. 31-

32) På detta sätt innebär en framsträckt hand inte bara en framsträckt hand utan är även en 

inbjudan till hälsning eller överenskommelse, vilket är två av gestens andra betydelser. Denna 

symboliska gest är känd och tillgänglig för många människor. Syftet med symbolanvändning 

är kommunikation. Med symboler kan man förmedla sin identitet och skapa sig uppfattningar 

om andras identiteter. (ibid. s. 31) Exempelvis kan en välstruken skjorta med slips och kavaj, i 

det västerländska samhället, symbolisera en seriös och professionell personlighet.  

   På samma sätt som en person kan använda symboler för att visa sin identitet kan en grupp 

använda symboler för att visa sin gruppidentitet. En gruppidentitet utgörs av 

gruppmedlemmarnas åsikter om vad deras egen grupp är och står för. Olika grupper använder 

sig av olika symboler för att skapa och visa gruppidentiteten utåt. (ibid. s. 32) Till exempel 

kan en grupp med punkare bära skinnkläder med nitar, sminka sig mörkt runt ögonen och ha 

tuppkam på huvudet. Det symboliska mönster som finns i en grupp – och som betecknar 

gruppens identitet, kallar Lalander & Johansson för homologi. (ibid. s. 45-46) Varje 

gruppmedlem måste passa in i denna homologi. En punkare kan inte lyssna på dansband, eller 

ha på sig blommiga kläder, för då följer han eller hon inte homologin inom gruppen. Med 

homologin försöker gruppen skapa en attityd (ibid. s. 45-46). I punkarnas fall skapar 

homologin, med skinnjackor, tuppkam etcetera, en tuffare attityd och en misstro gentemot 

högre instanser – exempelvis staten.   

   En grupp är beroende av antagonister, menar Lalander och Johansson. De utvecklar detta i 

sin bok genom att förklara gruppens förhållande till andra grupper. Andra grupper är 
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nödvändiga för att gruppen ska kunna framställa sig som unik, det vill säga olik de andra 

grupperna. Den egna gruppen kallar Lalander och Johansson för vi-grupp och de andra 

grupperna benämns som de-grupper. (ibid. s. 33-36) Med symbolers hjälp kan en vi-grupp 

framställa sig som olik de-grupperna. (ibid. s. 31-33) Lalander & Johansson redogör för 

Goffmans begrepp stigma, som är en symbolik på underlägsenhet som tillskrivs en eller flera 

(verkliga eller påhittade) egenskaper hos en grupp människor. Stigman utgör symboler som 

inte är accepterade i ett samhälle eller av en grupp. De tillskrivs andra av vi-gruppen och 

säger således mer om vi-gruppen än om de människor som stigmatiseras. Genom att 

stigmatisera de-grupper kan vi-gruppen skapa en fördelaktig gruppidentitet som bygger på 

kontrasten till de stigman som vi-gruppen skapat. (ibid. s. 35) Till exempel kan en grupp med 

kostymbärande människor stigmatisera utseendet hos gruppen med punkare. Då utgör 

människorna i kostym vi-gruppen som tillskriver tuppkammen och skinnjackan dåliga 

egenskaper, medan punkarna utgör de-gruppen som stigmatiseras.  

7.2.3.  Självidentiteten 

Anthony Giddens (1991) menar att alla individer i det dynamiska moderna samhället tänker, 

talar och handlar med självet som utgångspunkt. Centralt för varje individ i det moderna 

västerländska samhället är bejakandet och förbättrandet av självidentiteten, som vi nu ska 

redogöra för.  

   Eftersom individen utgår från hur det egna självet är konstituerat när denne tänker, talar och 

handlar, upprätthåller denne en autencitet hos det egna självet. Med autencitet menas en 

känsla hos individen av att denne är ”sann” mot sig själv, det vill säga att individen endast 

beter sig på det sätt som faller inför ramarna för självets konstruktion. (ibid. s. 99) 

   Genom att bejaka självets autencitet kan individen skapa självets berättelse, vilket är 

individens självbiografiska framställning av sig själv, så som denne önskar framstå. Alla val 

individen träffar under sin livstid är medskapande av självets berättelse. Det innebär att 

självets berättelse inte är något statiskt, utan det skapas och återskapas kontinuerligt under 

hela individens liv. Det kontinuerliga konstruerandet av självets berättelse innebär att 

individen har en historicitet att ta hänsyn till i alla val han eller hon träffar. Det betyder att 

individen i nuet och inför framtiden måste ta hänsyn till hur självet var konstruerat förr. 

Individen är mer eller mindre införstådd med att dennes val är medskapande i självets 

berättelse och förhåller sig därför medvetet aktiv i sin konstruktion av denna berättelse. (ibid. 

s. 96-97,100) 

   För att kunna träffa de val som bäst passar självets berättelse förhåller sig individen reflexiv 

gentemot sig själv och omvärlden. Reflexivitet innebär ett analytiskt förhållningssätt på det att 

individen kontinuerligt är beredd att förändra eller förkasta det denne tidigare hållit för sant 

beträffande sig själv och omvärlden. Detta görs mot bakgrund av ny information som kan 

framstå som mer suverän än den förra. (ibid. s. 92-93)Med hjälp av reflexiviteten kan alltså 

individen revidera självets berättelse och på så sätt utföra självets reflexiva projekt, vilket 

innebär att individen kontinuerligt gör ställningstaganden för att skapa den berättelse om 

självet som denne vill förmedla. (ibid. s.95) I praktiken kan dessa ställningstaganden vara svar 

på frågor som ”Vad ska jag göra?” ”Hur ska jag handla?” ”Vem ska jag vara?”. (ibid. s. 95-

96) Svaret på dessa frågor bildar självidentiteten, vilket kan beskrivas som produkten av det 

reflexiva arbetet individen kontinuerligt utför för att skapa en autencitet i förhållande till 

självets berättelse. (ibid. s. 67-68)   

7.3.  Resultatet i förhållande till de teoretiska begreppen 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera hur vårt resultat förhåller sig till de teoretiska 

begrepp vi angett ovan. Vi kommer att redogöra för hur vårt resultat går i linje med Goffmans 
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teori om framträdanden samt Lalander och Johanssons teori om gruppidentiteten. Vidare 

kommer vi att redogöra för hur vårt resultat strider emot Giddens teori om självidentiteten. 

7.3.1  Utseendet i framträdandet  

Den för tjejgruppen gemensamma identiteten kännetecknar gruppen och består av 

gemensamma sätt att tänka, känna och handla på.  

