
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 
Campus Norrköping 

 

 

  

Natalie Bertling 

Kandidatuppsats - 15 poäng från  
Samhälls- och kulturanalysprogrammet 

 
ISRN: LiU-ISV/SKA-G--11/02--SE 

”Man öppnar ju upp sitt sinne 
för att kunna ifrågasätta sig 

själv” 
 

En studie kring individers användning av 
självhjälpskulturen 

 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 
 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
2011-06-16 
 

Språk 
Language 
 
__X__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
__X___C-uppsats 
______D-uppsats 
__X___Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ISV/SKA-G-11/02—SE 
 
Författare 
Natalie Bertling 
 
Handledare 
Janicke Andersson 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se   
 
Titel  
"One can open up the mind to challenge oneself" - A study of individuals' use of self-help culture. 
 
”Man öppnar ju upp sitt sinne för att kunna ifrågasätta sig själv” – En studie kring individers användning av 
självhjälpskulturen. 
 
 
Sammanfattning 
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Förord 
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fått möjligheten att undersöka närmare. Jag vill även tacka min handledare Janicke Andersson för 
bra och konstruktiv feedback genom hela arbetets gång. Tack! 



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE 2 

FRÅGESTÄLLNINGAR 2 

DISPOSITION 2 

AVGRÄNSNINGAR 3 

URVAL/EMPIRI 3 

TEORETISKA INFALLSVINKLAR 4 

REFLEXIVITET OCH DET NYA RUMMET 4 
MEDIA OCH SYNEN PÅ KROPPEN 6 

TIDIGARE FORSKNING 7 

SJÄLVHJÄLPSKULTUREN OCH ÖVERVAKNING OCH KONTROLL 7 

METOD 8 

IDÉPRÖVNING OCH HERMENEUTIK 8 
INTERVJUER 9 

GRUNDAD TEORI 10 
METODDISKUSSION 11 

FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 12 

INFORMANTERNA 13 

ANALYS 14 

DEN NYA FORMEN AV TRÖST 15 

”VÄXA SOM MÄNNISKOR” 18 
”BUDSKAPET ÄR JU ATT DU KAN BLI VAD DU VILL” 19 



SJÄLVHJÄLP VS. EXPERTHJÄLP 22 

RISKER MED SJÄLVHJÄLPSKULTUREN 25 

AVSLUTANDE DISKUSSION 27 

SAMMANFATTNING 30 

REFERENSER 31 

TRYCKTA 31 
OTRYCKTA 31 



 1 

Inledning 
Vi lever i en tid där många människor är otillfredsställda med sina liv, där 
förbrukningen av psykofarmaka stiger, behovet av samtalsterapi är stort 
och antalet sjukskrivningar och förtidspensioneringar bara ökar.1 

 
Thomas Johansson menar i sin populärvetenskapliga bok Makeovermani – Dr Phil, plastikkirurgi och 
illusionen om det perfekta jaget att vi människor bara blir sjukare och sjukare. I samband detta har 
individer i dagens samhälle börjat söka hjälp utanför psykoterapins gränser. Idag räcker det med 
att gå in i en bokhandel för att där hitta hundratals självhjälpsböcker. Televisionen erbjuder även 
den en mängd olika program för den som söker en snabb lösning på sina problem. Det kan vara 
allt från att behöva hjälp med att gå ner i vikt till djupare problem som att få hjälp att komma ur 
en depression eller ett drogmissbruk. Det finns idag olika sätt att nå denna självhjälp i och med 
medias utbredning. Du kan läsa en bok, delta i kurser eller sätta på din Tv i jakt efter lösningar 
bortom de institutioner som tidigare var det första steget i att få hjälp med olika problem. Den 
hjälp som självhjälpskulturen erbjuder kretsar inte enbart kring kroppen och individen utan även 
hur man ska få livets andra delar att läggas på plats. Vi tycks leva i en tid där det är naturligt att 
fixa saker själv, att bli våra egna experter inom det område man behöver hjälp. 
Självhjälpsindustrin handlar inte enbart om problemlösning utan fokuserar på att ge människor 
verktyg att hantera allt ifrån stress till relationer.2 
 
Vi har nog alla haft olika nyårslöften i stil med att leva ett nyttigare liv eller sluta röka. De 
individer som vill nå just dessa mål kan och söker sig ofta utanför läkarens och dietistens arena i 
jakten på att lyckas. För femton år sedan, 1996, lanserade Sunday Times i Storbritannien en 
artikelserie som gick ut på att hjälpa läsarna att förändra sina liv mot ett mer hälsosamt leverne 
både när det gällde kropp och sinne.3 Denna gång skulle tidningen förmedla de expertkunskaper 
som läsarna behövde för att leva hälsosammare. Redaktören John Witherow skrev att nyckeln till 
kontrollen över ditt eget liv var fokusera på det genomförbara snarare än det omöjliga. Med rätt 
inställning och verktyg kan även du förändra ditt liv. Självhjälpsfenomenet är ingen ny företeelse 
utan redan för 200 år sedan lanserades självhjälpsböcker vars fokus låg på individens jakt efter 
lycka.4 Den stora mängd självhjälp som media idag producerar tyder på att vi i dagens samhälle 
har ett stort behov av att lösa olika privata problem eller förverkliga drömmar av ett bättre liv. 
Men hur använder vi oss av detta utbud? Varför är vi så intresserade av självhjälp samt vilken är 
synen på denna industri? Dessa frågor kommer denna studie att belysa och undersöka närmare.  
 

                                                 
1 Thomas Johansson (2007) Makeovermani – Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget Stockholm. Natur & 
Kultur. s. 227 
2 Ad Bergsma (2008) Do Self-help books help? i Journal of Happiness Studies Vol. 18 nr 3 s. 347 
3 Alan Petersen och Robin Bunton (red.) (1997) Foucault Health and Medicine London. Routledge s. 207 
4 Ad Bergsma (2008) Do Self-help books help? i Journal of Happiness Studies Vol. 18 nr 3 s. 347 
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Syfte 
Syftet med studien är att belysa självhjälpsindustrins inflytande i människors liv. Mitt intresse 
ligger i att undersöka på vilka sätt informanterna använder sig av självhjälpsindustrins utbud i sin 
vardag. Min ansats ligger i att ta reda på varför vissa individer väljer självhjälp framför de 
traditionella expertsystemen när de söker lösningar på problem av olika slag. Denna industri 
behandlar områden där fokus ligger på allt från psykiska problem till kost och hälsa. Fokus i 
denna studie kommer ligga på hur informanterna använder sig av självhjälpsindustrin. Vidare vill 
jag undersöka om det finns föreställningar kring självhjälpsterapin kontra den institutionaliserade 
terapin, om det ena skulle vara ”finare” eller ”fulare” än det andra. Jag anser att min studie kan 
bidra till att ge en ökad förståelse kring varför vi i dagens samhälle väljer bort de gamla 
metoderna till fördel för den nya hjälp som erbjuds så väl som i Tv-rutan som i den uppsjö av 
självhjälpsböcker. Då det tycks finnas ett stort intresse hos allmänheten i Sverige samt i resten av 
världen kring denna självhjälpsindustri tror jag även att det kan finnas ett intresse hos människor 
att ta reda på varför så många söker sig till sagda industri. Vidare kan ett intresse finnas hos 
individer att få reda på hur man kan använda sig av denna kultur i sin vardag.  
 
Jag har designat denna studie med förhoppningen att testa en idé. En idé som går ut på att 
individer som söker sig till denna industri blir mer reflexiva och börjar tänka på sin egen identitet 
på nya sätt. För att undersöka denna idé närmare utvecklade jag ett antal frågor sprungna ur mina 
frågeställningar för informanterna att besvara. 
 

Frågeställningar 
För att besvara mitt syfte har jag valt följande frågeställningar: 

• Varför tittar informanterna på självhjälpsprogram eller läser självhjälpsböcker? 

• På vilket sätt använder sig informanterna av dessa program och böcker?  

• Vilken syn har informanterna på traditionell terapi kontra den nya självhjälpskulturen? 
 

Disposition 
Jag kommer att börja med att presentera mina avgränsningar samt min empiri/urval för att sedan 
fortsätta med att redovisa mina infallsvinklar samt tidigare forskning. Under tidigare forskning 
kommer jag att presentera mitt fält, självhjälpsindustrin. Sedan följer min metod där jag visar hur 
jag gått tillväga vid insamlandet av empiri och analys av denna. Vidare följer en etisk diskussion 
samt en presentation av informanterna. Slutligen kommer mina resultat i form av en analys där 
mina kategorier presenteras. Studien avslutas med en avslutande diskussion där jag ”knyter ihop 
säcken” samt en sammanfattning.  
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Avgränsningar 
Då självhjälpsindustrin är så stor och genomsyrar i stort sätt varje Tv-kanal och bokhandel så har jag 
valt att lyfta fram de Tv-program och böcker som informanterna berörde under intervjuerna. 
Viktigt är att huvudsyftet med dessa program och böcker är att erbjuda snabba lösningar på en 
rad varierande problem. Självhjälpskulturen kommer att beskrivas närmare längre fram i studien. 
  

Urval/Empiri 
Min empiri bygger på informanterna och grundar sig i de intervjuer jag genomfört under denna 
studie. För att besvara mina frågeställningar har jag utfört 9 intervjuer. På detta sätt har jag fått 
svar på hur informanterna använder sig av självhjälpskulturen. Jag har även att själv tittat på de 
program som tillhör självhjälpskulturen. Några av dessa är Dr Phil, Jakten på lyckan, Du är vad du 
äter och Oprah. Jag har inte läst någon självhjälpsbok då jag inte ansåg det vara nödvändigt då det 
är informanternas åsikter som är viktiga för studiens analys. Många av programmen inom denna 
kultur är jag redan bekant med och har sett då jag själv konsumerar detta utbud. Genom att själv 
ha kunskaper kring dessa program har jag en uppfattning om vad det är för typ av program som 
ingår i självhjälpskulturen samt de fenomen jag ämnar belysa. Då jag redan sitter inne med 
kunskaper om dessa program var jag extra noggrann med att förhålla mig objektiv. Detta genom 
att inte låta mina åsikter påverka materialet. Detsamma gäller kontakten med informanterna, då 
jag kände några av dem privat fick jag tänka på att lägga undan min förförståelse för att inte 
påverka deras svar åt någon riktning. Jag fick under arbetets gång fundera mycket på mina egna 
förkunskaper kring självhjälpskulturen. Min egen idé kring hur människor använder sig av 
självterapi har i vissa fall besannats medan de i andra fall motbevisats. Mitt empiriska material har 
jag analyserat med hjälp av litteratur och tidigare forskning kopplat till självhjälp. 
 
Informanterna består av åtta tjejer och en kille, alla studerar på universitetsnivå och åldersspannet 
sträcker sig mellan 22 och 34 år. Då informanterna själva valde att delta i denna studie utifrån den 
premissen att de har ett stort intresse av självhjälpsindustri kan jag inte dra några generella 
slutsatser om huruvida denna industri är bra eller dålig för individer i allmänhet. 
Intervjupersonernas intresse grundar sig i en positiv syn på Tv-program och böcker som en form 
av självterapi. Majoriteten av informanterna påpekar dock att man bör vara kritisk när man läser 
en bok eller ser på ett Tv-program. Den nederländska sociologen Ad Bergsma har undersökt 
självhjälpsindustrin och skriver i Do Self-help books help? att lika många böcker och tv-program som 
framhåller att självterapi är något bra lika många är kritikerna som hävdar tvärtom.5 Den 
ungerske professorn i psykologi, Csikszentmihalyi, hävdar att de som köper självhjälpsböcker 
kommer förmodligen inte att gå ner i vikt, få bättre självkänsla eller hitta sin identitet samt att de 

                                                 
5 Ad Bergsma (2008) Do Self-help books help? i Journal of Happiness Studies Vol. 18 nr 3 s. 349 
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kommer vara lika sorgsna eller olyckliga som innan de köpte självhjälpsboken.6 Denna syn på 
självhjälpsindustrin delas av många. Men som sagt, det finns alltid två sidor av ett mynt och 
denna studie framhäver enbart informanternas subjektiva verklighet av denna industri.  
 

