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Abstract 

Titel: Man är fortfarande ung, allt kan hända: En fenomenologisk studie om hur ungdomar 

idag formar sina livsuppfattningar. 

Författare: Thomas Henriksson 

Handledare: Dr. Martin Berg 

Institution: Institutionen för Hälsa och Samhälle, Halmstad Högskola 

Typ av arbete: Kandidatuppsats i Sociologi 

Tidpunkt: VT 2009 

Frågeställning:  

 Hur formar ungdomar idag sina livsuppfattningar? 

 Hur formas unga idag till individer? 

 Hur går övergången från ungdom till vuxen idag till? 

 

Material och metod: Metoden är fenomenologiskt inspirerad och bygger på metoden i 

Reflective lifeworld research (2008). Zygmunt Bauman, Thomas Ziehe och författarna till 

boken Livsföring – ett sociologiskt grundbegrepp (2007) har varit teoretiska utgångspunkter. 

Insamlingsmetod har främst varit ostrukturerade intervjuer och observation vid 6 olika fritidsgårdar i 

en mellanstor stad (totalt 17 intervjuer).   

 

Huvudresultat: Ungdomarna i studien formar sina livsuppfattningar dels utifrån vad man 

förväntas sträva efter som vuxen, dels enligt en situativ livsföring där identiteten är mer 

flytande, och dels under grupptryck. Några ungdomar har en mer situativ livsföring där man 

undviker att ha ett långsiktigt perspektiv på sitt liv samt att sätta upp mål, man hoppar istället 

mellan olika uppfattningar. Ungdomarna överlag upplever sig själva som mer fria än vuxna, 

trots en ganska oviss och komplicerad tillvaro. Känslan av frihet är förknippat med en situativ 

livsföring där man inte behöver ta ställning till allt och försöka kalkylera sina möjligheter. 

 

Nyckelord: Situativ livsföring, Livsföring, Kontingens, Identitet, Flytande identitet, 

Serendipitet, Fenomenologi, Zygmunt Bauman, Thomas Ziehe, Heidegger, Husserl, 

Ungdomssociologi, Fritidsgårdar, Ungdomar, Reflective lifeworld research, 

konsumtionssamhället        
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1 Inledning 

I början av studien, då jag formulerade min frågeställning, var jag främst intresserad av att 

veta om ungdomar idag är mer inriktade på att leva efter estetiska värden, d.v.s. om de ser på 

sina liv som en möjlighet att få ut så mycket som möjligt av livet, och att gestalta sitt eget liv 

som ett konstverk. Jag hade främst fått denna idé efter att ha läst Foucault, Bauman och 

Ulrich Becks bok individualization, och jag ville undersöka om denna livsestetik var vanligt 

förekommande bland ungdomar idag. Jag ville med andra ord verifiera ett teoretiskt 

påstående. Jag kom senare att ändra min utgångspunkt eftersom detta projekt skulle kräva en 

mer omfattande studie än vad jag hade resurser och tid till. Istället började jag inrikta mig på 

att undersöka hur ungdomar formar sina livsuppfattningar, istället för om denna uppfattning är 

vanligt förekommande. Kanske skulle denna strategi leda till ett svar på min första 

frågeställning med. Anledningen till mitt intresse av att få veta mer om detta var en växande 

önskan av att förstå min samtid bättre och då speciellt ungdomars vardag och uppfattningar. 

Ove Sernhede skriver att ungdomar är som en seismograf över samhället, det är här man kan 

se alla olösta konflikter som kokar under ytan, de är vår framtid och de som bestämmer hur 

vår framtid kommer att utvecklas. Det är också här man kan se glimtar av denna framtid och 

de begynnande problem, möjligheter och svårigheter som det innebär att växa upp i vårt 

samhälle. Hur formas ungdomar av sin omgivning? Vilken framtid vill de se för sig själva? 

Vilka farhågor har de? Detta var frågor som for runt i mitt huvud i inledningsskedet och som 

kom att bilda en slags ellips kring min djupare fundering om ungdomars etiska uppfattning 

eller livsåskådning. Ungdomsforskning skriver Thomas Ziehe har blivit något av en 

futurologi, framtidsforskning, och det är ofta just unga som fått representera sökandet efter 

annorlunda livsformer. Hur går detta sökande då till? Det var frågan jag ställde till mig själv. 

Hur formar unga idag sina livsuppfattningar? Tanken att unga representerar tidsandan är 

allmänt vedertaget, men hur påverkar tidsandan unga och går det att urskilja förändringar över 

tid? De nya strömningar som rör sig i dagens samhälle och den effekt vår moderna livsföring 

har på unga går kanske att undersöka och beskriva genom att studera just hur unga människor 

lever sina liv, vad de har för mål och (mar)drömmar. Hur formas unga idag till individer? Hur 

går övergången från ungdom till vuxen idag till? Detta kom att bli mina inledande 

frågeställningar till denna uppsats.  
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2 Bakgrund 

Ungdomsforskningen har ökat mer och mer det senaste decenniet och blev riktigt på modet 

efter 50- och 60- talet (Miegel & Johansson 1994). Under 50-talet låg fokus inom svensk 

ungdomsforskning mest på ungdomars konsumtions och fritidsvanor, men förändrades sedan 

under 70-talet mot ungdomskulturella stilar, sub- och motkulturer och klasskonflikter – 

många forskare var vid denna tid influerade av den s.k. Birminghamskolan i England. Under 

80-talet flyttades fokus igen till individen och identiteten, den tyske pedagogen Thomas Ziehe 

kom att bli den store förebilden för svenska ungdomsforskare. Det är intressant att notera 

denna övergång till en mer individuell betoning och fundera kring vad som varit orsak till att 

identiteten fått mer och mer utrymme. Ungdomars identitet är ännu idag ett stort inslag inom 

ungdomsforskningen, men har även kommit att innefatta olika typer av kulturanalyser av 

ungdomar. Ove Sernhede t.ex. har genomfört omfattande studier av ungdomar, där ungdomar 

beskrivs i termer av den kultur de formas av och vistas i, ofta är det minoritetsgrupper som 

studeras och hur ungdomar använder sig av kulturella uttryck för att skapa sig en identitet. 

