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SAMMANFATTNING 

 
Tidigare forskning visar att den psykiska hälsan är det som främst påverkan ungdomars 

självskattade hälsa och livskvalitet. Bland ungdomar har den psykiska hälsoutvecklingen 

varit sämre än bland den övriga befolkningen. I dagens konsumtionssamhälle är unga tjejer 

en extra utsatt grupp för yttre press.  Syftet med studien var att undersöka 

konsumtionssamhällets påverkan på unga tjejers psykiska hälsa. Metodansatsen var 

kvalitativ med enskilda halvstrukturerade intervjuer och analysmetoden en kvalitativ 

innehållsanalys. Totalt genomfördes fem intervjuer med fem elever från en gymnasieskola i 

Mellansverige.  

I resultatet framkom att intervjupersonerna upplever konsumtionssamhället som stressigt 

och kravfyllt. Konsumtionssamhället uppfattas vara ett utseendefixerat samhälle där unga 

tjejer genom sin konsumtion kan bli bekräftade. Unga tjejer finner det svårt att bygga upp 

och ta hand om sin självkänsla, och konsumtionssamhället upplevs bidra negativt till deras 

psykiska hälsa. Slutsatsen var att unga tjejers låga självkänsla kan vara en riskfaktor för 

psykisk ohälsa i dagens konsumtionssamhälle. Unga tjejers närmsta sociala nätverk kan ses 

som en skyddsfaktor mot uppkomsten av psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, Självkänsla, Unga tjejer, Kvalitativa intervjuer, 

Konsumtionssamhället. 

  



ABSTRACT 

 

Previous research shows that mental health is the primary influence in young people's self-

rated health and quality of life. The mental health among adolescents has had a worse 

development than in the general population. In today's consumer society young girls are a 

particularly vulnerable group for external pressure. The purpose of this study was to 

investigate the consumer society influence on young girls mental health. The method 

approach was qualitative with individual semi-structured interviews and the analysis method 

was a qualitative content analysis. A total of five interviews with five different students from a 

selected secondary school in central Sweden was carried. 

The result of the report shows that the interviewees perceive the consumer society as stressful 

and filled with requirements. Consumer society is perceived to be an appearance -fixated 

society where young girls only through their consumption can be confirmed. Young girls find 

it difficult to build and take care of their self-esteem, and the consumer society is perceived 

negatively contribute to their mental health. It was concluded that young girls low self-

esteem may be a risk factor for poor mental health in today's consumer society. Young girls 

nearest social network could be seen as a protective factor against the onset of it. 

Keywords: Mental health, Self-esteem, Young Girls, Qualitative interviews, consumer society.  
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1 INTRODUKTION 
 

Folkhälsa är ett område att prioritera eftersom att folkhälsoarbetet är ett hälsofrämjande 

arbete. Planerade och systematiska insatser kan främja hälsan och kan förebygga sjukdom. 

Det pågår folkhälsoarbete inom många olika områden. Bland ungdomar har den psykiska 

hälsoutvecklingen varit sämre än bland den övriga befolkningen i Sverige. Det rapporteras 

ofta om det i media. Den psykiska hälsan är det som främst påverkar ungdomars 

självskattade hälsa och livskvalitet. Unga tjejer är en extra utsatt grupp som lätt påverkas 

psykiskt och är extra mottagliga för yttre press. I dagens konsumtionssamhälle är det därför 

viktigt att se över vilka risker dessa unga tjejer utsätts för och hur de upplever att deras 

psykiska hälsa påverkas. 

Genom folkhälsoutbildning vid Mälardalens högskola i Västerås har en medvetenhet väckts 

om folkhälsan i Sverige, och därifrån har det stora intresset för unga tjejers psykiska hälsa 

växt. En övertygelse finns om att den psykiska hälsan är en förutsättning för människors liv 

och hälsa i övrigt. Det är kärnan till människors tankar, handlingar, reaktioner och livsbeslut.  

Valet att undersöka konsumtionssamhällets påverkan på unga tjejers psykiska hälsa var 

därför lätt. Förhoppningen är och förblir att studien ska bidra till förståelse för hur grunden 

till fortsatt hälsa och tro på sin egen förmåga i tidiga år bildas och testas. Ungas 

uppväxtvillkor är kantat av riskfaktorer som behöver identifieras. Genom kunskap och ökad 

medvetenhet kan dessa undanröjas. 

2 BAKGRUND 
 

2.1 Konsumtionssamhället 

Det moderna samhället kan delas in i två faser efter andra världskriget. Den första fasen 

bygger på ett produktionssamhälle där människor skapade sin identitet med hjälp av sitt 

arbete. Arbete gav den enskilda individen fasta rutiner, pålitliga livsvillkor och en trygg miljö 

att leva och existera i. I produktionssamhället eftersträvades lång hållbarhet. Arbete började 

sedan med tiden att ses på som en vara. En vara är något som är till för att skapas och säljas. 

Processen av omvandlingen från att se arbete som ett pålitligt livsvillkor till att se på arbete 

som en vara ledde till en allt mer individualiserad värld, där fokus ligger betydligt mer på 

själva individen än arbetet i sig. När den omvandlingen skett omformades samhället 

(Bauman, 1998).  

Den andra fasen, konsumtionssamhället där vi befinner oss idag, präglas därför av att den 

vara som skapas och säljs är individen själv. Konsumtionssamhället är en benämning på ett 

samhälle där individen vill bli bedömd för sig själv mer än för sin arbetskraft. Konsumtion 

ger människor en chans att påverka identiteten i jakten på att bli den mest eftertraktade 

varan på marknaden. Människor i dagens samhälle istället för att vara producenter är 

konsumenter (Bauman, 1998).  

Kvinnor i höginkomstländer är de som idag spenderar mest pengar på konsumtion (Rai, 

Zitko, Jones, Lynch & Araya, 2013). I Sverige spenderas det en genomsnittlig månad stora 
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pengar på konsumtion. Pengar som spenderas genom konsumtion har ett tydligt samband 

med det subjektiva välbefinnandet. Kvinnor är överrepresenterade i Sverige bland de som 

anser sig vara betydligt mindre tillfredsställda med sitt välbefinnande (Handelshögskolan, 

2012). 

Konsumtionssamhället är inte enbart ett samhälle grundat på själva konsumtionen utan 

också på erkännande enligt Bauman (2008). Människor marknadsför ständigt sig själva 

baserat på efterfrågan och hur de ska attrahera sina kunder. Giddens (1991) menar att det 

finns en relation mellan samhället i stort och varje enskild identitet. Dagens 

konsumtionssamhälle är något som formar olika individers identitet men är också något som 

påverkas av de identiteter som finns i det. Konsumtionssamhället är enligt Östberg och 

Kaijser (2010) också byggt på statushierarkier. Det är därför av vikt att ligga i nivå med sin 

status eller sin önskade status genom konsumtion. Stil och trend anses vara betydelsefulla 

ord.  

2.1.1 Konsumtion och social tillhörighet  

Utan en anpassad livsstil efter dagens konsumtionssamhälle är det svårt att känna 

tillhörighet till samhället över huvudtaget. Bauman (2008) menar att förr skapades varor 

genom människors arbete och produktion men den vara som skapas idag är istället 

människorna själva och deras identitet. Bauman får medhåll från Giddens (2012) som menar 

att i produktionssamhället identifierade sig människor med hjälp av sitt arbete. I dagens 

konsumtionssamhälle skapas en identitet, med tillhörande klass, genom sättet som 

människor presenterar sig. Människor kan idag oavsett arbete bygga den identitet de vill ha 

för att inge en viss makt, klass eller status i samhället. Han anser att social klass både kan 

vara den klass individen förväntas tillhöra samt den klass individen strävar efter att tillhöra. 

Giddens (2012) menar också att utseende och identitetsskapande är nära relaterade till 

varandra. I dagens samhälle syns också en trend i att genom sin identitet marknadsföra sitt 

eget varumärke (Nordiska Ministerrådet, 2008). Produkter och produkter av specifika 

märken är idag hjälpmedel till människors identitet. Konsumtion av identitetsskapande 

produkter kan även hjälpa människors självkänsla (Mittal, 2006).   

Social klass kan påverka vart människor väljer att handla sina kläder. Märkesriktiga varuhus 

och internetshopping anses ha ett högre värde än lågprisbutiker (Sangwoo & Lee, 2008). 

Social klass kan förklaras som den image en viss individ presenterar eller försöker presentera 

sig med. Att konsumera är att försöka förbättra sin image genom inköp av varor av till 

exempel ett visst märke. En del i att skapa sin identitet gäller människans utsida. Det är 

därför av vikt att skilja på människors faktiska identitet och deras önskade identitet. Den 

faktiska identiteten står för det invididen verkligen är. Den önskade identiteten står för hur 

individen önskar att vara. Genom konsumtion av varor som kläder och smink skapar 

människor en utsida som gör att dem kommer närmare den önskade identiteten som de 

egentligen vill ska överensstämma även med den faktiska identiteten. Den önskade 

identiteten kan bli påverkad av exempelvis media, reklam och individens sociala nätverk 

(Antonides & Van Raaij, 1998). 

2.2 Hälsans bestämningsfaktorer 

Den individuella hälsan för varje person påverkas av olika faktorer. Dessa faktorer går under 

samlingsnamnet hälsans bestämningsfaktorer (Se figur 1). Hälsans bestämningsfaktorer 

delas upp i fem nivåer av faktorer, varav den första och innersta cirkeln är individuella 

biologiska faktorer som inte kan påverkas. Det är faktorer gällande ålder, kön och biologiskt 
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arv. Utöver det finns sedan fyra nivåer av faktorer som kan påverkas. I den andra nivån finns 

faktorer gällande den individuella livsstilen. Det är faktorer som kostvanor och motion. I den 

tredje nivån finns faktorer baserade på sociala nätverk genom socialt stöd och sociala 

relationer. I den fjärde nivån finns faktorer rörande levnadsförhållanden, tillgång till mat och 

vatten, utbildning, arbetsplats samt hälsosystem. I den femte och sista nivån finns faktorer 

som handlar om kulturella, ekonomiska och miljöförutsättningar som exempelvis nationell 

säkerhet och grad av jämlikhet och social stabilitet (Dahlgren & Whitehead, 2007).  

 

  

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

Gemenskap och social interaktion är grundläggande mänskliga behov. Sociala nätverk är en 

av nivåerna för hälsans bestämningsfaktorer. Speciell vikt bör därför läggas vid sociala 

faktorer för att forma en god hälsa (Braveman & Gottlieb, 2014). En känsla av sammanhang 

och meningsfullhet i sin omgivning kan ge förståelse till varför vissa människor hanterar 

svåra prövningar bättre än andra. Familj och vänner utgör ett speciellt betydelsefullt 

sammanhang och är ett sammanhang med psykosocial innebörd som ökar självkänslan hos 

en människa och stärker dennes identitet. Det förhindrar även uppkomsten av psykisk ohälsa 

(Regeringen, 2007).  

Bland de behov som finns för att skapa en identitet finns behovet av socialt kapital. Socialt 

kapital är, förutom en känsla av sammanhang i det samhälle personen befinner sig i, ett 

precist socialt nätverk. I ett socialt nätverk finns normer, möten och samarbete med andra 

människor och tillfredställelse av det behovet som finns av socialt kapital på nära håll 

(Costanza et. al, 2006). Bordieu (1985) menar att det sociala kapitalet påverkar en människas 

välbefinnande antingen positivt eller negativt. En social relation kan på så vis antingen stärka 

eller försvaga de inblandade individerna och deras identiteter. Att nära sociala relationer är 

av vikt för människor visas också genom Berkman och Symes studie (1979). De fann att 

människor utan sociala nätverk och utan band till andra människor löpte en större risk för att 

dö än människor med sociala nätverk. Människor utan nära relationer till exempelvis vänner 

eller partner löpte också en ökad risk för att dö.  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=73Y0hg5N8KskFM&tbnid=oUoQJDSBUsbWKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://publichealth.warwickshire.gov.uk/about/what-is-public-health/&ei=f7N5U46fGI71yAO4vIDgDg&bvm=bv.66917471,d.bGQ&psig=AFQjCNHc7xAGptQF9sjfkd7_RsSqEmkXSg&ust=1400571120901621
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2.2.1 Folkhälsa 

Det allmänna hälsotillståndet i ett land kan beskrivas som folkhälsa. Användandet av orden 

folkhälsa och hälsa är olika världen över men liknar i användandet genomgående över 

Europa (Davies & Macdowall, 2006). Folkhälsa som begrepp redogör för både nivån samt 

fördelningen av hälsa för en hel befolkning. En god folkhälsa innebär därav en så jämlikt 

fördelad hälsa över olika delar av samhället. Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och social välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp. 