Teoretiska infallsvinklar 
Att jag har valt att använda mig av teorier om den reflexiva individen samt det nya rummet beror 
på att många av de som ser på självhjälpsprogram och läser självhjälpsböcker ofta hamnar i en 
situation då de börjar ifrågasätta sin privata livssituation eller sin identitet. Individen hamnar i en 
bana där hon eller han börjar med ett reflexivt sätt att tänka.7 Detta är något som kom att 
bekräftas av informanterna och som vidare presenteras och utvecklas i min analys. Jag har 
funderat kring min idé om att individer blir reflexiva i användandet av självhjälp samt om min 
ansats att utgå från Anthony Giddens teori kring reflexivet färgar mitt arbete och gör mig mindre 
objektiv i analysarbetet. Jag har dock kommit fram till att min utgångspunkt inte styrt mig mot ett 
visst håll i analysen utan det har varit informanternas roll att förkasta eller förstärka min idé. Jag 
kommer nu presentera Anthony Giddens teorier och andra infallsvinklar närmare.  
 

Reflexivitet och det nya rummet 
Tomas Johansson menar att vi lever i en tid där framväxten av expertsystem har bidragit till ett 
komplext samhälle som är mindre överskådligt än tidigare.8 I takt med denna utveckling har vi 
fått ett reflexivt sätt att förhålla oss till vår omvärld.9 Vi har idag ett större antal livsstilar att välja 
mellan samtidigt som identiteten är allt viktigare och mångsidig. Vem du är, din person kan 
betraktas som ett reflexivt projekt. Den brittiska sociologen Anthony Giddens har forskat mycket 
kring identitet och reflexivitet och hävdar att vi blir det vi gör oss till.10 Vi människor kan göra 
oss själva till ett projekt som går ut på att förändra den vi är. På egen hand kan vi söka 
information på hur vi kan förändra oss, men i grund och botten är den avgörande faktorn för 
succé ansträngningen från individens egen sida.11 En individ som studerar andra kan på detta sätt 
upptäcka nya sidor hos sig själv. En individ som kollar på självhjälpsprogram eller läser 
självhjälpsböcker kan själv applicera de råd och tips som förmedlas i sitt eget liv. Hon blir mer 
reflexiv än tidigare i sitt handlande. Anthony Giddens menar att frågor om hur vi ska vara och 
vad vi ska göra är avgörande för individens känsla av att veta vem han eller hon är.12 Vem är jag? 
är nog en fråga som vi har ställt oss själva både en och två gånger. Terapi kan vara en avgörande 
roll för individer att hitta svaren på dessa frågor, samtal med en terapeut kan vara en avgörande 
                                                 
6 Mihaly Csikszentmihalyi (1999) Flow: Den optimala upplevelsens psykologi Stockholm. Natur & Kultur s. 20 
7 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 14 
8 Tomas Johansson (2004) Socialpsykologi Lund. Studentlitteratur. s. 102 
9 Tomas Johansson (2004) Socialpsykologi Lund. Studentlitteratur. s. 102 
10 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 95 
11 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 95 
12 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 89 
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roll för individens självförverkligandeprocess.13 Dock menar psykologen och författaren till Self 
therapy, Janette Rainwater, att terapi enbart kan lyckas om individen själv är reflexiv.14 Individen 
måste alltså själv reflektera utanför terapirummets väggar kring samtalet samt vad nästa steg i 
processen är. Om inte individen själv reflekterar över sin identitet är terapin bortkastad. Ett sätt 
att hjälpa denna reflektion på vägen kan vara att läsa en självhjälpsbok. Giddens menar nämligen 
att terapi inte är något som utförs åt en utan individen måste själv vara aktivt med i samtalet för 
att processen ska vara behjälplig.15  
 
Författarna till Det sociala landskapet skriver att vi lever i en tid där förhållandet mellan samhälle 
och kultur har kommit att bli mer komplext än tidigare.16 De hävdar att det har uppstått ett glapp 
som blir mer tydligt på grund av en större rörlighet i dagens samhälle.17 Denna rörlighet präglar 
de organisationer i vilka individerna rör sig i, de blir allt mindre socialt bundna i samband med att 
kulturen blir mer rörlig även den.18 De olika medier som kulturen tillhandahåller bidrar med 
immateriella resurser allt från de historiska tidningarna och böckerna till Tv. Nu med hjälp av IT-
genombrottet finns de överallt i olika former.19 Kulturen skiljer sig således från institutioner samt 
sociala situationer och cirkulerar över stora avstånd mycket snabbare än någonsin tidigare. I 
denna kultur ingår självhjälpsindustrin som även den når fram till en allt större skara. 
Meningssammanhanget blir enligt författarna osäkra där allt mindre tas för givet, individen får 
själv skapa mening.20 Ett osäkrat meningssammanhang leder till att vi själva tvingas reflektera 
över vår livssituation och denna löskoppling av samhälle och kultur leder till ett ökat utrymme för 
reflexivitet.21 Dock kan denna reflexiva individ känna sig splittrad och maktlös när det är upp till 
henne eller honom själv att välja bland det breda utbud av livsstilar som erbjuds.22 Giddens 
diskuterar även han att tid och rum inte längre är avgörande faktorer när det gäller människans 
förmåga att utveckla sig själv, vi kan utföra en handling utan att platsen eller tiden är av större 
betydelse.23 Du kan till exempel titta på ett Tv-program eller läsa en självhjälpsbok i jakt på svaret 
på ditt problem istället för att avtala en tid hos en psykolog på en viss plats.  
 

                                                 
13 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 90 
14 Janette Rainwater (1989) Self Therapy London. Cruible s. 9 
15 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 90 
16 Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén (2003) Det sociala landskapet – En sociologisk beskrivning av Sverige 
från 1950-talet till början av 2000-talet Göteborg. Bokförlaget Korpen s. 33 
17 Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén (2003) Det sociala landskapet – En sociologisk beskrivning av Sverige 
från 1950-talet till början av 2000-talet Göteborg. Bokförlaget Korpen s. 33 
18 Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén (2003) Det sociala landskapet – En sociologisk beskrivning av Sverige 
från 1950-talet till början av 2000-talet Göteborg. Bokförlaget Korpen s. 33 
19 Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén (2003) Det sociala landskapet – En sociologisk beskrivning av Sverige 
från 1950-talet till början av 2000-talet Göteborg. Bokförlaget Korpen s. 33 
20 Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén (2003) Det sociala landskapet – En sociologisk beskrivning av Sverige 
från 1950-talet till början av 2000-talet Göteborg. Bokförlaget Korpen s. 33 
21 Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén (2003) Det sociala landskapet – En sociologisk beskrivning av Sverige 
från 1950-talet till början av 2000-talet Göteborg. Bokförlaget Korpen s. 33 
22 Tomas Johansson (2004) Socialpsykologi Lund. Studentlitteratur. s. 103 
23 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Diadalos AB s. 26 
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Media och synen på kroppen 
Thomas Johansson förklarar i Socialpsykologi att vår identitet utvecklas genom den reflexiva 
processen. Alla de val och handlingar vi genomför granskas ständigt av omgivningen.24 Det blir 
således viktigare för individen att upprätthålla en fasad av lycka och framgång. Mike Featherstone 
utvecklar detta vidare när han säger att det aldrig har varit så viktigt som nu att motverka 
kroppens förfall.25 Media producerar dagligen bilder av den normala kropp som alla borde 
eftersträva. Featherstone skriver i en artikel att vi i dagens samhälle tar in andras erfarenheter via 
olika media i det konsumtionssamhälle vi de facto lever i.26 Han hävdar att de erfarenheter och 
projektioner av de kroppar som media producerar tas in av individer på ett nytt sätt, ett sätt som 
innebär att individer idag känner en större delaktighet och sympati med de personer som lyfts 
fram på Tv-skärmen.27 Vi tar således till oss den bild av kroppen som media förmedlar på ett mer 
privat plan. Individer kan enligt Featherstone således röras av program som behandlar kroppen 
samt försöka applicera de bilder av kroppen som framställs på sig själva genom att göra 
förändringar i sina liv. Jag kan tänka mig att bilden av kroppen har blivit en vara, som vilken som 
helst, för oss konsumenter att köpa genom att ta del av de tips och råd på hur vi ska göra för att 
förändra oss. Hur vi ska leva för att uppnå den ”perfekta kroppen” eller den ”hälsosamma 
kroppen”. Vidare menar Featherstone att de program som syftar till att göra om kroppen inte 
nöjer sig med att projicera bilder av hur kroppen bör se ut utan gör även anspråk på att göra om 
insidan då framförandet av den ”perfekta kroppen” är minst lika viktig som hur kroppen ser ut.28 
Individer som vill göra om sitt yttre kan således räkna med förändringar även på insidan för att 
lyckas med sin transformering.  
 
Lika viktigt som normaliteten framställs vara är kravet på att hitta din egen stil, din egen identitet 
i detta aldrig sinande konsumtionssamhälle.29 Självhjälpskulturen medverkar till denna bild med 
sina projektioner av hur en individ borde leva och se ut. Johansson och Featherstone är eniga om 
att det självreflexiva projektet ställer höga krav på hur individen skall och bör förhålla sig till sin 
omgivning.30 Featherstone skriver att konsumtionssamhället fokuserar på att göra om två delar av 
kroppen, den yttre och den inre.31 Där den yttre syftar till kroppens skönhet och den inre på den 
psykiska hälsan. Självterapi kan således fungera som ett verktyg i skulpterandet av den normala 
kroppen, så väl insidan som utsidan.  
 

                                                 
24 Tomas Johansson (2004) Socialpsykologi Lund. Studentlitteratur. s. 163 
25 Mike Featherstone, Mike Hepworth och Bryan S. Turner (1991) The Body: social process and cultural theory London. 
SAGE Publications Lt. s. 178 
26 Mike Featherstone (2010) Body, Image and Affect in Consumer Culture i Body & Society Vol. 16 No.1 s. 195 
27 Mike Featherstone (2010) Body, Image and Affect in Consumer Culture i Body & Society Vol. 16 No.1 s. 195 
28 Mike Featherstone (2010) Body, Image and Affect in Consumer Culture i Body & Society Vol. 16 No.1 s. 196  
29 Mike Featherstone, Mike Hepworth och Bryan S. Turner (1991) The Body: social process and cultural theory London. 
SAGE Publications Lt. s. 179 
30 Tomas Johansson (2004) Socialpsykologi Lund. Studentlitteratur. s. 163  
31 Mike Featherstone, Mike Hepworth och Bryan S. Turner (1991) The Body: social process and cultural theory London. 
SAGE Publications Lt. s. 171 
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Tidigare forskning 

Självhjälpskulturen och Övervakning och kontroll 
Det som började med böcker om hur man hittar den rätta eller når sin idealvikt har exploderat i 
hundratals olika områden, i alla medier och når nu flera miljoner människor. Idag räcker det inte 
med att erbjuda hjälp i Tv-rutan eller litteratur utan en individ kan idag även söka sig till kurser, 
hemsidor, workshops, bloggar eller föreläsningar för att hitta den hjälp han eller hon söker. 
Definitionen av självhjälpskulturen i denna studie syftar till de områden i media där Tv-program 
eller böcker på ett eller annat sätt gör en ansats att hjälpa individer med olika problem kopplade 
till kroppen eller identiteten. Vidare är deras syfte att hjälpa oss på vägen mot ”det goda livet”. 
Att bli lyckligare helt enkelt. När Bergsma undersökte de mest populära självhjälpsböckerna i 
Nederländerna fann han att de teman som behandlades mest i dessa böcker var att växa som 
person, relationer, stress och identitet.32 Dessa självhjälpsprogram och böcker kommer allt som oftast 
med tips och råd på hur du ska bekämpa dina problem genom att erbjuda snabba lösningar. Det 
handlar om en quick-fix, fokus läggs inte på hur du hamnat i situationen utan fokuserar på 
lösningen. Du skall genom att se på Tv-programmen eller läsa böckerna själv råda bot på det 
onda. Clive Seale är professor i medicinsk psykologi och i en bok kring kroppen och media 
hävdar han att det alltid finns en hjälte och ett offer i de Tv-program som tillhör 
självhjälpskulturen.33 Hjälten var doktorn, tränaren eller programledaren som med sina kunskaper 
stakade ut vägen för offret, individen i behov av hjälp.34 Journalisten Algis Valiunas har undersökt 
självhjälpsindustrin i en rad olika artiklar och menar att självhjälp inte är något nytt fenomen men 
att de som söker sig till självhjälpsindustrin har blivit allt mer krävande samtidigt som industrin 
just blir allt mer energisk.35 Vidare anser Valiunas att en individ som en gång använt sig av 
självhjälp i någon form ofta använder sig av denna metod fler än en gång.36 Valiunas säger att det 
kan vara lätt för en individ att förkasta självhjälpsböckerna som något korkat, att de bara skulle 
vara ett sätt för författarna att tjäna pengar.37 Samtidigt har författarna genom sina böcker faktiskt 
hjälpt ett stort antal individer att känna sig lyckligare. Även universiteten präglas numera av 
självhjälpsfenomenet. En av Harvards mest populära kurser heter just Happiness 101 och syftar till 
att lära pojkar och flickor att bli lyckligare.38 För att sammanfatta självhjälpsindustrins målsättning 
kan man säga att den syftar åt att visa oss att alla problem har en lösning så länge du är beredd att 
söka upp den och kämpa för den själv. Det framgår att denna självhjälpskultur ger oss olika 
                                                 