Ove Sernhedes bok Alienation is my nation (2007), som försöker förmedla en bild av hur 

unga i Angered formar sig en identitet genom Hiphop kulturen, samt Jay Mcleods 

longitudinella studie Ain´t no makin´it (2009) där han skildrar två gäng i en förort i USA och 

de komplexa mekanismer inom skolan som möjliggör social reproduktion, var böcker som jag 

blev inspirerad av och som fick mig att vilja göra en liknande studie. Jay Mcleod ifrågasätter 

den prestations ideologi som säger att vem som helst kan bli president, bara man sliter 

tillräckligt hårt. För honom är det snarare så att vissa redan från början intar en orättvis 

position med mindre möjligheter och framtidsutsikter än andra, men de med sämre utsikter 

erkänner trots detta det system som misskrediterar deras bakgrund. MacLeods studie är 

klassbaserad och utgår främst från Bourdieus habitusteori, och det blir stundtals tydligt hur 

den habitus som fungerar på gatan i förorten inte accepteras inom skolans värld, det uppstår 

en konflikt och valet står mellan att förändra sig själv eller leva som en utstött. För många är 

denna förändring svår, dels för att man formas av den miljö man vistas i och som man inte 

kommer undan, men också för att det i grunden är mycket svårt att förändra sig själv. Jag har 

använt mig av ett begrepp som liknar habitus begreppet väldigt mycket, nämligen människors 

livsföring. Min studie tar upp en liknande förändring, nämligen övergången till vuxenlivet, där 

man i princip förväntas bli en helt ny person. Jag försöker i min studie bl.a. beskriva vad det 

är som unga förväntas bli, vad är det egentligen idag att vara vuxen? Bakgrunden till denna 

frågeställning är att jag kom att bli mer och mer intresserad över hur identiteten förändrats i 
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och med inträdet i det moderna samhället. Jag såg då ungdomars identitetsarbete som ett 

viktigt område att undersöka eftersom övergången till vuxenlivet avslöjar en hel del om hur 

ungdomar anpassar sig enligt de normer och regler som ligger till grund för delaktighet i vårt 

samhälle. Det är just denna övergång som spelat störst roll i mitt arbete. Jag är främst 

intresserad utav den livsföring som ungdomar upprättar, eller tvingas upprätta, för att göra 

denna anpassning till vårt moderna samhälle. Livsföring är ett begrepp som jag använt mig av 

eftersom det är mer handling inriktat och vars betydelse jag nedan kommer att klargöra mer 

ingående.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Teori, i mitt fall, har använts sist under arbetets gång, detta främst för att försöka undvika en 

förförståelse som kunde leda till att materialet tolkades felaktigt. Teori har använts i syfte att 

se data och mening bättre eller då min vardags förståelse nått sin gräns. Det är endast under 

arbetet med de tentativa tolkningarna som teori har använts. Jag kommer nedan att presentera 

de teoretiker som jag hämtat begrepp och idéer från. 

Från Carl- Göran Heidegren, Michael Carleheden och Bo Isenberg som skrivit boken 

Livsföring – ett sociologiskt grundbegrepp (2007) har jag använt mig av begreppen livsföring, 

situativ livsföring, kontingens erfarenhet och serendipitet.    

 

3.1 Livsföring 

I boken livsföring – ett sociologiskt grundbegrepp försöker författarna blåsa liv i ett gammalt 

sociologiskt begrepp som redan använts av klassiska sociologer som Weber. Livsföring som 

tidigt (1900) användes inom sociologin som synonym till livsstil får i boken en etymologisk 

behandling och begreppet som det användes från början inom sociologin definieras. 

Livsföring har haft en nära koppling till begreppet social karaktär inom sociologin på senare 

tid och i boken definieras livsföring som ett ”nytt” begrepp inom sociologin. Det finns då två 

definitioner (Heidegren et al 2007, sid 45) av livsföring, 1) Livsföring är handlingsteoretiskt 

förankrat, det avser främst hur människor strukturerar upp sin vardag genom rutiner som 

avlastar dem från att ständigt behöva träffa avgörande beslut, det inbegriper helheten av 

koordinerade livsaktiviteter under en viss tidsperiod. Människan ses i detta fall som hänvisad 
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till att aktivt bemästra och gestalta sitt liv. Den andra definitionen 2) ser mer till att människor 

utifrån starka värderingar själva väljer att gestalta sina liv på ett visst sätt. Livsföringen utgår 

då oftast från föreställningar om det rätta eller riktiga livet, en slags etisk dimension finns i 

denna definition, som i Webers beskrivning av sin tids puritaner som bröt med gemene mans 

livsföring och kom att uppfatta sitt yrke mer som ett kall. Denna senare definition är även 

kopplad till uppfattningen om vem man är och vem man vill vara (personlig identitet). 

Livsföring och livsstil är nästan synonymer för samma fenomen, med skillnaden att livsstil 

mer har att göra med att man vill synliggöra en viss skillnad genom att antingen klä sig 

annorlunda eller liknande. Livsföring har mer att göra med handlingar, hur man handskas med 

vardagen. Livsstil kan vara amor fati med Bourdieus definition i La distinction, 

nödvändighetens smak, man har en viss stil eftersom man inte har något annat val. Livsstil är 

här förknippad med klass och social position. Livsföring 2) kan dock ses som ett sätt att 

upprätta skillnader genom att handla annorlunda. Begreppen går in i varandra stundtals och 

det är svårt att definitivt avgränsa dem, men kort kan man säga att livsföring är mer 

handlingsinriktat (praktiskt) och etiskt förankrat än livsstil, man har en viss livsföring 

antingen för att den får vardagen att fungera eller för att man försöker leva efter vissa 

värderingar. En vardaglig livsföring är en turlista för de aktiviteter som står på dagordningen, 

det är en koppling mellan samhälle och individ där olika områden (arbete, familj etc.) 

integreras. Livsföringen är alltså inbegripet i ett större socialt och kulturellt sammanhang, 

dessa sammanhang kan vara klass, kön, religion, yrke, konsumtion, nationalitet etc. Och det är 

ofta ur dessa sammanhang som den egna livsföringen uppstår. Livsföringsbegreppet kan 

liksom Bourdieus Habitus begrepp sägas överbrygga klyftan mellan aktör och struktur. 

 

3.2 Situativ livsföring 

Under 1980-talet var livsföringsbegreppet vägledande för den München baserade 

forskargruppen med Karl Martin Bolte i spetsen som anlade ett subjekt orienterat sociologiskt 

forskningsperspektiv. Man frågade sig på vilket sätt de samhälleliga strukturerna formade 

eller präglade människors tänkande, dispositioner och handlade. Ett forskningsprojekt (Bolte 

1995) som löpte mellan 1987 till 1996, där man utvecklade begreppet vardaglig livsföring, 

syftade till att undersöka hur den vardagliga livsföringen förändras av den pågående 

moderniseringen av moderna samhällen. Man samlade främst in empiriskt material genom 

intervjuer, där fokus låg på människors handlingar (hur) snarare än deras utsagor om 