 

Vår studie visar att tonårstjejer umgås i starkt sammansvetsade tjejgrupper och att de inom 

gruppen delar samma resonemang, upplevelser och beteenden. Det gemensamma sättet att 

tänka, känna och handla utgör gruppens identitet, som prioriteras högre än varje enskild 

gruppmedlems identitet. Vårt resultat visar att tjejgruppen hela tiden visar sin gruppidentitet 

och sitt utseende inför andra tonåringar. Denna verksamhet kan förklaras som det 

framträdande som är centralt i Goffmans (1959) teori. Gruppidentiteten visas nämligen aktivt 

upp och det är viktigt för tjejgruppen att den blir synlig. I sitt framträdande samarbetar 

tjejgruppen för att visa gruppidentiteten på bästa sätt inför andra tonåringar. Framträdandet, 

vars mål är att visa upp gruppidentiteten, gör tjejgruppen till ett team. Framträdet upprätthålls 

inför alla andra tonåringar som utgör en publik, vars uppgift är att tolka framträdandet som 

trovärdigt eller inte. Till sin hjälp i framträdandet har tjejgruppen den personliga fasaden, som 

består av alla de synliga attribut som hjälper övriga tonåringar att tolka tjejgruppens 

framträdande. Kläder, skor, accessoarer, smink och frisyrer utgör den personliga fasaden, då 

dessa föremål alltid följer med gruppmedlemmarna. Med sitt samarbete ämnar tjejgruppen 

påverka hur de övriga tonåringarna tolkar deras framträdande, det vill säga hur de övriga 

tonåringarna definierar situationen. Gruppens identitet är det som tjejgruppen med sitt 

framträdande ämnar förmedla och därmed inge den definition av situationen som stämmer 

överens med deras egen bild av hur gruppidentiteten i sitt bästa ljus framstår.    

   Personer som ensamma framträder för publik kallar Goffman  för aktörer och utgörs enligt 

vår studie av de enskilda tonårstjejer som försöker rättfärdiga sitt medlemskap i tjejgruppen. 

Gentemot den enskilde aktören utgör dennes tjejgrupp publiken. Det är med andra ord 

tjejgruppen som tolkar huruvida tjejens framträdande är trovärdigt eller inte. Goffman menar 

emellertid att de enskilda medlemmarna i ett team upphör med sitt framträdande inför 

varandra för att möjliggöra ett samarbete i framträdandet inför den externa publiken. Med 

bakgrund av våra informanters verksamhet att både visa sin gruppidentitet för övriga grupper 

och rättfärdiga den egna platsen i gruppen, argumenterar vi för att framträdande emellan 

teammedlemmar upprätthålls hos tonårstjejer. Detta bestrider med nödvändighet inte 

Goffmans grundtanke om att verkligheten måste uppdagas inom teamet för att de ska kunna 

samarbeta om att framträda inför publiken. Vi menar att skillnaden, om den existerar, är 

minimal beträffande tjejens framträdande inför sin egen grupp och gruppens framträdande 

inför övriga tonåringar. Vi har även sett hur tjejgruppens gemensamma utseendeskapande 

internaliseras hos de enskilda gruppmedlemmarna så att de även i gruppens frånvaro 

konstruerar sig enlighet med gruppens konforma utseende. Detta innebär att medlemmarnas 

framträdande inför gruppen sker med mindre ansträngning då utseendet inte behöver utgöra 

en del av framträdandet. 

   Den främre regionen – där aktören eller teamet upprätthåller framträdandet – utgörs (i de 

fall framträdandet endast utförs av en aktör) av de kontexter där den egna tjejgruppen 

närvarar. Den enskilde gruppmedlemmen måste i den främre regionen med sitt framträdande 

ge intryck av att hennes egenskaper och utseende rättfärdigar hennes medlemskap i 

tjejgruppen. Detta gör hon genom att visa hur hennes utseende och egenskaper rimmar med 

gruppens konformitet. Eftersom en tonårstjej spenderar så mycket tid tillsammans med sin 

tjejgrupp måste hon upprätthålla detta framträdande ofta. Frizonen finns där pojkvännen finns. 

I sällskap med sina pojkvänner behöver tonårstjejer inte fixa utseendet eller ge sken av att ha 
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några speciella egenskaper, eftersom pojkvännerna tycker om dem för dem de är. Därför har 

umgänget med pojkvännen blivit en stor del av den bakre regionen – där tjejen kan upphöra 

med sitt framträdande. 

   För teamet finns främre regionen varhelst de kan varseblivas av andra tonåringar. Många 

områden bär därför den främre regionens kännetecken, till exempel skolan och staden, varför 

tjejgruppen måste framträda under stor del av den tid de umgås tillsammans. Man skulle 

kunna tro att detta är problematiskt för tjejerna då de sällan kan ”vara sig själva”. Men deras 

framträdande är till fullo förenligt med hur de beter sig i den bakre regionen, eftersom 

samtliga medlemmar i tjejgruppen måste övertyga varandra om att de har rätt till gruppens 

gemenskap. Goffman menar att aktörer och team kan bli duperade av sitt eget framträdande 

till den grad att framträdandet transformeras till ett naturligt beteende (Goffman, 1059:76-77). 

Det skulle kunna ge en förklaring till varför tonårsgruppen helt oproblematiskt upprätthåller 

framträdandet inför övriga tonåringar.  

   Enligt vårt resultat finns det olika typer av grupper: ”De Coola”, ”De Fina”, ”De 

Överdrivna” och ”Töntarna”. En tjejgrupp kan tillhöra en av dessa fyra grupptyper, som var 

och en av dem har olika egenskaper och utseende. Killar utgör en femte grupptyp. En tjej 

måste se ut och bete sig i enlighet med den grupptyp hon avser tillhöra: ”De Coola” har roligt 

och klär sig avslappnat, ”De Fina” håller på mycket med utseendet och är alltid noggrant 

fixade, ”De Överdrivna” väsnas mycket och fixar sig attraktivt för killar och ”Töntarna” anses 

vara tillbakadragna och inte fixa utseendet på något speciellt sätt. Goffman menar att ett team 

talar i nedvärderande ordalag om sin publik, när de befinner sig bakom kulisserna. Vi har 

funnit att det inom tjejgrupperna talas illa om samtliga av ovan nämnda grupptyper (förutom 

den grupptyp som tjejgruppen själv tillhör) i dess frånvaro. Detta är en del i den verksamhet 

tjejerna tar sig för när de konstruerar sig själva i kontrast till de övriga grupptyper som de 

anser besitter mindre önskvärda egenskaper. Vidare menar Goffman att de nedvärderande 

ordalagen om publiken ofta innebär att publiken objektifieras. Att ”De Överdrivna” omnämns 

som ”sexobjekt” kan förklaras med teamets tendens att objektifiera publiken. I 

objektifieringen sker en ”avsubjektifiering” av ”De Överdrivna” så att deras förmåga att 

påverka hur deras framträdande ska tolkas, minskar. På så vis, eftersom övriga grupptyper 

konstruerar sig i kontrast till ”De Överdrivna”, visar de att de i större grad påverkar hur deras 

framträdande ska tolkas. Vårt resultat visar emellertid bara prov på objektifiering av ”De 

Överdrivna”.  

