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Abstrakt 

Vi valde att göra en undersökning med syftet att ta reda på hur 
ungdomar på gymnasiet mår och hur de tänker om sin livsvärld. Detta 
på grund av alla diskussioner kring att ungdomar mår dåligt som pågår 
ute i samhället idag.  

Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie bland nio ungdomar i 
Ragunda och Sollefteå kommun som går på två olika gymnasieskolor.  
Intervjuresultaten har vi sedan sammanställt och tolkat utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv. Detta för att fritt kunna tolka svaren 
utifrån ungdomarnas egna erfarenheter.  

Resultaten visade att ungdomarna vi intervjuat mår bättre än förväntat. 
De är trygga i sig själva och inte stressade över alla viktiga val och 
tankar på framtiden som tidigare forskning säger att många av dagens 
ungdomar är. Resultaten visade även att dessa ungdomar har en relativt 
klar bild över vad de vill göra i framtiden och att de inte påverkas allt 
för mycket av vad familj och kompisar tycker.  De utgår till stor del från 
sig själva tack vare ett bra stöd hemifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ungdomar, identitet, livsvärld, framtid, tankar och 
uppfattningar 
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Inledning  

En generell uppfattning i dagens samhälle är att många ungdomar mår 
dåligt. De känner stress över de viktiga val de måste göra, val som kan 
komma att spela en stor roll för deras framtid. Val av gymnasieskola, 
program/linje och inriktning, ska man flytta eller ska man bo kvar 
hemma? Vad tycker kompisarna och vart ska de ta vägen? Vad påverkar 
dessa avgörande val? Spelar det någon roll vad kompisar, familj och 
allmänhet tycker, vilka krav eller förväntningar som ställs på 
ungdomarna inför deras olika livsval? 

Under ungdoms- och skoltiden byggs ungdomars identitet till stor del 
upp. Det är många faktorer som påverkar denna identitetsprocess och 
det är en process som pågår under hela ungdomstiden.  

Som blivande lärare vill vi få en djupare insikt i hur ungdomarna runt 
omkring oss tänker, känner och mår. Ju mer vi vet om hur ungdomarna 
tycker och tänker om deras livssituation och eventuella problem desto 
lättare blir det att förstå dessa ungdomar senare när vi kommer ut till 
skolorna och ut i arbetslivet.  

Vår problemformulering handlar om hur ungdomar upplever sin 
livsvärld, alltså sin egen vardag precis som den upplevs oberoende av 
förklaringar.  Vilka faktorer påverkar ungdomar i deras val i livet och i 
identitetsutvecklingen? 
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Bakgrund  

I bakgrunden kommer vi först att presentera en kortare historisk 
tillbakablick inom ämnet ungdomsforskning samt begreppet identitet 
och hur det kan förstås. Huvuddelen i vår bakgrund utgörs av forskning 
som gjorts inom vårt aktuella område. Vi redogör för olika 
forskningsresultat som rör förståelse av ungdomars livsvärld och 
livsberättelser samt olika faktorer som kan räknas in under dessa 
begrepp.  

 

 

Ungdomsforskning 

I begreppet ungdomsforskning ingår olika forskningsområden och 
discipliner. Ungdomsforskning kan ses som ett tvärvetenskapligt 
forskningsfält där olika perspektiv, teori- och metodtraditioner samt 
vetenskapliga discipliner samexisterar (Stafseng 1990 s. 14). Begreppet 
ungdomsforskning kan alltså delas upp i flera olika områden som till 
exempel ungdomskultur, utbildning, arbete och framtid samt i 
discipliner som till exempel sociologi, pedagogik och psykologi.  

Det finns inga tydliga avgränsningar mellan dessa olika 
forskningsområden och discipliner utan de löper in i varandra, vilket 
gör det svårt att få ett klart och tydligt svar på vad som är 
ungdomsforskning eftersom det visar sig att det är väldigt mycket som 
ryms i det begreppet. 

Bjurström (Öhlund & Bolin red. 1994 s.14f) redogör för att ungdoms-
kultur som begrepp börjar användas runt 1960-talet i vetenskapliga 
sammanhang i Sverige. Inspirationen kommer då från en amerikansk 
sociolog vid namn James Coleman och hans bok ”The Adolescent 
Society” (1961). Coleman hade studerat ungdomssamhället och hans 
studie fick stor betydelse för ungdomskulturforskningen både i Sverige, 
Europa och USA. Detta genom att studien mer än någon annan studie 
bidrog till att föra in begreppet ungdomskultur i den vetenskapliga 
diskursen, detta genom att den avgränsade inre sociala strukturen i 
olika ungdomsgrupper som sitt huvudsakliga studieobjekt. Begreppet 
”adolescens” har använts för att beskriva den inre psykiska 
utvecklingen där den unge psykiskt övergår från att vara barn till att bli 
vuxen och under denna period bildas ”jag- identiteten”.    
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Bjurström (Öhlund & Bolin red. 1994) redogör för några grundläggande 
tankefigurer som spelar en viktig roll inom ungdomsforskningen. 

• Föreställningen om en vidgad klyfta mellan ungdoms- och 
vuxenvärlden. 

• Föreställningen om ungdomsvärlden som en avvikelse från 
vuxenvärlden. 

• Föreställningen om ungdomsperioden (adolescensen) som ett 
kritiskt stadium i livscykeln, som kan ge upphov till ett brott i 
identitetskrisen. 

Alla tre tankefigurer har sina för- och nackdelar och alla har på sitt sätt 
spelat en viktig roll inom ungdomsforskningen. Vi har i vår forskning 
tagit ett större stöd ur den tredje punkten, att ungdomsperioden är ett 
kritiskt stadium i livet och saker som händer i den perioden är av största 
vikt för ungdomen.  

 

 

Identitet 

Identitet är ett begrepp som handlar om vem man är. Det handlar om att 
vara samma person från dag till dag och från situation till situation 
(Stier 2003 sid. 17). Ens självbild. Under ungdomstiden är identitet och 
identitetsskapande en stor del av livet, ju säkrare man är över vem man 
egentligen är desto lättare är det att göra sina livsval. Wrangsjö (Frisén 
& Hwang red. 2006 s. 128) förklarar begreppet identitet som en kompass 
som visar den övergripande riktningen i livet.  

Identitet handlar om det vi upplever oss vara; vem vi är, hur vi är och 
vad vi är. Det här är något som inte är givet från födseln. Var och en 
måste själv välja vem man vill vara utifrån sina egna önskningar och 
med sin egen handlingskraft forma sitt liv och sin identitet (Lindgren 
2009 s. 40). Detta är något som alla tvingas till i dag i vårt 
individualiserade samhälle. Identitetsutvecklingen sker till stor del 
under ungdomsåren (Wrangsjö  i Frisén & Hwang red. 2006 s. 126). 
Genom erfarenheter byggs den upp och utvecklas. Som ungdom kan det 
vara väldigt förvirrande med allt som händer i ens kropp med tankar 
och känslor så det är lätt hänt att känna sig vilsen. Det är under 
ungdomen som man börjar ta ställning till och fundera över vem man 
egentligen är, vad det är som är viktigt för just mig och vad det är man 
vill få ut av livet (Frisén & Hwang 2006 s. 126). 
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Att finna sin identitet är något som tar tid och som måste få ta tid, och 
det är inget man gör enbart på egen hand. Enligt Ahlgren (Hagström 
red. 1999 s. 92) skapar individen sin identitet i dialog med andra 
människor. I detta samspel mellan människor utvecklas även deras 
medvetande om deras identitet. I dagens samhälle har ungdomar större 
tillgång till omvärlden än tidigare. Det är lättare att ge sig ut och resa 
och medias framfart har gjort att kontakten med omvärlden förenklats 
genom till exempel Internet och TV (Lalander & Johansson 2007 s.108). 
Detta innebär ändrade förutsättningar för ungdomar i deras 
identitetsskapande. Ändrade förutsättningar behöver inte enbart vara 
positivt. Det finns enormt många olika sätt på hur man kan leva sitt liv 
och vad man kan göra. Detta kan lätt skapa en förvirring och det kan 
även bli svårt att skilja på vad det är man själv vill och vad man 
förväntas att vilja (Giddens 2003). Med alla dessa möjligheter tar man 
lätt för givet att alla vill ut och resa, att alla vill se så mycket som möjligt 
av världen och uppleva en massa nya saker innan de slår sig till ro 
någonstans och blir ”vuxen”.  Att stanna kvar i närheten av hemmet och 
kanske gå i sina föräldrars fotspår kan nästan ses som något konstigt 
och oförståeligt trots att det som sagt är upp till var och en vad de vill 
göra med sina liv.  

 

 

Ungdom 

Det finns många olika sätt att definiera begreppet ungdom. De allra 
flesta som får frågan ”vad är ungdom?” tänker nog spontant att det är 
en fas eller period i livet. En övergång från barndom till vuxen ålder. 
Uppfattningarna om hur lång ungdomsperioden är skiljer sig åt, den 
har blivit längre och gränserna har blivit mer diffusa, men man kan 
ändå rama in den mellan åren 11-20.  

Den inleds med puberteten vid 11-13 års ålder och sträcker sig tills man 
etablerat en vuxentillvaro, och får den vuxnes rättigheter och plikter 
som infaller vid 18-20 års ålder (Fransson, Lindh 2004 s.11). 
Ungdomstiden ses som en i huvudsak framtidsinriktad livsfas (Kåks 
2007 s.54). Med det menas att personen i fråga under sin ungdomstid 
har större delen av livet framför sig, den har sin framtid att fokusera på.  
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I Ungdomsstyrelsens rapport från 1998 avgränsas ungdomsbegreppet 
som fem teman. 

- Ungdom som en period i människors livsfas när personen varken 
betraktas som barn eller vuxen 

- Ungdom som har att göra med en gränsdragning när människor 
biologiskt och fysiologiskt blir könsmogna 

- Ungdom har psykologiska innebörder. De klassiska 
”adolescensproblemen” har flyttats uppåt i åldrarna 

- Ungdom som social kategori. Indikationer som man allmänt sett 
är överens om utmärker ett vuxenblivande är exempelvis faktorer 
som att ta ansvar för egna beslut, hitta sin identitet och försörja 
sig själv 

- Ungdomskulturen har att göra med hur man ser ut och uppför 
sig. 

Denna avgränsning visar tydligt hur man kan dela upp eller definiera 
begreppet ungdom.  

Då forskning om ungdomar är mycket mer begränsad än forskning om 
vuxna, kan vi inte veta så mycket om hur våra ungdomar tycker och 
tänker (Kåks 2007). Mycket av tidigare gjord forskning är enkätbaserad 
och visar inte hur ungdomar tycker och tänker om sin livssituation och 
det är sådan forskning det borde finnas mer av.  Att fylla i en enkät med 
i förväg givna svarsalternativ ger inte en helt sanningsenlig bild av 
verkligheten. Det vore bättre att göra undersökningar med intervjuer för 
att få en inblick i hur ungdomars liv ser ut.  