Definitionen ses dock inte längre på som ett mål utan är en förutsättning för mänsklig 

utveckling och en resurs för människors vardagsliv (Världshälsoorganisationen, 2008).  

Det nationellt övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är grundat på hälsomål för 

hela Europa. Målet ser till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen (Regeringen, 2002).   

2.2.2 Folkhälsoarbetet i Sverige 

Folkhälsoarbete är ett hälsofrämjande arbete. Det är planerade och systematiska insatser 

som främjar hälsan samt förebygger sjukdom. Fokus ligger på frisk- och skyddsfaktorer. 

Tillsammans utgör de faktorer som håller befolkningen frisk samt främjar deras 

välbefinnande och livskvalitet (Janlert, 2000). Friskfaktorer är faktorer i omgivningen som 

främjar utvecklingen av den enskilda individen. Skyddsfaktorer är de faktorer som vid risk 

för negativ utveckling har en skyddande och positiv inverkan på individen (Regeringen, 

2007).  

För att nå det svenska övergripande målet för folkhälsa finns elva politiska målområden 

föreslagna av Sveriges regering. Målområde två berör social och ekonomisk trygghet som två 

av de grundläggande förutsättningarna för god folkhälsa, där vikt också läggs på att känna 

samhörighet i samhället. Social otrygghet och ekonomisk stress är orsaker bakom ohälsa, där 

speciellt psykisk ohälsa framförs. Målområde tre berör barn och ungas uppväxtvillkor som en 

avgörande grund för barn och ungas hälsoutveckling och för folkhälsan i stort (Regeringen, 

2002).  Hälsobeteenden och individers sociala förmågor formas under deras barn- och 

ungdomsår. Det anses därför lönsamt och som en viktig byggsten i folkhälsan att investera i 

ungas hälsa då det återbetalas genom hela livet (Världshälsoorganisationen 1998). Barn och 

ungas uppväxt villkor är något som de senaste åren blivit tydligt prioriteras inom ramen för 

goda livsvillkor i Sverige. Satsningar på familjecentraler och uppbyggnad av hälsofrämjande 

skola har genomförts. Syftet med hälsofrämjande skola är att främst främja psykisk ohälsa 

samt motverka mobbing och självmord. Samarbeten mellan exempelvis socialtjänsten, 

skolan, familjecentraler och vårdcentraler har även startats och bedrivits i syfte att förebygga 

ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

2.3 Ungas utveckling och psykiska hälsa 

Den psykiska hälsan är det som främst påverkar ungdomars självskattade hälsa och 

livskvalitet (Zullig, Valois & Drane, 2005). Bland ungdomar har den psykiska 

hälsoutvecklingen varit sämre än bland övriga befolkningen (Socialstyrelsen, 2009). 

Psykisk hälsa är ett tillstånd av emotionellt och socialt välmående. Psykisk ohälsa är besvär 

av exempelvis oro, ängslan eller ångest (Socialstyrelsen, 2013). I studier kring psykisk ohälsa 

används ofta termer av frisk-, skydds- och riskfaktorer. Riskfaktorer är faktorer som ökar 

risken för negativ utveckling (Regeringen, 2007). Psykisk ohälsa kan enligt Andersson 

(2009) även beskrivas som stress. Stress är en obalans mellan våra krav och vår förmåga att 
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hantera krav. Människokroppen är inte anpassad lika bra till att möta psykiska eller 

psykosociala krav som leder till stress lika väl som den är anpassad att hantera plötsliga 

fysiska hot. Stress kan leda till exempelvis nedstämdhet, depression eller 

utmattningssyndrom om det pågår under en längre tid (Socialstyrelsen, 2009).  

En snabb utveckling sker när människor genomgår sin ungdomsperiod. Den fysiska 

utvecklingen sker, men individen genomgår också en känslomässig förvandling från barn till 

ungdom och från ungdom till vuxen. Ungdomar upplever ofta att deras omgivning under 

utvecklingsperioden ställer högre krav på att ungdomen specificerar sin identitet. Det kan 

påverka ungdomens självuppfattning. En existenskris kan uppkomma om ungdomen inte 

känner sig beredd på att bli ifrågasatt, och en identitetsförvirring kan uppkomma. Under 

uppväxten är ofta föräldrar det främsta stödet, medan det under ungdomsåren blir allt 

vanligare att ungdomen genom sina sociala relationer till vänner utformar en passande 

identitet. Om den valda identiteten gör att identitetsförvirringen avtar upplever ungdomarna 

att de har ”funnit sig själva”. Övergången från barn till vuxen gör att ungdomen går från en 

känslobaserad till ändamålsriktad verklighet (Angelöw & Jonsson, 1990). Identitet är en 

människas egen identifikation som tillhörande i en bestämd grupp eller kultur. Det är en 

relation mellan en individ och individens själv (http://www.ne.se/identitet).   

Kvaliteten på relationen mellan ungdomar och personer i deras närhet kan kopplas till den 

psykiska hälsan. Relationen till jämnåriga, vänner, föräldrar och andra vuxna kan ses som 

stöd för ungdomar i skapandet av deras positiva självbild. Ett bra självförtroende är en 

grundläggande faktor för att hantera olika situationer i livet (Världshälsoorganisationen, 

1998). Självbild kan liknas med identitet. Det är en bild och en medvetenhet om sig själv som 

en egen och unik individ (http://www.ne.se/identitet/209858?i_h_word=sj%C3%A4lvbild). 

Självbilden påverkar hur individen pratar, lyssnar och vad den tar till sig. Självbilden grundas 

i värderingar och umgänge, men påverkas också av individens självkänsla och 

självförtroende. Självkänsla är känslan en individ har om sitt egenvärde utanför de 

prestationer som sker. Grunden i individen som inte påverkas av bekräftelsen utav andra. 

Självförtroende är individens tro på att saker den genomför kommer att klaras av. Ett bra 

självförtroende behöver inte grunda sig i något, utan kan exempelvis dölja en låg självkänsla 

(http://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Barn-och-

unga/Sjalvkansla/?ar=True). 

2.3.1 Unga tjejers psykiska hälsa 

Frost (2006) pekar ut unga tjejer som en extra utsatt grupp vid identitetsskapande. Unga 

tjejer kan lätt påverkas psykiskt och är extra mottagliga för yttre press menar hon. Unga 

tjejer påverkas av det sociala nätverket och miljön runt omkring dem. Det gör dem till socialt 

konstruerade objekt. Unga tjejer vill heller inte bara skapa en identitet som är socialt 

accepterad utan en identitet med ”den maximerade skönheten”. Dessa två tillsammans utgör 

målet för unga tjejers identitetsskapande. 

Identitetsskapande och utseendet är mycket nära relaterade till varandra (Giddens, 1991). I 

dagens samhälle lever ungdomar i olika fysiska, sociala och kulturella miljöer. Vid skapandet 

av en identitet bland unga tjejer i dagens moderna samhälle är kroppen en stor del av 

slutprodukten. Tjejer tenderar att se sin kropp som ett hinder och sociala strukturer och 

normer ger ofta tjejer ”rätt” i den tron. Tjejer skapar även egna spinneffekter för hur unga 

tjejer förväntas se ut (Frost, 2001).  
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I dagens samhälle sker detta exempelvis genom sociala medier, där unga tjejer själva kan 

styra vad som syns och vad som blir effekten utav det. Att kommunicera ut sin egentliga 

identitet online gör det svårt att leva upp till den idealbild de helst vill presentera (Taylor, 

2003). Bauman (2008) anser att människor idag har ett behov av att offentligt visa upp sin 

identitet, och att även om ungdomar är de som tydligast lever upp till det beteendet så är det 

inte på något sätt deras ”fel”. De är enbart ungdomar av sin tid, som växer upp i ett samhälle 

där den privata och den offentliga gränsen suddats ut. Det finns även en problematik i att 

visa upp sin idealbild i verkliga livet där starkare förbindelser sker med andra människor 

(Angelöw & Jonsson, 1990). I dagens samhälle eftersträvas samtidigt individualism och 

självförverkligande för varje individ i en grupp mer än tidigare. Hur detta påverkar den 

psykiska hälsan är svårt att veta (Socialstyrelsen, 2009). Att det finns en påverkan mellan 

moderna värderingar gällande individualism och självständighet och psykiska symptom och 

diagnoser är dock bevisat. Enligt Maercker (2001) är psykiatriska diagnoser och symtom ett 

resultat av det moderna samhället. Speciellt självständighet och statustänk framförs. 

Tydliga skillnader finns mellan könen, då unga tjejer i större utsträckning visar på och 

rapporterar in besvär med det psykiska välbefinnandet. Socialstyrelsen (2009) och en studie 

av Hjern (2006) bekräftar båda detta. Livskvalitet och välbefinnande är ord som kan liknas 

med varandra. Ett subjektivt välbefinnande är något som en person bedömer utifrån sin egen 

uppfattning (Costanza et. al, 2006).  Det subjektiva välbefinnandet påverkas av psykologiska, 

kognitiva, beteendemässiga och motiverande delar. Avgörande för välbefinnandet är vem du 

är, vilka du har runt dig och hur du tänker (Diener, 2009). Psykisk ohälsa är idag mest 

utbrett bland tjejer i åldern 16 till 24 år och har ökat hos de unga under 1990- och början utav 

2000-talet (Socialstyrelsen, 2013). 

I västerländska samhällen idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där unga tjejers mål är att 

vara en så starkt individ som möjligt med ett starkt socialt kapital. Unga tjejer ska gå sin egen 

väg, men får längst den vägen inte glömma att vara vacker. Unga tjejer får idag ta mer plats 

än tidigare i historien, men det medför också större krav rent utseendemässigt (McRobbie, 

2009).  

Identitet i relation till kläder blir allt mer ett sätt att uttrycka sig på som ung kvinna i 

skapandet av sin identitet. Upplevda påtryckningar från socialt umgänge och media påverkar 

dock i vilken utsträckning unga vuxna tjejer väljer de kläder de egentligen vill ska få 

representera dem. Trendiga kläder väljs ofta för att öka självförtroendet och imponera på 

andra människor, medan kroppsdöljande kläder väljs för att minska risken av kritik från det 

sociala umgänget och social media (Seock & Merritt, 2013). Tjejer ända ner till fem års ålder 

försöker i dagens samhälle undvika kläder som visar upp kroppen för mycket (Pilcher, 2009). 

Unga tjejer syftar till sin kropp som ett hinder, och ett missnöje bland unga tjejer överlag 

finns i deras relation till sitt utseende (Frost, 2001). 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten bygger på Eriksons teori om att identiteten hos människor är 

en process (1968). Han menar att identiteten utvecklas utifrån känslor av tillhörighet och att 

känslor från sociala relationer bidrar med bekräftelse till den identitet som människan 

skapar genom hela livet. Människor försöker därmed skapa en identitet separerat från andra 

men med grunden byggd av social bekräftelse. Erikson (1968) har medhåll från Frost (2001) 

som menar att identitetsbyggandet är ett socialt fenomen. 
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2.5 Problemformulering 

I dagens konsumtionssamhälle skapas en identitet med tillhörande klass genom sättet som 

människor presenterar sig på. Konsumtionssamhället är byggt på statushierarkier, och utan 

en anpassad livsstil är det svårt att känna tillhörighet till samhället över huvudtaget.  