   Enligt Goffman kan ett otydligt, eller på annat sätt dåligt, framträdande leda till att aktörens 

behörighet att få framträda som denne gör, ifrågasätts. Vi har funnit att tonårstjejer, baserat på 

utseende och egenskaper, hänvisar varandra till olika grupptyper. Vi har också kommit fram 

till att tjejer ängslas för att, av sin tjejgrupp, förvisas till en annan grupptyp, om de agerar eller 

fixar utseendet utanför ramarna för den egna grupptypens konformitet. Så när en av ”De 

Coola” tjejerna klär och beter sig för utmanande och därför riskerar att bli klassad som en av 

”De Överdrivna”, är det, enligt det dramaturgiska synsättet, tjejens rätt till att framträda som 

en av ”De Coola” som ifrågasätts.     

   Den vinst tjejgruppen som team erhåller, genom sitt framträdande, är fastställandet av den 

egna gruppens olikheter i jämförelse med de grupptyper som gruppen inte tillhör. Genom att 

framställa sig i kontrast till de andra grupptyperna framhåller tjejgruppen sin egen 

förträfflighet. Detta eftersom de olika grupptyperna är mer eller mindre ogillade. ”De Fina” 

och ”Killarna” anses vara utseendefixerade, och genom att en tjejgrupp som tillhör 

grupptypen ”De Coola” konstruerar sig i kontrast till ”De Fina” och ”Killarna” förmedlar 

gruppen i fråga budskapet om att de har ett naturligare perspektiv på utseende än vad ”De 

Fina” och ”Killarna” har. Kontrasten gentemot de andra grupptyperna är således en viktig del 

i varje tjejgrupps framträdande. 
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   Tonårstjejer upplever en ambivalens mellan att attrahera killar och att se ut och bete sig 

inom ramarna för det tjejgruppen accepterar. Med hjälp av Goffmans terminologi kan vi 

förklara tjejgruppen och killar som två olika publiker. Inför killarna vill aktören framträda 

attraktivt. Inför tjejgruppen ämnar aktörens framträdande förmedla en konformitet med 

gruppen ifråga. Därför äventyras trovärdigheten i aktörens framträdande om tjejgruppen 

skulle göra ett olägligt intrång och dyka upp när aktören framträder för killar, eftersom en 

gruppmedlems uppmärksamhetssökande från killar hotar gruppens gemenskap. 

   Inom ett team ställs kravet att medlemmarna ska behärska dramaturgisk försiktighet för att 

inte teamets framträdande ska misslyckas. Detta innebär att samtliga medlemmar måste iaktta 

en noggrannhet i framträdandet och en försiktighet inför eventuella misstag som kan förstöra 

gruppens enhetliga framträdande. Kravet på den dramaturgiska försiktigheten kan vara en 

förklaring till varför tjejgruppen är så noga med att gruppmedlemmarnas utseende och 

beteende inte får likna någon av de andra grupptypernas konformitet. Om en av ”De Coola” 

skulle klassas som en av ”De Överdrivna” riskerar hela gruppen att klassas som ”De 

Överdrivna”. Gruppmedlemmar som behärskar dramaturgisk försiktighet är därför skickliga 

på att hålla sig inom framträdandets ramar så som de har konstruerats av tjejgruppen. Vi 

menar att samtliga tjejer som ingår i en tjejgrupp är framgångsrika aktörer som väl behärskar 

dramaturgisk försiktighet. Medlemskapet i tjejgruppen är bevis för detta. 

7.3.2.  Utseendet symboliserar gruppidentiteten   

I vårt resultat framgår det att gruppidentiteten utgörs av tjejgruppens gemensamma sätt att 

tänka, uppleva och agera. Gruppens identitet är viktigare än de enskilda gruppmedlemmarnas 

identiteter. Lalander och Johansson (2007) använder också begreppet gruppidentitet, som står 

för det gruppens medlemmar anser att den egna gruppen är och står för. Vi vill poängtera att 

vi inte har utgått från tidigare teorier i vår studie, utan vi har endast använt teorier som 

förklaringsmodeller för vårt resultat. Begreppet ”gruppidentitet” i vårt resultat är alltså inte 

hämtat från Lalander och Johanssons teori. Däremot använder vi, i detta avsnitt, deras teori 

om gruppidentiteten, som en förklaringsmodell av vårt resultat. För att skapa och upprätthålla 

gruppidentiteten menar Lalander och Johansson att tonåringar använder sig av symboler, 

bestående av bland annat saker, gester och ord. I de fokusgrupper vi intervjuade hade varje 

grupp ett eget sätt att prata på inom gruppen. De satt och rörde sig också på ett speciellt sätt. 

Det mest framträdande gemensamma draget var dock deras utseende som de fixat konformt 

med hjälp av kläder, skor, accessoarer, smink och frisyrer. Symbolernas betydelse för 

gruppidentiteten förklarar tjejgruppens verksamhet med att bete och fixa sig i enlighet med 

gruppens konformitet. Konformiteten kan förklaras med det mönster av symboler en grupp 

använder. Med Lalander och Johanssons begrepp kallas detta för homologier. Genom att följa 

homologierna rättfärdigar de enskilda medlemmarna sitt medlemskap i gruppen. 

Hänsynstagandet av homologierna innebär också ett hänsynstagande för samtliga symboler 

som kännetecknar gruppens identitet. Vi anser därför att begreppet ”homologi” är mer 

passande att använda för att beskriva den symboliska verksamhet gruppmedlemmarna 

engagerar sig i, eftersom det inte räcker att bara ta hänsyn till några av gruppens symboler. 

   Lalander och Johansson menar att olika grupper skapar sig själva i kontrast till varandra. 