32 Ad Bergsma (2008) Do Self-help books help? i Journal of Happiness Studies Vol. 18 nr 3 s. 344 
33 Clive Seale (2004) Media and Health London. SAGE Publications Ltd. s. 29 
34 Clive Seale (2004) Media and Health London. SAGE Publications Ltd. s. 29 
35 Algis Valiunas (2010) The Science of Self-Help i The New Atlantis - A Journal of Technology & Society Vol. 9 Nr. 3 s. 
85 
36 Algis Valiunas (2010) The Science of Self-Help i The New Atlantis - A Journal of Technology & Society Vol. 9 Nr. 3 s. 
86 
37 Algis Valiunas (2010) The Science of Self-Help i The New Atlantis - A Journal of Technology & Society Vol. 9 Nr. 3 s. 
86 
38 Algis Valiunas (2010) The Science of Self-Help i The New Atlantis - A Journal of Technology & Society Vol. 9 Nr. 3 s. 
87 
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verktyg att övervaka samt kontrollera våra kroppar, våra livsstilar och vår identitet. Clive Seale har 
undersökt ett axplock av de studier som gjorts kring förhållandet mellan media och kropp/hälsa. 
Seale har kommit fram till att västvärlden präglas av en allt godare hälsa som genomsyrar alla 
åldrar.39 När vi föds har vi en större chans att klara oss och när vi blir äldre har vi en större chans 
att leva länge. I takt med denna godare hälsa har det blivit intressant hos individen att övervaka 
sin egen kropp. Att mellan vaggan och graven se till att vi har det så bra som möjligt. Ett sätt att 
övervaka hälsan kan enligt Seale vara att söka sig till medias utbud av tidningar, program och 
böcker.40 Med andra ord kan individen övervaka sin hälsa genom att söka sig till 
självhjälpsindustrins utbud. Bergsma hävdar att det är effektivt för individer att använda sig av 
självhjälpsterapi för att lösa sina problem men att den avgörande faktorn hänger på vilken typ av 
problem det handlar om.41 De med mildare problem drar mer nytta av att söka sig till denna 
självhjälpsindustri än de med djupa depressioner eller svåra psykiska åkommor.42 Studier kring 
denna nya självhjälpskultur är många och tudelade. Lika många som anser att självterapi är något 
bra, lika många är kritikerna.  
 

Metod 
För att samla in empiri har jag använt mig av kvalitativ intervju som verktyg för datainsamling 
medan Grundad Teori har varit min metod för analys. Nedan beskrivs dessa två metoder. Jag 
kommer först börja med att förklara mitt val av förhållningssätt till studien. 

Idéprövning och hermeneutik 
Jag har i denna studie utgått ifrån en induktiv ansats då jag har undersökt min idé om att individer 
som söker sig till självhjälpsindustrin blir mer reflexiva i sitt tänkande kring identiteten. Intervjuer 
har här genererat empiri för att kunna undersöka detta närmare. Ett induktivt arbetssätt har 
används då jag har genererat teorier utifrån mitt intervjumaterial, min empiri, för att beskriva 
informanternas syn på självhjälpsindustrin.43 Att använda sig av ett induktivt angreppssätt och 
Grundad Teori som metod är vanligt förekommande i kvalitativa studier.44 Min empiri har 
kopplats till, för studien, relevanta teorier. Alan Bryman, professor i sociologi, anser att det kan 
vara problematiskt för en forskare att hålla sig till en renodlad induktiv metod då gränsen mellan 
deduktiv och induktiv ofta är smal.45 I arbetet med analysen av empirin fann jag nya områden 
som var intressanta att lyfta fram, dessa presenteras i analysen och ett av dessa områden handlar 
om hur självhjälpsindustrin kan fungera som en sorts tröst för informanterna.  

                                                 
39 Clive Seale (2004) Media and Health London. SAGE Publications Ltd. s. 1 
40 Clive Seale (2004) Media and Health London. SAGE Publications Ltd. s. 1 
41 Ad Bergsma (2008) Do Self-help books help? i Journal of Happiness Studies Vol. 18 nr 3 s. 351 
42 Ad Bergsma (2008) Do Self-help books help? i Journal of Happiness Studies Vol. 18 nr 3 s. 351 
43 Alan Bryman (2007) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö. Liber AB. s. 23 
44 Alan Bryman (2007) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö. Liber AB. s. 23 
45 Alan Bryman (2007) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö. Liber AB. s. 20 
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Vidare har jag haft ett hermeneutiskt förhållningssätt gentemot arbetet med studien då målet för 
analys är informanternas tolkningar.46 Jag har hela tiden fått påminna mig av mina egna 
förkunskaper och tolkningar av självhjälpsindustrin för att kunna förhålla mig så pass objektiv 
som möjligt till denna kultur, samtidigt som jag har tolkat mig till informanternas utsagor. Det är 
vad de två norska professorerna i filosofi Nils Gilje och Harald Grimen kallar för en dubbel 
hermeneutik då jag har analyserat den värld, den kultur, som är tolkad av aktörerna själva, i detta 
fall informanterna.47 Denna dubbla hermeneutik bygger på Giddens metod då jag bedrivit 
forskning genom att förvandla informanternas tolkningar av självhjälpskulturen till teoretiska ord 
och begrepp. Det viktigaste när det gäller hermeneutiken är att jag varit medveten om att vi aldrig 
bemöter en ny erfarenhet utan att väga denna mot våra förkunskaper, vi har alla våra egna högst 
personliga preferenser att ta hänsyn till när vi möter något nytt.48  
 

Intervjuer 
Min studie är baserad på 9 kvalitativa intervjuer, den är kvalitativ då intervjutillfällena inte är ett 
samtal utan struktur utan ett samtal med fokus på ett visst tema med mer eller mindre öppna 
frågor.49 Den svenska etnologen Eva Fägerborg menar att det är genom intervjuer som en 
forskare kan beskriva och analysera verkligheten genom ett individperspektiv.50 Intervjuer gör det 
möjligt att beskriva en verklighet grundad på ett antal människors tankar, upplevelser och 
erfarenheter.51 Min utgångspunkt i denna studie är att beskriva informanternas tolkningar av olika 
fenomen, intervju har som sagt varit min metod för att samla empiri. Fägerborg menar vidare att 
intervju kan vara ett samtal kring ett visst tema,52 i mina intervjuer har temat varit 
självhjälpsindustrin. Vid intervjutillfällena hade jag med mig en intervjuguide med frågor 
utevecklade från studiens övergripande frågeställningar. Det var min förhoppning att frågorna 
skulle komma att besvara studiens syfte. Steinar Kvale, norsk professor i pedagogisk psykiatri, 
menar att en forskares frågor skall vara enkla och kortfattade, sedan kan frågorna byggas ut vid 
själva intervjutillfället.53 Jag valde att utveckla en semistrukturerad intervjuguide med ett antal frågor 
som underlag att samtala kring med informanterna,54 jag hade med mig denna vid samtliga 

                                                 
46 Nils Gilje och Harald Grimen (2002) Samhällsvetenskapernas förutsättningar Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB. s. 
179 
47 Nils Gilje och Harald Grimen (2002) Samhällsvetenskapernas förutsättningar Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB. s. 
179 
48 Nils Gilje och Harald Grimen (2002) Samhällsvetenskapernas förutsättningar Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB. s. 
183 
49 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund. Studentlitteratur. s. 32 
50 Eva Fägerborg (1999) Intervjuer. I Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete Lund. 
Studentlitteratur. s. 55 
51 Eva Fägerborg (1999) Intervjuer. I Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete Lund. 
Studentlitteratur. s. 55 
52 Eva Fägerborg (1999) Intervjuer. I Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete Lund. 
Studentlitteratur. s. 57 
53 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund. Studentlitteratur. s. 123 
54 Eva Fägerborg (1999) Intervjuer. I Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.) Etnologiskt fältarbete Lund. 
Studentlitteratur. s. 63 
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intervjuer. Märkte jag att en informant hade mer att berätta hade jag frågor upplagda för 
fördjupning av typen ”kan du berätta mer om det…” eller ”kan du förklara vad du menar med…”. På 
detta sätt underlättade jag för informanten att öppna sig mer. Varje intervju spelades in för att 
senare kunna transkriberas och analyseras i enlighet med grundad teori. Vad grundad teori är 
kommer jag att beskriva i nästa avsnitt. 
 

Grundad Teori 
Jag har använt mig av den kvalitativa metoden grundad teori (GT) i denna studie. Grundad Teori 
utvecklades av Glaser och Strauss redan 1967 och anses vara en av de bästa metoderna för en 
forskare att generera teorier och begrepp utifrån insamlad data.55 Deras inflytande i 
samhällsforskningen visar på de oändliga möjligheter som finns när det gäller att generera teorier 
ur empiriskt material.56 Glaser och Strauss hävdar att kvalitativ metod för datainsamling är bäst 
lämpad för att generera samt verifiera empiriskt material.57 I enlighet med GT utgick jag ifrån en 
generell frågeställning för att i nästa steg göra ett teoretiskt urval följt av insamling av data och 
analys av data till dess att jag nådde en teoretisk mättnad.58. Att uppnå teoretiskt mättnad kan vara 
svårt men min tanke var att göra så pass många intervjuer att jag inte längre får några nya svar på 
mina frågor, jag utgick från att cirka 10 intervjuer skulle räcka. Efter den nionde intervjun märkte 
jag att svaren liknade varandra och valde därför att nöja mig med mina 9 intervjuer som underlag 
för analys. Dock kan det mycket väl ha blivit så att en tionde intervju inte alls skulle komma att 
likna mina nio tidigare intervjuer. Att uppnå teoretisk mättnad är således väldigt svårt. Det jag kan 
säga med säkerhet är i alla fall att svaren från mina genomföra intervjuer liknade varandra. Alan 
Bryman menar att en forskare som använder sig av GT bör göra sitt urval så att materialet blir 
relevant och meningsfullt för teorin, därför valde jag informanter med kunskaper om det jag valt 
att belysa, nämligen självhjälpskulturen.59 Jag utgick ifrån att de som svarade på min förfrågan att 
delta var insatta i vad självhjälpskulturen innebär, något som uppenbarade sig under 
intervjutillfällena. När jag hade gjort mina intervjuer så transkriberade jag dem genom att 
översätta dem från tal till skrift, en process som tog väldigt lång tid. Jag såg därför till att göra 
intervjuerna under en kort tidsperiod för att få gott om tid till transkribering och analys. Jag 
började med att intervjua ett par informanter samtidigt som jag aktivt letade fler, på detta sätt 
ödslade jag ingen tid på att vänta. Transkriberingarna analyserades genom att jag kodade mitt 
material, ord och meningar grupperades för att sedan göras om till begrepp som sedan blev till 
kategorier.60 Jag har således använt mig av vad Glaser och Strauss kallar för komparativ analys, då 

                                                 
55 Alan Bryman (2007) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö. Liber AB. s. 23 
56 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund. Studentlitteratur. s. 265 
57 Barney Glaser och Anslem L. Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research Chicago. 
Aldine Publishing Company. s. 18 
58 Alan Bryman (2007) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö. Liber AB. s. 291 
59 Alan Bryman (2007) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö. Liber AB. s. 292 
60 Alan Bryman (2007) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö. Liber AB. s. 377 
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jag jämfört citaten med varandra för att hitta likheter och skillnader.61 Hittade jag meningar och 
ord som liknade varandra kunde jag para ihop dessa i samma kategori för att beskriva ett 
fenomen. Till exempel sade flera av informanterna att de tittade på självhjälpsprogram för att få 
tröst, då blev de citaten en kategori som jag kommer beskriva vidare i min analysdel. Glaser och 
Strauss menar att komparativ analys är den bästa metoden en forskare kan använda när det gäller 
att undersöka om hans eller hennes idéer eller föreställningar stämmer med det empiriska 
materialet eller ej.62 Det är i analysen som min idé blir trovärdig eller inte. Med hjälp av dessa 
kategorier har jag i min analys förklarat vad jag kommit fram till i mina intervjuer. Att koda på 
detta sätt kallas för en öppen kodning.63 Glaser och Strauss lägger stor tonvikt på att en 
samhällsforskare som använder sig av GT bör precisera hur han eller hon gått tillväga i sin 
forskning, detta för att andra forskare skall kunna genomföra en liknande studie.64 Resultaten från 
de olika studierna kan sedan jämföras för att i nästa steg valideras eller falsifieras. Jag har i min 
studie så utförligt som möjligt försökt följa Glaser och Strauss uppmaningar om beskriva hur mitt 
arbete sett ut från ett steg till ett annat. 
 