9 
 

bakomliggande motiv och intentioner (varför). 240 halvöppna intervjuer genomfördes där 

män och kvinnor från alla åldersklasser ingick, enda kravet var att de deltagande var gifta 

eller levde i par och hade barn. Ett viktigt resultat utav denna undersökning var utarbetandet 

av ett antal typiskt moderna former av livsföring, som man trodde var anpassningar till den 

pågående moderniseringen. En av dessa former var en situativ livsföring som innebär att man 

med bakgrund av de komplexa krav och anspråk som möter människor idag, medvetet avstår 

från att försöka reglera och organisera allting. Det är en fullt ut rationell anpassning där en 

dynamisk öppenhet favoriseras hellre än en livsföring som förlitar sig på maximer eller 

riktlinjer, man förlitar sig istället på sin egen förmåga att reagera situativt riktigt i varje 

situation, det är en livsföring som kräver skicklighet och förmåga från personen men även 

tvingar in individen i en prestationscykel, där individen försöker rusta sig inför alla situationer 

och ligga steget före hela tiden. Den vanliga attityden är ofta att man tar dagen som den 

kommer, men det finns även en slags preparerande inställning till det oförutsägbara som varje 

situation bär med sig. Man kanske kunde se denna attityd som ett mer avspänt sätt att förhålla 

sig till vardagen, att man tar ganska lättsamt på saker, som dock kan slå över till sin motsats 

där då individen tvingas hantera en svår situation efter bästa förmåga. Den ovisshet som 

uppstår inför kommande situationer kan ibland generera en viss osäkerhet från individens 

sida, att inte känna sig vara situationen mogen eller att ängslas inför framtida utmaningar. 

Ovissheten hänger ihop med verklighetens oöverblickbara och relativa karaktär, det är svårt 

att förutse konsekvenserna eller riskerna av och med sina egna beslut och val, och det är 

omöjligt att veta hur dagen kommer att utveckla sig. På sätt och vis kan man kanske se denna 

anpassning även som en sorts nutida överlevnadsstrategi som hjälper individen att orka med i 

vårt kravfyllda samhälle, att inte hela tiden ängslas över den okända framtiden. Man kan dock 

inte säga att denna livsföring är grundad på människors värderingar, som jag beskrev ovan, 

utan bör mer ses som att individen är hänvisad till att strukturera upp sina rutiner efter hur 

verkligheten ser ut. Det är en anpassning efter hur livet ser ut, som inte emanerar utifrån 

människors egna val och värden. Som så mycket annat i en människas liv så är det sällan man 

själv kan bestämma hur man vill leva. Orsaken till denna livsföring är oviss och 

mångfacetterad, det har troligtvis ett flertal orsaker. Det ökande tempot i vår nutid och kraven 

på allt större effektivitet har säkert satt sitt avtryck på människors livsföring. Detta tryck på 

individen kan göra att man favoriserar en mer öppen och avspänd inställning till vardagens 

begivenheter. Men man misstar sig om man tror att denna inställning är en passiv resignation 

inför en komplex verklighet, snarare är det så att det är en kompromiss och en anpassning till 

denna. Ansatsen om en vardaglig livsföring har efter nämnda projekts slut 1996, involverat ett 
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flertal forskare. Bland annat kan nämnas två arbeten nämligen tagaus – tagein (2001) och tag 

für tag (2002) båda av Margit Weihrich. 

 

3.3 Kontingens Erfarenheten 

Kontingens betyder att något kan vara eller förstås annorlunda i den värld som är given, 

utifrån de givna villkoren. Ett annat sätt att förklara kontingens är att säga att man idag har 

fler perspektiv och möjligheter än tidigare. Det är en upplevelse av att allt är obeständigt, allt 

skiftar och byter plats. Erfarenheter, sociala ordningar och verkligheter fluktuerar och det blir 

svårare att hitta något att hålla sig fast vid och man måste, så att säga, släppa taget. Det kan 

liknas vid den antike filosofen Herkleitos påstående att man aldrig kan kliva ned i samma flod 

två gånger. Är man samma person som man var för ett år sedan? Kontingens erfarenheten är 

typisk för moderna människor där frågan om hur man bör leva sitt liv reducerats till en fråga 

om gripandet av olika möjligheter inom en tillfällig händelse horisont (Heidgren et al 2007).  

 

3.4 Serendipitet 

I slutet av boken livsföring framställs en allegori av den moderna människans livsföring som 

kännetecknas av vad man kallar serendipitet. Serendipitet är ett ord som använts inom många 

olika områden för att ge uttryck för de tillfälligheter som omger livet, inom sociologin kan det 

beteckna den sorts livsföring som försöker utnyttja individens hela potential vid varje tillfälle, 

där det gäller att ta vara på allt, att vara uppmärksam och förena alla sina färdigheter för att ta 

vara på varje möjlighet.  

”Serendipitet är således en fråga om att värdera det möjliga lika högt som det verkliga.” 

(Heidegren et al 2007, sid 194) 

Det är en livsföring som i stil med kulturen söker utnyttja alla möjligheter och där människan 

kanske kan liknas vid en tusenfoting i sitt användande av sina förmågor. Författarna ser med 

kulturen som bakgrund denna livsföring som nödvändig i vår nutid, världen framträder som 

allt mer provisorisk, mångtydig och varierande vilket färgar av sig på människan.  

Serendipitet hör samman med kontingens erfarenheten, det är erfarenheter av det moderna 

livets pluralism som ger oss känslan av att allt kunde vara och förstås annorlunda. Den 
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moderna människan, i likhet med kameleonten, skiftar strategi enligt varje situations 

omständighet och försöker att handla situativt riktigt vid varje tillfälle (Heidegren et al 2007). 

 

För att bättre förstå ungdomars identitetsarbete idag har jag blandat från pedagogen Thomas 

Ziehes arbete Kulturanalyser: ungdom, utbildning och modernitet och sociologen Zygmunt 

Baumans serie om den flytande moderniteten där följande böcker ingår: Liquid life, Liquid 

fear, Liquid times: Living in an Age of uncertainty och Wasted lives. Ur dessa arbeten har jag 

främst utarbetat ett begrepp som jag kallar flytande identitet, som jag kommer att förklara 

härnäst. 