Vårt resultat visar en förlängning av detta i och med att det finns olika typer av grupper. Men 

Lalanders och Johanssons förklaring om gruppers antagonistiska förhållande till varandra ger 

även en förklaring till hur de olika grupptyperna, som synliggjorts i vårt resultat, är beroende 

av varandras olikheter. Den grupp som konstruerar sig i kontrast till andra grupper kallar 

Lalander och Johansson för vi-grupp. De grupper som vi-gruppen konstruerar sig i kontrast 

till kallas för de-grupp. Vårt resultat visar dock att det viktiga för en grupp är att konstruera 

sig i motsats till de olika grupptyperna. Alla tjejgrupper tillhör olika typer av grupper, 

antingen ”De Coola”, ”De Fina”, ”De Överdrivna” eller ”Töntarna”. Grupptyperna har olika 
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egenskaper som de tillskrivs av varandra. Tjejerna i den grupptyp som konstruerar sig i 

kontrast till de övriga grupptyperna redogörs för som ”Vi” i vårt resultat. Övriga grupptyper 

blir i det fallet ”De Andra”. Att tjejgrupper konstruerar sig i kontrast till grupptyper istället för 

till enskilda grupper menar vi beror på grupptypernas generaliserbarhet. Det kan vara svårt för 

tonåringarna att, till exempel, i en stor skola veta hur varje enskild grupp är. Men i och med 

att samtliga grupper tillhör någon av grupptyperna kan de tillskrivas egenskaper av alla andra 

i skolan. I det antagonistiska beroendeförhållandet, mellan de olika grupptyperna, ingår en 

verksamhet av stigmatisering, vilket innebär en nedsvärtning grupptyperna emellan. En grupp 

talar alltså nedvärderande om ”De Andras” utseenden och beteenden, för att förtydliga att de 

själva inte besitter samma negativa egenskaper och bristfälliga utseende.  

7.3.3.  Gruppens identitet överskuggar självidentiteten 

Det centrala i vårt resultat är att utseendefixande är ett krav från tjejgruppens sida för att dess 

medlemmar ska få vara med i gruppens gemenskap. Gruppmedlemmarnas utseende måste 

konstrueras i enlighet med tjejgruppens konformitet. För att garantera detta sker 

utseendefixandet i gruppens gemenskap och på samma sätt skapas i gemenskap gruppens 

identitet. Den gemensamma identiteten prioriteras framför gruppmedlemmarnas enskilda 

identiteter och innebär att samtliga tjejer i gruppen delar samma tankar, känslor och 

egenskaper. Giddens (1991) teori om självidentiteten är förvisso förbunden med det sociala 

samspelet mellan människor, på det att självidentiteten påverkas av faktorer som grupptryck 

och hänsyn till interaktionen med andra människor. Men likväl är självidentiteten ett 

personligt projekt och kommer därför till korta som en förklaringsmodell för tonårstjejers 

utseendekapande. Istället ämnar vi i detta avsnitt illustrera hur självidentiteten har fått ta ett 

kliv tillbaka till fördel för gruppidentiteten. 

   Det främsta kännetecknet för gruppens gemensamma identitet är det inom gruppen 

konforma utseendet. Samtliga gruppmedlemmar fixar sitt utseende likadant, dels för att 

rättfärdiga sin plats i gruppen, och dels för att visa gruppens identitet för omvärlden. Eftersom 

utseendeskapande, åsiktsutbyten, fritidsaktiviteter och upplevelser sker i gruppen 

internaliseras gruppens identitet hos de enskilda medlemmarna. Det innebär att tjejerna fixar 

sitt utseende och beter sig i enlighet med gruppens konformitet, även i dess frånvaro. Självets 

berättelse, som Giddens menar är individens självbiografiska framställning av sig själv, 

grundar sig på individens egna val och beslut som denne tagit under livets gång. I en 

tonårstjejs liv grundas besluten emellertid på hennes tjejgrupps historicitet och identitet. En 

gruppmedlem sätter nämligen sig själv i det sammanhang som gruppen har, eftersom 

gruppens identitet finns internaliserad i henne. I stället för att konstruera självets berättelse 

konstruerar hon därför gruppens berättelse. Det betyder att alla de val hon gör, även på egen 

hand, speglar den identitet och historicitet som hennes grupp har. 

   En tjej måste dock uppmärksamma självet så till vida att hon kan bevisa att hon besitter de 

egenskaper som gör att hon släpps in i gruppens gemenskap. För att förtjäna sitt medlemskap 

måste hon nämligen inte bara se ut och bete sig enlighet med gruppens konformitet, utan hon 

måste även övertyga gruppmedlemmarna om att gruppens konformitet går i linje med hennes 

egen önskan om hur hon vill se ut och bete sig. Här spelar autenciteten, som Giddens skriver 

om, en viktig roll. Genom att förmedla intrycket om att gruppens konformitet går i linje med 

den egna önskan om hur medlemmen vill bete sig och se ut, hänvisar hon till sin autencitet. 

Men autenciteten upprätthålls i detta fall främst inför gruppen och inte inför tjejen själv. Detta 

urlakar innebörden av det Giddens menar med autencitet, eftersom autenciteten konstrueras 

främst inför det egna självet. 

   Reflexiviteten som Giddens skriver om (det vill säga individens förmåga att med underlag 

av ny information revidera det som denne tidigare hållit för sant beträffande sig själv och 

omvärlden) hamnar i ett nytt ljus i tonårstjejers liv. I praktiken är det nämligen liten eller 
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ingen skillnad för en tjej att hålla sig à jour med gruppens identitet och att bli tillsagd av 

gruppen hur man ska bete sig. De åsikter och kommentarer som utbyts inom gruppen är 

snarare att betrakta som förhållningsregler än som vardagligt småprat. Detta vet varje 

gruppmedlem, varför de också följer de förhållningsregler som uppstår i gruppen, utan att 

reflektera närmare över dem. Därför slumrar varje gruppmedlems individuella reflexivitet. 

Dock hävdar vi att reflexiviteten på sätt och vis existerar, men då på gruppnivå. Eftersom de 

enskilda medlemmarna inte i första hand tänker, tycker eller resonerar själva (utan tillåter 

detta att ske på gruppnivå) så innebär det per automatik en tröghet i processen att revidera 

gruppidentiteten. Revideringen är inte att förväxla med en oförmåga att hänga med i 

exempelvis klädmodet, utan handlar snarare i ett sådant fall om gruppens egenskaper och 

förhållningssätt till modet. För att gruppidentiteten ska revideras mot bakgrund av ny 

information, krävs det att den nya informationen cirkulerar inom gruppen. Detta är en 

komplex process där gruppmedlemmarna uppmärksamt tar varandra i akt för att möjliggöra 

ett beslutstagande som måste ske i konsensus. Beslut fattas sedan utan att någon enskild 

medlem framstått som mer beslutstagande än de andra. Denna process är varken effektiv eller 

snabb, men den möjliggör ett beslutstagande från hela gruppens sida, istället för från en eller 

ett fåtal medlemmar. Reflexivitet förekommer alltså hos tonårstjejer, men då på gruppnivå 

och i en väldigt långsam form.  