 

 

Positiv ungdomsutveckling och karaktärsstyrkor 

Begreppet positiv ungdomsutveckling presenteras av Damon (2004 s.13) 
som en ny syn på ungdomsforskning och verkar som ett program 
framtaget för att hjälpa ungdomar. Den här nya synen växte fram ur ett 
missnöje för den negativa syn som samhället, media och många som 
arbetar med barn och ungdomar sedan länge har på dagens ungdomar. 
Synen många har på ungdomar undervärderar deras sanna kapacitet 
genom att fokusera på deras fel och brister istället för på deras 
utvecklingsbara potential.  
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Damon menar att vi ska se på ungdomar som en resurs för samhället 
istället för ett problem, att vi ska se deras potential istället för att 
fokusera på deras brist på kunskap och kapacitet. Positiv 
ungdomsutveckling grundas på tre grundpelare: barnets natur, 
interaktionen mellan barn - samhälle och moral uppväxt.  

Det som är viktigast är att man fokuserar på varje barns unika talanger, 
styrkor, intressen och framtida potential. Det man försöker hitta genom 
den positiva ungdomsutvecklingen är de viktigaste delarna för att man 
ska kunna fånga alla ungdomars fulla potential (Damon 2004 s.13). Att 
fokusera på förståelse, utbildning och att engagera barn i produktiva 
aktiviteter snarare än att rätta till, vårda eller behandla dem för olika 
brister eller handikapp (Damon 2004 s.15). Det är synen vi har på våra 
ungdomar som måste förändras för att vi ska kunna ge dem rätt stöd 
och hjälp för att de ska kunna utvecklas och trivas med livet.  

Ahlgren menar i sin avhandling (1991) att självförtroendet är viktigt för 
ungdomars handlande och i deras valsituationer. Om man skulle följa 
ett sådant program som ovan nämnda skulle ungdomar kunna utveckla 
ett bättre självförtroende och större kunskaper så att de med trygghet 
kan välja rätt. 

En del i den positiva ungdomsutvecklingen är att lära ungdomar om 
olika karaktärsstyrkor. I skolan bör ungdomar få lära sig om både 
positiva personliga erfarenheter som till exempel glädje och 
tillfredsställelse samt positiva individuella egenskaper som till exempel 
karaktär och åsikter (Park 2004a s. 41).   

En del av de karaktärsstyrkor vi har, till exempel hopp, vänlighet, social 
kunskap och självkontroll sägs fungera som en buffert mot negativa 
händelser i livet som stress och personliga trauman (Park 2004a s. 42) 

Forskning visar att ungdomsutvecklingsprogram motverkar ungdoms-
graviditet, misslyckanden i skolan på olika kurser och prov samt 
avhopp från skolan samtidigt som de ökar resultaten och attityden 
gentemot att gå i skolan. (Park 2004a s. 43). Forskningen visar även att 
dessa program ger långsiktiga positiva effekter inför samhällstjänst eller 
volontärarbete, måluppsättning och måluppfyllelse samt att agera mer 
socialt (Park 2004a s.43). 

Raising happy, healthy, and moral children is the ultimate 
goal not only of all parents but also of all societies. (Nansook 
Park 2004a s.40) 
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Glada, friska och moraliskt uppfostrade barn är målet för alla föräldrar 
och hela samhället och för att nå dit måste barnen bli involverade och 
delaktiga i det arbetet. Ungdomstiden är en viktig men samtidigt kritisk 
period i en människas liv. Det är mycket som händer under 
ungdomsperioden som påverkar inte bara ungdomstiden utan också 
resten av livet. Ingen kan med säkerhet säga hur påverkade ungdomar 
blir av saker som händer under denna period. 

 

 

Livstillfredsställelse och välmående 

Goldbeck et al.(2007) talar i sin artikel ”Life satisfaction decreases 
during adolescense” om livstillfredsställelse bland ungdomar och har 
gjort en undersökning i Tyskland rörande detta som visar att 
livstillfredsställelsen minskar under ungdomstiden. De har undersökt 
effekten av ålder och kön i den tyska ungdoms/student populationen i 
åldrarna 11 till 16 år, åldrarna där de mesta förvandlingarna i 
ungdomars liv görs. Huvudfrågorna i undersökningen var: minskar 
tillfredsställelsen under ungdomstiden, finns det könsspecifika effekter 
av livstillfredsställelsen under ungdomstiden och finns det några 
skillnader mellan specifika sociala subdimensioner av livstillfreds-
ställelse som rör ålder eller kön. Det är en skolbaserad undersökning 
gjord på sex olika skolor, tre av dem i Bayerns München och tre av dem 
i en mindre stad på landsbygden i Bayern. För att få ett representativt 
urval har alla tre skolformerna varit delaktiga i undersökningen. De 
deltagande eleverna fyllde i en enkät under skoltid, övervakades av en 
studieassistent och enkäten besvarades anonymt. 

Goldbeck et al. (2007) använder sig av ett instrument som heter ”The 
Questions of Life Satisfaction FLZM”, ett multidimensionellt mätsystem 
av generell livstillfredsställelse och tillfredsställelse med hälsa. Detta 
frågeformulär tillåter respondenten att väga hans/hennes tillfreds-
ställelse med 16 olika domäner av det dagliga livet i relation till den 
subjektiva vikten av varje domän. Innan undersökningen utfördes 
modifierades vissa av frågorna för att passa bättre för ungdomarna 
eftersom det egentligen är ett formulär framtaget för vuxna. Frågorna 
som modifierats är att till exempel inkomst har ändrats till fickpengar. 
Detta för att frågorna bättre ska passa de tilltänkta unga 
respondenterna.  
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Undersökningen var uppdelad i två delar, den första delen graderade 
respondenterna hur viktig varje dimension är på en skala från 1 till 5 för 
att sedan i den andra delen gradera tillfredsställelsen med varje 
dimension på en skala från 1 till 5. Efter detta räknades resultatet ut med 
hjälp av en formel för avvägd tillfredsställelse. Resultatet visade att 
livstillfredsställelsen minskade under ungdomstiden. Tillfredsställelsen 
med vänner och familj minskade medan tillfredsställelsen med 
partner/sexualitet ökade något. Goldbeck et al. (2007) menar att en 
minskning av livstillfredsställelsen kan ses som ett utvecklingsfenomen. 
De menar att livstillfredsställelsen borde ses som en relevant aspekt av 
ungdomars välmående och fungerande i vardagen. 

Ungdomstiden är alltså en mycket viktig tid både för ungdomar och för 
de som arbetar med ungdomar. Det är av högsta vikt att de får stöd för 
att kunna bli självständiga välmående individer och att man tar till vara 
på ungdomstiden på bästa sätt, så att de kan utvecklas till sin fulla 
potential. Ungdomarna ska under sin uppväxt få lära sig att våga lita på 
sin egen kapacitet och kunskap detta för att kunna genomföra sina val i 
livet på ett bra och tryggt sätt. De ska kunna lita på att de har gjort det 
rätta valet.  

Studien visar att ungdomars välbefinnande och välmående minskar 
under ungdomstiden samt att det kan leda till mentala problem som till 
exempel depression, oro, ätstörningar och i förlängningen till och med 
självmord (Goldbeck et al. 2007). Studien visar även att depressiva 
symptom kan sammankopplas med lägre livstillfredsställelse, stress och 
känslor av att inte vara attraktiv för samhället (ibid). Det finns dock för 
lite forskning för att man ska kunna säga att detta är fakta som är 
gällande för alla ungdomar i hela världen, men det ger ändå en 
fingervisning i att långt ifrån alla ungdomar mår bra och att detta är 
någonting som samhället måste göra någonting åt. 

Nansook Park (2004b) talar om välmående och livstillfredsställelse som 
viktiga faktorer i positiv ungdomsutveckling. Uppenbarligen är detta 
några av de saker som samhället behöver låta ungdomar arbeta mer 
med för att ge dem en bra och stabil självkänsla, en vilja och en tro på att 
de kan bli det de önskar. Om en person mår bra och känner sig nöjd 
med livet och tillvaron har denne större möjligheter att bearbeta 
negativa händelser i livet (ibid). Det säger sig självt att den som mår bra 
tar negativa nyheter bättre än någon som mår dåligt och att vi måste 
vara rädda om våra ungdomars uppväxtperiod och ta vara på den på 
bästa sätt, för att de ska utvecklas till välmående, självständiga 
individer.  
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Vad tycker ungdomarna? 

Samhället utnämner tidigt ungdomar som framtiden och lägger ett stort 
ansvar på deras axlar, detta samtidigt som vetskapen om hur ungdomar 
mår under uppväxttiden är begränsad.  

Unga människor mognar tidigare och handlar eller förväntas handla på 
ett sätt som tidigare varit förbehållet vuxna, detta samtidigt som det tar 
allt längre tid för ungdomar att etablera sig i samhället (Kåks 2007 s. 20).  

För att ungdomar ska kunna utvecklas och utnyttja sin fulla potential 
behöver de stöd och framförallt möjlighet att utvecklas. Vad de inte 
behöver är stress, press och tunga förväntningar på sina axlar. Det är 
väldigt få av ungdomarna som så tidigt i livet vet vad de vill göra och 
hur de ska ta sig dit de vill i livet och det är många ungdomar som 
känner att samhället bygger på högt ställda prestationskrav som skapar 
och upprätthåller stress (SOU 2006:77 s.16). För att ungdomarna ska bli 
säkra på sina val måste alla inblandade parter hjälpa till för att ge dem 
en fast och stabil grund att stå på. Detta behövs eftersom det tydligen 
finns ungdomar som är stressade redan i denna unga ålder. 

Rose-Marie Ahlgren redogör i sin avhandling ”Skolelevers 
självvärdering” (1991) för hur ungdomar uppfattar sig själva och hur de 
utvärderar sin förmåga och det är avgörande för vilka mål de sätter upp 
för sitt yrkesval.  

Syftet med undersökningen var att undersöka elevernas 
självuppfattningar så allsidigt som möjligt och sätta den i relation till 
elevernas skolmiljö. Undersökningen har haft en intensiv studiekaraktär 
och både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder användes 
för att mäta självuppfattningen hos relativt få elever (274st elever deltog 
i undersökningen). Elevernas självvärdering som skolelever har mätts 
kvantitativt genom ett frågeformulär, där de har värderat sin egen 
förmåga i fysiskt, teoretiskt, praktiskt och socialt avseende.  

I frågeformuläret har eleverna tagit ställning till om de tycker att det är 
viktigt att vara bra i vart och ett av de fyra olika avseenden som berörs 
och om de tror att kamraterna också tycker det är viktigt. Eleverna har 
utifrån sina svar tilldelats en poäng som är ett uttryck för deras 
självvärdering som skolelever. Förutom att Ahlgren mätte 
självvärderingen kvantitativt har hon också försökt studera denna 
kvalitativt med hjälp av intervjuer och ett projektivt test med ungefär 
hälften av eleverna. Klasslärarna och klassföreståndarna intervjuades 
också. 
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Ahlgren gjorde även jämförelser mellan grupper och klasser i form av 
grupp- och klassprofiler. De resultaten kompletterades med 
sammanställningar av intervjuer med elever och lärare. Elevernas 
självvärdering i de olika grupperna och klasserna var utgångspunkten 
vid jämförelserna. 