Metoddiskussion 
Under denna rubrik kommer jag att diskutera de problem som dök upp under studiens gång men 
även varför jag valt att använda mig av intervjuer och grundad teori som arbetssätt. Intervjuer var 
ett självklart val då min ansats var att ta reda på hur informanterna använder sig av 
självhjälpskulturen, jag ville ha en dialog, ett samtal. En enkät inom detta område kändes för 
opersonligt och jag tror att mitt analysmaterial hade blivit mycket mindre. När det gäller grundad 
teori så är denna metod väldigt stor och omfattande. Jag har applicerat denna metod i mitt 
analysarbete då jag tagit fram mina begrepp. Ett aber var att mina intervjuer inte tog så pass lång 
tid som jag hade räknat med. Min intervjuguide byggde på ett 30-tal frågor som jag antog skulle 
resultera i en timmes material att analysera per intervjutillfälle. Dock hamnade mina intervjuer 
mellan 11-47 min. En orsak till detta var att hälften av informanterna enbart hade kunskaper om 
Tv-program eller självhjälpsböcker. Jag ser ingen nackdel med att intervjuerna inte blev så långa 
som jag hade hoppats. Informanterna hade goda kunskaper kring den del av självhjälpsindustrin 
som deras fokus låg på. Jag anser att kvalité är bättre än kvantitet. De intervjuer som blev kortast 
var även några av de första, detta förklaras med att min roll som forskare är ny. Vidare fick jag 
idéer under de första intervjuerna till nya frågor som jag sedan utökade min intervjuguide med. 
Dessa idéer kom ur vad informanterna lyfte fram under de första intervjuerna som jag ansåg var 
intressant att få svar på i de senare. Ett annat problem var att några informanter verkade väldigt 

                                                 
61 Barney Glaser och Anslem L. Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research Chicago. 
Aldine Publishing Company. s. 23 
62 Barney Glaser och Anslem L. Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research Chicago. 
Aldine Publishing Company. s. 26 
63 Alan Bryman (2007) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö. Liber AB. s. 377 
64 Barney Glaser och Anslem L. Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research Chicago. 
Aldine Publishing Company. s. 3 
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nervösa och det tror jag kan ha lett till att de inte riktigt vågade säga precis vad de tyckte och 
kände i vissa frågor. Å ena sidan kan det faktum att samtalet spelades in ha bidragit till att spä på 
deras nervositet. Å andra sidan var de informanter som verkade nervösa även yngst, så jag ställer 
mig frågande till om deras ålder hade något med den oro jag uppfattade att göra. Vidare kan min 
roll som forskare samt det faktum att intervjuerna genomfördes på en plats som jag valde ha spätt 
på den nervositet som jag uppfattade. Deras svar anser jag dock inte ha någon mindre relevans än 
de äldres.  
 

Forskningsetiska principer 
Jag anser att min studie kan bidra med en fördjupad syn på hur individer använder sig av 
självhjälpsindustrin. Min analys kring hur informanterna tänker och använder sig av verktyg de lär 
sig genom att handla reflexivt i förhållande till denna industri anser jag vara intressant och 
allmännyttig. Jag har således uppfyllt forskningskravet då min studie bidrar till nya kunskaper kring 
denna självhjälpskultur.65 En forskare bör och skall alltid visa hänsyn till de forskningsetiska 
principerna, dessa består av fyra huvudkrav. Det första är informationskravet som innebär att jag 
som forskare har en skyldighet att berätta för informanterna vad min studie handlar om samt 
vilket mitt övergripande syfte är.66 Detta gjorde jag genom att skicka ut en förfrågan att delta i 
studien till informanterna där studiens syfte framgick. Jag måste även informera informanterna 
om vem som är uppdragsgivare samt att de när som helst har rättigheten att avbryta sitt 
deltagande i studien.67 Detta framgick i den förfrågan jag skickade ut. Jag påminde även 
informanterna om studiens syfte vid intervjutillfället. Det andra kravet är samtyckeskravet som 
innebär att jag som forskare måste ha ett samtycke till att delta utav informanterna.68 Detta 
samtycke kan inhämtas genom att jag och informanten båda skriver på ett kontrakt som skyddar 
både mig och informanten.69 Kvale menar att ett sådant kontrakt bör innehålla information om 
hur studien skall användas samt vem som kan komma att se den både under arbetets gång samt 
vid publicering.70 Informanter gav mig samtycke genom att svara ja på den förfrågan jag skickade 
till dem. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att jag lovar informanterna att hålla 
dem så pass konfidentiella som möjligt.71 En forskare kan aldrig lova informanterna full 
anonymitet då risken finns att någon utomstående listar ut vem informanten är vid läsningen av 
studien. För att uppfylla detta krav har jag som forskare sett till att mitt insamlade material aldrig 
                                                 
65 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2010-09-23) s. 5 
66 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 7 Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-01-09) 
67 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 7 Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-01-09) 
68 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 9 Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-01-09) 
69 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund. Studentlitteratur. s. 142 
70 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund. Studentlitteratur. s. 142 
71 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 12 Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-01-09) 
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når någon utomståendes ögon eller öron, vidare har jag inte antecknat informanternas riktiga 
namn på platser som inte är skyddade.72 För att skydda informanterna har jag gett dem fingerade 
namn som inte på något sätt liknar deras egna.73 Vill man ta det ett steg längre kan en forskare 
även ändra ålder om detta inte är avgörande för studiens slutresultat. Informanternas ålder är inte 
relevant i denna studie så deras personliga ålder är inte angiven, enbart inom vilket åldersspann de 
är. Det är särskilt viktigt att hålla informanterna så pass konfidentiella som möjligt om man 
intervjuar någon som anses tillhöra en svag eller utsatt grupp i samhället.74 Det sista och fjärde 
kravet är nyttjandekravet och innebär att jag inte får använda mitt insamlade material till något 
annat än det jag informerat informanterna om.75 Informanterna fick information i den inledande 
förfrågan hur deras utsagor kommer att användas då jag beskrev att material som intervjun 
genererade skulle komma att analyseras samt eventuellt citeras i studien. Då studien i viss mån 
behandlar känsliga ämnen har jag funderat på hur jag skulle göra om en informant berättade 
känsliga ämnen under intervjun. Min ansats blev att styra samtalet bort från individens privatliv 
då jag mer var intresserad av hur de använt sig av självhjälpsutbudet snarare än på vilka områden 
av deras liv. Då mitt syfte inte har varit att undersöka informanternas hälsa samt varför de sökt 
sig till denna kultur anser jag att jag uppfyllt individskyddskravet då deras eventuella privata problem 
inte har varit målet för utfrågning.76  

 

Informanterna 
Nu är det dags att presentera informanterna samt hur det kom sig att just dessa medverkat i 
studien. Informanterna är Kajsa, Boel, Marie, Karin, Sara, Johan, Amanda, Cornelia och Erika. I 
mitt sökande av informanter behövde jag inte ta någon hänsyn till kön, klass eller etnicitet då 
detta var ovidkommande i fråga om deras kunskaper om självhjälpsindustrin. Dock hade jag en 
önskan att dessa skulle vara över 20 år då det är min högst privata åsikt att individer i den åldern 
besitter en större mognad att analysera och diskutera de frågor jag ville ha svar på. Informanterna 
är mellan 22-34 år, jag har dock inte satt ut deras individuella ålder vid citaten i min analys då 
detta var ett önskemål hos flera av informanterna. Jag valde att söka informanter genom att 
skicka ut en allmän förfrågan att delta till några olika program på Linköpings Universitet. Att jag 
valde studenter beror på min föreställning om att studenter ofta är stora konsumenter av media. 
Genom att avslöja vilket universitet informanterna går på så avslöjar jag även att de är bosatta i 
Östergötland. Detta anser jag inte vara något etiskt problem då det finns många studenter på 
                                                 
72 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 12 Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-01-09) 
73 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 12 Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-01-09) 
74 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 12 Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-01-09) 
75 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 14 Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2011-01-09) 
76 Codex. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig på 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2010-09-23) s. 5 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Linköpings Universitet samt att deras namn är fiktiva i studien. Deras identitet riskerar således 
inte att avslöjas på grund av deras studieort. Vissa valde själva sina påhittade namn medan andra 
bad mig välja ett fiktivt namn åt dem. De informanter som svarade ja till att delta har fått 
information kring deras rättigheter samt vetskap kring att deras deltagande är frivilligt. Av de som 
tackade ja till att delta i min studie var majoriteten tjejer. Orsaken till varför majoriteten bestod av 
kvinnor kommer jag inte att spekulera närmare kring i denna studie men det kan vara intressant 
att undersöka i framtiden i en studie mer fokuserad på självhjälpskultur och kön. Nu lämnar jag 
denna fråga obesvarad. Jag vill slutligen tillägga att frågan kring informanternas personliga hälsa 
inte är undersökt i denna studie då jag ansåg det vara etiskt okänsligt att gräva i deras privata 
mående samt att studien i det fallet riskerade att bli för stor och omfattande. Fokus ligger som 
sagt på hur de använder sig av själhjälpsindustrins utbud, inte på hur de mår. 
 

Analys 
I detta avsnitt kommer jag att presentera vad jag kommit fram till efter att ha utfört mina 
intervjuer. Jag har delat upp analysen utifrån de kategorier jag kom fram till efter att ha analyserat 
intervjuerna med hjälp av Grundad Teori. Mina kategorier är Den nya formen av tröst, ”Växa som 
människor”, ”Budskapet är ju att du kan bli vad du vill”, Självhjälp vs. Experthjälp och Risker med 
självhjälpskulturen.  
 
Jag kommer först börja med att redovisas hur ofta informanterna läser en självhjälpsbok eller 
tittar på ett självhjälpsprogram. Vidare kommer jag att presentera några av de författare och Tv-
program som informanterna talade om under intervjutillfällena.  
 