   Vi tror att Giddens teori om självidentiteten har ett bra förklaringsvärde för äldre 

generationer, där individualismen var centralt i människors liv. Däremot visar vårt resultat att 

tonårstjejer idag tenderar att spendera sin tid i grupper, varför gruppidentiteten premieras på 

bekostnad av självidentiteten. 

7.4.  Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen vi funnit, som berör området vi undersökt, nämligen tonårstjejer och 

utseende, handlar om självförtroende hos tonåringar – och då främst utseendemässiga 

aspekter av självförtroendet. Vidare belyser den tidigare forskningen massmedias betydelse 

för tonårstjejer. Bloggens användningsområden och hur modeller i media påverkar 

tonårstjejers självbild utgör huvudaspekterna som förekommer i forskningen vi funnit inom 

detta område. Tonåringars shoppingvanor och klädval behandlas också i tidigare forskning 

och handlar då främst om shoppingfrekvensen och vad som påverkar klädvalet hos 

tonårstjejer. Slutligen belyser tidigare forskning popularitet bland tonåringar, där det visar sig 

att det finns två typer av populära tonåringar. Vi kommer nedan att sätta vårt resultat i 

förhållande till den tidigare forskningen och avslutar med att redogöra för vad vår studie 

bidragit med till forskningen om tonåringar och utseende. 

 

Vår studie har visat att det finns olika typer av grupper: ”De Coola”, ”De Fina”, ”De 

Överdrivna” och ”Töntarna”. Varje grupptyp har speciella egenskaper och ett speciellt 

utseende. En av de mest framträdande egenskaper hos de tjejer vi benämnt som ”De Fina” är 

dåligt självförtroende, vilket tar sig uttryck genom att de är missnöjda med sitt utseende och 

vill ändra på det. Detta synliggörs även genom att de lägger ner mycket tid på att sminka sig 

och fixa håret, samt att de inte visar sig offentligt utan att vara fixade. Samtliga tjejgrupper, 

oberoende av vilken grupptyp de tillhör, utgör ett sammansvetsat gäng som spenderar 

merparten av sin tid ihop. Davisons och McCabes (2006) studie, som handlar om tonåringars 

kroppsbilder och psykosociala funktioner, visar att tonåringars missnöje med utseendet leder 

till få eller dåliga relationer. De tonårstjejer som visat upp dåligt självförtroende har endast 

bestått av de tjejer som tillhört grupptypen vi benämnt som ”De Fina”. Tvärt emot Davisons 

och McCabes resultat visar vår studie tydligt en genomgående bra relation med gruppens 

medlemmar, även i de grupper som klassas som ”De Fina”.  
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En vanligt förekommande aktivitet hos tonårstjejer är att titta på TV och film. Detta gör de 

oftast tillsammans med sin grupp och då är det för gruppen speciella TV-program och filmer 

de ser på. Genom att tjejgruppen tittar på samma TV-program och filmer yttras åsikter och 

kommentarer om TV- och filmkändisarna, främst angående deras utseende. Därigenom 

fastslås åsikterna om utseendet inom gruppen och de kändisar vars utseende tjejerna gillar, 

blir legitima utseendemässiga förebilder för tjejerna i gruppen. I praktiken innebär det att 

gruppmedlemmar som konstruerar sitt utseende likt en ”legitim” kändis kan vara säkra på att 

se ut på ett sätt som accepteras och gillas av alla andra i gruppen. Därför känner tonårstjejer 

att de borde fixa sitt utseende i enlighet med de ”legitima” kändisarna, eftersom detta även 

garanterar ett utseende som rimmar med tjejgruppens gemensamma stil. Genom att se ut som 

övriga i gruppen accepteras gruppmedlemmar både för utseendet och för de egenskaper som 

av gruppen tillskrivs utseendet. Sabiston et. al (2007) har i sin forskningsartikel om SPA 

(social fysisk ångest) visat att tonårstjejer har svårt att inte ta åt sig av medias budskap om hur 

tjejers utseende bör se ut. Faktumet att en tjej, som vårt resultat visar, känner ett krav att fixa 

sig i enlighet med kändisars utseende för att passa in i sin grupps utseendemässiga 

konformitet, tyder på att hon har tagit åt sig av medias budskap om hur tjejer bör se ut. 

Däremot tar tjejer bara åt sig av de budskap som rimmar med gruppens åsikter om hur tjejer 

bör se ut. Vidare tyder vårt resultat på att vinsten som genereras av utseendefixande i enlighet 

med kändisars utseende, leder till ett konformt utseende med gruppen och därmed också ett 

rättfärdigande av tillhörigheten i gruppen. 

 

Eftersom utseendefixande är ett krav för att få vara med i tjejgruppens gemenskap, så är det 

också tjejkompisarna i gruppen som är den huvudsakliga faktor som sätter press på 

tonårstjejer att fixa sitt utseende. Vi har i vår studie kunnat konstatera att tjejerna inom en 

grupp tipsar och vägleder varandra om hur de ska fixa sitt utseende. Dessa förmaningar åtlyds 

nästan uteslutande av gruppmedlemmarna. Precis som Sabiston et. al:s (2007) artikel, där de 

skrivit om social fysisk ångest, visar även McCabe et. al:s (2006) studie, om tonåringars inre 

dialog angående utseendet, att buskap om hur tjejer borde se ut kommer från deras 

tjejkompisar, vilket vi också kommit fram till. Vår studie visar också att massmedia influerar 

tjejer att likna kändisar, på det att kändisar blir en gemensam – och därför legitim – 

utseendemässig förebild för gruppmedlemmarna att efterlikna. Detta leder vägen till den 

konformitet gruppens utseende präglas av och styrker den tidigare forskningens rön om att 

budskap om hur tjejer borde se ut även kommer från media. (McCabe et. al; Sabiston et. al) 

Borzekowski et. al:s (2000) studie om utseende och vikt, motsägs emellertid av vårt resultat 

som visar att massmedia sätter press på tjejer att förändra sitt utseende. Media orsakar inte oro 

för utseendet enligt Borzekowski et. al. Vi menar emellertid att oro uppstår när tjejer tittar på 

TV och film i grupp om de upplever att deras utseende skiljer sig mycket från kändisarna. 

Detta skulle nämligen innebära att deras plats i tjejgruppen inte längre var rättfärdigad.  