Resultaten Ahlgren fått fram visar bland annat att elever i en av de 
sociala grupperna har högre självvärdering än elever i de övriga sociala 
grupperna, elever i den ena skolan har högre självvärdering än i den 
andra och att pojkar har högre självvärdering än flickor samt att inga 
klara skillnader i självvärdering föreligger mellan årskurserna totalt. 

Ahlgren menar att självförtroendet är en viktig faktor för begränsning 
eller utökning av frihetsgraderna i ungdomarnas subjektiva 
handlingsutrymmen. Det har stor betydelse hur ungdomarna värderar 
sin förmåga i deras olika valprocesser i livet. Eftersom ungdomar 
uppfattar dessa valprocesser som stressande bör någon form av 
förändring av situationen komma till. Kanske kan valen komma senare 
och vissa val kanske inte behöver komma alls, beroende på vad det rör 
sig om. Ungdomarna ska välja gymnasieskola, gymnasieprogram, 
gymnasieinriktning osv. Någon del ur ledet kanske kan tas bort eller 
omfördelas. Det kunde kanske räcka med att först välja skola och under 
det första året läsa basämnen för att de ska få ett år till på sig att välja 
program och inriktning.  

För att en optimal inlärningssituation ska råda i klassrummet krävs en 
socialt trygg miljö där alla elever känner sig accepterade och där det är 
tillåtet att ”göra bort sig” utan att den personliga integriteten hotas. 
Utbildning handlar inte bara om att utveckla kunskaper inom det 
kognitiva området utan även att hjälpa eleverna att lära känna sig själva, 
att lära sig acceptera sig själva och ge dem optimala möjligheter att 
utvecklas så att de upplever sig själva som värdefulla och kompetenta 
individer (Ahlgren 1991 s.168). För att vi i skolan ska kunna komma till 
detta måste både elever och lärare arbeta tillsammans för att hitta ett bra 
sätt att utvecklas på tillsammans. Lärarna måste kunna ge rätt stöd och 
hjälp till alla elever och för att detta ska kunna ske måste tid läggas ner 
på detta arbete. 
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Livsvärld 

Livsvärld är ett begrepp som kan tolkas som människans vardag. Alltså 
hur den enskilda människan upplever sin livsvärld skulle man kunna 
säga betyder hur människan upplever sitt dagliga liv och sin vardag, det 
vill säga världen denne lever i. Den egna världen.  

 

Enligt Kvale (Kvale & Brinkmann 2009 s. 44) handlar det om den värld 
som påträffas i vardagslivet och som upplevs direkt och omedelbart 
oberoende av några förklaringar. Att människans liv i vardagen upplevs 
i nuet och inte behöver förklaras på något sätt. Alexandersson (Starrin & 
Svensson, red. 1994 s. 116) förklarar begreppet livsvärld som 
människans förhållningssätt till världen. När vi pratar om livsvärld är 
det detta vi menar; ungdomarnas syn på det vardagliga livet och hur de 
upplever det.  

 

 

Livsberättelse 

Helena Kåks redogör i sin avhandling ”Mellan erfarenhet och 
förväntan” (2007) för begreppet livsberättelse. Kåks tolkar ett flertal 
forskare bl. a. Aukrust, Horsdal, Marcus & Fischer och Johansson och 
menar att livsberättelsen är ett bra verktyg som hon kommer att 
använda för att tolka ungdomars uppfattningar om sitt eget liv och den 
egna livsvärlden i sin avhandling.  

En livsberättelse byggs ofta upp kring minnen som på något sätt känns 
viktigt för ens liv, det kan vara att få ett syskon, börja på dagis eller i 
skolan eller att man flyttar (Horsdal 1999 s.124). För att kunna göra en 
livsberättelse om det egna livet, krävs att individen minns och kan 
sortera sina minnen för att sedan koppla samman dem till en berättelse. 

Enligt Horsdal (1999 s.105,119) är livsberättelsen en tolkning av 
relationerna mellan olika händelser i berättarens liv. Den intrig som 
uppstår som en följd av detta är liktydig med berättelsens mening. 
Intrigen är därmed att betrakta som det stråk i berättelsen där 
konturerna av berättarens syn på sig själv och sin omvärld framträder 
som tydligast.  
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Livsberättelser handlar därmed framför allt om enskilda människor och 
deras förhållande till sin individuella historia (Horsdal 1999 s. 111). En 
livsberättelse kan se väldigt olika ut men Aukrust (1999 s. 90 f.) är noga 
med att skilja på (skrivna) självbiografier och livsberättelser som har 
kommit till som levnadshistoriska intervjuer.  

 

 

Mellan erfarenhet och förväntan 

Helena Kåks (2007) avhandling var för oss väldigt intressant och 
givande.  I hennes arbete har hon intervjuat ett tjugotal ungdomar som 
gick sista terminen på högstadiet vid första intervjutillfället. Sedan har 
hon återkommit till samma personer vid tre senare tillfällen. Vid sista 
tillfället var de i 25-årsåldern. Materialet från dessa 4 intervjuomgångar 
är grunden till hennes arbete, sammanlagt handlar det om ett 70-tal 
intervjuer.  

Den del av hennes arbete som handlar om ungdomarnas livsberättelser 
är den fjärde intervjuomgången och det är den delen vi finner mest 
intressant.  Intervjupersonerna gick vid det första intervjutillfället i 
samma klass. Kåks tanke bakom att välja elever från samma klass var 
utöver att möta enskilda elever att även kunna iaktta samspelet mellan 
de här ungdomarna. Dessa utvalda elever kom från olika 
samhällsklasser men precis som i vårt arbete kom alla eleverna som 
intervjuades från samma geografiska plats. 

Kåks (2007) har använt sig av relativt fria samtal för att få fram sitt 
material vilket är samma sätt som vi har arbetat på i vår uppsats. Dessa 
samtal har gett Kåks möjlighet att ta del av en väldigt bred, detaljrik och 
levande bild av hur de intervjuade uppfattar sig själva och sina liv. En 
viktig detalj för hennes tolkning har hon fått genom att lyssna både till 
det som sagts men även till hur det har sagts.  

Det Kåks (2007) har kommit fram till av sin forskning med intervjuerna 
som grund är att ungdomar har svårt att föreställa sitt liv längre fram i 
tiden utan formulerar istället centrala livsvärden som bland annat 
trygghet och kärlek. En av anledningarna till detta är att det finns en 
stor osäkerhet inför framtiden och därför begränsar många ungdomar 
sitt tänkande till mer greppbara ämnen.  
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Dagens individualiserade samhälle färgar enskilda ungdomars 
funderingar över vad just de vill (Kåks 2007 s. 287). Ungdomarna 
känner en oro över att de inte vet vad det är de egentligen vill samt en 
oro över att inte kunna förverkliga saker när de kommer på dem. Hela 
framtiden kan bli som en enda stor tyngd på deras axlar.  

Individualisering framstår där inte bara som en realitet utan också 
som den yttersta normen. Att göra ”rätt” och att vara ”normal” 
handlar i hög grad om att vara en fri individ som gör sina egna val. 
Det innebär inte att man också alltid vet vad man vill. Det fria valet 
har en baksida i form av osäkerhet och ambivalens. (Kåks 2007 s. 
287) 

Kåks (2007 s.351) tar även upp två stycken ”lifescripts”, två kulturella 
modeller för hur livet bör eller inte bör vara enligt ungdomarna.  Det 
ena är positivt laddat och det andra negativt laddat. Det positiva säger 
att en ung människa bör skaffa sig utbildning, åka ut och resa, etablera 
sig på arbetsmarknaden och ha någonstans att bo. Efter att detta är 
uppfyllt ska man bilda familj. Det positiva scriptet säger även att man 
som ung ska kunna röra sig fritt och skapa sin identitet oberoende av 
rumsliga villkor. Det negativa scriptet förklarar Kåks som den raka 
motsatsen, att man väljer en lägre ambitionsnivå utan bland annat den 
höga utbildningen och resorna som man egentligen bör göra. Kanske 
skaffar man istället barn och börjar arbeta tidigt.  

Ungdomarna som väljer att leva efter det positiva scriptet passar bättre 
in i samhället och i den norm som vi skapat (Kåks 2007). Trots att vi 
lever i ett individualiserat samhälle så är det inte självklart alla gånger 
att man gör sina val utifrån sig själv och vad man själv tycker och 
tänker. Det är mycket som spelar in. Alla är inte medvetna om att det 
finns oskrivna regler eller ramar som man måste hålla sig inom för att 
inte sticka ut ur denna norm. Kåks (2007) förklarar detta som kollektiva 
föreställningar som genomsyrar individuella idealbilder. 
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att tolka ungdomars tankar och 
uppfattningar om vad som påverkar dem i deras identitetsprocess, 
utveckling, val i livet och livsvärld.   

 

Metod 

Med fenomenologin som inspiration valde vi att genomföra en 
kvalitativ intervjustudie med öppna frågeställningar. Fenomenologin 
grundades som filosofi av Edmund Husserl (Kvale & Brinkmann 2009). 
Från början handlade det om medvetandet och upplevelsen men 
begreppet har utvecklats och omfattar bland annat nu även hela den 
mänskliga livsvärlden.  

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som 
pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån 
aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 
upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är. (Kvale & 
Brinkmann 2009 s. 42) 

Utgångspunkten ligger i hur människors uppfattningar ter sig i 
förhållande till deras verklighet. Även fast människor befinner sig i 
samma situation så kan saker uppfattas olika. Detta beror på vilka 
erfarenheter och upplevelser man har med sig i ryggsäcken, och utifrån 
dessa kan man tolka situationer olika. 

Den kvalitativa intervjun är en metod som enligt Kvale hjälper oss att 
förstå och tolka istället för att förklara. Detta för att intervjuerna ska bli 
så personliga som möjligt. Den kvalitativa intervjun hjälper oss att få en 
fördjupad insikt i hur våra respondenter tänker och känner (Kvale & 
Brinkmann 2009). Vi valde att använda oss av öppna frågeställningar för 
att i så liten mån som möjligt styra och påverka respondenterna under 
intervjuernas gång.  

Ryen (2004) förklarar kvalitativ forskning som en metod som närmar sig 
sitt ämne på ett tolkande och naturalistiskt sätt. Forskare som använder 
sig av kvalitativa metoder studerar det som ska studeras i dess naturliga 
miljö och försöker tolka dem utifrån den mening som människan ger 
dem.  
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Denna typ av intervju passar speciellt bra för att kunna komma åt och 
ge insikt i informanternas egna tankar och erfarenheter och det är precis 
det som vi är ute efter. Konsten att komma åt det personliga, subjektets 
”jag”.  

Det är viktigt att komma ihåg att det är respondenten som är expert på 
sig själv och det är intervjuarens uppgift att få tillgång till detta och inte 
tvinga på respondenten i fråga sina egna tolkningar eller åsikter (Ryen 
2004). Vår uppgift är att representera den så riktigt som möjligt i vårt 
arbete. 