 

3.5 Flytande Identitet 

För att något sådant som identitet ska kunna uppnås, eller varför inte säga en stark självkänsla, 

krävs det en rad förutsättningar. En förutsättning är att det finns en viss stabilitet när det gäller 

uppfattningar och vanor, att vissa saker är säkra och inte utbytbara. Som jag ser det är det 

ytterst viktigt att denna orörliga kärna behålls intakt speciellt under uppväxtåren, senare i livet 

kanske vi ändrar våra uppfattningar, vi kanske inte längre tror på tomten även om detta var 

vår fasta övertygelse när vi var små. Vi ändrar vår uppfattning om hur världen är beskaffad 

och vår plats i den allteftersom vi blir äldre, men detta görs i en viss takt. Om farten blir alltför 

hög finns det risk för att dessa nya övertygelser inte hinner stelna och inkorporeras i vårt 

identitetsmönster. Zygmunt Bauman menar att detta är vad som hänt under modern tid 

(Bauman 2005), vilket i sin tur leder till ovisshet, osäkerhet och fruktan. Bauman tror att 

fruktan i vår tid är resultatet av omöjligheten att handskas med livet som det ser ut idag, att 

planera för framtiden, omöjligheten att överblicka situationen vilket i sin tur genererar en 

känsla av försvarslöshet och osäkerhet. Han pekar speciellt ut konsumtionskulturen som orsak 

till detta, en kultur som river ned engagemang och bryter band mellan människor och istället 

fostrar diskontinuerlighet och glömska (Davis 2008). Dagens samhälle ställer krav på att 

människor utvecklar sin individualitet på egen hand, men enligt Bauman är denna strävan 

dömd att misslyckas (Bauman 2005, sid 18). Individen kan inte ur sig själv skapa sig en 

identitet utan behöver för detta samhället, det är i växelverkan med samhället som något 

sådant som en identitet kan uppstå överhuvudtaget. Men det ställs trots detta krav på att 

människan utifrån sig själv skapar förutsättningarna för sin egen identitet. Individ begreppet 
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går tillbaka till 1700-talet då det först uppträdde i väst och refererade till den enskilda 

människan som, likt atomen, var den minsta byggstenen i en population. Tanken att man som 

individ var ”unik” och ”skild från andra” kom endast senare att beteckna innebörden av att 

vara en individ (Bauman 2005). Att vara en Individ står främst idag för att vara autonom, det 

är jag själv som är ansvarig för mina felsteg och mina framgångar, det är jag själv som 

bestämmer vad jag väljer att tro på och vilken moral jag väljer att leva efter. Omöjligheten 

ligger således i att jag som individ inte själv kan lägga ”grunden” till min egen identitet. Jag 

kan inte ”grunda” alla mina handlingar eller övertygelser, jag kan inte komma bakom min 

egen ”kastadhet” för att använda filosofen Martin Heideggers terminologi (Heidegger 1926, 

första bandet, femte kapitlet). Kastadhet innebär att jag är kastad in i en värld som jag själv inte 

har skapat, den skapar snarare mig, min identitet och min känsla av vad det är rimligt att ägna 

sig åt. Detta är motsägelsen i den moderna idén om individualitet. Jag kan, så att säga, inte 

komma underfund med vad det innebär att vara en individ i vår kultur, det är alltför 

komplicerat och genomträngande för att kunna uttryckas i ord. Detta skapar en splittring hos 

människor, dels är man hänvisad till att bli en individ, dels kan man inte komma underfund 

med vad detta innebär. Men individualitet är idag förknippat med något positivt, vi ser det 

som positivt att människor odlar sin individualitet, men det har även sina baksidor. Rotlöshet, 

splittring, pluralism, osäkerhet, ovisshet, förlorade traditioner, isolering, utanförskap, 

maktlöshet, uppgivenhet, obeslutsamhet och rädsla är några av dessa baksidor som kan uppstå 

som en följd av människans resignation inför uppgiften att skapa sig själv ur sig själv. Detta 

till trots så uppmuntras vi dagligen genom olika medier att fortsätta denna jakt på vår egen 

individualitet, genom vår roll som konsumenter kan vi uppfylla vårt behov av att framställa 

oss som annorlunda och unika genom vad vi väljer att konsumera. Denna strävan är idag 

assimilerad med hela konsumtionssektorn och produkter anpassas så att man genom dessa kan 

uttrycka sin egen individualitet. Om det tidigare var ”hjälten” eller ”martyren” som hyllades 

på stadens alla gator så är det idag snarare ”kändisen”, kändisen som under en kort tid får stå i 

strålkastarens ljus för att sedan blekna bort är en allegori till vårt flyktiga perspektiv i en 

flytande modernitet, allt är flytande och flukturerande (Bauman 2005).  

Thomas Ziehe påstår att unga människor idag mer än tidigare har tillgång till vuxnas 

erfarenhetsvärld, gränsen mellan ungdom och vuxen har blivit suddig och bestäms mer idag 

av erfarenheter än den fysiska åldern (Ziehe 1994, sid 64). Unga har blivit mer brådmogna i 

och med detta, på gott och ont. Svårigheten ligger i att ha förmågan som ung att hantera de 

erfarenheter som tidigare varit förbehållet vuxna. Det är genom erfarenheter som ungas 

verkliga ålder förknippas idag, det finns alltså inga symboliska, kulturella eller andra 
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gränslinjer mellan vuxen och ungdom idag. Identiteten är en process av bearbetande av olika 

intryck för Ziehe och den vetandevärld som unga idag tvingas arbeta sig igenom är så massiv 

och diversifierad att: ”När man har bestämt sig för att inrikta sitt intresse på ett fält, infinner 

sig strax känslan av att man missar något annat.” (Ziehe 1994, sid 67). Det finns hela tiden 

denna konkurrens av olika attraktioner, och unga, menar Ziehe, har inte alltid tålamodet att 

hänge sig åt ett intresse för en längre tid. Jag kan inte annat än känna igen mig själv i denna 

beskrivning när jag var yngre, det var ett konstant hoppande mellan olika attraktioner och det 

fanns alltid något annat som jag för tillfället ville syssla med. Orsakerna till detta beteende ska 

inte skyllas på individen ensam, utan det är ett resultat av kulturella förändringar. Bristen på 

fördjupning ligger som jag beskrev ovan i en utökning av vetandevärldar i moderna 

samhällen, det finns idag ett mycket större utbud än tidigare inom olika områden som: Sport, 

mode, politik, musik, livsuppfattningar, åsikter, livsstilar, subkulturer och åskådningar. Kort 

sagt, det finns fler möjligheter. Ett skäl till denna explosion av olika vetande världar, som jag 

ser det, är den ökande globaliseringen. Världen har blivit större och individen är inte längre 

lika begränsad till sin härkomst, klass eller nationalitet i sitt upprättande av sin identitet. 

Individen hinner alltså inte bearbeta alla dessa vetande världar i en rimlig takt längre, vilket 

skapar osäkerhet, splittring och obeslutsamhet. Det ökande tempot i vår tid, genom t.ex. ökad 

mobilitet, snabbare kommunikationer och snabbare/intensivare stimulans, är en sak som 

motverkar stabilitet och bärighet i människors livsföring. Individen tvingas stänga av, eller 

som det heter idag ”gå in i väggen”. Som jag skrev tidigare är det i växelverkan med 

samhället som något sådant som en identitet kan skapas, frågan är bara vad för slags identitet 

som uppstår i ett samhälle som vårt? Om en människans identitet är en spegling av det 

samhälle hon lever i, vad säger oss detta om tidsandan? Identiteten tenderar att bli flytande på 

så vis att individen ”hoppar” mellan olika roller och företag, vägen är inte längre lika 

självklart utstakad som tidigare och man experimenterar således med sin identitet - detta 

fenomen är mer vanligt i större städer. Zygmunt Bauman menar t.ex. att den moderna 

identiteten är bräckligare än tidigare eftersom den idag byggs upp efter socialt sett mer 

flyktiga element, man kanske idag uttrycker vem man är genom olika livsstilsval eller genom 

sin konsumtion av symboliska attiraljer (som t.ex. märkesvaror, musik) (Davis 2008). 