 

Vi har i vår studie kunnat redogöra för att tjejernas gemensamma utseendefixande 

internaliseras. Internaliseringen äger rum tack vare den press som finns på varje enskild 

medlem att fixa sitt utseende i enlighet med gruppens utseendemässiga konformitet. 

Utseendet fungerar även som de synliga bevis som garanterar medlemmars egenskapsmässiga 

konformitet med tjejgruppen. Således visar en tjejs utseende att hon delar sin grupps identitet. 

Medlemmarna bär med sig gruppens identitet även i frånvaron av gruppen. På det sättet 

känner varje gruppmedlem att hon hör till gruppen även i sin ensamhet, varför det blir tydligt 

att en internalisering av gruppens utseendemässiga stil har skett. Detta innebär att tjejer även i 

frånvaro av gruppen, känner ett behov av att fixa sig i enlighet med gruppens utseendemässiga 

konformitet.  Därmed kan vi se att budskap om hur tjejer borde se ut även kommer från 
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tjejerna själva, vilket också Sabiston et. al kommit fram till. Vi menar dock att tjejgruppens 

internaliserade åsikter och krav ligger bakom detta. 

 

Tjejgruppen har en gemensam identitet. Det innebär att det är gruppen som tänker, tycker och 

handlar i egenskap av ett ”vi”, istället för att de enskilda medlemmarna tänker, tycker och 

handlar. Gruppens identitet räknas som viktigare än varje enskild gruppmedlems identitet. 

Detta innebär att varje medlem måste ”skriva under” på gruppidentiteten. Det gör de genom 

att aktivt bevisa för övriga gruppmedlemmar att de delar gruppidentiteten, och i den 

verksamheten tar de bloggar till hjälp. Via text och bild illustrerar tonårstjejer sin 

egenskapsmässiga tillhörighet till gruppen. Den utseendemässiga konformiteten som står att 

finna inom tjejgrupperna fungerar som symboler för den uppsättning egenskaper som utgör 

gruppidentiteten. Utseendet som går i enlighet med gruppens identitet illustreras därför också 

flitigt i form av ord och bild på tjejernas bloggar. Detta går i linje med Davis (2010) studie om 

tjejers bloggande och självförverkligande, som visar att bloggande används av unga tjejer för 

att visa identiteten. I vårt resultat synliggörs det emellertid också att den ”identitet” som 

tonårstjejer visar upp på sina bloggar egentligen är en del av deras gruppers identiteter. 

   

Enligt vårt resultat är shopping av utseenderelaterade varor en aktivitet som tjejgruppen 

brukar ägna sig åt när de umgås. Eftersom tjejgruppen shoppar gemensamt erhåller 

medlemmarna bekräftelse på att varorna i fråga rimmar med gruppens utseendemässiga 

konformitet. Samtidigt utgör shoppingturen en arena där gruppens utseendemässiga stil 

förhandlas fram och befästs tack vare alla tips om och avslag på utseenderelaterade varor. 

Brusdal och Lavik (2008) har skrivit en forskningsrapport som handlar om tonåringars 

shoppingvanor. De redogör för att tonårstjejer vanligen shoppar till vardags och att ju oftare 

de umgås med vänner desto oftare shoppar de. Med stöd av vårt resultat drar vi slutsatsen att 

den betydelse shoppingen har för tonårstjejers gemensamma utseendeskapande bidrar till att 

förklara varför shopping är en del av tonårstjejers vardag och ökar i frekvens med 

kompisrelaterade aktiviteter.  

  

Vårt resultat visar att tonårstjejer klär sig i enlighet med gruppens utseendemässiga 

konformitet. Det inom gruppen gemensamma utseendet symboliserar gruppens gemensamma 

egenskaper och betecknar därför också gruppens identitet, som prioriteras högre än de 

enskilda medlemmarnas identitet. Gruppens utseende placerar även in dem i en av fyra 

grupptyper. Tre av dessa grupptyper bidrar mer eller mindre till sin egen utseende- och 

egenskapsmässiga konstruktion: ”De Coola” och ”De Fina” har mer rätt till sin egen 

konstruktion än vad ”De Överdrivna” har, som bara till viss del kan konstruera sig själva. 

”Töntarna” konstruerar sig inte alls själva, då de inte anses bry sig om utseende och således 

inte anses bry sig om hur de framstår inför andra. Alla grupptyperna bidrar dock mer eller 

mindre till varandras konstruktion. Det synliga, och därför det viktigaste, i denna konstruktion 

är hur utseendet är fixat. ”De Fina” fixar sig väldigt noggrant i alla kontexter, men om någon 

av dem skulle fixa sig så att mycket hud syntes, skulle denna istället klassas som en av ”De 

Överdrivna”, då deras utseendemässiga stil går ut på att attrahera killar genom att exempelvis 

visa för mycket hud. Piacentini och Mailer (2004), vars studie handlar om tonåringars klädval, 

menar att tonåringar uttrycker sina identiteter med hjälp av klädvalet. Vår studie tyder snarare 

på att det är tjejgruppens identitet som uttrycks och att de enskilda gruppmedlemmarnas 

identitet endast indirekt uttrycks via klädvalet, då medlemmarna delar gruppens identitet. 

Piacentini och Mailer tar även upp att tonåringar dömer andra tonåringar genom att betrakta 

deras kläder. Vår studie bekräftar att tonårstjejer dömer varandra efter klädval och redogör 

mer i detalj för hur tjejerna dömer varandra enligt grupptypernas mallar. De klädval 
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tonårstjejerna gör hänvisar dem nämligen till olika grupptyper, eftersom grupptyperna anses 

sammankopplade med utseende. 

 

Som vi redogjort för ovan är varje grupptyp mer eller mindre en konstruktion av 

tonårstjejerna i de övriga grupptyperna. ”De Coola” och ”De Fina” har mer 

självbestämmanderätt vilket innebär att de i större grad konstruerar sig själva och därigenom 

inte enbart är offer för andras konstruktioner. Detta innebär också att ”De Coola” och ”De 

Fina” utgör de två grupptyper av tonårstjejer som är populära. de Bruyn och Cillessen (2006) 

har i sin studie redogjort för två typer av populära tonåringar: De populistiska, som i motsats 

till de pro-sociala tonåringarna, ansågs vara antisociala ungdomar som mobbade och hotade 

andra. Även vår studie visar på två typer av populära tonårstjejer, ”De Coola” och ”De Fina”. 

Men ingen av tjejerna i dessa grupptyper har visat sig vara beryktade att mobba och hota 

andra.  