 

 

Etiska principer 

När man ska genomföra en undersökning har man en del etiska 
principer att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet [VR] (2009) har utformat 
fyra huvudkrav som kallas:  

- informationskravet  
- samtyckeskravet  
- konfidentialitetskravet  
- nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att forskaren/forskarna måste informera 
deltagarna om sitt syfte i undersökningen samt att de deltar frivilligt 
och när som helst kan avbryta sitt deltagande i undersökningen.  

Samtyckeskravet innebär att forskaren/forskarna måste ha deltagarens 
medgivande till att de erhåller uppgifter om personen i fråga.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska få vara helt anonyma 
och det ska inte gå att identifiera personerna som deltagit i 
undersökningen.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna inte får användas till något 
annat syfte än den aktuella undersökningen. 

Vi har tillgodosett dessa krav i vår undersökning genom att vi 
informerade deltagarna om vårt syfte, att skola, bostadsort och 
ungdomarna skulle vara helt anonyma. Vi informerade även deltagarna 
att uppgifterna enbart kommer att användas för denna undersöknings 
syfte. Slutligen informerade vi om att de deltar frivilligt samt att de kan 
välja att avbryta intervjun när de vill, om de vill.   
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Urval 

Vi gjorde ett slumpmässigt urval utifrån från klasslistor från Ragunda 
och Sollefteå kommun. Avgörande faktorer till varför dessa två 
kommuner valdes ut var att vi båda kommer från och bor i små 
kommuner samt den geografiska närheten. 

Vi vill undersöka hur nyligen blivna gymnasieelever tycker och tänker 
om sin livsvärld.  Detta eftersom det är de åldrarna vi kommer att jobba 
inom när vi har studerat färdigt.  

För att få ett brett resultat valde vi några yrkesförberedande program 
och några studieförberedande program på två skolor. När vi valt ut två 
skolor och några program valde vi slumpmässigt ut en till två personer 
från varje program och slutsumman av antalet ungdomar blev då nio. 
Vi valde att hålla antalet nere eftersom vi ansåg att vi inom vår tidsram 
inte hade möjlighet att intervjua fler än nio.  

 

 

Procedur 

När vi valt ut nio ungdomar att intervjua tog vi via telefon kontakt med 
berörda skolors rektorer och lärare för att få ett godkännande av dem att 
genomföra våra intervjuer och för att få hålla till i skolans lokaler om det 
skulle komma att behövas. Det godkännandet fick vi utan problem av 
båda skolorna.  

De utvalda ungdomarna blev sedan kontaktade via telefon och vi 
förklarade vad vårt arbete och en eventuell intervju skulle handla om. 
Vi informerade om att intervjuerna kommer att vara anonyma, det vill 
säga att inga namn eller orter kommer att finnas med i uppsatsen. Vi 
meddelade att de själva skulle få välja tid och plats för intervjun och vi 
var väldigt noga med att tala om att det var helt frivilligt att delta i 
intervjuerna och att vi inte skulle ta illa upp om det var någon som ville 
avstå. Alla tillfrågade ungdomar valde att delta och fullfölja 
intervjuerna. 

Intervjuerna utfördes individuellt och på platser där respondenterna 
kände sig avslappnade. Varje respondent fick välja tid och plats för sin 
intervju utifrån sitt schema för att de inte skulle behöva känna någon 
stress över att ha missat någon lektion eller annan aktivitet i samband 
med detta, samt att de skulle få känna att de hade kontroll över 
situationen (Kvale & Brinkmann 2009).   
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Några intervjuer utfördes under skoltid på till exempel raster i skolans 
lokaler och några intervjuer utfördes efter skoltid och då på platser som 
ungdomarna själva valde. På plats för intervjun hade vi med oss en 
diktafon samt papper och penna. Efter godkännande från 
respondenterna använde vi diktafonen för att spela in intervjuerna. 
Papper och penna använde vi oss av för att dokumentera 
rörelsemönster och ansiktsuttryck.  

Under intervjuernas gång var vi noga med att inte säga mer än 
nödvändigt och låta de intervjuade prata desto mer. Grunden för att få 
en bra intervju är att respondenten ska känna sig avslappnad, både i val 
av plats för intervjun men även med oss som intervjuare. Vi försökte 
vara så naturliga som möjligt men samtidigt ta det lugnt och försöka 
känna vilken nivå respondenterna befann sig på under intervjuns gång. 
Istället för att hela tiden komma med frågor och följdfrågor gav vi 
respondenterna tid att själva komma vidare i samtalet genom att till 
exempel nicka uppmuntrande och utnyttja de tysta pauserna som 
uppstod ibland till att låta respondenterna få tänka efter lite själva utan 
att pressa dem alltför mycket. Om intervjun stannade av la vi in en liten 
följdfråga för att hjälpa ungdomarna att komma igång och komma 
vidare i sin berättelse. 

Det enda som var likvärdigt i alla intervjuerna var utgångsfrågan som 
löd; Hur mår du? Utifrån den frågan gick vi vidare på olika sätt 
beroende på hur respondenterna svarade.   

Varje intervju varade mellan 30 minuter och 70 minuter. Efter de nio 
första intervjuerna sammanställde vi det inspelade materialet och 
transkriberade det ord för ord, med tillhörande pauser, skratt, 
hostningar och liknande. När vi sedan renskrev intervjuerna använde vi 
oss av talspråk även i skriften för att komma så nära verkligheten som 
möjligt. Efter vi skrivit ut materialet och läst igenom det beslutade vi oss 
för att göra några kompletterande intervjuer. Vid detta tillfälle 
intervjuade vi sju av de nio personerna igen. Vi valde att göra dessa 
kompletterande intervjuer för att vi kände att vi ville ha lite mer bredd i 
vårt material. Dessa kompletterande intervjuer utfördes på samma sätt 
som de första intervjuerna som beskrivits ovan. Totalt genomförde vi 16 
intervjuer fördelat på nio personer. I inspelat material fick vi ca 17 
timmar och det resulterade i ca 60 sidor utskrivet material. 
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Vi sammanställde det nya materialet, transkriberade det och skrev ut 
det på samma sätt som vi gjorde med de första intervjuerna. När vi läst 
igenom det kompletterande materialet kände vi att vi hade ett bra 
material att arbeta med och vi påbörjade arbetet med att sammanställa 
alla intervjuerna för att arbeta oss fram mot ett resultat.  

Var och en av intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger samtidigt 
som vi läste igenom och följde med i utskrifterna. Eftersom vi spelade in 
intervjuerna kunde vi fokusera mer på respondenten än vad vi skulle ha 
kunnat göra annars. Tack vare detta kunde vi ha ögonkontakt med 
respondenten större delen av intervjun och även lägga märke till 
respondenternas kroppsspråk på ett helt annat sätt än om vi hade varit 
tvungna att anteckna allting under intervjuns gång. Genom kroppsspråk 
och minspel hos respondenterna fick vi mycket information som vi 
annars skulle ha gått miste om. Denna information underlättade till stor 
del i arbetet med intervjuanalyserna.  

Genom inspelningarna, våra anteckningar och det vi sett kunde vi sedan 
tillsammans gå in och göra en analys av det vi fått fram. Utifrån 
intervjuerna kunde vi göra en jämförelse dem emellan för att få fram 
skillnader och likheter i hur respondenterna tänkte och deras 
uppfattningar. 

För att underlätta arbetet och för att få in delarna på rätt ställe delade vi 
upp intervjuerna, vi klippte helt enkelt isär alla svaren. Den här 
processen hjälper forskaren att fokusera på innehållet (Ryen 2004 s. 111) 
och få lite mer struktur på arbetet.  Vi bröt ner dem till mindre enheter 
och lade dem sedan till större kategorier. Vi läste sedan igenom varje 
kategori var för sig och reflekterade över vilka resultat vi fått fram. När 
vi läst igenom alla kategorier formulerade vi passande rubriker. 
Rubrikerna som vi valde att benämna dessa kategorier med var: 
välbefinnande, val, kompisar, familj, framtid, förebilder och intressen. 
Dessa rubriker har vi använt i resultatdelen. 
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Resultat 

Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till ett resultat som visar hur 
och vad ungdomar idag tänker kring sin livssituation. När vi 
sammanställde intervjuerna var det några punkter som återkom 
frekvent, ämnen som alla respondenter diskuterade kring. Rubrikerna 
på dessa grupper har vi valt att benämna som: Välbefinnande, val, 
kompisar, familj, framtid, förebilder och intressen.  På vissa ställen går 
dessa grupper in i varandra och är svåra att dela upp under bara en 
rubrik. 

 

 

Välbefinnande  

Den enda frågan som var samma för alla var inledningsfrågan och den 
löd; hur mår du? Av de nio ungdomar vi intervjuade sa alla nio att de 
mår bra. En av dessa lade till; 

fast det är väl klart, som alltid så är det lite upp och ner 
ibland som livet är. 

Detta tyder på att personen i fråga är medveten om att livet inte enbart 
är en dans på rosor. Ibland är det lättare och ibland lite svårare. Det 
tyder även på att respondenten i fråga har upplevt både lättare och 
svårare perioder i livet för att kunna dra den slutsatsen.  

En av våra respondenter hade precis flyttat hemifrån i samband med att 
skolan började och tyckte att själva flytten och att få bo ensam, samt att 
ta hand om sig själv gjorde att denne mådde bättre och att 
välbefinnandet ökade i positiv bemärkelse.  

Jag tycker det är ganska skönt nu när man kan bo själv, äta 
glass till frukost, äh, när man får välja själv hur man vill leva, 
vad man vill göra, utan att behöva ta hänsyn till någon 
annan.   

Förutom helheten med att få bo ensam tyckte samma respondent att 
komma bort från hemorten var ett stort plus som ökade dennes 
välmående.  

Nä, till *** tror jag aldrig att jag vill flytta mer! Det är så litet 
och långt ner i allt som möjligtvis går. Jag har vuxit upp där 
och vill inte att mina barn ska behöva växa upp på det sättet. 
Där man bara går och dra benen efter sig. Jag vill att de ska 
ha större valmöjligheter och kanske kunna komma ännu 
längre i livet med hjälp av dom.   
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Här är man som egentligen ingen förutom till dom man vill 
vara nåt för. Då får man välja lite själv. Och att man är 
ganska betydelselös istället för att man är, alla vet vem man 
är, eller vems ens mamma är och pappa heter så å kommer 
därifrån å man är så. Man är helt enkelt den man vill va på 
ett annat sätt. 

Den negativa bilden hon har av hemorten är något som har rotat sig 
djupt. Alla negativa skriverier som varit under de senaste åren om 
kommunen har inte direkt bidragit till en positivare inställning.  Under 
intervjun när det här kommer upp ser man en tendens till panik i 
ögonen när hon säger att hon aldrig vill flytta tillbaka. Enligt henne är 
det en fruktansvärt dålig kommun på alla sätt och hon skäms över att 
komma därifrån. När frågan kom upp om det var sådant som låg bakom 
valet till gymnasiet så fick vi till svar att valet i huvudsak handlade om 
vilket program hon ville gå men att skolan låg på en större ort än 
hemorten vägde också in, fast det inte var avgörande. 
Fördelen/nackdelen med att bo på ett mindre ställe är att de allra flesta 
skolor ligger en bra bit bort. 