Identiteten är idag även mer ett resultat av kunskap, vilket vi kan se av förekomsten av 

självhjälps böcker, TV-program (Dr. Phil) och olika hitta-dig-själv guider. Dessa källor anses 

vara bräckligare än vad som tidigare låg till grund för identiteten. Detta i sin tur leder till en 

mer flexibel livsföring som jag kommer beskriva nedan.  
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3.6 Flexibilitet 

Den moderna identiteten kännetecknas av en slags multipolaritet där större krav ställs på 

individen att bli mer flexibel och mångfacetterad. Flexibilitet är förknippat med att ha flera 

olika sidor, talanger och färdigheter. Det innebär även att man som individ ska underkasta sig, 

finna sig i och anpassa sig efter omgivningens varierande fodringar. En anpassning som 

kanske inte upplevs som särskilt behaglig eller naturlig för människor. Det är just i ljuset av 

världens komplexa och krävande beskaffenhet, samt den allt snabbare takten som vi ser att det 

blir omöjligt att på förväg försöka beräkna eller kalkylera hur olika kombinationer av faktorer 

kommer att utfalla. Flexibilitet är både en anpassning till detta fenomen och ett påtvingat 

beteende. Det är påtvingat såtillvida att individen idag måste för att överleva anpassa sig efter 

hur världen ser ut, de som inte gör det riskerar att ”hamna efter”. Frågan huruvida individen 

upplever detta med flexibilitet låter jag vara osagt, men det är helt klart en anpassning som 

ställer större krav på individens skicklighet och förmåga än tidigare. Flexibilitet är även 

förknippat med vad jag ovan beskrev som en situativ livsföring, men flexibilitet är mer av en 

påtvingad egenskap än en självvald anpassning till vardagen. Vi hör dagligen krav på företag 

att de ska vara mer flexibla, det är således även strukturellt en global förändring där 

näringslivet anpassat sig efter marknaden. Det är främst härifrån jag ser flexibilitet komma, i 

den monetära sfären. Det är intressant att notera att den situativa livsföringen och flexibilitet 

inte verkar emanera från vår egen värde sfär, det är snarare så att dessa båda livsföringar 

härrör från insikten i hur världen är konstruerad. De kommer utifrån och vi skulle kanske inte 

göra dessa drastiska uppoffringar i vår livsföring om vi inte var tvungna. Post-moderna 

människor vill hålla möjligheter öppna och därmed även sin identitet, man vill undvika att 

hålla sig fast vid vissa målsättningar eftersom världens föränderlighet och snabba takt gör 

detta meningslöst. Skillnaden mellan flexibilitet och en situativ livsföring är att flexibilitet är 

en egenskap, en livsföring är mer ett sätt att strukturera upp vardagen på. Man kan däremot ha 

en flexibel livsföring vilket i princip betyder samma sak som en situativ livsföring. Jag 

använder dessa båda typer av benämningar senare, men de står för samma sak. 

 

3.7 Livsuppfattningar 

Jag har i min studie använt mig av begreppet livsuppfattningar och innebörden i detta begrepp 

för min studie kan sammanfattas genom att säga att jag utgår ifrån att människor idag, och 

speciellt ungdomar, har olika livsåskådningar eller moraliska värden som man baserar sin 
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identitet på. Jag utgår ifrån att det finns en sorts fast kärna av uppfattningar, dessa kan så klart 

förändras men jag har utgått ifrån att det finns en slags uppsättning av värde relaterade åsikter 

som t.ex. vad livet går ut på, vad som är viktigt för mig, vad som ger livet mening eller hur 

jag ska leva mitt liv. I min studie har jag försökt finna klarhet i vad som ligger bakom att man 

ändrar sina livsuppfattningar. Är det vissa avgörande upplevelser? Är det de närmaste, familj, 

kamrater eller andra vuxna som utövar inflytande? Jag har vidare frågat hur ofta man ändrat 

sina livsuppfattningar, detta för att jag var intresserad av den takt som detta utförs i. Det är 

således både ett mått på vad ungdomar har för åsikter men också hur ofta dessa åsikter 

förändras. Livsuppfattningar har att göra med hur människor ser på världen och sin plats i 

den, en negativ livsuppfattning visar att man inte känner någon samhörighet med samhället, 

att man ser dystert på framtiden. En positiv livsuppfattning däremot tyder på att man känner 

sig delaktig, har möjligheter att påverka sin egen situation och sin egen framtid. Det är således 

en slags mätare på individens syn på samhället och sin egen plats i världen. I många fall är det 

även en indikator på hur människor mår, en negativ syn på världen är i många fall ett resultat 

av att man projicerar sina egna känslor på världen, den framträder som grå och kall, man ser 

inget positivt med något. Vad som ligger till grund för någons livsuppfattning kan ha många 

orsaker, det kan vara ett resultat av erfarenheter, omgivningen, åsikter eller personlig 

inställning. Begreppet ligger i detta fall till grund för olika beslut som t.ex. vilken utbildning 

man ska välja eller vilka mål man eftersträvar. Livsuppfattningar kan ändras under tid och det 

jag främst har angett som orsak till dessa förändringar är att individen utsätts för olika intryck, 

det kan vara något man upplevt som förändrat livsuppfattningarna, någon som utövat 

inflytande (en förälder, lärare, förebild eller kompis), eller olika insikter som gjort att man 

ändrat sig. Jag ser därför dessa uppfattningar som rörliga och fluktuerande.    

 

3.8 Kulturpessimismus 

Min framställning ovan har influerats främst av en något pessimistisk syn på hur kulturen 

påverkar människor i vårt samhälle, naturligtvis finns det även positiva aspekter av denna 

utveckling vilket kommer bli klarare senare. Jag kommer bland annat beskriva hur ungdomar 

kan uppleva en större frihetskänsla idag än tidigare genom en mer situativ livsföring. Vad som 

beskrivits ovan kanske ger en dyster bild av dagens ungdomar, men detta är inte min 

erfarenhet efter att ha träffat ungdomar i denna studie. Tvärtom är de flesta mycket positiva 

och ser ljust på framtiden, de kämpar hårt för att försöka uppfylla sina livsmål, är ofta 
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motiverade till att fullfölja sina intressen och försöker i denna strävan finna ett fotfäste i en 

ofta kaotisk och komplicerad tillvaro. 