   ”De Överdrivna” är till stor del offer för andras konstruktioner av deras grupptyp, men 

bidrar till viss del själva att framställa sig som ”De Överdrivna”. ”Töntarna” däremot är 

enbart konstruktioner av övriga tonåringar. De har ingenting att säga till om beträffande hur 

de framstår för andra och dessutom är de stigmatiserade. Tjejer vill helst tillhöra någon av de 

populära grupperna som ingår i grupptyperna ”De Coola” eller ”De Fina” och som har mest 

självbestämmanderätt i konstruktionen av sig själva. Därför bör de bevisa med synliga attribut 

att de tillhör respektive grupptyp. En tjej som klär sig i kläder som inte passar någon speciell 

grupps utseendemässiga konformitet klassas som en av ”Töntarna”. Om tjejer inte vill bli 

stigmatiserade bör de alltså följa vissa klädkoder och undvika alla kläder som inte rimmar 

med dessa koder. Detta går i linje med tidigare forskning som visar att det finns en diskurs 

som förnekar tjejers självbestämmanderätt till sin egen klädsel. Det innebär att tjejer blir 

stigmatiserade om de klär sig utanför ramarna för det accepterade i samhället, samtidigt som 

de själv inte får vara med och bestämma hur deras klädesmässiga framställning ska tolkas.  

(Duits & Zoonen, 2006) 

7.4.1.  Vårt bidrag till forskningen om tonåringar och utseende 

Vår studie visar att det som påverkar tonårstjejer och deras utseendeskapande till största del är 

tjejgruppen. För att få vara med i tjejgruppens gemenskap krävs av samtliga medlemmar att 

de fixar sig i enlighet med gruppens utseendemässiga konformitet. Detta är viktigt eftersom 

medlemmarna genom att bekräfta sin utseendemässiga likhet med gruppen, symboliskt 

bekräftar den egenskapsmässiga likheten med gruppen, samt den identitet som delas av 

samtliga av gruppens medlemmar. Därför har vår studie kretsat kring att undersöka 

tjejgruppens påverkan på tonårstjejers utseende. Detta har vi inte kunnat finna inom tidigare 

forskning. Aspekter så som massmedias påverkan på tjejers utseende har förvisso belysts i 

forskningen, men har då inte tagit hänsyn till att tjejer tittar på TV och film tillsammans i 

gruppen. Tack vare vår studie har vi kunnat visa att tonårstjejers utseendeskapande påverkas 

av de kommentarer och åsikter som cirkulerar i gruppen under TV- och filmtittandet. Således 

kan vi påvisa hur dessa åsikter och kommentarer utgör ett ramverk inom vilket tonårstjejer 

bör konstruera sitt utseende. Vi har även i vår studie funnit att detta ramverk ytterligare 

förstärks av liknande kommentarer och åsikter som framkommer vid shopping och 

gemensamt utseendefixande. Vidare har vi kunnat konstatera att detta ramverk internaliseras 

hos tonårstjejerna och att detta är en anledning till att de fixar sig även när ingen ser dem.  

   Vi synliggör även med vår studie att tjejgruppen kräver ett konformt utseende av samtliga 

medlemmar. Det innebär att tonårstjejer måste fixa sig för att får vara med i en tjejgrupp och 

dessutom på rätt sätt. Förekomsten av olika grupptyper sätter nämligen denna press på 

tonårstjejerna. De måste fixa sig i enlighet med sin egen grupptyps konformitet och inte likna 

någon annan grupptyp för att undvika att bli förvisade till någon av de andra grupptyperna. 
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   Det finns även en lucka i tidigare forskning om hur tonårstjejers utseendeskapande påverkas 

av killar. I vår studie belyser vi hur tjejer ibland kan fixa sig i syfte att attrahera killar. Det vi 

framförallt visar i samband med detta är den ambivalens som uppstår mellan tonårstjejers 

önskan om att vara tjejgruppen till lags och att attrahera killar. Tjejgruppen accepterar 

nämligen inte medlemmars försök att utseendemässigt attrahera killar.   

7.5.  Självkritisk diskussion 

Nedan kommer vi att berätta om de metodologiska brister som vår studie eventuellt kan ha 

påverkats av. Först kommer vi att berätta varför vi medvetet använt bekvämlighetsurval.  

7.5.1.  Resonemang kring bekvämlighetsurvalet i öppna fasen 

Valet av urval inför intervjuerna och fokusgruppintervjuerna var ett strategiskt metodologiskt 

grepp. Vi resonerar att när det råder en relation mellan två individer har tryggheten, som 

grundar sig i att båda är bekanta med den andres bemötande, redan etablerats i relationen. 

Bekvämlighetsurvalet låter oss välja tjejer vi redan bekantat oss med innan studien. Via 

vänner och familj är vi bekanta med en tjej i varje fokusgrupp. Vi resonerar att deras vänner 

känner sig tryggare genom att en i vängruppen känner oss. 

   Bekvämlighetsurval med bekanta informanter kan dock ha nackdelar. För det första riskerar 

forskaren att missa intervjupersoner som kan bära på intressant information, eftersom redan 

bekanta personer väljs. För det andra finns det en risk att intervjupersonernas utsagor färgas 

av relationen som råder mellan dem och intervjuaren, speciellt om det föreligger ett 

beroendeförhållande mellan dem. För det tredje riskerar forskarens kodning och analys av 

datamaterialet att bli färgad av personliga resonemang från den tidigare relationen med 

intervjupersonerna.  

   Eftersom vi var medvetna om, samt ville påverkas så lite som möjligt av 

bekvämlighetsurvalets risker, vidtog vi följande åtgärder. För det första utförde vi direkta 

observationer av bloggar och verkliga sociala interaktioner, vilket gav en uppfattning om 

vilket urval vi behövde göra. För det andra var relationerna med intervjupersonerna indirekta 

(via andra personer) för att undvika beroendeförhållanden. För det tredje diskuterade vi våra 

tankebanor med varandra under kodning och analys av datamaterialet för att synliggöra och 

åsidosätta resonemang färgade av de tidigare relationerna till intervjupersonerna.    

   I efterhand är vi nöjda med att vi valde bekvämlighetsurval. Det gick fort för tjejerna att bli 

trygga och våga prata. Samtliga Intervjupersoner uttryckte spontant att de upplevt det positivt 

att få ”prata av sig” inför någon som ”lyssnade”. Vi tolkar det som att vi lyckats få tjejerna 

tillräckligt trygga för att öppna sig och dela sina tankar, känslor och upplevelser med oss. 