Det är under ungdomsåren som en känslomässig förvandling sker från barn till ungdom och 

från ungdom till vuxen. Under den perioden ställs samtidigt krav på ungdomen att genom 

sina sociala relationer utforma en passande identitet. Sociala faktorer kan vara avgörande för 

om identitetssökandet blir en positiv eller negativ upplevelse.  

Att vara en ung tjej i dagens samhälle ställer höga krav på bestämmandet av identiteten, då 

unga tjejer är en extra utsatt grupp som lätt påverkas psykiskt utav yttre press. För unga 

tjejer ska heller inte bara en identitet skapas utan också en identitet som eftersträvar 

bekräftelse och skönhet. I dagens konsumtionssamhälle är unga tjejers mål att vara en så 

starkt individ som möjligt med ett starkt socialt kapital. Unga tjejer ska gå sin egen väg, men 

får längst den vägen inte glömma att vara vackra. Unga tjejer får idag ta mer plats än tidigare 

i historien, men det medför också större krav rent utseendemässigt. Därför är det intressant 

att undersöka om konsumtionssamhället är en potentiell riskfaktor för unga tjejers psykiska 

hälsa.  

Det anses lönsamt och som en viktig byggsten i folkhälsoarbetet att investera i ungas hälsa då 

det återbetalas genom hela livet. Barn och ungas uppväxt villkor har ett eget målområde i de 

politiska målområden som finns för folkhälsan i Sverige. Barn och ungas uppväxt villkor är 

något som de senaste åren prioriterats, men enbart utifrån specifika arenor i samhället. 

Konsumtionssamhället i stort når alla barn och unga från flera olika håll, och är därigenom 

också en riskfaktor att starkt överväga som en arena i sig i det fortsatta arbetet med att 

främja ungas psykiska hälsa. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien är att undersöka konsumtionssamhällets påverkan på unga tjejers 

psykiska hälsa. 

 Hur upplever intervjupersonerna konsumtionssamhället? 

 Vilken betydelse har konsumtion för intervjupersonerna? 

 Vilken uppfattning har intervjupersonerna om unga tjejers självkänsla i 

konsumtionssamhället?  

4 METOD 

 

4.1 Metodval 

I denna studie användes en kvalitativ metod. Det innebär att forskaren eftersträvar en 

helhetsbild och förståelse av specifika förhållanden. I forskning med kvalitativ metod söker 

man ett djup. Resultatet rör ofta specifika tidpunkter, miljöer och fenomen och visar på ett 

stort antal variabler på ett litet antal individer. Insamlingsmetoder vid kvalitativ forskning 
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har fokus på språket och betydelsen utav text och tal (Olsson & Sörensen, 2011). Vid denna 

studie användes enskilda intervjuer för att ta reda på unga tjejers upplevelser av 

konsumtionssamhällets påverkan på deras psykiska hälsa. Vid kvalitativ forskning kan en 

induktiv ansats användas och det har gjorts vid denna uppsats. Enligt Granskär och 

Höglund-Nielsen (2012) innebär det att en förutsättningslös analys av texter genomförs. 

Texterna kan exempelvis vara utskrifter av människors berättelser, vilket överrensstämmer 

med tillvägagångssättet i den här uppsatsen. Det insamlande materialet, empirin, har lett 

fram till uppsatsens teori. 

För att undersöka konsumtionssamhällets påverkan på unga tjejers psykiska hälsa användes 

enskilda halvstrukturerade intervjuer som insamlingsmetod.  Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) är en intervju en dialog mellan människor om ett ämnesinriktat område där målet för 

forskaren är att få förståelse för den tillfrågade människans livsvärld. Det är det specifika i 

just dennes livsvärld som efterfrågas för att fånga personens upplevelser och känslor. En 

öppenhet i intervjuerna är av betydelse för att få så ärliga och verklighetstrogna svar som 

möjligt.  

4.1.1 Planering av intervjuer 

Under planeringen valdes enskilda halvstrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. 

Planeringen innehöll därav också skapandet av en intervjuguide (Se bilaga A) samt ett 

informationsbrev (Se bilaga B). 

Vid planeringen av genomförandet av intervjuerna kontaktades en lärare på vald 

gymnasieskola via mail. Läraren informerade eleverna om studien och studies syfte samt 

intervjuernas betydelse. Eleverna fick därefter själva välja om de ville delta. Genomförandet 

planerades till en och samma dag för att i tid kunna genomföra alla intervjuer utan krockar 

med elevernas skolschema.  

4.1.2 Intervjuguiden och informationsbrevets utformning 

Till studien planerades halvstrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuguiden som 

används som underlag för intervjuerna är halvöppen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid 

halvstrukturerade intervjuer av olika slag har forskaren i förväg bestämt ett antal frågor som 

ska ställas till deltagarna. Dessa frågor utformar en intervjuguide. Spontana följdfrågor till de 

redan bestämda frågorna kan förekomma. Syftet med en intervjuguide är att frågorna och 

ämnena som berörs ska komma i en för deltagarna flytande ordning (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012).  

Studies intervjuguide grundades på det övergripande syftet. Utifrån syftet bildades tre 

frågeställningar vilket i intervjuguiden omgjordes till tre olika områden att beröra med 

förbestämda frågor. Intervjuguiden innehöll öppna frågor som lämnade utrymme till 

flexibilitet och följdfrågor. De förbestämda frågorna användes för att frångå forskarens risk 

att överföra sin förförståelse till studien om inte ingående material inhämtas. 

I informationsbrevet beskrevs enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) studiens syfte, 

intervjuns genomförande samt vad resultatet av intervjustudien skulle användas till. Det 

innehöll också information om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas, 

att allt material från intervjun behandlas konfidentiellt och att intervjun kommer att spelas in 

för att lättare transkriberas.  
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4.1.3 Val av intervjupersoner 

Studien planerades in att genomföras med elever från en vald gymnasieskola i Mellansverige. 

Skolan valdes i sin tur på grund av vilka program skolan erbjöd samt möjlighet till snabb 

kontakt. Åldern avgränsades genom valet av gymnasieskolan som arena till unga tjejer 

mellan 16 och 19 år, och avgränsades sedan ytterligare till enbart unga tjejer i årskurs två och 

tre. Detta på grund av tillgänglighet till tid av intervjuer på skoltid. 

En arena valdes där ett spann av de berörda åldrarna kunde nås, med en önskan om att 

personerna skulle vara 16 år eller äldre för att själva kunna bestämma över sitt deltagande 

utan målsmans tillåtelse (Vetenskapsrådet, 2011). Det resulterade i valet att kontakta en 

gymnasieskola. Valet av intervjupersonerna för studien var ändamålsenligt. Ett 

ändamålsenligt val av intervjupersoner passar enligt Hartman (2004) bra när syftet i en 

studie är att undersöka människors upplevelser inom ett specifikt område   

4.1.4 Genomförandet av intervjuer 

På den avsatta dagen framkom att fem elever anmält sig till att delta. Alla fem intervjuades 

därför på separata tider under deras skoldag. Tiderna bestämdes på plats. Intervjuerna 

pågick från morgon till eftermiddag och genomfördes i ett avskiljt rum på den valda 

gymnasieskolan. De fem eleverna intervjuades på sin skola för att de skulle känna sig 

bekväma och kunna slappna av. Det ansågs viktigt med tanke på både studiens kvalitet samt 

elevernas välbefinnande och trygghet. Kvale och Brinkmann (2009) anser att en trygg miljö 

kan skapa förutsättningar för beskrivningar som besvarar de ställda frågeställningarna.  

Intervjuerna började med en kort presentation av vad studien syftar till, hur intervjun 

kommer att gå till, vem jag som student är och vem intervjuperson är samt en genomgång av 

den tillfrågades rättigheter och studiens etiska förhållningssätt. De tillfrågade fick i samband 

med intervjuernas start ta del av informationsbrevet som tilldelades de elever som tackat ja 

till att delta. Den tillfrågade uppmärksammades också ytterligare en gång utöver 

informationsbrevet att intervjun kommer att spelas in. Efter den korta presentationen och 

genomgången av informationsbrevet startade intervjun och inspelningen. Intervjuerna 

varade mellan 18 och 32 minuter.  

4.2 Bearbetning och analys 

Vid kvalitativ forskning börjar analysarbetet i samband med datainsamlingen. Analysen av 

denna studie är en kvalitativ innehållsanalys. Forskaren vill då tolka och förstå hur 

människors liv kommer till uttryck genom det talade språket i intervjuerna. Det var att fånga 

och föra vidare upplevelser och tolka och förstå sammanhanget personerna finns i som var 

målet i denna studie (Olsson & Sörensen, 2011).  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) ska det inspelade materialet transkriberas efter varje 

genomförd intervju. Det följdes inte i denna studie då samtliga intervjuer genomfördes på en 

och samma dag.  

Transkribering är en bearbetning av det talade ordet till text (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Om deltagarna tog en paus mellan ord eller en paus mellan meningar markerades det 

med en hakparantes och tre punkter […]. En längre paus markerades även med ordet lång 

[Lång …]. Skratt markerades med [Skratt]. Ljud tillhörande speciella gester eller uttryck 

skrevs exempelvis ut som (Oh). Transkriberingen slutade på totalt 32 sidor.  
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Bearbetningen fortsatte efter transkriberingen enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012). 

Det transkriberade materialet genomgick meningskondensering, där meningsbärande 

enheter letades fram och längre meningar förkortades och koncentrerades till minsta möjliga 

textbyggnad utan att texten förlorade innebörd. Bärande citat från intervjupersonerna valdes 

ut. Meningskondenseringarna kodades sedan, och fördes därefter samman till kategorier för 

att göra textmassan hanterlig och ett överskådligt resultat kunde börja ta form. De kategorier 

som uppkom vid analysen är sex till antalet. Kategorierna är fördomar, skönhetsideal, stress, 

bli bekräftad, få status, och självbild. Alla kategorier hade även en eller två underkategorier 

(Se exempel i bilaga C).  

Vid analysen är det viktigt att inget utav värde försvinner längst vägen, då resultatet i så fall 

tappar trovärdighet och kvalité. Vid kvalitativ innehållsanalys identifieras likheter och 

skillnader i textinnehållet. I texten finns alltid ett manifest och ett latent budskap. Vid denna 

studie gjordes en analys främst av det manifesta, det textnära och uppenbara innehållet, då 

det latenta, som handlar om texternas underliggande budskap, anses vara för svårtolkat vid 

den här graden av erfarenhet. En giltig tolkning ger studien validitet, det vill säga att studiens 

resultat visar det som faktiskt kom fram under studien (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

En latent tolkning gjordes vid formandet av kondenserade meningsenheter och koder.  

4.3 Kvalitetssäkring 

Vid kvalitativ forskning har forskaren en öppen interaktion med de människor som ska delge 

information och material till studien. Forskaren eftersträvar att få en så fulländad bild av den 

människa eller grupp som tillfrågats bild som möjligt, utifrån dennes eller deras personliga 

perspektiv på handlingar och händelser. Kvalitativ forskning eftersträvar förståelse för ett 

fenomen mer än en förklaring av ett fenomen. Överrensstämmelse måste dock finnas mellan 

verkligheten och tolkningen av informanternas bild för att forskningen ska ha en validitet. 

Det vill säga att tolkningen har ett empiriskt underlag oavsett vilken bild av verkligheten som 

presenteras. Det är ett kvalitetskrav (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

Resultatets trovärdighet, och därmed också studiens kvalité, vilar också på giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Giltighet handlar om sanna resultat. 

Tillförlitlighet betyder att forskarens alla ställningstaganden och genomförandet är väl 

beskrivet. Överförbarhet handlar om i vilken grad resultatet kan föras över på andra liknande 

grupper. Delaktighet gäller forskarens egen påverkan på studien, exempelvis vid 

intervjutillfällena (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  Detta har följts i studien genom 

detaljerad och systematisk beskrivning av hela processen i metoden, resultatet, diskussionen 

och slutsatser.  