 

3.9 Den autonoma individen 

Att vara autonom innebär att man ser sig själv som självständig och oberoende, att man främst 

är självförsörjande och obunden. I begreppet ligger en uppfattning om att man även är 

oberoende från politiska eller religiösa uppfattningar och moraliska krav, man bestämmer 

själv efter vilken livsuppfattning man vill leva efter, vad man vill tro på eller vilken moral 

man vill försöka leva efter. Begreppet uppstod i och med Upplysning under 1700-talet med 

Emanuel Kant som dess främsta förespråkare. Människor skulle bli mogna och istället för att 

vända sig till kyrkan eller staten för vägledning skulle man själv bestämma vad man ville tro 

på eller ha för uppfattningar, man skulle ledas till personlig upplysning. Lagens auktoritet 

skulle flyttas in i människan och komma inifrån istället för att emanera från en extern 

myndighet eller institution (Mautner 2005). Människor skulle bli autonoma, eller 

självständiga vilket är samma sak.    

 

 

 

 

 

4 Metod 

Metoden för denna uppsats har främst varit en fenomenologisk metod, datainsamlingen har 

därför huvudsakligen bestått utav intervjuer och observationer. Jag har inte fokuserat på 

enkätfrågor eller att få ett så stort urval som möjligt, däremot har jag valt ut intervjupersoner 

från fritidsgårdar i olika områden i en mellanstorstad. Urvalet är blandat och man kan säga att 

det speglar en rad olika bakgrunder och personligheter. En kritisk reflektion kan vara just mitt 

val av just fritidsgårdar. Det finns flera olika skäl till varför jag inriktat mig på dessa, ett av 
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dem är att det underlättade för mig själv, i och med att jag arbetar på dagarna och därför t.ex. 

inte kan ta kontakt med ungdomar på skolor under dagarna. Jag fick vid alla fritidsgårdar bra 

kontakt med ledarna där som tyckte min studie var viktig och som kom att fungera som 

nyckelpersoner, de såg till att ungdomarna ställde upp på en intervju och de berättade gärna 

om situationen på fritidsgården. Detta var det andra skälet, att det var lätt att få tillgång till 

området. Det finns en diffus missuppfattning hos somliga att fritidsgårdar är till för ungdomar 

med problem, detta är inget jag upplevt under min kontakt med ungdomarna, tvärtom är 

många målinriktade och upptagna med att skapa sig ett så bra liv som möjligt inom samhällets 

lagliga ramar. Det finns dock vissa som kanske har problem hemma och där fritidsgården kan 

vara en tillflykt, en del har gjort en helomvändning från ett destruktivt leverne och funnit sig 

själva på rätt väg igen, så huruvida fritidsgårdar är ett representativt urval kan jag inte svara 

på. Jag gick själv till fritidsgården när jag var yngre för att träffa kompisar och ha roligt, inte 

för att jag hade problem hemma. Min metod kallas reflektiv livsvärldsmetod och det är utifrån 

den hela min studie är utformad. Reflektiv livsvärlds metod är en fenomenologiskt baserad 

metod som utvecklats och presenterats av Karin Dahlberg, Helena Dahlberg och Maria 

Nyström i boken reflective lifeworld research (2008). Vad innebär det då att säga att en studie 

är fenomenologisk? Kanske att man är mer försiktig med att dra slutsatser ur materialet och 

att man är medveten om hur man som forskare hela tiden utgör en fara på vägen till en korrekt 

analys och tolkning av fenomenet ifråga. Vad jag har försökt få fram i min studie är 

fenomenets essens, eller hur det egentligen är, dess natur och det sammanhang som det verkar 

inom. När vi förstår ett visst fenomen och vad det är har vi dess essens. Essensen är där redan 

och är inget som forskaren lägger till, det är med andra ord inte ett resultat av tolkning. I mitt 

fall skulle essensen av mitt fenomen – hur ungdomar formar sina livsuppfattningar – kunna 

vara människors mottaglighet, deras uppväxt, påverkan eller intryck. Det är denna essens som 

jag har försökt blottlägga. Ett fenomens essens har att göra med hur vi sätter det i ett 

sammanhang. En stol t.ex. är bara en stol i en viss kontext, vi brukar oftast tänka att de är 

möbler som hör hemma i ett hem eller där människor vistas. Vi vet att stolar är till för att sitta 

på, att de har ben och att det finns olika stolar för olika rum eller ändamål. Vi har med andra 

ord redan en bakgrundsförståelse eller förförståelse av vad stolar är. Vi behöver denna 

bakgrund för att något ska uppfattas som något överhuvudtaget. Martin Heidegger kallade 

detta för gläntan (the clearing), men ett annat bra ord är horisont. Det är i denna glänta som 

sakerna framträder i sitt ljus och får mening för oss. Vi lever alla i denna glänta eller horisont 

och förstår saker utifrån denna förförståelse som vi bär med oss överallt. Fenomenologins mål 

är att försöka sätta denna förförståelse inom parentes, att försöka värja sig ifrån alla försök att 
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förklara fenomenet utifrån givna ramar. Man vill undvika att endast hitta det man förväntar 

sig att finna. Hur görs då detta kanske man frågar sig. Det som jag har gjort är främst att 

använda mig av ett öppet sinne och ha tålamod för att låta fenomenet avslöja sig i sin 

komplexitet. Jag ville inte tvinga på fenomenet en extern struktur genom att alltför mycket 

fokusera på en metod som riskerade att göra fenomenet rutinjärt och därmed försvåra den 

öppenhet som är avgörande för riktig förståelse. Att ”följa en markerad rutt”, vilket är vad 

ordet metod betyder på grekiska, varnas det för i ovan nämnda bok (Dahlberg 2008, sid 112) 

och istället uppmanar författarna till att forskaren skall vara en metodologisk betjänt som vid 

inträdet i en persons livsvärld lämnar bakom sig alla strukturer som kan bestämma vad man 

förväntar sig att finna. Man kan ändå inte säga att jag har lämnat all vedertagen metodologi åt 

sidan, jag har främst lärt mig om personernas livsvärld genom att utföra tämligen 

ostrukturerade intervjuer där jag utgått från samma mall vid alla tillfällen men låtit samtalet 

styra åt det fenomen som avslöjar sig. Frågorna som ställts har öppnat upp det fenomen som 

jag är intresserad av, nämligen hur ungdomar formar sina livsuppfattningar, även om alla har 

olika versioner av hur detta går till. Vid intervjuerna har jag varit noga med att inta en 

spontan, oreflekterad attityd där jag har lyssnat och inväntat att fenomenet ska bli synligt, 

d.v.s. när intervjupersonen förstår vad jag är ute efter och är villig att dela med sig av sina 

egna erfarenheter om detta. Allt som oftast vid intervjuerna har jag fått lägga band på mig 

själv för att inte fylla i för mycket i svaren, eller leda in personerna i vissa resonemang. Det 

finns en förförståelse hos alla som gör att man tror sig veta hur det ligger till men som inte 

alltid stämmer. Mitt val att mest fokusera på intervjuer kom sig av min önskan att förstå 

nutiden, eller hur ungdomar numera formar sina livsuppfattningar, och min växande 

övertygelse om att för att förstå sin nutid så måste man fokusera på aktören istället för på 

strukturen, det är genom kulturella skillnader inte institutionella som vi kan närma oss en 

uppfattning. Det är värderingar och kollektiva konfigurationer av övertygelser som då blir 

intressanta.  