När jag frågar informanterna vilket utbud av självhjälpsindustrin de anser att de använder sig 
mest av så svarar Kajsa, Boel, Marie, Amanda, Cornelia att det främst söker sig till de olika Tv-
program som går på SVT, TV3, TV4 eller Kanal 5. Karin, Sara, Johan, Erika menar att de istället 
söker sig till litteratur av olika former, i detta fall böcker, ljudböcker, spalter och kolumner på 
internet. De informanter som tittade på Tv-program främst förklarade att det fanns program som 
de kollade på regelbundet, som de såg till att de hade tid att se när de gick på Tv’n eller som de 
valde att kolla på senare på nätet. Vidare fanns det andra program som de sade sig ”zappa förbi 
eller slökolla på”. De populäraste Tv-programmen som informanterna verkligen följde var Du är 
vad du äter och Jakten på lyckan. Den svenska versionen av Du är vad du äter, som ursprungligen 
kommer från Storbritannien, leds av kostrådgivaren Anna Skipper. På Anna Skippers hemsida 
framställs Du är vad du äter på detta sätt: 
 

Du är vad du äter är ett Tv-program på TV3 där en eller ibland två deltagare i 
varje avsnitt med hjälp av kostrådgivaren Anna Skipper under åtta veckor ska 
ändra sina matvanor. Till sin hjälp har hon läkaren Anders Kjellberg, som 
hjälper de medverkande att komma till viktiga -men ofta otäcka- insikter om 
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deras hälsa. Målet att få flås på landets soffpotatisar och tillvägagångssättet: 
motivation, inspiration – och lite skrämselpropaganda.77 
  

Detta program kretsar således kring kost och hälsa med målet att hjälpa Sveriges befolkning upp 
ur sofforna. Du är vad du äter har gått på TV3 i åtta säsonger.78 Jakten på lyckan går på SVT och är 
en serie i åtta delar från 2011 där programledaren Hanna Hellqvist åker runt i Sverige och testar 
olika metoder för att bli en lyckligare människa.79 Hon undersöker om de saker som sägs skall 
göra oss lyckliga verkligen gör det. Det handlar om allt från pengar och musik till att testa 
skratterapi och tänka positivt.80 Boel menar att anledningen till att hon dras till Jakten på lyckan 
beror på just själva sökandet efter vad som gör oss lyckliga då hon själv söker efter samma sak. 
När det gäller böcker så nämner alla informanterna Mia Törnblom, även de som inte använder 
sig av böcker i första hand menar att de känner till henne. På diverse hemsidor där man kan köpa 
hennes böcker och ljudböcker presenteras författaren med samma ingress som i detta fall 
kommer från Adlibris: 
 

Mia Törnblom är 38 år och arbetar som coach i personlig utveckling. Hon har 
själv lyckats ta sig ur ett nattsvart mörker och lever nu ett glädjerikt liv. Full av 
kraft och energi. Idag coachar hon företagsledare, idrottsstjärnor, skådespelare, 
medieprofiler, håller utbildningar och föreläsningar för företag och 
organisationer – alla som har modet att våga förändra sitt liv.81 

 
Mias böcker kretsar kring självkänsla och ger läsaren verktyg för att förändra synen på sig själv 
samt hur man bygger en god självkänsla. Några av hennes böcker heter just Självkänsla nu! : din 
personliga coach visar hur och Mera självkänsla. De informanter som läser självhjälpsböcker sade sig 
läsa någon per år eller månad medan de som lyssnade på ljudböcker använde detta format oftare 
då man kan lyssna överallt. Flera av informanterna använde sig även av bloggar, hemsidor, spalter 
och föreläsningar av olika slag inom denna självhjälpskultur. Några specifika hemsidor eller 
tidningar specificerades inte av informanterna utan de sade sig ”söka runt på Internet” eller 
”bläddra i någon tidning”. Alla informanter sa att de inte hann kolla på självhjälpsprogram eller 
läsa en självhjälpsbok i den utsträckning de önskar då tiden inte riktigt räcker till. 
 

Den nya formen av tröst 
Självhjälpsprogram kan enligt samtliga informanter ge dem en känsla av gemenskap tillsammans 
med de medverkande i ett Tv-program eller med författaren till en självhjälpsbok. En känsla som 
bekräftar att de inte är ensamma om sina problem. De menar att det är en tröstande effekt för 
dem att se att någon annan också lider av samma åkomma som dem själva. Majoriteten av 
                                                 
77 Anna Skipper Du är vad du äter http://www.annaskipper.se/du-ar-vad-du-ater.html (2011-04-19) 
78 Anna Skipper Du är vad du äter http://www.annaskipper.se/du-ar-vad-du-ater.html (2011-04-19) 
79 SVT Jakten på lyckan http://svt.se/2.149469/prgp_om_programmet (2011-04-19) 
80 SVT Jakten på lyckan http://svt.se/2.149469/prgp_om_programmet (2011-04-19) 
81 Mia Törnblom http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172320362 (2011-06-08) 

http://www.annaskipper.se/du-ar-vad-du-ater.html
http://www.annaskipper.se/du-ar-vad-du-ater.html
http://svt.se/2.149469/prgp_om_programmet
http://svt.se/2.149469/prgp_om_programmet
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172320362
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informanterna använde sig just av ordet tröst under intervjuerna när vi talade om varför de tittade 
på TV-programmen. Detta kan kopplas till Giddens teori om verklighetsinversion då han menar att 
nyheter i media ofta ger människor en känsla av att känna igen sig, att det som tas upp blir en del 
av det vardagliga livet, rutinen.82 Nyheter och i detta fall självhjälpsprogram kan ge individer 
erfarenheter utan att de behöver vara i samma rum som den som delar med sig av sagda 
erfarenhet. Dock menar Giddens att det kan vara psykologiskt problematiskt om de erfarenheter 
som förmedlas kretsar kring svåra problem.83 Det kan för individen bli för mycket att ta in. En 
del av informanterna hävdar dock att det främst känns bra att veta att de inte är ensamma om 
sina problem samt att de känner tillhörighet och sympati med den som delar med sig. Blir det 
jobbigt för informanterna att titta menar dem att de bara byter program. Informanten Boel tror 
att självhjälpsindustrin kan jämföras med religion när hon säger att: 

 
Boel: Så det tror jag också att det är nått slags amen det blir som ett substitut för 
någon typ av religion tror jag. För att å ena sidan så vill man ju inte tro på 
någonting men å andra sidan så vill man ju det. Man vill ju tro att det ska finnas 
något bra i oss alla. Och att alla ska kunna bli liksom självuppnå sina tankar och 
mål så. Så tror jag att jag tänker.  

 
Denna industri med alla TV-program och självhjälpsböcker kan enligt henne ses som ett sätt för 
individer som inte är troende att ändå hitta något som förklarar hur man skall leva och handla. 
Att hitta andra som känner samma sak, ett kollektiv där erfarenheter är den gemensamma 
nämnaren. Självhjälpsindustrin kan i detta fall ersätta saknaden av tro. Svaret på vem du är kan 
alltså hittas i denna industri. Boel menar att religion kan ses som ett sätt för samhället att styra 
människan men att det idag inte är lika vanligt att vi är troende. Då kan denna kultur vara ett 
substitut för de som ändå vill tro på något. Boels tankar kring självhjälpskulturen stämmer väl 
överrens med de tankar som Giddens framför. Terapi och självhjälp kan enligt honom ses som 
en följd av att religionen på senare tid fått en försvagad ställning i dagens samhälle.84 Han menar 
att folk förr sökte tröst hos kyrkan medan de idag söker denna tröst hos en psykolog eller 
terapeut.85 Terapi eller självhjälp kan ses som ett sätt för individen att ersätta religion i jakten på 
vad Giddens kallar för ett självsäkert och välmående befinnande.86 Terapi kan dock inte jämföras 
med religion i varje aspekt då religion ofta har större makt över ett större antal individer.87 Men 
terapi kan väcka samma djupa engagemang som religionen kan göra.88 Då terapi ofta är kostsamt 
både när det gäller tid och pengar kan denna självhjälpsindustri vara ett komplement då en 
individ aktivt kan söka sig till den när den har tid, att titta på ett TV-program kostar inte ens en 
bråkdel av vad en timma hos en expert kostar.  

                                                 
82 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 38 
83 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 38 
84 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 212 
85 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 213 
86 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 213 
87 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 213 
88 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 213 
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Amanda menar att hon ibland kan sätta sig och titta på ett självhjälpsprogram bara för att få gråta 
av sig.  
 

Amanda: Ibland så tittar jag på alltså om det är såhär ”snyft” då tittar jag för att 
jag ska få gråta, för att få ur det här jag behöver få ur mig. 

 
Självhjälpsprogram används i Amandas fall som ett sätt för henne att lätta på trycket. Några av 
informanterna berättar för mig att de inte bara tittar på programmen för att de känner igen sig, 
hos vissa finns det en dubbel sida. Om det till exempel är ett program som behandlar relationer 
anser de att de får tips och råd som är användbara samt att de kan känna igen sig och få den här 
trösten som de letar efter. Men när det i ett annat program handlar om en överviktig person 
kommer trösten i form av att det inte är lika illa som för individen i Tv-rutan. Erika menar att 
hon tror att det finns en sida hos alla som mår lite bättre att se någon annan som har det lite 
sämre. Hon menar dock att detta beror på vilket problem det gäller. 
 

Erika: Sen tror jag att människan ju vill se någon som är sämre än man själv är. 
Jag kan ju sitta och äta chips när jag kollar på Du är vad du äter, så illa är det ju 
liksom haha… jag är inte så illa som dem. Liksom de där programmen, att man 
själv mår lite bra när man tittar på det för man själv inte är så dålig, så tjock, så 
lat… 

 
Samtidigt som Erika säger detta försöker hon samtidigt skämta bort det. Att skratta åt någons 
viktproblem är inte något som egentligen känns bra. Men hon förklarar att de som väljer att 
medverka i självhjälpsprogram får skylla sig själva om andra ser på dem som underhållning. Erika 
hävdar dock att hennes inställning till programmen bygger mycket på vem som ligger bakom 
produktionen. Enligt henne är public service snällare mot de som är med medan de kommersiella 
kanalerna kan gå hårdare åt de som medverkar i programmet. Självhjälpskulturen fungerar således 
som en sorts stödgrupp där informanterna kan sätta på det program som hjälper mest för 
stunden och känna att de inte har det så illa som de tror eller att det finns andra som mår lika 
dåligt. 
 
8 av informanterna menade att se såg på Tv-program som en form av underhållning. Det var inte 
ovanligt att de skrattade åt de som var med i programmen eller åt det sätt att leva som deltagarna 
levde. Självhjälpsindustrin producerar olika sätt för människor att leva, den visar att bara du lever 
på detta sätt så blir du lycklig, och varianterna är många. När jag frågar Marie varför hon tror att 
självhjälpsindustrin har blivit så pass framgångsrik säger hon såhär: 
 

Marie: För att alla vill hamna i en bättre livskänsla och alla vill må bra och alla… 
det är mycket det här att det är inne just nu eller vad man ska säga. Man ska må 
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bra och man ska ta hand om sig själv och man ska göra det själv och man ska 
inte visa att man mår dåligt och sådär.  

 
Giddens hävdar att media har en central roll när det gäller att framställa eftersträvansvärda 
levnadssätt.89 Detta är något som även Featherstone berör när han säger att det är kändisar och 
stjärnor som står modell för bilden av ”det goda livet” i media.90 Rikedom och lycka framställs 
ofta som något positivt och ger oss något att sträva efter medan sorg och olycka framställs som 
något negativt.91 Men det är dessa negativa bilder som informanterna menar ger dem något att 
identifiera sig med. Självhjälpsprogram kan enligt Giddens vara ett substitut likt såpoperor som 
ger oss en känsla av igenkännedom och tillfredsställelse, situationer tagna ur verkligheten men på 
behörigt avstånd.92 Den underhållning som denna kultur ger kan även den fungera som en sorts 
tröst. Självhjälpsindustrin kan som Marie säger vara ett sätt att få bättre livskänsla, att hitta den 
lyckan som så många söker i dagens samhälle. 
 

”Växa som människor” 
Informanterna menar att de ofta tar till sig de råd och tips som lärs ut i självhjälpsprogrammen 
eller i självhjälpsböckerna men att de använder sig av dessa verktyg mer eller mindre och på olika 
sätt. När jag frågar Johan om han anser att självhjälpsböckerna har hjälpt honom kommer hans 
svar snabbt och utan tvekan: 
 

Johan: Ja det gör jag faktiskt, man öppnar ju upp sitt sinne för att kunna 
ifrågasätta sig själv. Det är väldigt bra faktiskt, man blir mer medveten om att 
leva i vardagen istället för att liksom tänka på vad jag gjorde fel eller vad som 
kommer hända. 