I metoden valdes intervjupersonerna ut ändamålsenligt för att underlätta och precisera 

svaren på frågeställningarna. Resultatet kvalitetssäkrades genom att innehållsanalysen var 

manifest och att transkriberingen av det insamlade materialet var ordagrann. Det medför 

också att diskussionens kvalitet säkrades genom att resultatet inte kunde vinklas eller 

påverkas. Diskussionen innehåller också en återkoppling till vald teori. Ett sanningsenligt 

resultat kräver att intervjupersonerna talar sanning under intervjuerna vilket hjälps utav 

noga formulerade intervjufrågor som förstås och förstås rätt. För att säkerhetsställa studien 

intervjuguide testades den på andra personer innan genomförandet av intervjuerna.  
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Vid kvalitativ forskning bär forskaren också med sig en egen förförståelse kring det område 

som den tänkta studien kommer att beröra. För att kvalitetssäkra studien är det då lämpligt 

att redogöra för förförståelsen så att egna erfarenheter inte påverkar resultatet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Denna förförståelse är kort presenterad i introduktionen.  

4.4 Etiska överväganden 

Denna studie har följt fyra etiska principer och avsåg hålla ett etiskt förhållningssätt genom 

hela processen. De fyra etiska principer som följts är informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Informerat samtycke uppnåddes genom att intervjupersonerna informerades om studiens 

syfte och användningsområde samt deras rättigheter som medverkande i studien. 

Intervjupersonerna kunde själva välja att delta, avstå eller avbryta. Informationen delgavs 

både i informationsbrev och ytterligare en gång vid intervjuns start. Samtycke uttrycktes 

muntligt vid intervjuernas start utan påtryckning eller övertalningsförsök. 

Konfidentialiteten skyddades genom att avidentifiera deltagarnas namn genom kodning. 

Eventuella risker och konsekvenser för deltagarna identifierades innan intervjuerna 

genomfördes och sågs över. Vetenskapsrådet (2011) menar att följa lagar, regelverk och 

forskningsetiska aspekter för konfidentialitet, tystnadsplikt och handlingssekretess även det 

är ett kvalitetskrav. Intervjupersonerna kodades vid transkriberingen till IP och en siffra. 

Siffran motsvarar inte den ordning som intervjuerna genomfördes i.  

Vetenskapsrådet (2011) anser också att de etiska ställningstagandena det bör läggas mest vikt 

på är de som rör personerna som medverkar i studien. De är viktigt att intervjupersonerna 

skyddas från skada och kränkningar. Detta sågs över noggrant genom att i 

informationsbrevet vara tydlig med studiens syfte samt att i intervjuguiden inte ställa 

känsliga frågor som antydde ett krav på personligt svar från intervjupersonen angående deras 

psykiska hälsa.  

Nyttjandekravet innebar att det insamlande intervjumaterialet endast skulle användas till 

studien och inte i andra sammanhang . Materialet från transkriberingen har arkiverats och 

inspelningarna kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd och klar.   

5 RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet av studien utifrån de kategorier som uppkom vid analysen av 

det transkriberade materialet. Kategorierna är fördomar, skönhetsideal, stress, bli bekräftad, 

få status och självbild. 

 

5.1 Att döma och bli dömd 

Konsumtionssamhället upplevs vara ett samhälle byggt på fördomar. Bland unga tjejer tycks 

utsidan vara det första som bedöms och får i många fall även stå för vilken typ av människa 

som finns på tjejernas insida. Fördomar hjälper till att kategorisera tjejerna samt visa vem de 

är som person, utan att något egentligt utbyte i övrigt äger rum. Unga tjejers identitet upplevs 

finnas redan utanpå, vilket gör det lätt att ha förutfattade meningar om andra och hur dessa 

personer är. 
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IP1 ” Kläder säger ju mycket vem du är. […] Alltså, egentligen. […] Egentligen är det så 

att man inte ska bedöma en person efter utseendet men man gör ju, människor gör ju 

det. Vi dömer. Och det säger ju ändå litegrann hur du är. Varför du.. Din identitet är ju 

ändå utåt.” 

IP3 ” Alltså […], det är jättemycket fördomar man har om folk. På grund av hur de ser 

ut och vad de har på sig. Till exempel.” 

Fördomar upplevs dock inte allid överrensstämma med verkligheten, även om de hjälper till 

att vid ett första möte placera unga tjejer i olika typer av personlighetsfack. Ibland görs därför 

även en vidare bedömning kring varför utsidan ser ut på ett visst sätt medan insidan är en 

annan. Fördomar upplevs finnas både om tjejers utsida och om deras insida. 

IP4 ” Alltså. […] För om du ser en tjej som är jättejättesminkad så tänker du att hon är 

en riktig fjortis. Hon är säkert skitkaxig också. Men så är hon kanske jättesnäll och har 

bara en jättedålig självkänsla och det är därför hon ser ut så. Hon kanske inte tycker om 

sitt utseende alls. […] Jag tycker att man ska vara den man är. Men vill hon sminka sig 

jättemycket så får hon ju göra det såklart. Men man ska vara sann mot sig själv också. 

Att alla dömer andra medför att även alla själva blir bedömda. I konsumtionssamhället 

upplevs unga tjejers utsida vara en betydelseful del i att känna samhörighet med andra. Detta 

upplevs vara både ett hjälpmedel till att vara en neutral person som kan slippa undan andras 

bedömning, men också ett hinder i och med känslan av att inte få sticka ut ur mängden.  

IP3 ” Men alltså om man inte klär sig som alla andra, så […], då får man ju blickar. Det 

har jag känt om man har på sig något som andra tycker är konstigt. Då får man 

jättemycket blickar och det känns som att alla liksom kollar på en hela tiden. Det är 

skitjobbigt.” 

I konsumtionssamhället uppfattas heller ingen ung tjej komma undan tankarna på att andra 

hela tiden dömer hur hon ser ut och i förlängningen alltså även vem hon är. Ingen 

undkommer att dömas, ingen kan heller låta bli att döma.  

IP5 ”Alla tar åt sig. Någonting. Ingen kommer liksom undan att bli dömd och alla bryr 

sig om vad andra tänker om en.” 

5.2 Att vara en del av ett utseendefixerat samhälle 

Konsumtionssamhället anses vara ett utseendefixerat samhälle där alla tjejer redan i tidig 

ålder lär sig om vad som är rätt och fel. Alla tjejer lär sig om hur en tjej ska se ut och inte ska 

se ut. Unga tjejer upplever att det är av betydelse att se ut så som samhället uppger att det är 

att se bra ut. Det är också något som alla tjejer lär sig är en tjejs rätta beteende. 

IP2 ”Man är väl uppväxt så. Att alla ska fixa sig för att vara fina. Det är inbakat i 

uppväxten. Det är väl egentligen jättemycket, […] samhället som säger att det ska vara 

så. [Lång …] Alltså det är ju jättemånga som börjar sminka sig tidigt och som vill köpa 

fina kläder även då. Sen är det ju kläder som ska visa kroppsdelar och så. Även när dem 

är små. Och så tänker man att ”Men gud, när man är sådär liten ska man väl leka med 

dockor” [Skratt].” 
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Konsumtionssamhället upplevs kunna ha varit annorlunda om samhället inte grundades på 

just konsumtion. Konsumtionssamhället medför att ett enklare liv är något som unga tjejer 

upplever att de går miste om.  

IP5 ”Mm […]. Alltså det hade väl varit bättre om det inte hade fokuserats så mycket 

som det gör idag. Eftersom […]. Alltså […]. De gör reklam för allting och det kan bli lite 

väl mycket. Ehm […]. Det kommer ju, typ, hela tiden nytt smink, nya trender, nya 

kläder och sådär. Det hade nog varit bättre om det varit lite. Simplare. Inte så mycket 

av allting, typ.” 

Vart unga tjejer lär sig hur en tjej ska se ut och inte se ut upplevs till stor del vara i media. 

Redan från en ung ålder möter tjejer bilder och texter som visar och förklarar hur de ska 

sträva efter att se ut och vad samhället anser är rätt och fel i form av utseende.  

IP2 ” Nej alltså det är ju i tidningar redan från när man är barn. Så står det hur du ska 

sminka dig. Det står vilka kläder som alla kändisar har. Även i tidningar för små. Eller 

ja, unga. […] Och det är ju en sak som gör. Man vill ju se ut som dem. Såklart.” 

För unga tjejer idag finns även sociala medier, där människor själva bestämmer över vad som 

ska synas och därmed också vad som är bra om det syns. Detta upplevs bidra till 

utseendefixeringen på ett mer personligt plan, då andra människor lättare även kan sätta ord 

på sin bedömning av personer på ett negativt sätt. Bekräftelsebehovet uppfattas vara det som 

ligger till grund för sociala mediers existens. Bekräftelsebehovet överlag upplevs som en 

bidragande faktor till utseendefixeringen i konsumtionssamhället.  

IP4 ”Allting. Alla sociala nätverk nu för tiden har bara spårat ur. Det är så mycket 

mobbing. Så att, […] sociala nätverk har förstört så oerhört mycket för hela samhället. 

Alla mår så himla dåligt av det.” 

5.3 Att känna av press och samhällets krav 

Konsumtionssamhället upplevs som ett stressigt samhälle för unga tjejer. Konsumtionens 

egentliga värde tycks försvinna bakom kravet att passa in i den rätta ramen för att inte 

hamna utanför. I konsumtionssamhället pågår därför en ständig jämförelse unga tjejer 

emellan, där rädslan för att hamna utanför upplevs inge en press som är jobbig att hantera.  

IP1 ” Alltså. Vi jämför ju oss. Har du något annat så tycker folk att du är konstig. Och 

sen, människor fungerar väl lite så att vi sparkar ut en person som inte är som oss. Det 

är väl någon försvarsinstinkt […]. Vi vill inte ha någon som.. Alltså.. Vi vill gärna att alla 

ska hålla sig neutrala. Sen tror jag också att vi svenskar är så, att, man får inte sticka ut. 

För.. […] Jantelagen och du får inte tro att du är någonting. Det är lite såhär att i och 

med att kläder och utseende ändå är så mycket personlighetsanknytet så betyder ju 

liksom det att, det hänger ihop. Och får man då inte sticka ut. […] Ja. Då blir det så. Vi 

jämför oss. Pressar oss.” 

Unga tjejer i gymnasieskolan upplever att pressen på deras utseende heller inte avtar för att 

press tillkommer i andra delar av deras liv. I konsumtionssamhället tycks unga tjejer känna 

att de måste kunna hantera och klara av allt på samma gång. 

IP3 ”Jag tror att skolan påverkar mycket. […] Det är så mycket press på det. På att 

lyckas där, och så ska man dessutom hålla koll på utseendet. Det blir ju skitmycket. […] 

Du ska alltid vara bra, och du ska alltid ha det bra hemma. Fast oftast så är det ju inte 
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så. […] Det räcker inte att ha det bra på ett område. Det ska vara bra överallt. Och du 

ska vara snygg överallt. Jämt.” 

IP1 ” Alltså jag tror att tjejer, det är det här med jämlikheten. Tjejer ska ju hävda sig 

mer idag på ett sätt. Och då blir det ju så att tjejer, om fokusen läggs på tjejer i skolan 

och så blir det den här pressen att du ska göra bra ifrån dig och du ska se snygg ut. Och 

[…], tjejer har ju den förmågan att jämföra sig med precis alla andra. Jag tror inte att 

[…]. Tjejer som slåss om vem som ska få den snygga killen så att säga, och, det är ju inte 

han, killen, som bryr sig särskilt mycket. Utan det är tjejerna mot varandra och 

sinsemellan. Som ingår i någon slags tävling. Så jag tror att […]. Det är ju vi själva som 

skapar problemen. Också.” 

Pressen på unga tjejers utseende i konsumtionssamhället upplevs också ta en kroppslig form, 

där risken alltid tycks finns för den psykiska pressen att bli fysisk.  