Jag tror, ja tror att jag går på en så pass stor skola för att jag 
inte trivs när det är, alltså jag vill ha något större, man är så 
fångad där vi kommer ifrån (liten by) att man känner allt och 
alla och det är skönt att man kan se någon nu efter ett år som 
man aldrig har sett förut. 

Två av de andra respondenterna var lite av samma åsikt men 
uppfattades inte vara fullt lika stark. Dessa tyckte mer att hemorten är 
ett tråkigt ställe där det inte finns något att göra. 

Här har man nånting att göra hela dagarna. När man var 
hemma satt man ju mest framför tvn och datorn och så. 

Egentligen vill man ju inte bo i ***, de ä ju ganska lite folk 
som bor här som, å så är det ju många av kompisarna som 

flyttar in till ***. 

Känslan av att det hör till att klaga över orten man kommer ifrån kändes 
mer eller mindre stark under några av intervjuerna. Det kändes precis 
som att det inte var ok bland vissa att säga att man faktiskt tycker om 
stället man kommer ifrån. Man tycker även att det händer för lite och att 
det är jobbigt att alla vet allt om alla men samtidigt finns det en trygghet 
i det också men det verkar bara några av dem känna. 

 

 

 



Vem är jag, vad vill jag? – Några ungdomars tankar kring deras livsvärld 

Anna Olsson, Marinette Wasell – Brännlund                                            2010 

24 

 

 

Om man vänder på det hela så var det många som trivdes bra på 
hemmaplan. Men där upptäckte vi en intressant sak och det är att det 
generellt är tjejerna som vill flytta medan killarna väljer att stanna kvar. 
En av killarna förklarade hur han såg på saken och enligt honom så var 
det bara skönt att kunna stanna kvar hemma ett tag till och inte behöva 
bry sig så mycket i allt de här runt omkring med eget boende, mat och 
sådant. 

Flytta hemifrån kan man ju göra sedan. 

De flesta av killarna tyckte det var ganska skönt och behändigt att bo 
kvar hemma ett tag till när de hade möjligheten men samtidigt så kunde 
de flesta tänka sig att flytta senare. Det var ingen som kände att de 
absolut ville stanna kvar utan dyker de upp saker framöver som t.ex. 
jobberbjudanden och liknande så uppfattade jag det så att det inte skulle 
vara några större problem med att dra iväg. 

Ja, ja har ju fundera på det hära. För man måste ju gå nån 
lärlingsutbildning om man vill nu efter skolan 2 år. Eller så 
kan man plugga vidare och specialisera sig inom nånting. Jag 
funderar på å försöka söka lärlingsplats, då måste ja ju va 
beredd att flytta för det är ju inte säkert att det finns nån 
plats här. 

Näe, jag känner att.. Eftersom de är liksom nånting jag vill, ja 
mena, sen när jag har gått de där 2 åren kan ja ju jobba på 
vilken elfirma som helst liksom.  Så att .. Ja, men ja känner att 
ja måste va beredd å flytta å, så att..  

Precis som en av de intervjuade påpekade är det inte alla som är redo att 
flytta hemifrån redan vid 15-16 års ålder. Det är antagligen en väldigt 
stor skillnad mellan ungdomar från mindre orter och ungdomarna som 
bor i större städer som t ex. Stockholm. 

De va som när vi va på språkresa till Malta, då prata vi med 
stockholmarna om typ att vi flytta hemifrån när vi ä 15 och 
dom höll på å dö av chock alltså. För att dom bor ju hemma 
till dom ä 20-21, 22 eller 23, ja, att dom drar iväg då men vi 
måste göra de flera år innan. De är väldigt bra att få som 
människa att man, eller jag trivs väldigt bra med att få välja 
så här tidigt, men det är klart att det finns många som inte är 
redo än å liksom, får längtan å flytta hem istället men liksom, 
då är de ju bara å vänta ett tag och prova igen. 
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Val 

Eftersom de vi intervjuade nyligen valt gymnasieprogram låg detta val 
nära tillhanda i deras medvetande. Våra respondenter kom självmant in 
på frågan val av gymnasium och gymnasieprogram. Alla vi intervjuat 
har sagt att det enda som påverkat deras val av skola/program är 
intresset, det är det som fått styra deras beslut. De svarade alla att det 
var intresset som gjort att de var där de var i dagsläget.  

Ja, jag är ju intresserad av industri och sen så är de ju så nära 
hem å sådär.  

Ja gör det ja ä intresserad av. 

Ja, de jag valt hittills är nåt som jag är intresserad av (syftar 
på skolan) å skulle gärna vilja jobba med det sen å det är nog 
ganska lätt och få jobb, så allt klickade på en gång kände ja. 

De är väl hur man känner för tillfället som styr. Liksom. När 
jag valde att gå el så kände jag ju då att, ja vill gå el för att jag 
tyckte det var intressant och nu, och nu tycker ja de känns 
som att de ä ett kul jobb å hålla på med. 

Beslutet att välja en linje med teoretisk inriktning är förenat med de som 
har tänkt fortsätta studera efter gymnasiet och de som valt en mer 
praktisk inriktning är förenat med de som har tänkt söka en 
lärlingsplats eller börja jobba direkt efter gymnasiet. Alla vet att 
gymnasiet är frivillig skolgång och det finns de som är skoltrötta och 
helst skulle slippa plugga mer. Men samtidigt vet de alla att 
möjligheterna inför framtiden blir så mycket större om de läser på 
gymnasiet och därför har alla våra respondenter valt att göra det.  

När vi frågade en av respondenterna hur hon tänkte när hon valde 
program med tanke på att det finns så mycket att välja på idag fick vi 
det här som svar: 

Ja, det finns mycket att välja på. Alltså. Bara man tänker efter 
före så tror jag, ifall man samtidigt är kritisk till vad det är 
man väljer för nåt för alla försöker framstå så bra som 
möjligt. Men så ifall man ägnar lite tankar åt vad de är man 
verkligen vill göra och så tittar man på det som 
överensstämmer med de i utbudet så, tror jag, å så, inte 
direkt så att man blir tokig för att det finns 1000 
gymnasieutbildningar utan man vet ju ungefär vad man ska 
gå och vet man inte det så är det bara att välja nåt sånt där 
basic som hotell och restaurang, barn och fritid. 
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Ingen av de intervjuade har haft några större problem med att göra ett 
sådant här val som val av skola och utbildning men en av 
respondenterna ändrade sig i sista sekund när ansökan till skola skulle 
skickas in.  

Jag skulle egentligen gå barn och fritid men veckan innan så 
kom jag på att jag ville bli frisör. Men jag har inte hållit på å 
klippt något än och hållit på med de så ja men ja, ..  

Samtidigt som respondenten ändrat sig angående gymnasievalet får vi 
ändå uppfattningen av att hon inte är riktigt säker ändå på vad hon vill. 
Men det dröjer bara en liten stund innan hon själv kommenterar det. 
Vill hon jobba med barn eller vill hon bli frisör? 

Näe, jag tar det nog lite som det kommer. De är ju bra å ha 
två alternativ om man blir less på ett för då kan man ju gå på 
det andra. 

När man lyssnade på respondentens förklaring till varför ändringen 
skedde så fick vi uppfattningen om att det kanske inte är så enkelt som 
att det bara är intresset som styr utan andras åsikter om saker och ting 
spelar kanske också en roll i det hela. Man påverkas nog mer av andra 
än vad man själv tror och vad man vill göra.  

En av anledningarna var att jag inte vill slösa bort betyget jag 
hade för på barn å fritid kommer vem som helst in. Och då 
var det ju lite högre intagningspoäng på frisör då. Och då 
kändes de som om att, de ä nog de jag skulle vilja göra. Inte 
för att betygen ska spela någon roll vad man väljer men de 
va ändå såhär .. bortkastat när man har ansträngt sig. 

Respondentens sätt att säga att på Barn och fritidsprogrammet kommer vem 

som helst in gav oss en känsla av att det är ett program som inte är fint 
nog och något man inte kan välja bara sådär om man har möjligheten att 
ta sig in på ”bättre” program. Här tolkar vi det som att Barn och 
fritidsprogrammet inte har tillräckligt bra status utan är ett program för 
dem som inte tar sig in någon annanstans, för dem som inte har något 
annat val. Precis som vi nämnde tidigare så tror vi att ungdomarna 
påverkas mer av andra än de törs erkänna och mer än de själva kanske 
är medvetna om.  
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En annan sak som kan påverka ens val är ekonomin. Ekonomi och hur 
gott/dåligt ställt ens familj har. En av respondenterna tog upp det här 
lite diskret under intervjun när vi ställde frågan varför han valt att 
stanna kvar på hemorten .  

Ja, men de va ju mycket det här .. (tyst paus under några 
sekunder) Med de här med dåligt med pengar. Så.. Det skulle 
bli lite för dyrt och bo å. De ä mycket billigare om man bo 
ganska lokalt. 

Efter att respondenten berättat det här kände han sig nog lite besvärad 
för det tog en liten stund innan han tittade upp från golvet där blicken 
varit och fastnat kvar medan han talade. Efter att ha hört det här tolkade 
vi hans situation som att han går den utbildning som han vill men om 
han hade fått göra valet själv fullt ut så skulle han ha valt att gå 
utbildningen på en annan skola. Vi får även uppfattningen av att det här 
är något han skäms för. Det känns som att det är en känslig punkt och 
något man inte gärna pratar högt om. Lite senare under intervjun tillade 
respondenten att han faktiskt trivdes riktigt bra på skolan och att han 
inte alls var intresserad av att byta längre om möjligheten skulle dyka 
upp. 

Det är mycket som spelar in i en persons livsval och det är inte alltid att 
personen ifråga själv är medveten om vad det är som påverkar valen. 
Man tror att man gör sina egna val utifrån sig själv och hur man själv 
känner och tänker men det är nog inte så enkelt alla gånger som det 
låter. Sedan att kunna stå för de val man gjort eller tvingats göra som 
fallet här med respondenten som inte hade ekonomin att söka den skola 
han ville är inte heller det lättaste. Risken finns att man låtsas som det 
regnar och håller det för sig själv. 

 

 

Kompisar 

Eftersom kompisar är väldigt viktigt när man går i gymnasiet är det 
naturligt att det är många av våra respondenter som har pratat om det i 
intervjuerna. Många tycker att det är viktigt att ha kompisar, det är 
viktigt att ha någon man kan lita på.  

Huvudsaken att man har en som man kan lita på. Det spelar 
ju ingen roll hur många man har tycker jag. Bara man har en 
som man verkligen kan lita på till 100 procent än typ 20 som 
man bara litar på lite, typ ytliga kompisar.  
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Men det är inte lika viktigt att göra som kompisarna gör. Alla har gått 
sin egen väg när det gäller valet till gymnasium utan att ha fallit för 
någon påverkan av kompisarna enligt dem själva. Även fast kompisar 
är väldigt viktigt kan man alltid skaffa nya kompisar om man flyttar, 
byter skola eller väljer ett annorlunda program.  