 
Det Johan säger om att leva i vardagen är något som kommer fram under de andra intervjuerna 
också och går i linje med vad Featherstone talar om när han säger att individer som konsumerar 
bilder av andra kroppar blir inspirerade att förändra sig själva.93 Informanterna säger att 
självhjälpsindustrin ger dem lösningar att hantera vardagen. Det handlar om att sluta älta sådant 
som hänt för att kunna fokusera och leva mera i nuet. Informanterna förklarar att de tidigare ofta 
hamnade i spår som de själva grävt och som de hade svårt att komma ur de inrutade rutinerna. 
Genom att använda sig av självhjälpsböcker eller självhjälpsprogram kan de applicera de råd och 
tips som förmedlas på de områden i deras liv som behöver hjälp, för att komma loss. Detta nya 
sätt att tänka som förmedlas inom självhjälpskulturen ser Cornelia som något positivt. 
 

                                                 
89 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 235 
90 Mike Featherstone (2010) Body, Image and Affect in Consumer Culture i Body & Society Vol. 16 No.1 s. 194 
91 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 235 
92 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 235 
93 Mike Featherstone (2010) Body, Image and Affect in Consumer Culture i Body & Society Vol. 16 No.1 s. 195 
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Cornelia: Jag tror inte att det är bra för oss att ”stå och stampa” på samma ställe 
en längre period i livet. Jag tror att vi mår bra av att hela tiden växa som 
människor, lära oss nya saker, få nya upplevelser och insikter. 

 
Sara förklarar att hon med hjälp av de böcker hon läst har börjat behandla sin omgivning på ett 
annat sätt. Hon säger att hon fått nya insikter när det gäller att bemöta individer runt omkring 
henne samt hur hon hanterar dessa. Om någon snäser åt henne säger Sara att hon inte längre tar 
åt sig på samma sätt som förr utan att tänker att den individen kanske har haft en dålig dag. Hon 
avslutar med att säga att självhjälpsböcker har fått henne att välja sina strider mer, att inte 
överanalysera allt på ett negativt sätt. Kajsa menar även hon att hon inte längre hakar upp sig på 
saker i vardagen utan försöker se det positiva istället. Även Erika menar att hon försöker tänka på 
ett nytt sätt då hon ofta fastnar i ett ältande: 
 

Erika: Ja alltså oftast handlar det ju om att man ska tänka på ett annat sätt, att 
man ofta gör problem större än vad de är att det blir liksom att man snöar in 
och man liksom ältar och sen till slut har man förstorat upp problemet så pass 
mycket att det inte är ett problem utan problemet blir problemet. 

 
Informanterna använder sig således av självhjälp för att kunna hantera sina vardagliga problem på 
ett enklare sätt. Den mest grundläggande lärdomen som de alla diskuterar är huruvida det är värt 
att lägga energi på sådant de inte kan förändra när de istället kan lägga den kraften på att förändra 
det som går att förändra. Detta som informanterna säger om att tänka på nya sätt stämmer väl 
överens med Bergsmas studie som undersökte de populäraste självhjälpsböckerna i 
Nederländerna. Hans resultat visade att de populäraste böckerna inte fokuserade på hur individer 
ska komma över olika problem utan hur de ska hantera dessa och växa som individer.94 Där växa 
i informanternas ögon innebär att tillförskansa sig verktyg ur självhjälpskulturens utbud som 
hjälper dem att förändra det möjliga istället för att gräva djupare i det de inte kan göra något åt. 
 

”Budskapet är ju att du kan bli vad du vill”  
Sökandet efter den unika identiteten kan framställas som ett nytt modernt problem som vuxit sig 
starkare över tid.95 Förr var det inte naturligt att varje person hade en stark egen identitet som 
inte var lik någon annans, inte heller var det vanligt att en individ kunde byta livsstil lika hastigt 
som man kan i dagens samhälle.96 Giddens menar att media bidrar till den mångfald av 
valmöjligheter en individ ställs inför genom att förmedla en rad olika erfarenheter som individer 
annars inte kommer nära.97 Han menar att individen idag kan sätta på sin TV eller öppna sin 
tidning och erbjudas en rad olika exempel på hur människor lever sina liv utan att för den delens 

                                                 
94 Ad Bergsma (2008) Do Self-help books help? i Journal of Happiness Studies Vol. 18 nr 3 s. 347 
95 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 94 
96 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 94 
97 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 104 
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skull befinna sig på samma lokala plats.98 Featherstone utvecklar detta när han säger att dagens 
nya hjältar och idoler är de stjärnor och idoler som dagligen framträder på bioduken eller i Tv-
rutan.99 De visar upp lyckade sidor hos sig själva som vi tittare borde eftersträva. De 
programledare eller deltagare som exponeras i självhjälpsindustrin kan jämföras med de stjärnor 
som Featherstone talar om. Den globala arenan erbjuder information kring hur du ska lyckas med 
de projekt du tar dig för, det gäller bara att sätta på din Tv eller öppna din självhjälpsbok.100 När 
jag frågar informanterna om deras användande av självhjälpslitteratur och program har fått dem 
att tänka på sin identitet eller livssituation samt vad de kan göra för att förändra något i sina liv 
svarar de alla ja. På olika sätt har de börjat tänka på hur de lever sina liv samt vilka val de har gjort 
hittills samt vilka de kan göra i framtiden. På detta sätt har de enligt Giddens ett reflexivt 
tänkande kring sin identitet och ett reflexivt handlande då de gör ändringar i sina liv. 
Informanterna menar att de när de läst en bok eller sett ett TV-program börjar utveckla sin 
identitet genom exempelvis välja en ny livsstil eller förändra den rådande.  
 

Kajsa: Jo men det är väl det just att man liksom får reflektera över hur man själv 
lever sitt liv tycker jag, att man får tankeställare och man blir inspirerad till att 
om man känner att såhär kanske jag inte vill leva mitt liv att man blir inspirerad 
till att liksom ändra sin livsstil sina vanor… 

 
Karin: Budskapet är ju att du kan bli vad du vill, det är bara du själv som sätter 
gränserna, alltså måste ju jag justera mig själv för att nå fram till något bättre 

 
Giddens menar att alla dessa val som en individ tvingas göra inte bara handlar om att välja hur 
man skall handla utan vem man vill vara.101 Att exempelvis börja träna, äta nyttigare eller lägga upp 
planer för att inte stressa bidrar således till att omforma en individs person. Johan menar att 
självhjälpskulturen har varit en ”push” i rätt riktigt för honom när han tog beslutet att efter 12 år 
börja studera igen. Att bli någon eller göra en ansträngning för världen var något som Sara hörde 
och tog fasta på när hon kollade på ett avsnitt av Oprah.102 Den lärdomen var inte orsaken till att 
hon började studera men hon menar att den förändrade hennes sätt att tänka på sina studier, att 
de kommer leda till att hon blir någon. 
 

                                                 
98 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 105 
99 Mike Featherstone, Mike Hepworth och Bryan S. Turner (1991) The Body: social process and cultural theory London. 
SAGE Publications Lt. s. 172 
100 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 105 
101 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 102 
102 Med Oprah syftar informanten på The Oprah Winfrey Show som är en amerikansk pratshow som leds av Oprah 
Winfrey sedan 1986. Serien är en av de första pratshowerna och mycket populär och starkt etablerad inom 
självhjälpsindustrin. Programledaren lyfter frågor inom områden som fokuserar på människans fysiska, psykiska samt 
mentala hälsa men gör även intervjuer med musiker och skådespelare et cetera. Mer information finns på: 
http://www.imdb.com/title/tt0090493/ (2011-05-24) 

http://www.imdb.com/title/tt0090493/


 21 

Även om man blir inspirerad av en bok eller ett program är det inte säkert att förändringen blir 
genomförd så som man hade tänkt sig. Marie menar att det är lätt att inspirerad men det är 
svårare att hålla motivationen uppe.  
 

Marie: Ja vill ju förbättra sig själv och må bättre, äta bättre framförallt, det vill 
man ju, man blir ju jätteinspirerad men sen går det några dagar så har man 
tappat inspirationen i alla fall. 

 
Om informanterna i slutändan gör val som ändrar deras identitet eller livsstil beror således på om 
de har motivationen att genomföra dem. Kanske kan den ström av information som når 
informanterna göra det svårare att välja vilken bana man ska följa. Detta diskuterar Featherstone 
när han säger att de bilder som produceras i media kan vara förförande men svåra att nå upp till 
då det ofta krävs drastiska förändringar för att uppnå det resultat som presenteras i media.103 Det 
kan finnas en risk med att utbudet är så pass stort att det blir en enda djungel av tips och råd för 
informanterna att följa. Rainwater hävdar att det finns många valmöjligheter för en individ som 
exempelvis vill gå ner i vikt, passar inte en metod finns det ett aldrig sinande utbud av andra 
metoder att följa.104 Boel menar att det är viktigt att man förhåller sig kritiskt till det man tar in 
och ställer sig frågande till om de förändringarna man ämnar göra verkligen är nödvändiga. 
 

Boel: Och sen att vi, det är också en sån grej, vi lever i ett sorts 
informationssamhälle och sen är det ju upp till och det blir ju också en spiral, 
om det kommer för mycket information och så har man inte kunskapen eller 
mognaden att kunna sortera och vara kritisk, då blir man ju ännu mera vilsen, 
och då tar man ju hjälp av ännu mera information som kommer så det bara 
snurrar runt tror jag. 

 
Vi lever i ett samhälle som präglas av alternativa livsstilsmöjligheter och menar Giddens att det 
har blivit allt viktigare med en livsstilsplanering.105 En sådan planering bör vara grundläggande inom 
varje individs reflexiva bana för att individen inte skall hamna i den värld som Boel talade om, en 
värld som bara snurrar. Om du vill göra några avgörande val i ditt liv bör du planera för denna 
förändring, planen skall vara genomarbetad för att den skall utfalla med ett lyckat resultat.106 Att 
misslyckas med sin plan, sin identitetsomformning eller val av en annan livsstil, kan bli ett stort 
nederlag för individen. Boel och Karin menar att de likt Marie kan känna sig väldigt inspirerade 
precis när de sett ett TV-program eller läst en självhjälpsbok men att de lika snabbt kan tappa all 
ork och energi och genomföra någon förändring.  
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Självhjälp vs. Experthjälp 
Jag frågade informanterna om de ansåg att självterapi kan vara ett substitut eller ett komplement 
till traditionell terapi. Vidare undrade jag vart de skulle vända sig om de ansåg att de behövde 
hjälp med ett problem kopplat till kroppen, fysiskt eller psykiskt. Såhär tyckte Boel och Erika. 
 

Boel: Nej. Eller ah… alltså allt är ju relativt det beror ju på alltså hur mycket, 
vad är det för typ av självhjälp man ska ha? Behöver jag hjälp att bara få ordning 
på mina vardagliga sysslor för att jag ska slippa stress? Då kan ju en bok, en 
vanlig bok som man kan köpa i en bokhandel vara bra bara för att få tips för hur 
man kan organisera för att jag ska må bättre på grund av den vardagliga stressen. 
Men bottnar problemen i djupare saker. Med om det är barndom eller trauman 
eller vad det nu kan vara då måste man ha professionell hjälp. 
 
Erika: Ja jag tror att till den viss gräns så kan det det, när det handlar om riktiga 
problem, är det större saker så kan inte ett sånt här TV-program eller en bok 
hjälpa dig utan jag tror att det kan få dig att komma framåt, att komma ur 
negativa tankebanor, det tror jag var skitbra, det var ju liksom därför jag läste det 
för att få in en ny, för att se på sitt liv på ett nytt sätt, på så sätt tror jag det kan 
vara jättebra att läsa sådana böcker. Jag tror att det kan ju aldrig ersätta 
psykologhjälp för någon som behöver det. 

 
Erika och Boel menar att det är okej att använda självhjälp som ett komplement om de problem 
som en individ behöver hjälp med kretsar kring ”vardagliga problem”. Alltså problem som inte är 
allt för djupa eller kretsar kring annat än hur individer skall få vardagspusslets alla bitar att falla 
samman.  Karin och Cornelia menade att självhjälp skall användas som en förstärkning av terapi 
inte som ersättning.  
 

Karin: Mmm det tror jag… det är väl det att det inte ska ersätta det andra bara. 
Eller om man behöver hjälp av en psykolog eller liknande då vet jag inte hur 
mycket det hjälper med självhjälpsböcker hur mycket man fixar själv och då tror 
jag att man behöver hjälp i vilket fall som helst 

 
Cornelia: Jag tror inte att de kan vara ett komplett komplement för terapi, dock 
tror jag att de kan vara en hjälp på vägen, som en förstärkning. 
 