IP5 ”Det är mycket, såhära, press inför att.. […] I media. Att man ska.. […] De visar bara 

smala modeller. De visar upp kläder. Och det är såklart det påverkar en som har dåligt 

självförtroende och det kan ju leda till anorexi och att man tränar för mycket så att det 

går över styr. Och, sånt där. […] Så det är klart att det finns press. Och det här med 

smala modeller. De kläderna typ […], passar den […], och då tänker man att det där 

klädesplagget är fint men det kommer inte att passa mig för jag är lite tjockare än den 

modellen. Och då kanske typ […], man […], man tänker att nu måste jag bli smalare för 

att jag […], alltså […], också ska bära upp det plagget lika bra som modellen. Allt blir ju 

en press man måste klara av.” 

Medier och sociala medier upplevs påverka bilden av hur en tjej ska se ut fysiskt. Det 

påverkar unga tjejers förmåga att vara nöjda med sig själva i dagens konsumtionssamhälle.  

IP5 ” Nej men man är ju inte så säker på sig själv när man är ung. Och man […], man 

vill se ut som alla andra och man är inte nöjd med sig själv. Och sin kropp […]. Och nu 

när den här hetsen har kommit och alla har en perfekt kropp, och man ser på 

Instagram och allting […], det blir en jättepress. Man blir påverkad och vill se ut som 

dem. Så.” 

Konsumtionssamhället skönhetsideal upplevs ställa krav på unga tjejer. Kravet tycks för unga 

tjejer vara självklart, och de upplever att det påverkar deras psykiska hälsa. Kraven medges 

kunna göra att unga tjejer mår bättre, om de tillhör den grupp som konsumtionssamhället 

anser klarar av de utseendemässiga kraven. Upplevelsen av att kraven är negativa tar dock 

överhanden. Unga tjejer uppfattar stunderna av lycka som korta. 

IP1 ”Ja, alltså […]. Det är väl inte ett krav på det sättet. Men samhället har gjort det till 

ett krav att konsumera och konsumera rätt. Det är inte så att det står i lagboken. Men 

ändå. […] Det påverkar oss. […] Man förlorar synen på sakers egentliga värde.” 

5.4 Att sträva efter att bli bekräftad 

Konsumtion upplevs ge unga tjejer en chans att få bekräftelse i att dem lyckats uppnå 

konsumtionssamhällets rätta utseende. Det uppfattas också vara något som unga tjejer 

strävar efter. Unga tjejer konsumerar mycket, och vill därför inte bara bli bekräftade för att 

de är en person som är rätt i samhället utan också att deras konsumtion är det.  
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IP2 ”Det ligger så mycket i att få bekräftelse tror jag. Så som man vill. […] Utseendet 

betyder så mycket och då vill man ha bekräftelse för att man ser bra ut.” 

Blir konsumtionen inte uppmärksammad kan unga tjejer istället be om den bedömning de 

annars är vana att få. Utebliven bedömning upplevs betyda att köpet varit av en vara som 

konsumtionssamhället anser är fel. Alternativt uppfattar unga tjejer det som att det är deras 

fel att varan inte kommer till sin rätt.  

IP5 ” Ehm. […] Alltså såklart man får en tankeställare. Kanske, typ […], tittar mer och 

tänker efter varför de inte tycker att det här, typ […], såhär, inte var något fint på mig. 

Så kanske man tittar sig själv mer i spegeln.” 

Konsumtion upplevs också bidra till mer konsumtion. Unga tjejer vill genom konsumtion bli 

bekräftade, vilket medför att konsumtionen fortsätter i samma takt som bekräftelsebehovet. 

Sociala nätverk och bekräftelsen i att bli sedd av andra upplevs därav vara en väldigt 

betydelseful faktor för unga tjejer i konsumtionssamhället idag. Det är genom andras 

bedömning av deras utsida som unga tjejer upplever att de passar in tillräckligt för att känna 

sig okej med vem de är. 

IP1 ” Ja. […] En person som handlar mycket, den vill väl ha en ny tröja för att den nästa 

dag ska kunna få en komplimang från sin kompis. Och när man har fått det, då vill man 

ha ännu mer bekräftelse så då går du till nästa butik, och köper någonting. […] För att 

vi människor vill.. […] Alltså. Jag vill veta att jag duger. Och att jag är accepterad av 

min omgivning. Då måste jag ju köpa grejer för att få den här bekräftelsen.” 

Att bli bekräftad av andra uppfattas i konsumtionssamhället mest genom komplimanger av 

de inköp som gjorts eller genom komplimanger av ansträngningen de gjort för att se ut så 

som samhället anser är rätt. Att få komplimanger av människor i ens närhet uppfattas som 

en stor del i unga tjejers liv, och kan även påverka hur de mår.  

IP2 ”Jo men alla mår ju bra av komplimanger. […] Och man får ju ofta komplimanger 

om man har nya kläder eller om man sminkar sig mer än vanligt. Då är det såhär att ”Oj 

vad fin du var idag”. […] Det där. Och det ligger mycket vikt i det.” 

Att bli bekräftad för de inköp som gjorts upplevs vara något att sträva efter. Det anses vara så 

pass positivt att inköp utan komplimanger ifrågasätts. Att det uppmärksammas att man har 

någonting nytt på sig uppfattas som väldigt betydelsefullt. 

IP5 ”Det är såklart man vill att folk ska säga att det man köpt är snyggt. Och att det klär 

en. För då blir man ju glad själv över att man köpt något som de andra också tycker är 

fint. Så det är bara positivt om man får sådana komplimanger.” 

Strävan efter att få inköp bekräftade gör att unga tjejers konsumtion inte upplevs som lyckad 

förrän inköpen blir uppmärksammade. Om uppmärksamheten uteblir ifrågasätts inköpen 

aktivt från unga tjejers håll i form av frågor till deras sociala nätverk. 

IP5 ” Nej alltså det är ju folk som inte uppmärksammar det jag har köpt, som är nytt, 

också. Ehm […]. Och då kan jag ibland vara en sån som bara ”Titta jag har köpt nya 

skor, var de snygga?” så man får […], typ. Det är något […]. Jag vill höra från andra att, 

typ […], att det är snyggt. Så att jag, ja vet inte varför.” 
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5.5 Att känna tillhörighet och ha status 

Känslan av att äga någonting tycks vara en grundsten i konsumtionssamhället. Unga tjejer 

upplever att ägandet av något, och framför allt ägandet av nya kläder, gör de till mer än bara 

deltagare i samhället. I konsumtionssamhället kan du som ung tjej inte bara finnas till utan 

du upplever att det är just din konsumtion gör dig till den du är. 

IP1 ” Ja att man ska liksom ha saker och ting. För att […], liksom […], vara någonting. 

Och jag känner att. Man ska liksom […], man ska ha. Och det räcker inte bara med att 

existera utan man måste liksom äga saker. Konsumera och ligga på topp.” 

Att genom konsumtion bli den du är medför dock inte bara den tidigare nämnda risken för 

eller chansen att bli bedömd. Som ung tjej upplevs ägandet av någonting nytt bidra även till 

ens mående. 

IP3 ” Ja det är såklart att det finns positiva sidor också såklart. […] Jag är en sån här 

som är glad av att shoppa. Man vill ju ha nytt hela tiden.” 

Att känna tillhörighet till en viss grupp anses vara av stor vikt för unga tjejer i 

konsumtionssamhället. Att tillhöra en viss grupp av människor upplevs tillföra trygghet och 

status. Att i utseende och konsumtionsvanor också likna sitt sociala nätverk upplevs som 

vanligt. 

IP5 ”Så är det. […] Jag köper ju också alltid kläder till ett lite, det är, ett dyrare pris. 

Alltså som håller ganska länge. Som det är kvalitet på. […] Jag är ju en liten märkestjej. 

Många, många av mina kompisar använder märkeskläder så det blir ju att man, det blir 

ju så också.” 

Kläder upplevs också kunna tillföra en viss status till den person du som ung tjej vill vara i 

dagens konsumtionssamhälle. Vikt läggs vid vad inköpen säger om ditt utseende och det 

anses vara betydelsefullt att klä sig efter den typ av människa du vill vara samt vilka 

människor du vill ha omkring dig. 

IP1 ” Ja. [Lång …] Eller så. Tycker du inte att det spelar någon roll så skulle du inte 

köpa de här kläderna. Som är jättedyra eller. Då skulle du kunna ha vilka kläder som 

helst. Du vill ju efterlikna någon person. På Stureplan eller vad vet jag [Skratt].” 

IP3 ” Du kanske inte blir en viss typ av människa men du ser ut som att du är en viss 

typ av människa. Förstår du? [Skratt] Det är väl typ att man vill att de ska tänka att 

man ser rik ut. Eller bara snygg ut.” 

I konsumtionssamhället upplevs kläder också avgöra om du som ung tjej tillhör den del av 

samhället som uppnått de utseendemässiga kraven på att se rätt ut, att du är” inne”, eller att 

du som ung tjej inte uppnått kraven, och därmed är ”ute”. Det upplevs som en stor 

bekräftelse att tillhöra den grupp unga tjejer som uppnått konsumtionssamhällets krav. 

IP5 ” Men alltså man vill ju se ut på ett sätt som.. [Skratt] Nej men, om vi säger att man 

vill vara typ en modetjej, och vara inne, och ha på sig det som är inne så blir det ju så 

att man köper det.” 
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5.6 Att försöka må bra i ett utseendefixerat samhälle 

Påverkan från andra upplevs i konsumtionssamhället vara stort bland unga tjejer. Det anses i 

vissa fall vara en inspiration men känslan det medför upplevs i de flesta fall vara negativ. 

IP3 ” Jo alltså det kan ju vara positivt. Men […]. Det blir oftast negativt. Personerna 

kanske är positiva, och försöker, men det kanske blir fel. För vissa tjejer förstår ju inte 

vad dem är bra på själva. […] Typ om jag ser en snygg kändis som verkligen är 

supersnygg, då kanske jag vill gå ner tio kilo för hon var så mycket smalare än mig. 

Eller (Oh) hon hade större rumpa än mig. Eller något sånt där. Så även om det är bra 

människor så blir känslan negativ.” 

Att bygga ett självförtroende som ung tjej i konsumtionssamhället anses vara svårt. Det tycks 

byggas bit för bit men på samma sätt också rivas ner. Inköp av kläder tycks ifrågasättas 

beroende på hur starkt självförtroende tjejen som köpt de har. Och utsidan anses byggas upp 

på samma sätt. 

IP3 ” Men säg, […] man kommer hem och mamma säger direkt att (Oh) den här kan jag 

låna, då vet man att tröjan var snygg. Ja. Sen kommer man till skolan och dem säger att 

”Vad fin tröja du har, är den ny?”. Ja […], säger man då och så får man lite 

självförtroende.” 

IP4 ” […] Många. Att man får dåligt självförtroende. Man sminkar sig så mycket mer. 

Och det är fel på det och det och det och det. Så det är inte bra alls.” 

Utseendefixeringen i konsumtionssamhället uppfattas inte enbart komma från dömande 

blickar i det verkliga livet. Ett mer utvecklat och globaliserat samhälle i stort medför att 

utseendefixeringen även letar sig till andra delar av unga tjejers liv oc får dem att må dåligt. 

IP4 ” Jag tror internet och utseendefixering gör att vi mår dåligt.” 

Självkänslan bland unga tjejer i konsumtionssamhället upplevs vara låg. De krav som 

samhället tycks ställa och det ständiga ifrågasättandet unga tjejer utsätter sig själva för anses 

vara några av de bakomliggande orsakerna. Förutsättningarna för unga tjejer att bygga upp 

sin självkänsla och att ta hand om den upplevs som svår. 

IP2 ” Jag tror att man kan ha svårt att tro på sig själv och ha en bra självkänsla. […] 

Eftersom att man hela tiden vill ha andras åsikter om hur man ser ut och vad man gör.” 

IP4 ” Ja.. [Lång …] Jag vet inte. Det är ju mycket att ”Man ska se ut så”. Det är alltid så 

mycket bilder ute på internet att ”Såhär ser den perfekta tjejen ut”. Och så ska du börja 

träna, du ska se ut så, du ska ha den här hårfärgen och de här kläderna för annars är du 

inte perfekt. Sen tror jag att det är många tjejer som har dålig självkänsla redan. Och så 

blir den ännu sämre. Man gör allt för att se ut så.” 