Man kan ju träffa kompisar överallt.  

Hellre att gå en linje som jag vill och kanske, ja ja menar, man 
skaffar sig ju nya kompisar, å så håller ja ju kontakten med 
dom på vardagarna så de ä lugnt. 

För mig spelade de ingen roll inför val av skolan för de ä ju 
bara idiotiskt att söka en linje bara för att ens kompis går 
den. 

Hur olika val i livet påverkas av kompisarna är väldigt olika. Vår grupp 
med respondenter säger att de inte påverkas av kompisarna speciellt 
mycket men samtidigt så är de väldigt viktiga för dem och finns 
möjligheten att göra det man vill på samma ställe som ens kompisar så 
går det alternativet först i de flesta fall.  

Man brukar ju inte vilja flytta nånstans där man inte vet om 
man har några kompisar. Om man har flera ställen å välja på 
å så har man kompisar på nån av ställena så väljer man 
kanske det. 

Våra respondenter är eniga om att man själv bestämmer över sitt eget 
liv men de är lika eniga om att även om de själva gjort det så kan de 
förstå att många andra inte kan stå emot kompistrycket. 

Ifall man är osäker så är det lätt att någon kan övertala en 
och styr istället och säger åt dom vad dom ska göra men ifall 
man har ett mål att kämpa mot så är det ingen som kan 
liksom övertala en att ändra kurs om man har bestämt sig för 
vad man ska göra. 

Jag tror att det är ganska vanligt faktiskt. Tyvärr.. Eftersom 
det är många som inte har själva, ja, modet att säga vad dom 
egentligen tycker så finner dom sig i vad andra tycker och så 
blir det som om dom går stigar som dom inte ha gjort själv. 

Man liksom väljer de som kompisarna väljer för att man är 
rädd för att förlora dom så man väljer nåt på samma skola 
även fast man inte vill de. De händer väldigt ofta. 
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Vi har konstaterat att kompisar är en viktig del i livet men det finns 
ungdomar precis som det finns vuxna som trivs bra med att tillbringa en 
del av tiden i enbart sitt eget sällskap. Att få vara för sig själv ibland är 
lika värdefullt som att ha nära vänner att umgås med. När vi frågade en 
av respondenterna hur han tyckte om att tillbringa sin fritid så fick vi 
det här som svar: 

Jag är nog någon mitt emellan. Ibland då ä man med polarna, 
ja jag och kompisgänget som umgås eller så ä ja själv. Tar de 
lite lugnt. Dra iväg å fiska själv eller nånting. Att få va själv ä 
lika viktigt. 

 

 

Familj 

Familjen är bland det viktigaste i livet, det ansåg alla. De flesta av våra 
respondenter har väldigt stöttande föräldrar, föräldrar som de ansåg 
fanns där för dem när det behövdes. Däremot tyckte ingen att 
föräldrarna lade sig i för mycket. De har fått göra sina val i livet utan att 
känna press från föräldrar eller andra anhöriga.  

Å föräldrarna tyckte att jag skulle välja de ja vill. 

Jag bestämmer själv vad jag vill göra i mitt liv. 

Trots att de själva ansåg att föräldrarna inte lade sig i deras val så 
tolkade vi utifrån intervjuerna att de påverkas mer än de själva tror och 
mer än vad de själva är medveten om.  Som exempel har vi den 
respondent vi nämnt tidigare som av ekonomiska skäl inte kunde välja 
annat än närmsta skolan trots att det egentligen inte var de han själv 
ville från början. I detta exempel så är föräldrarna inte direkt emot att 
deras barn vill flytta till annan ort för att gå i skola men den ekonomiska 
situationen i familjen gör att den möjligheten inte finns. Ett annat 
exempel är när de har äldre syskon som redan går på gymnasiet på 
annan ort och då är det enklast att flytta till samma ställe när det redan 
finns boende ordnat.  

De val som syskon gjort är något som också påverkar, i vissa fall 
medvetna och i vissa fall omedvetet.  Vissa ser väldigt mycket upp till 
sina syskon och vill göra samma sak och gå samma väg som de, medan 
andra vill göra precis tvärtemot bara för sakens skull.   

 

 



Vem är jag, vad vill jag? – Några ungdomars tankar kring deras livsvärld 

Anna Olsson, Marinette Wasell – Brännlund                                            2010 

30 

 

 

Detsamma gäller för föräldrarna. Vissa väljer t ex. samma yrkesbana 
som sina föräldrar medan andra har den inställningen att det är det sista 
de skulle göra. När vi frågade en av respondenterna om föräldrarnas 
yrkesval är något som påverkat respondenten på ett eller annat sätt fick 
vi det här till svar: 

De ä väl att jag absolut inte skulle vilja bli nåt som dom två. 
Skulle inte vilja jobba med de dom jobbar med.  

De flesta av våra respondenter har ett eller flera syskon som de tyckte 
det var väldigt skönt att ha trots syskonbråk och dispyter som uppstod 
ibland. De tyckte att det var bra att de fanns där som sällskap.  

Ja ha bra kontakt med alla syskonen men ja.. Min yngsta 
syster .. är ja (skratt) hon märks att hon saknar mig under 
veckorna. Man bråkar väl bra mycket på henne, man blir sur 
å less på hon när hon inte gör de hon ska men ja, såna saker. 
Men ändå så (skratt) så verkar hon ju gilla mig. 

En av respondenterna talar om för oss att han är ensambarn, alltså inte 
har några syskon. När vi frågar hur det är att inte ha några syskon så får 
vi till svar att det är åt helvete. Han förklarar för oss att han tycker det är 
rätt så jobbigt men samtidigt tillägger han: 

Men däremot har jag kompenserats med 35 kusiner. (skratt) 
Vi står varandra ganska nära. Dom flesta i alla fall. Vi brukar 
träffas till och från och försöka hitta på nåt. 

Han anser att bristen på syskon vägs upp lite av kusinerna som han står 
relativt nära. När han pratar om kusinerna så benämner han dem som 
”plastsyskon”, men hade han själv fått välja så skulle ett riktigt syskon 
vara väldigt roligt att ha. 

Den uppfattning vi har fått när vi lyssnat på alla respondenter är att de 
som har syskon är väldigt tacksamma för det. Och trots att det kan vara 
lite bråk syskonen emellan ibland så anser de ändå att de är guld värda. 
Tryggheten som nära syskon ger varandra kan vara väldigt svårt att 
hitta någon annanstans och det har dessa ungdomar förstått. Den här 
extra tryggheten har vi tolkat som en ”bonusstyrka” i jakten på att hitta 
sig själv, i alla fall hos dessa ungdomar. 
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En av respondenterna är på sin fritid med i en amatörteatergrupp vilket 
är ett intresse hon delar med både sin lillebror och sin pappa. 
Respondenten berättar att det var hon själv som började först med teater 
och sedan provade både hennes bror och hennes pappa på och då 
fastnade de också för det.  

Vi är en riktig teaterfamilj! (skrattar) 

Hon fortsätter med att berätta att hon tycker det är jätteroligt. Hennes 
familj har alltid stått varandra nära så hon ser det här som en helt 
naturlig grej, att tillbringa en stor del av sin fritid tillsammans med sin 
familj. 

Under en av de andra intervjuerna stötte vi på en respondent som hade 
haft mycket problem som yngre. Nästan hela låg- och mellanstadiet blev 
respondenten mobbad på skolan.  

Ja, mobbing har det väl varit bra mycket av å så ha ja ju 
problem me skolan och alla ämnen och så. 

Han berättar att det tog nästan upp till sexan - sjuan innan han började 
få riktiga kompisar. Och dyslexi har han lidit av under hela skolgången. 
Som tur var har denne en mamma som har försökt hjälpt honom och 
stöttat honom hela vägen. Även resten av familjen har varit ett stöd. 

Mamma har ju hjälpt mig hela tiden så att de… De ä väl dom 
som har jagat på mig förut så att jag orka och gjorde de jag 
skulle göra. 

Respondenten ser sin familj som en stor trygghet vilket är ett positivt 
ord som har återkommit under hela tiden vi pratat om detta ämne.  Han 
berättar för oss att det har, med hans egna ord; 

Det har tagit mycket för å ta sig hit. 

När vi slutligen frågar honom hur allt det här har påverkat den han är 
idag får vi till svar:  

Jag vet att jag kan i alla fall. Vill jag klara nånting så klarar 
jag det också. 

Idag tycker respondenten att han har det bra på skolan. Många 
kompisar att umgås med och lärare som hjälper honom på ett bra sätt. 
Trots allt som hänt känner han sig trygg i sig själv och har kunnat gå 
vidare och mycket tack vare familjen.  
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Framtid 

De vi har intervjuat har nästan alla haft en väldigt positiv syn på 
framtiden men samtidigt varit realistiska med vad de tror sig kunna 
åstadkomma.  

Jo, jag har ju funderat på de. Serietecknare å ja, allt runt 
omkring. Men, det är nog mer som hobby, hålla på med på 
fritiden. Jag känner att jag kommer nog inte kunna leva på 
det i dagens samhälle, alltså då måste du va riktigt 
professionell å så liksom. Känna rätt folk. Så då vill ja ha de 
mer som en sidogrej. 

Mm, jag tänkte mig att börja på universitetet i Lund. Så 
tänkte jag försöka kanske fixa mig ett jobb på de som kan 
betala studier. Å så får man kanske jobba på helger å gå skola 
resten. 

De flesta av respondenterna är insatt i dagens jobbsituation med hög 
arbetslöshet mm. och det skymmer hoppet lite om en ljus framtid.  

Njae, det beror väl på. De verkar väl inte som att de ä så 
mycket jobb å få tag på nu.. Men om ja pluggar vidare i nå år 
som ja eventuellt fundera på å göra så så är väl 
arbetsmarknaden bättre då å då har man väl chans å få jobb. 

För att vara studenter i första och andra året på gymnasiet har nästan 
alla en någorlunda klar bild av hur de vill att deras framtid ska se ut.  

Jag vill ha ett fast jobb, trygghet är viktigt. Och sen så vill 
man ha en egen familj och barn å så. 

Jag strävar efter att ha någonstans att bo. Ha ett fast jobb, ja 
vet liksom hur ja jobbar å så. Aaa.. Så långt ha ja kommit.   En 
trygghet. 

Då skulle ja gå ut skolan här då. Komma in på universitetet i 
Lund. Sen börja jobba lite här i Sverige, å sen flytta 
utomlands och sådär. Hitta hus och jobba. 

Vissa av dem har på grund av bostadsort bestämt sig för att de ska ta sig 
därifrån, för att de tycker att det är ett tråkigt ställe att bo på, en del 
tycker att det är helt okej att bo där, men de vill kanske resa först och 
andra vill helst stanna kvar där så länge de får ett jobb. Alla kan tänka 
sig att flytta för att få ett jobb, och det är också att få ett jobb som är det 
viktigaste i framtiden.  