4.1 Urval  

Jag har genomfört 17 intervjuer på fritidsgårdar utspridda i och kring en mellanstor stad, totalt 

sett har jag besökt 6 olika fritidsgårdar, varav 2 av dessa ligger utanför stadskärnan. Av dessa 

två utanför staden var det bara en där ungdomar fanns närvarande som kunde ställa upp på 

intervjuer. Åldersurvalet ligger mellan 16 till 20 år, detta urval gjordes främst för att jag var 

intresserad över att få veta mer om hur man resonerade kring sina val inför gymnasiet och den 

ovisshet som denna ålder ibland bär med sig. Urvalet innefattade alltså ungdomar mellan 16-
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20 år, 11 killar och 6 tjejer, med olika bakgrund. Tyvärr blev det något fler killar än tjejer och 

det är bara att beklaga. Om vi ser till hur många av ungdomarna som har en invandrar 

bakgrund så är det 1 tjej och 6 killar ungefär. Tyvärr har jag inte undersökt tillräckligt mycket 

av ungdomarnas bakgrund för att kunna uttala mig om exakt hur många som har föräldrar från 

ett annat land, men om jag går efter namn och hur många som uppgett att de har släkt i andra 

länder, så kan jag uppskattningsvis säga att det rör sig om 7 ungdomar. Om jag går efter hur 

många som känt sig diskriminerade p.g.a. sin utländska bakgrund så kan det sägas vara 3 

tjejer. Intervjuerna som genomfördes varierade i hur lång tid de tog, den kortaste tog 15 

minuter och den längsta höll på i 35 minuter. Anledningen till dessa något korta men 

innehållsrika intervjuer är att jag ofta kom till fritidsgården någon timme innan de stängde och 

jag prioriterade därför att försöka intervjua åtminstone 3 ungdomar vid varje fritidsgård. 

Några utav ungdomarna var även ganska otåliga och ville väl komma därifrån så fort som 

möjligt, så jag kände att jag inte kunde hålla dem kvar alltför länge. 

  

4.2 Tillträde till fältet 

Tillträde till fältet fick jag helt sonika genom att ringa till varje fritidsgård och fråga 

fritidsledaren om jag kunde få intervjua några ungdomar där, jag förklarade syftet med 

uppsatsen, vilken skola jag gick på, vad jag var intresserad av samt att det var helt frivilligt att 

delta. Samtliga var positivt inställda till ett samarbete och fritidsledarna kom att fungera lite 

som nyckelpersoner som även uppmanade ungdomarna att delta i en intervju. Vid vissa 

tillfällen talade jag mer med fritidsledarna om situationen på fritidsgården, hur de såg på 

verksamheten, detta gav mig en del värdefull information.    

 

4.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden som jag använde vid intervjuerna sammanställdes mot bakgrund av många 

idéer och infall, bl.a. en undersökning som gjorts av ungdomsstyrelsen 1998 

(Ungdomsstyrelsen 1998), Ny tid, nya tankar: ungdomars värderingar och framtidstro som bygger 

på enkätundersökningar från 4000 personer, varav 3300 är ungdomar i åldern 16-29 år, men 

även statistik om ungdomar av SOU (1999). Flexibilitet var från början ett område som jag 

ville ha med i frågorna och som jag blev intresserad av främst genom en undersökning som 

Nutek (Nutek 2006) gjort på lunarstorm med 100000 svar. Utifrån resultaten där frågade man 
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sig om gränsen mellan vuxen och ungdom idag blivit mer flytande och om man idag kan tala 

om en ny ungdom, om ungdomslivet blivit mer seriellt och inte längre steg för steg in i 

vuxenlivet. Jag ville utifrån mina frågor ta reda på hur ungdomar ändrar sina uppfattningar. 

Det var viktigt att ha ett framtidsperspektiv eftersom personerna då tämligen fritt kunde 

berätta om sina planer, vad man ville uppnå, hur man såg sig själv vid 35 års ålder. 

Ungdomarnas redogörelser kom att bilda en slags berättelse där de bl.a. redogjorde för vissa 

avgörande episoder som förändrat deras liv, som fått dem att ändra uppfattningar och där de 

så att säga växte i sin identitet. Det är denna process som är central för min undersökning, hur 

formar ungdomar idag sin identitet?  

Samtliga intervjuer har spelats in på bandspelare och transkriberats ut, jag har även utgått 

ifrån samma intervjuguide. Intervjufrågorna har under tiden omformulerats något då nya 

mönster eller insikter dykt upp t.ex. när någon under intervjun kommer med ett påstående som 

verkar intressant eller när samma åsikt kommer fram under olika intervjuer. Det kom t.ex. 

fram under intervjuerna att många hade känt sig splittrade och osäkra varvid jag nästa gång 

frågade om detta vid intervjun. Jag fick också ett ganska intressant påstående där någon 

hävdade att ungdomar idag har väldigt bråttom med att bli vuxna, detta påstående 

formulerades även till en fråga. Frågorna som kan hittas i slutet som en bilaga har fungerat 

som ett stöd som jag använt mig av när samtalet avstannat, jag har inte alltid ställt dem i 

samma ordning utan hoppat mellan dem allteftersom de har passat in i samtalet. Vid vissa 

tillfällen har jag improviserat och försökt följa fenomenet som det utvecklar sig, men fokus 

har hela tiden legat på hur ungdomarna formar sina livsuppfattningar. Min öppenhet i detta 

fallet har legat i att låta personen berätta och fylla ut svaren så som hon/han finner lämpligt, 

om sedan detta öppnat upp för nya frågor så har jag ställt dessa i sin tur och låtit diskussionen 

färdas i den riktning intervjupersonen vill. Jag har när diskussionen avstannat styrt tillbaka till 

intervjuguiden.    

 

4.4 Deskriptiv analys 

Jag började analysen genom att först läsa igenom intervjun för att få en överblick, sedan 

lyssnade jag igenom intervjun och försökte urskilja olika meningsenheter i samtalet, dessa kan 

ses som markörer för vad det är personen berättar om. Dessa användes sedan till att 

konstruera en deskriptiv berättelse om personen, utan att försöka tolka eller förklara något. 