 

Informanterna hävdar alla att de tror att självterapi kan vara ett bra komplement till de experter 
som tidigare var det första steget när en individ behövde hjälp. Dock var de eniga kring att 
självhjälpskulturen inte helt skall ersätta den institutionaliserade terapin. Små problem kan enligt 
informanterna lösas genom att läsa en självhjälpsbok medan större problem kräver insatser från 
en ”riktig” expert. 6 informanter reflekterar även över det faktum att det kan vara svårt för en 
individ att göra den avvägningen själv, när man klarar sig ensam och när man behöver hjälp av en 
expert.  
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När det gäller hur de själva skulle göra om de hade ett problem säger ett par informanter att de 
redan har gått i traditionell terapi medan resten hävdar att de inte skulle se något fel med att gå till 
en psykolog om de behövde det. Bilden av att människorna skulle ha tappat förtroende för 
experterna stämmer inte överrens med informanternas åsikter. Dock menar det att även om de 
inte har en bild av att terapi skulle vara något dåligt så kanske deras bild inte stämmer med övriga 
samhället. Men här skiljer sig deras utsagor. 3 informanter menar att det ses som ett nederlag om 
en individ går till en psykolog medan resterande 6 anser att det har blivit finare att gå i terapi. 
Amanda menar att det i vissa kretsar skulle vara konstigt om inte alla hade gått i terapi någon 
gång i sitt liv. Amanda sammanfattar detta såhär: 
 

Amanda: Jag tror att söka information själv skulle nog vara finare än att gå till en 
psykolog i vissa kretsar, men jag tycker att det har blivit mycket finare än det har 
varit, förut var det mer hemligt nu är det mer accepterat, i vissa kretsar är det 
nästan som att man blir förvånad om du inte går till en psykolog. I vissa kretsar 
tror jag att det har blivit mer accepterat. 

 
Självhjälpskulturen har enligt Seale bidragit till att minska expertsystemens förtroende och att 
allmänheten idag har svårt att bestämma sig för vilken hjälte de ska lita på.107 Psykologen inom 
sjukhusets väggar eller experten i Tv-rutan? Då Tv-kanalerna framställer sina experter som lika 
trovärdiga som en terapeut blir det svårt för individen att välja vem man skall lita på. Seale menar 
att självhjälpsprogram ofta framställs på ett underhållande lättsamt sätt och att det är därför den 
har en så pass stor publik.108 Samtidigt är det inte längre lika tabubelagt att gå i terapi. Kanske är 
det på grund av dessa dubbla synsätt på terapi som informanterna har svårt att enas om vilken 
väg de själva skulle välja. Giddens menar att valet mellan terapi och självhjälp är ett resultat av det 
moderna samhälle vi lever i.109 I och med självhjälpskulturens expandering står nu denna kultur 
som ett komplement eller substitut i förhållande till de traditionella institutionerna. Hjälpen på en 
individs problem är således många och det gäller för individen att själv överväga vilken väg hon 
eller han ska välja. Bergsma vidmakthåller att självhjälpsböcker inte är av ondo då det är den 
främsta kanalen där psykologiska insikter kan nå en bredare massa på ett lättillgängligt sätt.110 
Giddens påstår att individen väljer den traditionella vägen om det förhåller sig på det sättet att det 
är ett akut dilemma som föreligger behandling.111 Men när det gäller mindre dilemman är det inte 
ovanligt att individen konsulterar flera experter samt söker sig till den hjälp som erbjuds i en 
självhjälpbok eller i ett Tv-program.112 Detta är något informanterna diskuterar när de säger att en 
individ som mår riktigt dåligt borde söka sig till en psykolog medan självhjälp kan vara bra om 
det gäller vardagliga mer oproblematiska dilemman. Vidare kan individens reflexiva sida komma 
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att läggas åt sidan när det gäller hanterandet av ett akut problem.113 Lider du av något som gör dig 
så pass sjuk att du har svårt att hantera vardagen så är det enligt Giddens inte lika intressant att 
utvecklas på ett personligt plan med hjälp av en psykolog, då handlar det om överlevnad. All 
terapi innebär inte och förutsätter inte heller att individen är reflexiv, i alla fall inte då det gäller 
problem som hotar individens hälsa på ett djupare plan. Den kraft som tidigare låg på att handla 
reflexivt läggs då istället på att hantera det okontrollerbara.114 
 
Bergsma menar att självhjälpsböcker de facto kan jämställas med den effekt som traditionell 
terapi kan ge individer med olika problem.115 Även om självhjälpsböcker kan hjälpa så menar 
Bergsma att effekten är högst personlig samt att vilken typ av problem det gäller är en avgörande 
faktor.116 Man kan följaktligen inte dra några förhastade slutsatser att en bok kommer hjälpa just 
mig bara för att det hjälpte någon annan. Detta diskuterar även informanterna när de säger att det 
som avgör om självhjälpskulturens utbud kan hjälpa en individ beror på vad individen behöver 
hjälp med. Bergsma ger några exempel när han säger att självhjälpsböcker visade sig vara effektiva 
i behandlingen av ångest, depression samt en mildare form av alkoholmissbruk medan effekterna 
inte var lika lyckade när det gällde personer som ville sluta röka eller missbrukade alkohol gravt.117 
Återigen kommer vi in på att de personer som lyckas med självterapi är de med hög motivation 
samt en stor tillit till självhjälpskulturen.118 Du måste således själv vara drivande i jakten på din 
nya livsstil eller identitet samt vara reflexiv när det gäller den process som självterapin är. När jag 
frågar Sara om självhjälp kan vara ett komplement till en psykolog säger hon: 
 

Sara: Ja men ja men det skulle jag nog säga att det skulle man, det skulle kunna 
va så faktiskt men samtidigt så har du ju en människa framför dig om du går till 
en psykolog, du kan ju få, du vet ju om den här personen menar verkligen väl, 
lyssnar på dig, ger dig den här uppmärksamheten du behöver och råden och 
verkligen är, att du kan lita på den här personen helt enkelt. Men läser du då vet 
du ju inte riktigt, du kan ju inte se riktigt syftena direkt som ligger där mellan 
raderna. Men återigen då kanske det krävs en mer balanserad person som läser 
och tittar på programmen men då är det nog mer att man kan välja och vet vad 
som kan vara bra för en. 

 
Sara menar även hon att självhjälp kan vara ett komplement men hon tar även upp en faktor som 
Bergsma diskuterar, att den roll som psykologen har är avgörande om terapin lyckas eller inte.119 
En psykolog fungerar som den motiverande utomstående faktorn som självhjälpterapin saknar. 
Självhjälpsterapins utfall är helt avgörande individens egen vilja att lyckas. Om individen en dag 
tappar viljan att fortsätta kan psykologen fungera som den katalysator som får terapin att gå 
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framåt, ensam kan det vara svårt att hålla lågan brinnande. Alla informanterna påstod att de mer 
eller mindre blir inspirerade av att göra förändringar i sina liv efter att ha läst en självhjälpbok 
eller sett ett Tv-program men att de ofta tappar denna motivation när de måste genomföra 
förändringarna på egen hand. 
 

Risker med självhjälpskulturen 
Vi talar om för och nackdelar jag och informanterna och kommer in på den ekonomiska 
baksidan av självhjälpskulturen. Bergsma menar att författarna och publicisterna bakom böckerna 
såklart vill ha så höga försäljningssiffror som möjligt.120 Detta gäller även Tv-programmen, när jag 
och Boel pratar så säger hon att hon är medveten om att hon hjälper till att snurra det stora 
ekonomiska ekorrhjul som självhjälpsindustrin i slutändan ändå är. Desto mer tid Boel lägger på 
att titta på ett självhjälpsprogram, desto fler tittarsiffror får de kanaler som producerar 
programmen. Detta leder i sin tur till att kanalerna eller produktionsbolaget kan producera fler 
program när de vet att det finns ett samhälleligt intresse att ta del av utbudet. Boel är sålunda 
medveten av att hon bidrar till att självhjälpsindustrin växer genom att köpa en självhjälpsbok 
eller titta på ett självhjälpsprogram när hon säger såhär: 
 

Boel: Om alla skulle sluta att titta på sånahära saker och köpa sånahära böcker så 
skulle ju den här industrin minska. Så jag hjälper ju till att snurra på det här 
hjulet genom att titta på det här programmet. 

 
När jag frågar informanterna om det kan finnas risker med självhjälpsindustrin svarar några att 
svaga och osäkra individer lätt kan tro sig ha problem som de egentligen inte har, att de letar 
problem hos sig själva. Sara uttrycker sig på detta sätt: 
 

Sara: Ja det tror jag, det tror jag faktiskt, men sen kan man ju må dåligt i 
perioder, det kan ju vara olika anledningar, det behöver ju inte alls vara så heller. 
Man har en fast grund i sig själv och okej att man mår dåligt men man vet man 
är vaksam och man vet liksom att nu är det här bara bluff och så men jag tror 
det är lättare om man faktiskt är sårbar i en period att man gärna vill tro på 
något, man tar till sig det snabbare och låter sig kanske manipuleras så det finns 
absolut en risk där. 

 
Det Sara säger om att individer i en svag stund blir mer mottaglig för nya intryck bedömer jag 
vara en sorts mörk sida hos den reflexiva individen. Identiteten blir ett föremål för utveckling så 
väl som på gott som på ont. Ett öppet sinne inför denna kultur kan bidra till att de tips och råd 
som förmedlas kan både hjälpa och skada en individ om denna inte är kritisk. Informanterna 
anser att det krävs en stark individ med en säker identitet för att inte gå vilse bland de olika 
erbjudanden om att förändra den rådande livssituationen som självhjälpskulturen förmedlar. 
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Karin utvecklar detta med att påpeka att de självhjälpsböcker som finns kan få individer att gräva 
djupare och djupare. När de gräver i sig själva kan det finnas en risk att de inte blir så glada över 
vad de hittar och att detta i sin tur gör individer deppigare än vad de var från början. Att vara 
kritisk när man tar del av denna industri är hennes råd. Bergsma lägger fram en teori om 
missvisande självdiagnostiering när han säger att individer som inte mår bra riskerar att ställa fel 
diagnos på sig själva genom att läsa en självhjälpsbok.121  
 
Giddens menar att individer i dagens samhälle mer eller mindre tvingas att ta in de förmedlade 
erfarenheter som media producerar, i detta fall i form av självhjälpsprogram eller 
självhjälpslitteratur, då dessa förmedlade erfarenheter finns överallt.122 En individ kan råka zappa 
förbi en kanal som visar exempelvis Du är vad du äter. Om denna individ då inte är tillräckligt stark 
att stå emot de erfarenheter som förmedlas kan hon eller han börja tänka kring sin kropp utan att 
det var meningen från början. Självhjälp menar Cornelia är riktad mot en bredare massa medan 
institutionaliserad terapi är fokuserad på en individ. Genom att läsa en självhjälpsbok finns risken 
att du inte får den hjälp som du mår bra av. Hon förklarar detta såhär: 
 

Cornelia: Ja att man inte får den hjälp man egentligen skulle kunna få. Den som 
faktiskt är ordinerad och framtagen för just dig. 

 
Det blir således allt viktigare för individen att förhålla sig på ett sådant sätt till det som förmedlas 
att han eller hon inte riskerar att hamna i en situation som kan vara skadlig. Johan kommer in på 
ett område som berör hur individer ska kunna hantera det som förmedlas i självhjälpsindustrin på 
ett vettigt sätt. Han säger att det kan vara bra att diskutera det man sett med någon i sin närhet, 
annars kan det finnas en risk att individer drar förhastade eller felaktiga slutsatser kring något de 
sett. Boel fortsätter med att säga att hon ofta diskuterar det hon läst i en självhjälpsbok med sina 
väninnor för att få utlopp för det som snurrar i huvudet. Tillgång till ett bollplank efter läsning av 
en självhjälpsbok att titta tillsammans med någon annan på ett självhjälpsprogram tycks således 
vara fördelaktigt enligt informanterna för att individer inte ska riskera att hamna i situationer de 
inte har kontroll över. Kritiska ögon på självhjälpsindustrin tycks vara nyckelordet för att 
industrin skall vara behjälplig snarare än skadlig. 
 