Självkänslan anses vara det som ligger till grund för de flesta inköpen av kläder unga tjejer 

gör i konsumtionssamhället. Tjejerna reflekterar över att det kanske inte är det bästa 

alternativet för att må bättre men att det är så samhället ser ut. Utsidan kommer först, sedan 

upplever unga tjejer att insidan får må så bra den kan utefter det. 
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IP4 ” Alltså av ren självkänsla så kan man nog det. Men jag tycker att det är fel, för du 

är ju ändå den du är. Och ett klädesplagg ska väl egentligen inte få dig att må bättre. 

Det finns andra saker som kan få dig att må bättre på riktigt. Men så är det.” 

Skönhetsidealen i dagens konsumtionssamhälle upplevs bidra negativt till unga tjejers 

psykiska hälsa. Uppfattningen är att många unga tjejer mår dåligt. Det förekommer också 

ångest på grund av de skönhetsideal som finns. 

IP3 ” Jag kan önska att det vore annorlunda, alltså litegrann […]. Jag önskar att det inte 

vore så mycket, sådana här, skönhetsideal. […] Alltså. För det känns som att man har 

massa krav på sig, och det är inte så himla kul ibland. […] Och det påverkar ju hur man 

mår. Såklart.” 

IP4 ” Alltså jag tror. [Lång …] Det känns som att det är mer negativt. Det är fortfarande 

att du måste se ut på det här sättet. Som ger folk mycket ångest som sånt där.” 

Unga tjejer upplever att det är synd att konsumtionssamhället är uppbyggt på dessa 

utseendemässiga krav. Känslan de bär runt på är negativ, och de upplevs aldrig kunna pausa 

ifrån den för att tänka på annat. 

IP1 ”Det är lite såhär. Det är […]. Du ska hela, hela tiden tänka på hur du ser ut. Du får 

aldrig leva just nu. Det är så synd.” 

6 DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom syftet med studien var att undersöka konsumtionssamhällets påverkan på unga 

tjejers psykiska hälsa valdes en kvalitativ metod. I forskning med kvalitativ metod söker man 

ett djup. Resultatet rör ofta specifika tidspunkter, miljöer och fenomen och visar enligt 

Olsson och Sörensen (2011) på ett stort antal variabler på ett litet antal individer. Därför har 

en kvalitativ metod valts för denna studie. Val av rätt metod ger styrka till studien. Kvalitet är 

en egenskap hos någonting medan kvantitet är mängden av egenskapen (Olsson & Sörensen, 

2011). I studien söktes inte en mängd av en egenskap utan upplevelsen utav den.  

6.1.1 Datainsamlingsmetod 

Planeringen var från början att genomföra fokusgrupper på en annan vald gymnasieskola, 

där samtal och diskussion mellan elever kunde uppstå. Uppsatsskrivandet låg dock fel i tiden 

för genomförandet av en insamlingsmetod som krävde så pass många tjejers tid. Detta på 

grund av nationella prov, skollov och röda helgdagar. Därför bestämdes till slut att enskilda 

intervjuer på en annan skola som insamlingsmetod var ett bättre alternativ för att studien 

skulle vara praktiskt genomförbar. Detta blev ett bra val eftersom att syftet och 

frågeställningarna besvarades även utifrån enskilda intervjuer, där eleverna också fick fritt 

fram att berätta om vad just de tänkte kring de ställda frågorna.   

Intervjuer ger en djupare och bredare svarsbild än enkäter som används vid kvantitativ 

ansats (Olsson & Sörensen, 2011). Sett till det är valet av intervjuer som insamlingsmetod för 

denna studie passande, både sett från metodval och syftet med studien. Valet av 

halvstrukturerade intervjuer kan dock vara en svaghet. En ovan forskare kan vid intervjuerna 
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vara för öppen (Eller för stängd) och på så vis påverka vad intervjupersonen svarar. Som 

ovan eller ouppmärksam kan ämnet också styras för mycket utan att låta den som svarar vara 

den som styr för att komma åt dennes livsvärld och inte en blandning utav bådas. 

Öppenheten i samtalet bör ses över både under tiden intervjuerna genomförs samt efteråt vid 

analysen och i diskussionen (Olsson & Sörensen, 2011). En ovana av intervjuer är dock ett 

ofrånkomligt fel vid denna grad av studie. 

6.1.2 Intervjuguiden och informationsbrevets funktion 

Vid intervjutillfällena uppmärksammades att frågor till tema tre gav mest svar. Svaren täckte 

i vissa fall även tidigare ställda frågor då intervjupersonen hade fått tid på sig att själv forma 

en tanke kring hela konsumtionssamhällets uppbyggnad.  

Vid intervjutillfällena uppmärksammades också att ordet konsumtionssamhälle var 

främmande för samtliga deltagare. Ordet förklarades därför efter varje öppningsfråga och 

intervjupersonen gavs istället chansen att förklara huruvida hon höll med eller inte till 

formuleringen samt gavs en chans att förklara varför hon tyckte och kände som hon gjorde. 

En tydligare bild av intervjupersonernas syn på konsumtionssamhället framkom därför först 

senare i intervjun. Ordet konsumtionssamhälle hade på förhand övervägts att tas bort, och 

istället vävas in under frågor gällande enbart konsumtion eller shopping. En chans till ett 

ärligt svar kring samhället ansågs däremot väga över och ordet konsumtionssamhälle 

användes därför.  

I övrigt upplevs intervjuguiden ha fyllt sin funktion. Valet att genomföra halvstrukturerade 

intervjuer och därmed ha en halvöppen intervjuguide som underlag enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) upplevs ha gett studien det material den behöver. Ordningen på frågorna 

i intervjuguiden, som Granskär och Höglund-Nielsen (2012) menar ska komma i en för 

deltagarna flytande ordning, upplevs också ha fyllt sin funktion att genomgående följa de 

förbestämda områdena med chans för deltagren att svara så att även diverse följdfrågor inte 

gör att intervjun upplevs osammanhängande. 

Informationsbrevet utformades enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012). Ingen vidare 

information efterfrågades av intervjupersonerna och de viktigaste delarna ur brevet talades 

även om muntligt vid intervjuns start. Informationsbrevet upplevs därmed ha fyllt sin 

funktion. 

6.1.3 Intervjupersonernas medverkan 

Beslutet att låta eleverna själva välja sitt deltagande i studien var en viktig del att bygga på. 

Deltagandet ska alltid vara frivilligt (Vetenskapsrådet, 2011). Detta gav studien fem elever att 

intervjua och analysera, vilket är ett litet antal som kan ha gett missvisande resultat. Fem 

svarande ger inte studien den mättnad som annars eftersöks, även om det redan vid ett så 

litet antal märktes vilka ämnen som var återkommande. Att frivilligt delta stod ändå kvar 

som ett krav och några ytterligare elever söktes därför inte. Mättnad tros heller inte ha 

uppnåtts vid den högre gräns av deltagare som finns för forskning vid denna grad. Valet att 

låta eleverna själva välja över sitt deltagande kunde ha gett ett missvisande resultat då 

studien kunnat verka mer intressant för elever med hög självkänsla, men resultatet tyder inte 

på att något sådant skulle skett.  

De deltagande eleverna var pratglada och besvara alla ställda frågor utifrån deras egen 

tolkning och erfarenhet. Tillräckligt med material samlades in för att ange ett resultat. Att 

ändamålsenligt välja deltagare till studien tycks därför fungerat bra. Hartman (2004) menar 
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att ett ändamålsenligt val av personer passar bra när syftet är att undersöka människors 

upplevelser inom ett specifikt område.  

6.1.4 Intervjutillfällena 

Att alla intervjuer skedde på samma dag kan ha påverkat resultatet. Eleverna kan ha upplevt 

att de inte gavs tillräckligt med tid trots att detta noggrant sågs över. Intervjuerna planerades 

in på samma dag på grund av tidsbrist. Eleverna kan även ha upplevt det som ett oseriöst 

tillvägagångssätt att inte ges fler alternativa dagar för genomförandet av intervjuerna. Det 

förväntas dock inte ha påverkat resultatet eftersom upplägget tidigt i kontakten med skolan 

blev presenterat för eleverna som själva fick välja att delta. Intervjuerna störde på grund av 

det egna valet att delta heller inte elevernas skoltid, vilket gör att resultatet inte känns 

framstressat eller missvisande trots genomförandet på en dag.  

Att genomförandet av intervjuerna skedde på elevernas skola ska enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) skapa förutsättningar för beskrivningar som besvarar de ställda frågeställningarna i 

och med den trygghet som skapas av att vara på ett ställe de känner igen. Detta upplevs 

stämma överrens med genomförandet av intervjuerna.  

6.1.5 Analysmetoden 

Analysmetod för studien var en manifest kvalitativ innehållsanalys. Efter att intervjuerna 

transkriberats analyserades därför texten ordagrant utifrån vad som sagts. Vid denna grad av 

forskning var det ett passande val av analysmetod. En latent innehållsanalys, där enligt 

Olsson och Sörensen (2011) även en tolkning av underliggande innebörd bland texten 

eftersöks, ansågs för svår. Valet anses ge studien ett mer sanningsenligt resultat. Tolkning till 

viss grad måste dock alltid genomföras även i en manifest innehållsanalys, då 

meningskondensering och kodning är forskarens tolkning av vad intervjupersonen menade i 

den valda meningsenheten. En del av analysarbetet blev därav även latent. Detta upplevs inte 

ha påverkat men kan ha påverkat resultatet.  

Kvalitativ innehållsanalys fungerade bra att använda vid analysen av det insamlade 

materialet. Att plocka isär texten för att bara se till det som rörde studiens syfte och 

frågeställningar gav en klarare bild av resultatet redan i början av analysen. Det upplevs 

också ha gett svar på de frågeställningar uppsatsen vilar på, vilket ger arbetet tyngd och 

analysen uppfattas ha gått bra.  

6.1.6 Kvalitetssäkrandet av studien 

I kvalitativ forskning har forskaren en betydande roll genom dennes tolkning och delaktighet 

och kvaliteten hänger därför till stor del på den person som utför studien. Genom att redovisa 

alla tagna beslut och valen till besluten i metoden kan studien ses som tillförlitlig. 

Beskrivning av processens alla delar i metoden ger studien giltighet, sanningsenliga citat i 

resultatet likaså (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Att få tag på personer som kan svara och ge information till frågeställningarna anses 

kvalitetssäkra studien och ge den empiriskt underlag. Personer som kunde delge den rätta 

informationen har deltagit i studien.  Det finns också en trovärdighet i resultatet eftersom att 

det inte fanns någon anledning för deltagarna att ljuga. Samtalet flöt på utan komplikationer.  

Resultatet skulle kunna överföras till unga tjejer vid annan gymnasieskola i en stad vid 

samma storlek.   
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Upplevelsen av konsumtionssamhället 

Bauman (1998) anser att individer idag hellre vill bli bedömda för sig själva än för sina 

arbetskrafter i konsumtionssamhället. Detta för att kunna påverka sin identitet i jakten på att 

bli den mest eftertraktade varan på marknaden. Samtidigt menar Giddens (1991) att en 

relation finns i stort mellan samhället och varje enskild individ tillsammans med dennes 

identitet. Han anser att dagens konsumtionssamhälle formar de olika individerna som finns i 

det samtidigt som de formar samhället. Kanske är det så att den ständiga bedömningen unga 

tjejer emellan grundar sig på just dessa två i kombination. Unga tjejer vill, som 

intervjupersonerna visar, veta att de i bedömningen från andra passar in i den mall som 

konsumtionssamhället genom hela deras uppväxt visat som den enda rätta. Detta gör att alla 

strävar efter samma mål, och jakten om att bli den mest eftertraktade varan i den redan 

smala mall för vad konsumtionssamhället anser som rätt utseende blir också deras 

livsuppgift. På så vis formas unga tjejer av samhället samtidigt som samhället och unga tjejer 

i generationer framöver kommer att formas av deras beteende. Konsumtionssamhället kan 

också placeras in i den femte nivån för hälsans bestämningsfaktorer, vilket gör att samhället i 

sig är en påverkan på alla som finns i det (Dahlgren & Whitehead, 2007). 