Jaa.. Drömmen vore å få ett bra jobb, så pass att man kan bo 
kvar här. Ja, helst vill man ju stanna men skulle man bli 
tvungen å flytta så ä väl inte de hela världen i så fall. 
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De av respondenterna som inte har någon plan för framtiden och inte 
riktigt vet vad de vill göra verkar ändå känna sig relativt trygga i det 
och känner ingen panik eller stress över det hela.  

Hm, öh alltså de ä så himla stor värld så jag vet inte riktigt 
vad jag har att välja på än. Men de ä klart att jag vill resa, jag 
vill uppleva saker, jag vill såklart ännu längre fram skaffa 
familj och barn och hus och sånt där. Men det känns som att 
de ä väldigt långt borta. 

En av respondenterna gav ett svar på frågan om framtiden, ett svar vi 
inte var beredda att höra från en 16-åring. 

Äh, jag tror inte så mycket på att tänka på det man har 
framför sig. Om man tänker på det man har nu och det man 
har nästa vecka så när man de avklarat kan man tänka längre 
fram sen. Det är så lätt att man fastnar i det som kommer 
istället för att vara i det som är. 

Dessa ungdomar som vi har fått möjligheten att intervjua känns säkra 
och lugna i sitt sätt att vara. Och även de som inte har full koll på vad 
som ska hända framöver verkar ta det med ro.  

 

 

Förebilder 

Många ungdomar mår bra av att ha en förebild att se upp till. Det kan 
vara en förälder, släkting eller bekant. De ungdomar som vi intervjuat, 
som har eller har haft någon speciell förebild tycker att det ger dem 
energi och lust att fortsätta kämpa framåt. Några tog upp sin pappa som 
förebild och någon sin morfar. 

Min morfar ser jag upp till väldigt mycket. Han är liksom, eh, 
om man säger så väldigt aktiv å han verkar kunna allting 
liksom. Spelar ingen roll om man säger att; kan du fixa bilen, 
så kan han de å liksom; kan du fixa byxorna, eller nåt sånt så 
kan han sy liksom. Det är helt otroligt.   

Jag har alltid sett upp till pappa. 

De ä farsan jag ha sett upp till. 
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Med tanke på att de flesta vi intervjuat står väldigt nära sin familj så 
känns det inget konstigt att pappa och morfar är största förebilderna för 
flera av dem. Däremot var det bara två av respondenterna som hade 
förebilder som sträckte sig utanför släktcirkeln och handlade om mer 
kända människor. 

Men typ, såna här gamla gubbar, nä men typ Buddha och 
Mahatma Gandhi å dom här coola gubbarna. Dom ha haft så 
mycket bra å komma med, gjort så mycket bra i världen. Å så 
ja, en skön.. Ja, typ. Man lever ju liksom för att leva livet, 
man gör ju bara det man vill göra. 

Den andra av dessa två berättade att han såg upp till skickliga musiker. 
Han ville inte säga någon speciell, inte nämna något namn utan det 
handlade mer allmänt om duktiga musiker.  

 

 

Intressen 

Under uppväxten är det många som håller på med någon idrott, eller 
annan aktivitet på fritiden. En del utövar till och med sina intressen på 
skoltid, om de valt någon speciell inriktning. Många tycker att det är 
skönt att ha något annat att göra när man slutat skolan för dagen.  

Utöver mitt fanatiska motorintresse så ä de friluftsliv och 
löpning, skidor och sånt där. 

Spela innebandy tycker jag är jäkligt roligt. Å så jagar jag. Ja, 
jag vet inte riktigt.. lite dans.  

En av de intervjuade berättade att han började spela fotboll redan när 
han var runt tre år gammal. 

Pappa var ju tränare å alla bröder spelade fotboll också så. 
Då tyckte ja också att jag kunde börja. (skratt) Ja, de va ju 
roligt. Jag tyckte det var roligt. Jag tycker fortfarande det är 
roligt. Det är bland de roligaste man kan göra. 

När vi frågade respondenten om varför han inte valt att gå vidare med 
sitt stora intresse och eventuellt sökt in på fotbollsgymnasium eller 
liknande fick vi till svar att han tyckte det var viktigare med ett riktigt 
jobb. 

Jo, ja valde ju mellan å gå idrott och hälsa å fotboll och det 
här då. Men då valde ja ju de här för att ja vill jobba då. Ja, 
ganska snart efter att ja gått ut skolan. Slippa högskolan. Ja 
har ju valt fotboll hela tiden annars så då tyckte jag att jag 
kunde välja karriären och lite sånt nu. 
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Första tanken som slog oss efter att hört det här var en undran över hur 
föräldrarna ställde sig till det och hur mycket deras åsikter spelat in. 
Enligt respondenten själv så har han väldigt stöttande föräldrar men 
samtidigt får vi en känsla av att något mer ligger bakom respondentens 
val, men eftersom han inte säger något om detta själv så stannar det vid 
att vara en undran. Han talar väldigt varmt om sina föräldrar och sina 
syskon och säger att de alltid har funnits där för honom men för den 
sakens skull så kan föräldrarna omedvetet påverka sina barns beslut.  

För att orka igenom både skoldagarna och hela skoltiden är det bra om 
man på fritiden har någon aktivitet som ger en energi och glädje vilket 
fotbollen har gjort och fortfarande gör för respondenten vi precis 
berättade om. En av de övriga respondenterna har också haft ett stort 
intresse för fotbollen men även många fler saker.  

Förut höll jag på mycket med fotboll när jag gick i 
grundskolan. Sen håller jag på med luftgevärsskytte. De ha ja 
hållt på med sen ja var jätteliten. De ä kul! Eh, sen håller jag 
på med innebandy på fritiden. De ha ja börja med förra året. 
För ja tycker det är kul å röra på mig. Ja har många 
fritidsintressen (ler) Ja ä skötare på en häst är ja. En gång i 
veckan tar jag hand om den. Å så håller jag på med teater gör 
jag. Går på amatörteater. Just ja! Ja tycker om å måla också. 

Den här sista respondenten med så många intressen fascinerade oss 
verkligen. Under intervjun hörde man verkligen på henne hur kul hon 
tycker att allt det hon håller på med är. När vi frågade hur hon 
planerade för att hinna med sig så skrattade hon och sa att hon inte 
riktigt förstår det själv. 

Mm. De ä ju otroligt att ja liksom hänger med. Orkar få ihop 
allting. 

Men nästan i samma andetag ler hon och tillägger:  

Ja, men det är ju kul! 

Det är även väldigt roligt att höra att respondenten själv tycker att hon 
är duktig på det hon håller på med. Av tidigare erfarenheter är det inte 
många som erkänner det utan blir mest bara generade när saken 
kommer upp. Men den här respondenten skiner upp och meddelar oss 
att många andra också säger till henne att hon är duktig.  
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Att få komplimanger och kunna ta till sig dem på ett bra sätt är något vi 
önskar att fler skulle kunna göra.  I det stora hela har vi fått en känsla av 
att de ungdomar som ställt upp på våra intervjuer är ganska trygga i sig 
själva och vet att de kan. Det har varit en positiv upplevelse för oss att få 
träffa dessa och se att de ungdomar vi har runt omkring oss mår bättre 
än vad vi först trodde. 
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Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie därför att vi ville 
undersöka ungdomars tankar och uppfattningar om deras livsvärld. Det 
visade sig att det var ett lämpligt tillvägagångssätt för tillgodose 
undersökningens syfte och besvara vår problemformulering. Den 
kvalitativa intervjustudien gav oss en djupgående bild av hur 
ungdomarna som deltagit tycker och tänker om sin livsvärld. Eftersom 
vi på förhand hade bestämt oss för att använda oss av en öppningsfråga 
och sedan några följdfrågor om det skulle behövas var våra frågor 
öppna och det gav respondenterna möjligheten att själva beskriva sin 
uppfattning. Målet att vara objektiva i våra frågor för att inte leda eller 
påverka respondenterna till ett visst svar tycker vi att vi uppnådde.  

Vi valde ungdomar från olika program för att få så många olika 
uppfattningar som möjligt. Vi kunde se att de som gick 
yrkesförberedande program hade liknande åsikter och uppfattningar 
samt att de som gick studieförberedande program hade liknande åsikter 
och uppfattningar. Våra respondenter fick inte några frågor innan 
intervjun, detta för att vi ville ha deras direkta tankar och uppfattningar. 
Däremot förklarade vi lite vad uppsatsen och intervjun skulle handla 
om, för att de skulle få möjligheten att välja om det var något de var 
intresserade av att delta i. Svaren vi fick tyder på att genom detta 
tillvägagångssätt blev sanningsenliga och äkta. Dessutom ville vi inte att 
respondenterna skulle behöva lägga ner tid på att förbereda sig inför 
intervjun, för att de inte skulle känna någon stress eller press. 

Genomförandet av intervjuerna kändes bra. Att vi i förväg hade 
formulerat vad intervjun skulle handla om och några eventuella 
följdfrågor var bra. I de fall vi behövde använda oss av följdfrågor 
kändes det tryggt för oss att vi hade förebett dem. Att respondenterna 
kände att de kunde fråga oss om hur vi menade och känna sig trygga 
nog att göra det, för att vi visste vad vi ville kändes bra. Det lönar sig att 
göra ett bra förarbete. Det var en stor fördel att vi fick tillåtelse av 
samtliga respondenter att spela i intervjuerna. Vi kunde fokusera på att 
lyssna på respondenterna och dokumentera andra uttrycksformer 
istället för att bara behöva skriva ned vad respondenterna sade. 
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Eftersom vi har intervjuat ett litet antal ungdomar i enbart två 
kommuner i Norrland, Sverige, kan vi inte dra några generella slutsatser 
som gäller alla ungdomar. De resultat vi har fått gäller bara för 
ungdomarna på dessa platser. Ett litet begränsat urval som vi har valt, 
sätter tydliga gränser för hur allmänna slutsatser kan dras (Ryen 2004). 

 
Avslutande diskussion 

Syftet med vår studie var att tolka ungdomars tankar och uppfattningar 
om vad som påverkar dem i deras identitetsprocess, utveckling, val i 
livet och livsvärld. Vår problemställning var: vilka faktorer påverkar 
ungdomar i deras val i livet och i identitetsutvecklingen. 

Ungdomsperioden är en påfrestande tid för ungdomarna med många 
olika frågor som skall besvaras, detta samtidigt som deras identitet 
byggs upp. Identitetsarbetet som ung kan ofta vara väldigt slitsamt, 
förvirrande och jobbigt. Den generella uppfattningen som finns i 
samhället är att många ungdomar mår väldigt dåligt och har svårt att 
hitta sin identitet och sin plats i samhället.  Den uppfattningen hade 
även vi innan vi började med detta arbete, vår uppfattning har dock 
ändrats efter att vi genomfört våra intervjuer och vi har nu en mer 
öppen syn på ungdomarna och deras liv.  