                                                 
121 Ad Bergsma (2008) Do Self-help books help? i Journal of Happiness Studies Vol. 18 nr 3 s. 347 
122 Anthony Giddens (1999) Självet och samhället i den senmoderna epoken Uddevalla. Bokförlaget Daidalos AB s. 224 
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Avslutande diskussion 
Program och böcker som anses tillhöra självhjälpskulturen kretsar, som jag tidigare visat, kring att 
hjälpa individer inom områden som behandlar identiteten, relationer, kroppen och hälsan. Tomas 
Johansson menar att självhjälpskulturen har blivit en kanal för individer som vill hitta lösningar 
på sina problem.123 Områden som fokuserar på individen. Under intervjuerna framgick det att 
denna syn på självhjälpskulturen delades av alla informanter. Vidare ansåg 3 informanter att 
självhjälpskulturen även kunde innehålla program med fokus på matlagning eller inredning. Dessa 
informanter förklarade att även om det inte var fokus på kroppen så ansåg de mådde bra av att 
kolla på ett inredningsprogram eller matlagningsprogram och att det på detta vis kunde ses som 
ett självhjälpsprogram. Denna syn var för mig ny men intressant. Detta visar att vad som 
definierar ett självhjälpsprogram är en högst personlig avvägning. Vad som fungerar som 
självhjälp för vissa behöver således inte fungera för andra. Detta kan kopplas till citatet från 
Thomas Johanssons bok som jag använde mig av i inledningen av denna uppsats. Att vi söker 
nya vägar att hantera ohälsa.124 Även om ett Tv-program inte är ett program som vars fokus 
ligger i att hjälpa individer att må bättre så kan det ändå fungera läkande eller tröstande. Vad som 
fungerar som självhjälp visar sig således vara en högst personlig avvägning. Informanterna har i 
denna studie alltså visat att självhjälp definieras på subjektiv nivå, då de använder sig av uttalade 
självhjälpsprogram med fokus på kroppen och identiteten samt av Tv-program med fokus på 
inredning och matlagning för att må bättre. 
 
Min ansats var att arbeta med uppsatsen på ett induktivt sätt, att undersöka min idé i relation till 
empiri och teori. Dock märkte jag under intervjuerna att det fanns mer att undersöka, ur empirin 
växte nya tankar och perspektiv fram som jag inte hade räknat med och min studie belyste andra 
sidor än den reflexiva individen. Dessa andra analytiska slutsatser visar hur informanterna ser på 
risker kring användningen av självhjälpskulturen samt hur deras syn på institutionell terapi ser ut. 
En annan aspekt var den att informanterna använde självhjälpskulturen i tröstande syfte, något 
som för mig var en helt ny och spännande insikt. 
 
Informanterna säger att det finns olika anledningar till varför de tittar på ett självhjälpsprogram 
eller läser en självhjälpsbok, gemensamt är dock syftet att få nya sätt att tänka kring olika problem 
samt verktyg att hantera dessa. Deras intressen att söka sig till självhjälpsindustrin i jakt på dessa 
lösningar stämmer överens med Bergsmas teorier om varför individer söker sig till denna kultur 
som är just att hantera vardagliga problem bättre.125 Min idé om att individer som söker sig till 

                                                 
123 Thomas Johansson (2007) Makeovermani – Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget Stockholm. Natur & 
Kultur. s. 227 
124 Thomas Johansson (2007) Makeovermani – Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget Stockholm. Natur & 
Kultur. s. 227 
125 Ad Bergsma (2008) Do Self-help books help? i Journal of Happiness Studies Vol. 18 nr 3 s. 347 
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självhjälpskulturen blir mer reflexiva stämmer överens med vad informanterna berättat för mig 
under intervjuerna. De sade sig bli inspirerade av att förändra sina levnadssätt samt att detta ledde 
till ett mer reflexivt sätt att tänka. Informanternas reflexiva tankesätt kan å ena sidan kopplas till 
Giddens teori om identiteten som en reflexiv process. En process som syftar till individen själv 
söker nya vägar att utveckla sin identitet eller livssituation.126 Den reflexiva processen kan å andra 
sidan även kopplas till Featherstones tankar om att individer idag övervakar sin kropp i en allt 
större utbredning.127 Att denna övervakning sker genom att individen antar ett detta reflexiva 
förhållningssätt gentemot sin kropp. Självhjälpskulturen öppnar dörrar för individer att tänka i 
reflexiva banor. Att omvärdera den information som tas in och se på situationer utifrån andra 
perspektiv än tidigare. Detta projekt kan ses som ett sätt att övervaka kroppens väg från vaggan 
till graven. Som jag tidigare påpekat kan resultaten från denna studie inte appliceras på alla 
individer som nyttjar självhjälpskulturen då studien är baserad på informanternas subjektiva 
verklighet. Detta återspeglas även i det faktum att vissa individer även anser att inrednings- och 
matlagningsprogram tillhör denna kultur. Det är informanternas tolkningar och analyser av 
självhjälpskulturen som varit fokus i denna studie och således deras syn på vilka program som 
tillhör denna kultur som är relevant.  
 
Vidare är det som jag visat i analysen inte säkert att informanterna genomför de ändringar de blir 
inspirerade att genomföra. Men de hävdar ändock att de böcker de läser samt de Tv-program de 
tittar på sätter igång processer som de i vissa fall genomför men som i vissa fall enbart stannar vid 
en tanke. Detta kan kopplas till Giddens som menar att de förmedlade erfarenheter som ett Tv-
program eller en självhjälpsbok erbjuder kan bli för mycket och stort för en individ att ta till sig. 
Samtidigt som Bergsma menar att denna självdiagnostisering inte alltid för något gott med sig.128 
Två risker finns således med självhjälpskulturen där informationen å ena sidan riskerar att tynga 
individer medan den å andra sidan ger individer verktyg att överanalysera sig själva. Om de som 
nyttjar självhjälpskulturen vill lyckas med sin förvandling krävs ett kritiskt samt reflexivt 
förhållningssätt till det som konsumeras. Detta går i linje Rainwater som menar att ett reflexivt 
tankesätt är grundläggande i bemötandet med självhjälpskulturen.129  
 
Analysresultatet pekar på att informanterna inte bara blir mer reflexiva i sitt handlande genom att 
använda sig av självhjälpskulturen. Det framgår även att informanterna även använder denna 
kultur som en form av tröst. Informanterna känner sig mindre ensamma om sina problem när de 
ser att andra har samma svårigheter att hantera vardagen. Vidare använder vissa informanter 
självhjälpsprogram för att få en urladdning, de tittar på någon som mår dåligt, gråter och mår 
sedan bättre själva. Här kan jag tänka mig att självhjälpsprogram kan fungera i ett preventivt syfte. 
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127 Mike Featherstone, Mike Hepworth och Bryan S. Turner (1991) The Body: social process and cultural theory London. 
SAGE Publications Lt. s. 171 
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Att informanterna kan lätta på trycket genom att gråta ihop med någon i Tv-rutan som har 
samma bekymmer som den. På detta sätt får de regelbundna utlopp för det som tynger dem 
istället för att explodera i något okontrollerat längre fram. Att informanterna tittar på 
självhjälpsprogram regelbundet är något som stämmer överens med Algis Valiunas studie som 
kom fram till att en individ som en gång börjat kolla på självhjälpsprogram ofta återkommer fler 
än en gång.130  
 
Informanterna menar att även om självhjälpsböcker och självhjälpsprogram kan fungera som ett 
komplement till traditionell terapi så ska man vara försiktig med att lita på alla de råd och tips 
som förmedlas. De menar att det kan finnas risker om svaga individer tittar på exempelvis Du är 
vad du äter eller läser en bok av Mia Törnblom. Risken i detta fall är att individerna tror sig ha 
problem som de inte har genom att gräva i sig själva. Informanterna menar att man bör ha ett 
kritiskt förhållningssätt gentemot det man tar in. Man bör veta vad man vill ha ut av det man 
konsumerar, vad man vill ha för förändring. Rainwater säger att det förutom ett reflexivt 
tänkande även krävs kroppskännedom hos de individer som tar del av självhjälpskulturen för att 
denna skall vara behjälplig.131 Detta kan såklart vara problematiskt då kroppskännedom samt ett 
kritiskt öga gentemot det som konsumeras kan vara svårt att ha i bakhuvudet hela tiden. Något 
som informanterna tar upp när de säger att de blir inspirerade att göra förändringar men sedan 
inte har kraften att genomföra dessa. Detta kan delvis bero på att de hela tiden pumpas med flera 
och tvetydiga budskap hur man exempelvis ska nå sin målvikt eller stärka sina relationer. Den 
ultimata vägen till lycka är inte alltid ensidig. Seale hävdar slutligen att det kan vara fördelaktigt att 
ta reda på om det man läser i en självhjälpsbok eller ser på ett självhjälpsprogram verkligen är 
vetenskapligt bevisat.132 En kritisk och reflexiv ingång gentemot självhjälpskulturen tycks således 
vara grundläggande i informanternas ögon. Min uppfattning är att detta förhållningssätt gentemot 
självhjälpskulturen är vettigt och nästan nödvändig för att inte gå vilse i den labyrint av tips och 
råd som självhjälpsindustrin förmedlar. 
 
Det har varit intressant att genomföra denna studie. Jag har tack vare informanterna samt de 
böcker och artiklar jag läst fått nya glasögon att se genom på självhjälpskulturen. Jag har fått en 
massa tips av informanterna på olika sätt att förhålla sig till livets alla prövningar. Något som jag 
anser vara berikande. Det är min förhoppning att denna studie bidrar till en ökad förståelse kring 
en industri som kan vara svårbegriplig oavsett om man är ett inbitet fan av självhjälpskulturen 
eller en debutant på området. 
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Sammanfattning 
Mitt syfte har i denna studie varit att analysera och undersöka om individer som använder sig av 
självhjälpskulturen blir mer reflexiva i sitt handlande. Studien bygger på nio intervjuer med åtta 
kvinnor och en man i åldern 22-34 år. Dessa individer har ett intresse kring självhjälpsindustrin 
och nyttjar denna regelbundet genom att titta på självhjälpsprogram eller läsa självhjälpsböcker. 
För att samla empiri har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som spelats in och sedan 
transkriberats. Transkriptionerna har sedan analyserats, begreppsliggjorts och slutligen 
kategoriserats. Min metod har varit Grundad Teori i så väl insamling som analys av 
empirimaterial. Jag har använt mig av den brittiska sociologen Anthony Giddens teorier om 
reflexivitet och Mike Featherstones teorier om kroppen och övervakning kopplat till tidigare 
forskning kring självhjälpskulturen. Under analys presenteras vad jag kom fram till under arbetet 
med empirin. I den första delen börjar jag med att visa vilka program och böcker som lyftes upp 
mest av informanterna samt hur ofta de använder sig av självhjälpskulturen. Därefter i den andra 
delen, Den nya formen av tröst, börjar min analys då jag visar på vilket sett informanterna använder 
sig av självhjälpsindustrin i ett tröstande syfte. Den tredje delen ”Växa som människor” beskriver 
hur informanterna använder denna industri för att hitta nya sätt att hantera vardagen. De menar 
att de fått sig flera tankeställare kring hur de ska leva sina liv för att bli mindre stressade samt 
sluta älta sådant de inte kan förändra. I den fjärde delen ”Budskapet är ju att du kan bli vad du vill” 
gör jag en jämförelse med vad informanterna berättat för mig och Giddens teori om reflexivet. 
Här visas på ett tydligt sätt hur min idé om självhjälp som en reflexiv process hos individen 
bekräftas av informanterna. Den femte delen Självhjälp vs. Experthjälp fokuserar på att undersöka 
om självhjälpskulturen kan vara ett komplement till den traditionella institutionaliserade terapin. I 
den sjätte och sista analysdelen Risker med självhjälpskulturen beskriver jag baksidan av 
självhjälpskulturen. Informanterna menar att industrin inte är något uteslutande positivt då det 
kan finnas risker att svaga individer blir sjuka av att gräva för mycket i sitt inre. Slutligen följer en 
avslutande diskussion. 
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