Att unga tjejer dömer och blir dömda känns som en cirkel som är svår att ta sig ur, men som 

är någonting som bör ses över. Regeringens (2002) andra målområde bland de elva politiska 

målområdena för svensk folkhälsa rör social trygghet. Att ständigt bli ifrågasatt och förväntas 

bli bedömd kan bli ett beteende som unga tjejer bär med sig livet igenom, vilket kan ha 

påverkan på deras hälsa. Social otrygghet är en orsak till ohälsa, där speciellt psykisk ohälsa 

framförs. 

Unga tjejer upplever att de lever i ett utseendefixerat samhälle idag. Att det är en inbyggd del 

i deras uppväxt att veta vad konsumtionssamhället anser är rätt för en tjejs utseende samt 

vad som då per automatik är fel. Unga tjejer strävar efter att passa in i den ram som 

samhället anser vara rätt. Giddens (1991) menar att utseende och identitetsskapande är nära 

relaterade till varandra, vilket gör att även en oro byggs in i unga tjejers identitet om att inte 

passa in och tillhöra den rätta delen av samhället.  

Frost (2006) menar att unga tjejer är socialt konstruerade objekt. Hon menar också att unga 

tjejer i dagens samhälle inte bara vill skapa en accepterad identitet utan de vill även skapa en 

identitet med den maximerade skönheten. Detta kan höra ihop med att unga tjejers uppväxt 

kantas av pekpinnar om vad som är rätt och fel i form av utseende. Att leva i ett 

utseendefixerat samhälle upplevs inte kunna vara lätt, och utfallet blir att unga tjejer 

upplever att de alltid ska se snygg ut och ha det senaste. Det hör till, men får också unga tjejer 

att må dåligt.  

Media och sociala medier framförs som de största plattformarna där unga tjejer lär sig om 

vad som är rätt och fel gällande utseende. Bauman (2008) menar att detta inte på något sätt 

är tjejernas egna fel, utan att människor i dagens samhälle har ett behov av att visa upp sin 

identitet även online. Han menar att de enbart är ungdomar av sin tid. Problematik tycks 

ändå finnas i att unga tjejer upplever att inte alla typer av identiteter syns i media och på 

sociala medier. Ett visst skönhetsideal gällande både utseende, mode och kroppsform 

upplevs vara det enda rätta, vilket får unga tjejer att må dåligt. 
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6.2.2 Konsumtionens betydelse 

Bauman (2008) menar att konsumtionssamhället inte enbart är grundat på den konsumtion 

som sker utan också på konsumenternas jakt på erkännande. Att bli bekräftad upplever unga 

tjejer i dagens konsumtionssamhälle är att få sin utsida och sina inköp erkända av andra i sin 

närhet.  

Unga tjejer har alla en önskad identitet inom sig. Antonides och Van Raaij (1998) menar att 

den står för hur individen önskar att den var och justeras genom konsumtion i form av kläder 

och smink som skapar en utsida. Den önskade identiteten blir påverkad av exempelvis media, 

reklam och sociala nätverk vilket unga tjejer i intervjuerna också nämner. Media och sociala 

medier upplevs vara plattformar att få bekräftelse på men också som en plats där 

bekräftelsen kan bli till personliga påhopp och mobbing. Unga tjejer upplever att bekräftelsen 

driver på konsumtionssamhället men också att det driver på sociala medier. Frost (2001) 

menar att det är tjejerna själva som genom sociala medier kommunicerar ut hur deras 

identitet ser ut på utsidan och att detta skapar spinneffekter. På så vis lever 

bekräftelsebehovet vidare och strävan efter bekräftelse blir en del av konsumtionssamhället.  

Bauman (2008) och Giddens (2012) är båda överrens om att den vara som skapas i dagens 

konsumtionssamhälle är individen och dennes identitet. Att identiteten idag är en individs 

utsida som genom hur den presenteras också inger en viss makt, klass och status i samhället. 

Unga tjejer upplever att de inte enbart kan existera utan att de också måste äga saker för att 

vara någon. De upplever också att de saker de äger påverkar deras mående. Detta 

överrensstämmer med tidigare forskning som visar att konsumtion av identitetsskapande 

kläder kan öka människors självkänsla. Det är hjälpmedel i människors skapande av den 

identitet de vill ha (Mittal, 2006). 

Att tillhöra en grupp upplever unga tjejer skapar trygghet och status visar intervjuerna. 

Erikson (1968) menar att identiteten är en process. Att den utvecklas utifrån känslor av att 

känna sig bekräftad och att känna tillhörighet. Social bekräftelse är en viktig del. Erikson får 

medhåll från Frost (2001) som menar att identitetsbyggandet är ett socialt fenomen. Kläder 

är något som unga tjejer, enligt intervjuerna, upplever för de samman med sina sociala 

nätverk. Kläder uppfattas också avgöra om du som ung tjej tillhör den del av samhället som 

uppnått de utseendemässiga kraven på att se rätt ut. Om du som ung tjej ser rätt ut är du 

”inne”, vilket är av betydelse för din status enligt intervjupersonerna. Eriksson (1968) tar 

också upp fenomenet att känna sig bekräftad, vilket de unga tjejerna i intervjuerna lägger vikt 

vid i stort men också i samband med just sin konsumtion och vid valet av vad som köps. 

6.2.3 Unga tjejers psykiska hälsa i konsumtionssamhället 

Frost (2001) pekar ut unga tjejer som en extra utsatt grupp vid identitetsskapande. Hon 

menar att unga tjejer lätt påverkas psykiskt och är extra mottagliga för yttre press. Ungdomar 

överlag upplever enligt Angelöw och Jonsson (1990) ofta att deras omgivning ställer högre 

krav, och att de är i ungdomsåren som en passande identitets ska skapas. Unga tjejer 

upplever att en ständig jämförelse pågår unga tjejer emellan, och att det därför blir ett krav 

att passa in i den ram som konsumtionssamhället satt upp som rätt. Om unga tjejer under 

sina ungdomsår är extra lätt påverkade kan valet att passa in i ramen vara ett val samhället 

gör åt dem. Tjejerna kan uppleva att det är det ända rätta valet att passa in, just för att en 

passande identitet ska skapas för att känslan av att tillhöra rätt del av samhället tar över. 

Unga tjejer upplever också att pressen på utseendet inte avtar för att press ökar på andra 

områden i deras liv. De upplever att de måste kunna hantera och klara av allt på samma 
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gång. Det uppfattas göra konsumtionssamhället till ett stressigt samhälle enligt 

intervjupersonerna. Stress kan enligt Andersson (2009) även beskrivas som psykisk ohälsa, 

då det är en obalans mellan de krav vi känner av och vår förmåga att hantera de. Stress kan 

leda till nedstämdhet, depression eller utmattningssyndrom om de pågår under en längre tid. 

Om unga tjejer genom hela sin uppväxt alltså känner av konsumtionssamhällets krav på att 

passa in i en viss ram samt klara av alla andra upplevda kraven som samtidigt ställs på dem 

så är konsumtionssamhället en riskfaktor för unga tjejers psykiska hälsa. Detta är också 

något som unga tjejer upplever stämmer. 

Konsumtionssamhällets krav upplevs av unga tjejer heller inte bara ställas på utseendet i 

form av kläder utan även rent kroppsligt. Det finns ett krav bland unga tjejer att ha en viss 

typ av kroppsform, vilket kan kopplas samman med bilden unga tjejer har av den 

maximerade skönheten. Att inte nå den maximerade skönheten upplevs ge unga tjejer ångest, 

vilket överrensstämmer med Frost (2001) uppfattning om att unga tjejer upplever sin kropp 

som ett hinder. Ett missnöje finns överlag bland unga tjejer i deras relation med sitt utseende 

vilket bör ses som en riskfaktor för deras psykiska hälsa. Får utseendefixeringen ett fast 

grepp om den psykiska hälsan kan även den fysiska hälsan fara illa. Att se unga tjejers 

utbredda missnöje är därför av vikt för hälsan på flera plan och även över tid. Det är ett 

hälsobeteende som riskerar ligga kvar i tankarna för att sedan bryta ut senare i livet. Pilcher 

(2009) menar att kroppsfixeringen vid val av kläder börjar så tidigt som vid fem års ålder för 

tjejer. Kroppsdöljande kläder väljs för att minska risken för kritik (Seock &Merritt, 2013). Att 

klä sig för att undvika kritik kan kopplas samman med unga tjejers ständiga dömande, och är 

ett beteende som inte bör få fäste i unga tjejers tankebana om man ser till den risk det medför 

till framtida beteende eftersom att detta formas under ungdomsåren. 

Ordet självbild kan liknas med identitet. Det är en individs bild och medvetenheten den har 

av sig själv (http://www.ne.se/identitet/209858?i_h_word=sj%C3%A4lvbild). Självbilden 

påverkar hur individen pratar, lyssnar och vad den tar åt sig. Självbilden grundas på 

individens självförtroende och självkänsla. Ett högt självförtroende kan dock dölja en låg 

självkänsla (http://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-

besvar/Barn-och-unga/Sjalvkansla/?ar=True). Det gör självkänslan till det mest avgörande 

för unga tjejers självbild.  

Att bygga ett självförtroende som ung tjej i konsumtionssamhället anses vara svårt visar 

intervjuerna. Det upplevs byggas upp och rivas i samma takt. Kärnan att lägga mest vikt vid 

är dock unga tjejers självkänsla. Den upplevs vara låg bland unga tjejer i 

konsumtionssamhället. Dessa två i kombination gör att unga tjejers självbild, och därmed 

också deras identitetsskapande, är något att oroas över i dagens konsumtionssamhälle. 

Självbilden påverkar vad unga tjejer tar till sig. Är den redan från start låg kan all bekräftelse 

som eftersöks och de komplimanger som tas emot heller inte fastna och hjälpa självkänslan 

att byggas upp. Det gör att unga tjejers chans för en positiv självbild är liten, och det är en 

riskfaktor för unga tjejers psykiska hälsa. Hälsobeteenden formas under barn- och 

ungdomsåren, samtidigt som den sociala förmågan. Om dessa inte grundar sig på positiva 

grunder kan unga tjejers negativa självbild följa med upp i åldrarna samtidigt som de lär sig 

att inte tro på deras sociala nätverk positiva reaktioner till vad de gör och hur de ser ut.  

6.2.4 Stiers teori om självbild 

Stier (2003) presenterar en teori om att självbilden tidigt utvecklas genom socialt samspel 

och påverkan från de värderingar och den miljö som omger invididen. Han menar att 
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självbilden är individens kognitiva identitet medan självkänslan är individens emotionella 

identitet. Unga tjejers självkänsla är enligt intervjupersonerna låg. Stier menar att det är 

grunden till deras psykiska välbefinnande och sin kärlek till sig själva. Alltså är unga tjejers 

självkänsla en risk för psykisk ohälsa i dagens konsumtionssamhälle. Konsumtionssamhället 

som också omger unga tjejer med värderingar om vad som är att se rätt ut samt vad som då 

per automatik är fel, både gällande kläder, utseende och kroppsform, är en riskfaktor. 

Stier menar därtill att unga tjejers självkänsla kan öka om de upplever att de är omtyckta av 

andra betydelsefulla människor i deras sociala nätverk. Men om unga tjejer redan utvecklat, 

eller håller på att utveckla, ett ständigt ifrågasättande av sin existens betydelse utan ägandet 

av saker eller sin plats i samhället på rätt sida utseendekravet kanske det redan är för sent att 

ta in vad de betydelsefulla människorna i det sociala nätverket säger. Unga tjejers självkänsla 

är därigenom något att aktivt arbeta hälsofrämjande med i folkhälsoarbetet mot uppkomsten 

av psykisk ohälsa. 

                 

Figur 2. Egen bild över Stiers teori om självbild (2003). 