7.5.2.  Avsaknaden av ställföreträdande informanter 

Vid upprepade tillfällen blev tempot i forskningsprocessen lidande av att informanterna sköt 

upp intervjutillfällena till senare tid. Eftersom vidare urval och datainsamling i en Grundad 

Teoristudie baseras på tidigare data, har kommande forskningsarbete förskjutits. Vi var 

medvetna om tidspressen men valde ändå att invänta mättnad i samtliga faser. Den stressande 

effekt som tidspressen innebar kan ha befläckat vår teoretiska känslighet och noggrannhet 

som är så viktigt att bejaka i Grundad Teori. (Dock inträffade inte uppskjutningarna förrän i 

den Selektiva Fasen, varför den teoretiska känsligheten till fullo bejakats under den Öppna 

Fasen.)  

   Vi hade kunnat undvika denna tidspress genom att på förhand ha tillfrågat ställföreträdande 

informanter i enlighet med urvalet samtidigt som vi tillfrågade de tänkta informanterna (det 

vill säga så fort tidigare dataanalys givit upphov till vidare urval).    



 57 

7.6. Egna reflektioner samt förslag till vidare forskning 

När vi trädde in i forskningsprocessen diskuterade vi ivrigt och engagerat vår förförståelse i 

förhållande till tonårstjejer och utseende. Vi är cirka 10, respektive 20 år äldre än 

tonårstjejerna vi intervjuade och vår förförståelse färgades av hur vi själva var som 

tonårstjejer. Vi berättade våra minnen för varandra om hur vi i egenskap av tonårstjejer endast 

kunde umgås två och två och att pojkvänner och killar av intresse gick före allt annat, 

inklusive tjejkompisen. Vi berättade också om rivaliteten inom kompisparen – om hur båda 

tjejerna i ett kompispar alltid försökte vara snyggare än den andra så fort de skulle träffa 

killar.    

   Idag, efter att studien avslutats, är vi både förvånade och lyckliga över att tonårstjejernas liv 

år 2010 skiljer sig så markant från det vi minns av vår egen tonårstid. Vår studie har visat ett 

tonårsliv där tjejer umgås i starkt sammansvetsade grupper, präglade av konformitet. Den 

omtänksamhet, hjälpsamhet och solidaritet som genomsyrar tjejgrupperna är frapperande. Det 

är också anmärkningsvärt hur väl gruppmedlemmarna kommer överens och agerar i 

konsensus. Att fixa sig för en kille är inte lika viktigt som att fixa sig för att visa gruppens 

identitet. Men vad har lett till denna förändring? 

   Vi tror att samhället har förändrats och att förändringen av tonårstjejernas liv är ett tecken 

på och en följd av detta. Enligt den historiska materialismen, utarbetad av Karl Marx och 

Friedrich Engels på 1800-talet, sker en samhällsförändring när produktionssätten ändras. 

Produktionssätten utgörs dels av arbetsredskap, maskiner och mänsklig kompetens – 

produktionskraften – och dels av förhållandet mellan arbetslivets aktörer tillexempel arbetare 

och företagsinnehavare - produktionsförhållandena. Produktionssätten bestämmer hur 

samhället politiskt, juridiskt och kulturellt ser ut – överbyggnaden. När produktionssätten 

förändras, förändras också överbyggnaden. (Møller Pedersen & Gytz Olesen, 2000:21-24)  

   Vi tror att det är detta som har inträffat och som har lett till att tonårstjejers liv idag skiljer 

sig så markant från hur våra egna liv såg ut i tonåren. Eftersom tekniska landvinningar i allt 

högre grad ersätter människors arbete (begrunda till exempel datorns utveckling de senaste tio 

åren), så blir många arbetares teoretiska och praktiska kompetens överflödig. Istället erbjuds 

jobb på arbetsmarknaden som handlar om att utveckla, förnya, förbättra och marknadsföra 

företagen. Dessa uppgifter kräver en stark vi-känsla i företaget och egenskaper som 

solidaritet, hjälpsamhet och omtänksamhet utgör alltså den nya produktionskraften 

(tillsammans med den tekniska landvinningen). Ju skickligare en person är på att använda 

dessa egenskaper, som kan beskrivas som social kompetens, desto högre post i arbetslivet kan 

personen få. På så vis går produktionsförhållandena ut på att de mest socialt kompetenta har 

betydande roller på arbetsmarknaden, medan de mindre socialt kompetenta utför de så kallade 

lågstatusjobben. På detta vis anser vi att produktionssätten ser ut idag och vi menar vidare att 

det har tagit sig ut i den del av överbyggnaden som utgör tonårstjejernas liv. Eftersom social 

kompetens premieras i arbetslivet är det också social kompetens som uppmuntras och beröms, 

vilket har lett till att tonårstjejer praktiserar denna kompetens inom sina tjejgrupper.  

   Tvåsamheten, som vi känner igen från vår egen tonårstid, skulle missgynna den sociala 

kompetensens vi-känsla. Det skulle också rivaliteten göra. Den sociala kompetensen tar sig 

bland tonårstjejer uttryck i större gäng som hjälps åt och visar omsorg för varandra. Intresset 

för killar upplevs numera som ett hot mot tjejgruppens vi-känsla och nedprioriteras därför till 

fördel för tjejgruppen. Att fixa utseendet sker idag som en social praktik inom tjejgruppen 

präglad av den hjälpsamhet som kännetecknar gruppmedlemmarnas sociala kompetens.  

  Vi tror att det finns en möjlighet att de mjuka egenskaper (framför allt social kompetens) 

som tjejer förut förlöjligats för, idag har gett dem en mer framträdande roll på den sociala 

arenan. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att ta del av forskning som undersöker 

om tjejernas starka gruppkänsla är ett tecken på, eller ett resultat av, att samhällsstrukturen 

numer premierar social kompetens framför tekniskt kunnande.  
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   Tonårstjejerna har målat upp en bild för oss om tonårskillar som extremt utseendefixerade. I 

vår studie har inga killar medverkat och således anser vi att det behövs forskning som berör 

utseende och tonårskillar.  

   Den oro vi inledningsvis hade om att tonårstjejer skulle vara reducerade till 

utseendemässiga objekt inför killar, kunde inte vara mindre berättigad. Förvisso finns samma 

krav på att fixa sig kvar fortfarande idag. Men vinsten av utseendefixandet är en grupp med 

nära vänner som alltid hjälper, stöttar och uppmuntrar varandra. Vi hoppas att vi med vår 

studie har inspirerat läsaren till att förstå hur mycket gruppen betyder för tonårstjejer och att 

utseendeskapande är nyckeln till den glädje och trygghet tjejgruppen ger. Kanske har 

tonårstjejerna mycket att lära oss vuxna? Kanske skulle vi redan ha lärt oss det om vi hade 

tagit tonårstjejerna på allvar från första början?  
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