Även om de ungdomar vi intervjuade mår bra så finns det fortfarande 
många ungdomar i Sverige som inte gör det och vi måste fortsätta 
arbeta för att de ska må så bra som möjligt. Ahlgren (1991) redogör i sin 
avhandling för att elever måste arbeta med sin självvärdering för att må 
bra. Det är något som vi måste hålla med om. Som blivande lärare vill vi 
kunna hjälpa kommande elever på bästa sätt. Vi tror att genom att vi nu 
fått en liten inblick i några ungdomars livsvärld kan vi ta med oss det i 
våra kunskapsryggsäckar och på det viset har vi fått en större förståelse 
för hur ungdomars livsvärld ser ut. Vi har även lärt oss att ha en mer 
öppen syn och att verkligheten inte alltid ser ut som den generella 
uppfattningen säger.  

I den forskning som vi har tagit del av framkommer det att 
ungdomstiden är ett väldigt kritiskt stadium i livet för de allra flesta 
(Öhlund & Bolin red. 1994). Det är under den här perioden som de flesta 
försöker hitta sig själva och försöker komma på vad det är de egentligen 
vill med sitt liv, vilket inte är en lätt uppgift.  
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Enligt Damon (2004) har samhället en negativ syn på dagens ungdomar 
som har uppkommit genom att man fokuserat för mycket på deras fel 
och brister istället för att fokusera på deras potential. Detta kan vi 
instämma i då vi hör nästan dagligen ett förhållandevis stort antal 
vuxna som uttrycker sin besvikelse över ungdomars beteende och sätt 
att vara. Hur ofta hör man inte uttryck som till exempel; ja, se dagens 
ungdom…., eller när jag var ung då var det minsann…..? Dessa 
uppfattningar om ungdomar gör att pressen på våra unga ökar när den 
egentligen skulle behöva minska, för att ungdomarna ska få tid och 
möjlighet att utvecklas och utnyttja sin fulla potential. 

En undersökning genomförd av Goldbeck et al. (2007) visade att 
livstillfredsställelsen minskade under ungdomstiden men det stämmer 
inte överens med det resultat vi fått av våra intervjuer. Vårt resultat 
visade att de ungdomar vi intervjuade mådde bra och inte kände så stor 
press och stress som den generella uppfattningen säger. Alla 
respondenter sa i intervjuerna att de mådde bra och det såg de också ut 
att göra, när vi observerade dem under intervjuerna. De såg alla pigga 
och glada ut. Att respondenterna mår bra beror troligen på resterande 
delen av vårt resultat som vi redogör för i kategorierna kompisar, familj, 
förebilder, val, framtid och intressen.  

Vi menar alltså att respondenternas livsvärld innefattar och påverkas till 
stor del av dessa kategorier. Eftersom våra respondenter visar positiva 
erfarenheter inom dessa kategorier kan vi säga att deras livsvärld och 
välmående påverkas positivt. Resultatet visade att respondenterna som 
går på yrkesförberedande program känner sig mindre stressade än de 
som går på studieförberedande program. Detta tror vi kan bero på att de 
som går yrkesförberedande program hinner utföra sitt skolarbete under 
skoltid medan de som går på studieförberedande program måste 
studera hemma också för att hinna med. Detta i kombination med att 
ungdomarna på yrkesförberedande program inte har lika höga krav och 
mål på sig själva som ungdomarna på studieförberedande program. Vår 
uppfattning om ungdomar var i enighet med allmänheten, att 
ungdomar mår dåligt och känner sig stressade. Vi blev både förvånade 
och positivt överraskade samt glada över att se att åtminstone den lilla 
grupp vi intervjuade mådde bra och trivdes med livet.  
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Det Kåks (2007) tar upp om normer som finns trots det 
individualiserade samhället kommer upp i en av våra intervjuer. En del 
ungdomar har en bild av hur saker och ting är och hur de ska vara för 
att vara normal vilket gör att de omedvetet kanske väljer bort saker som 
inte passar in i mallen trots att de kanske väljer bort något som de 
egentligen skulle vilja göra. Vi har ett exempel på det, en av våra 
respondenter berättade att hon valde att inte söka ett visst program som 
hon egentligen ville gå, detta på grund av att hon ansåg att 
ambitionsnivån var för låg på just det programmet.  

Den allmänna uppfattningen är att det är ett program för dem som inte 
tar sig in på något annat och de som går på det programmet tenderar att 
få dåligt rykte eller ett rykte av att ha dåliga betyg. Av den anledningen 
valde respondenten ett annat program istället med bland annat högre 
intagningspoäng. Många påverkas av andra utan att vara medveten om 
det själva.  

Vi uppfattade det som om den här personen i fråga inte själv var 
medveten om vad hon egentligen sa. Respondenten visste att anledning 
till att hon valde att gå ett annat program än det hon var mest 
intresserad av, var att programmets rykte inte var det bästa och hon 
ville inte bli förknippad med det. Samtidigt verkade hon inte tänkt på 
att det innebar att någon annan i förlängningen hade ett ord med i 
spelet om vilket program hon skulle gå, att valet inte var helt hennes 
eget. Denna respondent har däremot varit den enda som vi reflekterat 
över detta på. Men detta resonemang visar hur stor roll den generella 
uppfattningen spelar om hur någonting är, i det här fallet Barn- och 
Fritidsprogrammet. Det visar att andra elevers åsikter spelar roll och 
påverkar även om det inte är nära vänner.  

Kåks (2007) skriver att ungdomarna som deltagit i hennes avhandling 
har svårt att föreställa sig sitt liv längre fram och det är något vi också 
lade märke till under våra intervjuer. De flesta pratade om att de ville 
utbilda sig vidare, skaffa jobb, familj mm, att de ville ha en trygghet. 
Men inte många av dem var egentligen säker på mer exakt vad de vill 
göra. Det var ingen av dem som mer detaljerat planerat för sina liv och 
framtiden utan det var mest lösryckta önskningar om framtiden. Kåks 
(2007) menar att detta beror på en osäkerhet inför framtiden men trots 
att några få av våra respondenter kunde känna lite oro inför den 
arbetsbrist som finns i dagsläget och sådana saker kände vi att de alla 
var relativt trygga i sig själva och inte alls stressade över vad som 
komma skall.  
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Många gav intrycket av att ta dagen som den kommer och att det löser 
sig alltid på ett eller annat sätt. De flesta ville ha ett jobb eller söka in på 
någon utbildning, kom de inte in på en viss skola eller fick ett jobb på 
hemorten, kunde de tänka sig att flytta och söka sig någonstans där det 
fanns möjlighet till jobb eller utbildning. Detta tyder på en framtidstro 
och en självsäkerhet och självständighet. Även om respondenterna inte 
vet exakt när och hur deras liv kommer att se ut har de en bild av hur de 
vill att livet ska bli. Det är viktigt att de behåller känslan och tron på att 
de kommer klara sig bra, för att kunna ta sig vidare i livet. 

Lindgren (2009) menar att var och en måste själv välja vem man vill vara 
utifrån sina egna önskningar och själv forma sitt liv och sin identitet i 
dagens samhälle. Utifrån våra intervjuer har vi fått uppfattningen att så 
är också fallet. Nästan alla våra respondenter har varit ganska på det 
klara med att det är de själva som bestämmer över sina liv. De är också 
alla medvetna om att så inte alltid är fallet bland andra ungdomar.  

Även fast alla inte var säkra på exakt vad de vill göra så var de ändå 
relativt överens om att det är jätteviktigt att känna efter riktigt och vara 
säker på att det är ens eget val man gör när det är dags att välja, att valet 
är utifrån dem själva och inte vad till exempel kompisar och familjen 
vill.  

Dessa ungdomar var alla överens att de har väldigt stöttande föräldrar 
och en stöttande familj kan bidra till ett ökat självförtroende. Ahlgren 
(1991) tar upp i sin avhandling att just självförtroendet är jätteviktigt för 
ungdomarna om de ska klara av alla de valsituationer de hamnar i. Vi 
kände att de flesta av respondenterna hade ett väldigt bra 
självförtroende och att de hade en tro på sig själva, att de skulle klara sig 
vad de än tog sig för att göra. Alla höll med om att kompisar var viktiga 
men inte så viktiga att de fick ta över kontrollen utan deras egna åsikter 
och val måste stå överst på listan för dem. Ahlgren (1991) tar även upp 
att det är viktigt att inlärningssituationen är så optimal som möjligt, att 
miljön är trygg och eleverna känner sig accepterade. Hon menar att det 
är viktigt att man kan ”göra bort sig” inför sina klasskamrater utan att 
den personliga integriteten hotas. Våra respondenter har de allra flesta 
haft en trygg uppväxt och en bra skolgång, undantaget någon av dem 
som har haft en lite trasslig start på skolgången på grund av dyslexi och 
mobbing. Den respondenten hade en familj som stöttade i denna svåra 
stund och det gjorde att respondenten idag inte mår dåligt av denna 
jobbiga tid utan har istället stärkt honom och gjort att han blivit mer 
säker på sig själv och kan stå upp för sig själv på ett bra sätt. 
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Men precis som Giddens (2003) tar upp kan det ibland vara svårt att 
skilja på vad det är man själv vill och vad man förväntas att vilja. Även 
om ungdomarna själva tror att de beslut som de fattar är deras eget 
beslut så är det mycket runt omkring som påverkar och spelar roll för 
vad de väljer för något. Man kan säga att det är en form av dold 
styrning, att man blir omedvetet styrd av någon eller något. Lalander & 
Johansson (2007) kommer också in på detta och då handlar det om 
media, TV, Internet och liknande saker. De flesta blir mer eller mindre 
påverkade vare sig de vill det eller inte. Dagens samhälle har skapat en 
större tillgång till omvärlden än tidigare genom teknologin vilket kan 
göra det svårare för ungdomarna att finna en identitet mitt i allt detta 
och vad de vill göra eftersom det moderna samhället ibland kan kännas 
oändligt.  Man ser reklam på TV, i tidningar, på Internet och man hör på 
radio, hur man ska se ut, vad man ska äta, hur man ska klä sig.  

Tillgång till mobiltelefon, e-post och Facebook gör att stressen att alltid 
se bra ut, alla vet vad man gör och när man gör det är stressande för 
våra ungdomar och normen om vad som är normalt blir väldigt skev. 
Även fast det inte var något våra ungdomar erkände rakt ut så kunde 
man ändå känna det ibland i vissa uttalanden eller när man läste mellan 
raderna.   

De ungdomar som vi har fått möjligheten att intervjua är trygga i sig 
själva och verkar medvetna om det. De är säkra på vad de kan göra, vad 
de klarar av. De vet att vårt samhälle är i förändringens skede och vill 
man komma någonstans i världen måste man kunna hänga med i 
samhällets tempo och man måste kliva in i vagnen som för en upp och 
ner längs berg- och dalbanan som kallas livet. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en likadan studie fast i större 
omfattning för att se om ett sådant resultat skulle stämma överens med 
det vi fått fram eller om utgången då skulle bli annorlunda. Det skulle 
även vara intressant att koppla studien till någon av de fem klassiska 
indelningarna klass, kön, etnicitet, religion och genus, antagligen skulle 
resultatet se väldigt olika ut beroende på utgångspunkt. 
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