Sociala nätverk är dock en av nivåerna för hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren och 

Whitehead, 2007). Sociala nätverk i form av familj och vänner utgör ett speciellt 

betydelsefullt sammanhang som ökar självkänslan hos en människa. Det förhindrar även 

uppkomsten av psykisk ohälsa (Regeringen, 2007). Är det något som kan ses som en 

skyddsfaktor för unga tjejers risk för psykisk ohälsa är det därför deras närmsta sociala 

nätverk i och med familj och vänner. Bordieu (1985) menar att en social relation är något 

som stärka individer och deras identitet, och att sociala relationer är något som kan verka 

positivt på välbefinnandet. 

Det stora sociala nätverket, konsumtionssamhället i sig, bör istället ses på som en riskfaktor. 

Genomgående i resultatet nämns ord som rätt och fel, må dåligt, bekräftelse, självförtroende, 

självkänsla, påverkan, press och stress. Konsumtionssamhället upplevs överlag vara ett 

samhälle där ständig jakt på bekräftelse råder. Att unga tjejer i sig själva inte känner av att de 

duger utan oavbrutet måste söka svar på att deras utseende, deras beteende, deras 

handlingar, deras sociala nätverk och deras status är rätt är alla risker för deras psykiska 

hälsa. Att som ung tjej uppleva dessa krav samtidigt som deras hantering av krav är under 

uppbyggnad är ett folkhälsoproblem. Påverkan av den upplevda stressen och pressen på unga 

tjejers psykiska hälsa är något att arbeta hälsofrämjande mot. 
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Arbetet mot uppkomsten av unga tjejers psykiska ohälsa skulle kunna bedrivas på den plats 

där ungdomar redan befinner sig. Skolan är en utmärkt arena att arbeta hälsofrämjande på. 

De unga tjejerna i denna studie är gymnasieelever och visar därmed vart problematiken finns 

samt vart den skulle kunna lösas. Exempelvis skulle undervisning om kritiskt tänkande, som 

idag finns gällande till exempel internetkällor, även kunna innehålla lärande och 

diskussioner om det konsumtionssamhälle som existerar idag. Eleverna skulle där kunna 

både få höra och prata om upplevelser av konsumtionssamhället och samhällets uppbyggnad 

i stort. De skulle kunna få bekanta sig med tankar om att de värderingar som finns inte på 

något sätt handlar om rätt och fel utan är en produkt av de samhälle som vi lever i. De skulle 

också kunna få upptäcka hur tankarna går hos de flesta unga, för att sedan ifrågasätta vart de 

kommer ifrån och varför så många känner av samma saker. Ett kritiskt ifrågasättande över 

varför så många unga tjejer tycks må dåligt behövs, och unga tjejer (Och killar) måste få ta 

del av den diskussionen både för att lära sig om problemet och om sig själva. Undervisningen 

i skolan skulle också kunna väva in ett lärande av stresshantering, då unga tjejer enligt 

intervjupersonerna upplever att de måste klara av allting på samma gång. Att lära sig hantera 

de krav som upplevs finnas på en är ett första steg till att få unga tjejer att känna att de räcker 

till och klarar av de som förväntas av dem. Det kan därigenom stärka deras självkänsla och 

bidra till mindre utbredning av psykisk ohälsa. 

6.3 Etikdiskussion 

Forskningsetisk reflektion ska vara en självklar del av all forskning (Ejlertsson, 2012). Etik är 

både ett moraliskt och praktiskt dilemma. Valen och besluten gällande etik ska alla finnas 

beskriva i studien. Detta för att studien även ska kunna göras om av andra. För att 

säkerhetsställa studiens kvalitet ska de etiska kraven systematiskt följas genom hela 

processen. De fyra etiska principerna ska ligga till grund för allt genomförande 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

nyttjandekravet har alla följts i studien.  

Inga problem uppkom under intervjuerna med missförstånd. Alla intervjupersonerna har 

samtyckt till deltagande genom hela studien, vilket betyder att ingen avbröt sitt deltagande 

utan alla fölföljde. Alla deltagande är införstådda att resultatet bara används i den här 

uppsatsen. 

Konfidentialiteten har upprätthålligts vid planering, genomförande och presentation av 

resultatet. För att avidentifiera deltagarna namnges inte vilken skola som deltagit någonstans 

i studien. Problematik finns dock i att deltagarna har kännedom av varandra på grund av 

skolans öppenhet kring studiens genomförande och elevernas fria val att delta. Genom att 

materialet kodades kan resultatet och citaten däremot inte kopplas samman till vem som sagt 

vad trots det fåtalet människor som deltog. Problematiken övervägdes och accepterades. Det 

resultat som framkom ansågs också vara tillräckligt allmänt och ej sammankopplat 

personligen till deltagarna för att på något vis bidra till skada. Information som ansågs för 

personlig vid intervjuerna eller information gällande de deltagandes anhöriga valdes redan 

vid meningskondenseringarna bort.  

Det finns en risk om syftet med en studie berör en utsatt grupp i samhället eller rör ett 

specifikt känsligt ämne (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie ansågs inte unga tjejer vara 

en utsatt grupp i den meningen. Syftet ansågs heller inte kräva personliga svar utifrån den 

intervjuguide som följdes. Deltagarna kunde hela tiden svara i allmänhet och inga känsliga 

följdfrågor ställdes för att få djupare information än den som först gavs.  
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7 SLUTSATSER 
 

Slutsatser som dragits efter studiens genomförande är.. 

.. Att konsumtionssamhället upplevs av unga tjejer som ett stressigt samhälle fyllt av krav och 

press på att se ut på ett sätt som samhället anser är rätt. Det uppfattas heller inte som 

tillräckligt att nå den maximerade skönhet som eftersträvas utan unga tjejer ska lyckas på 

alla områden samtidigt.  

.. Att den betydelse konsumtion har för unga tjejer är att de upplever att de inte enbart kan 

existera i dagens konsumtionssamhälle utan också anses måsta äga saker för att vara någon. 

Konsumtion uppfattas därmed kunna hjälpa unga tjejer till känslan av att vara någon. 

Konsumtion upplevs också kunna bidra till att unga tjejer får en känsla av att bli bekräftade 

samt upplevs kunna bidra till att känna tillhörighet och status.  

.. Att unga tjejers låga självkänsla kan vara en riskfaktor för psykisk ohälsa i dagens 

konsumtionssamhälle. Unga tjejers närmsta sociala nätverk kan ses som en skyddsfaktor mot 

uppkomsten av det, men utbredningen av oro och ångest i dagens konsumtionssamhälle 

upplevs av intervjupersonerna vara stor. Unga tjejer anser att det ställs många och höga krav 

på dem som de inte kan hantera, där en låg självkänsla kan vara grunden till problemet då 

det bidrar till ett ständigt ifrågasättande om de duger eller inte. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Unga tjejer upplever att konsumtionssamhället medför krav som är för svåra att hantera. Ett 

förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie för att se om 

konsumtionssamhället upplevs vara en riskfaktor även för unga killar. Med tanke på att 

målområde tre är prioriterat är det av vikt att forska vidare på hur barn och ungas självbild 

och självförtroende kan stärkas. Problematiken kring den press som finns på unga att 

bestämma sin identitet samt utveckla och fastställa sina hälsobeteenden vore då densamma 

även för killar, men påverkan från konsumtionssamhället kanske annorlunda. En jämförande 

studie mellan unga tjejer och unga killar skulle sedan kunna identifiera så många riskfaktorer 

som möjligt som de unga upplever att de utsätts för.  
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BILAGA A INTERVJUGUIDE 
 

Presentation 

- Vad gör du här? (Uppsats, intervjustudie, prata om konsumtionssamhället) 

- Vem är jag? (Malin, 23 år, moderator, student) 

- Vem är du? (Namn, ålder, program) 

- Hur kommer det här att gå till? (Kort presentation av hur intervjun är upplagd och etik) 

Tema 1 - Konsumtionssamhället 

- Vad är ett konsumtionssamhälle för dig? 

- Hur upplever du själv att det är att leva i ett konsumtionssamhälle?  

- När du ska köpa någonting, vad grundas ditt beslut på då? 

- Vilka risker anser du att det finns med att växa upp i ett konsumtionssamhälle? 

- Hur tycker du att konsumtionssamhället påverkar oss människor? 

Tema 2 – Konsumtionsfaktorer 

- Hur kan man skapa sin identitet med hjälp av konsumtion? 

- Hur skapar du själv din identitet med hjälp av konsumtion? 

- Vad styr din vilja att konsumera? 

- Vilken betydelse har konsumtionen för att du är den du är? 

- Vad förväntar du dig för reaktioner från andra i din närhet efter ett inköp? 

- Hur kan påtryckningar från din omgivning styra din konsumtion? 

- Hur kan konsumtion påverka ditt välbefinnande? 

Tema 3 – Bidragande faktorer till unga tjejers psykiska hälsa  

- Vad är bidragande orsaker till unga tjejers psykiska ohälsa idag? (Allmänt) 

- Vilken påverkan tror du att konsumtionssamhället har på unga tjejers psykiska hälsa? 

Positivt? Negativt? 

- Hur känner du själv att det är att växa upp i ett konsumtionssamhälle? 

- Kan du beskriva hur det känns när du har gjort ett lyckat köp?  

- Finns det något annat om unga tjejers psykiska hälsa som du skulle vilja säga efter det vi nu 

har pratat om? 

 



 
 

BILAGA B INFORMATIONSBREV 

 
Hej! 

Mitt namn är Malin Welin. Jag studerar folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola och 

arbetar nu med mitt examensarbete. Examensarbetet består av en uppsats som kommer att 

genomföras med hjälp av en intervjustudie.  

Syftet med studien är att undersöka hur konsumtionssamhället påverkar unga tjejers 

identitetsskapande och psykiska hälsa.  Du är en av dem som har blivit tillfrågad och tackat ja 

till att delta i studien.  

Du har tillfrågats för att du tillhör den tänkta åldersgruppen och därför kan ge mig den 

information jag söker till uppsatsen. Intervjun kommer att ta mellan 30 till 60 minuter. Jag 

kommer vid intervjutillfället att spela in intervjun för att underlätta bearbetningen av 

materialet.  

Den information du ger mig under intervjun kommer inte att användas till något annat än 

den här uppsatsen. Det inspelade materialet kommer därför att raderas efter att ha 

transkriberats, det vill säga efter att ha blivit överfört från tal till skrift. Allt material kommer 

att avidentifieras och kodas. Du kommer att förbli helt anonym. Inga namn kommer att synas 

i uppsatsen och ingen kommer att se vem som har sagt vad. Deltagandet är frivilligt. Du kan 

när som helst avbryta ditt deltagande.  

Jag är mycket tacksam över ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar, Malin Welin. 

Mobil: 0723 68 12 22 

Mail: Mwn11002@student.mdh.se 

Handledare och kontaktperson: Anita Larsson 

Mail: Anita.Larsson@oru.se 

  



 
 

BILAGA C EXEMPEL PÅ KODNINGSSCHEMA 

 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori 

Mm. [Lång …] Det är 
väl både bra och dåligt. 
Alltså […], det är 
mycket fördomar man 
har om folk. På grund 
av hur de ser ut och vad 
de har på sig. Till 
exempel. 

Fördomar om folk 
beroende på vad de 
har på sig 

Dömer utsidan Dömer Fördomar 

Jag tycker nog att alla 
tjejer, eller […], de 
flesta tjejer är såhär. 
[…] Att de vill klä sig 
snyggt och vara snygg 
och så. Det, jag vet inte. 
Det känns så.[…] 
Liksom. Det är nog 
inbyggt. 

Att vilja vara snygg 
är inbyggt 

Vilja vara 
snygg 

Att bli sedd Bli bekräftad  

[…] Många. Att man får 
dåligt självförtroende. 
Man sminkar sig så 
mycket mer. Och det är 
fel på det och det och 
det och det. Så det är 
inte bra alls. 

Att utsidan spelar 
mer roll gör att man 
får dåligt 
självförtroende 

Dåligt 
självförtroende 

Självförtroende Självbild 

 