Vid denna deskriptiva analys fäste jag särskilt stor vikt vid känslighet till nyanserna i samtalet 
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och förändringar i meningssinnehållet. Fokus låg på att hitta något nytt i materialet istället för 

saker som bara bekräftade vad som redan var känt. Det viktigaste är att vara trogen gentemot 

texten och vad som faktiskt sägs, här blir det särskilt viktigt att man inte misstolkar olika 

uttalanden. Efter detta försökte jag finna olika teman ur de olika livsvärldsberättelserna. Vid 

en intervju berättade personen om hur denne tyckte ungdomstiden var den bästa tiden för att 

det var tillåtet att pröva sig fram och göra misstag, jag urskiljde då denna meningsenhet som 

jag också senare fick bekräftat vid andra intervjuer, jag kunde därmed samla alla dessa 

uttalanden under ett tema som jag kallade ”prövningstid”. För att stärka validiteten kring de 

olika teman som kom fram gjordes även en lista kring olika uttalanden som berörde detta 

tema. Dessa teman beskrevs enbart deskriptivt och jag undvek att försöka göra tolkningar på 

detta tidiga stadium. 

   

4.5 Hermeneutisk analys 

Steget efter den deskriptiva analysen var att ur de teman som framkommit göra ett antal 

tentativa tolkningar där jag försökte förklara och länka samman de olika teman som kommit 

fram, målet var att få fram en bild där alla pusselbitarna passade. Man kan se detta som att jag 

försökte blottlägga essensen av fenomenet eller fenomenets ”stil”. Vid denna analys var jag 

särskilt noga med att 1) inta en öppen attityd, 2) vara misstänksam mot mig själv, 3) vara 

försiktig med teori, 4) och att söka efter nya oväntade insikter. En tolkande analys får inte 

utgå ifrån den naturliga attityden till världen utan skall vägledas av en misstänksamhet emot 

förutfattade meningar och den naturliga gängse tolkningen av tillvaron. Frågor som man bör 

ställa sig är 1) vilka data används i tolkningen och hur har de samlats in, 2) vilka frågor har 

ställts, 3) hur har öppenhet använts, 4) hur har relevansen av tolkningarna verifierats, 5) och 

slutligen vilket inflytande har forskarens egen förförståelse haft på tolkningarna? Teori har 

använts främst i syfte att se bättre eller att summera tolkningarna, aldrig på prediktivt sätt där 

man direkt från teorin gör tolkningar utan att undersöka om denna teori verkligen 

sammanfattar all data. Tolkningarna ska baseras på de data som samlats in, inte på en viss 

teori.  
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4.6 Den hermeneutiska spiralen 

Då man gör dessa tolkningar rör man sig hela tiden uppåt i den hermeneutiska spiralen, man ser 

landskapet från högre höjd och man kan urskilja mer saker i horisonten, man kan se mer av den 

struktur som innefattar fenomenet ifråga. Slutmålet är att skapa något mer en än berättelse. En mer 

abstrakt förklaring som innefattar alla tolkningar och pusselbitar eftersöks här.  Den hermeneutiska 

tolkningen rör sig hela tiden från helheten till delarna och tillbaka igen, man alternerar mellan närhet 

och distans. De tentativa tolkningarna är första steget i denna spiral, men kan man verkligen säga att 

man med denna metod kan producera adekvata och sanna tolkningar: svaret är naturligtvis nej. 

Tentativa tolkningar är gissningar mot bakgrund av de data man har införskaffat. Gissningarna måste 

prövas gentemot validiteten av de data man samlat in. 

 

4.7 Min egen förförståelse 

Som jag nämnde i inledningen hade jag från början en viss förförståelse av ungdomars 

livsuppfattningar, jag tänkte mig att det definitivt hade skett en förändring på så sett att ungdomar idag 

var mer intresserade av upplevelser och den estetiska sidan av livet. Självfallet är detta något jag har 

fått försöka arbeta bort och jag tror att jag lyckats undvika att göra tolkningar efter denna förförståelse 

i denna uppsats. Men som sagt är det svårt att helt koppla bort olika föreställningar och jag har under 

arbetets gång fått redigera bort en del sådana infall av personlig fördomsfullhet och trångsynthet. 

Jag har så gott det går försökt hålla mig till enbart det material jag samlat in och en del teorier som 

verkar passa bra ihop med mina iakttagelser. 

 

 

5 Presentation av Materialet 

För att lättare överskådligöra materialet kommer jag nedan att presentera de olika teman som 

dykt upp vid den deskriptiva analysen samt några citat som varit avgörande vid utformningen 

av temat. Dessa teman har senare använts i den hermeneutiska analysen för att göra olika 

tentativa tolkningar ur materialet. Ur dessa tentativa tolkningar görs senare en huvudtolkning 

som kommer presenteras sist. De teman som här presenteras är en sammanfattning av alla 

intervjuer, de är naturligtvis utvalda efter studien syfte och frågeställning vilket innebär att 

vissa uttalanden inte förts vidare. De är inte representativa för samtliga deltagare i studien 
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utan ska ses mer som en spegling av den problematik som denna studie behandlar. Några 

kanske inte känner igen sig i denna beskrivning, andra kanske mer kan se detta som en rättvis 

beskrivning av sin situation. Det finns naturligtvis undantag från denna bild som målas upp 

här, alla är vi olika men vi lever under jämförelsevis liknade förhållanden men där vi förhåller 

oss olika till dessa. Man kan se detta som ett tvärsnitt i den ungdomsdiskurs som omger 

ungdomar idag. 

 

5.1 Kontext 

Fritidsgårdarna som jag besökt skiljer sig ibland från varandra, vissa har fler besökare än 

andra, vissa är stökiga, andra är väldigt lugna. Vissa är mer än andra utrustade med diverse 

bekvämligheter och sysselsättningar för ungdomarna, det kan på vissa fritidsgårdar finnas 

möjligheten att använda internet, spela biljard, slå sig ner i soffan och se på storbilds TV, 

spela TV-spel eller kanske spela lite innebandy. Vad jag fick reda på av en fritidsledare vid en 

fritidsgård var att fritidsgårdarna är i ganska stort behov utav bidrag från staten, det är främst 

detta bidrag som bestämmer hur mycket man kan satsa på att utrusta fritidsgården och locka 

till sig ungdomar. Problemet är att varje fritidsgård inte får lika mycket bidrag och det kan 

därför leda till att man tappar ungdomarnas intresse. Bidragen som varje fritidsgård får 

grundas på socioekonomiska beräkningar över inkomsten i varje område där fritidsgården 

ligger, låga inkomst områden får då mer pengar i bidrag. Varje fritidsgård har ett intresse av 

att dra till sig så många ungdomar som möjligt och det kan uppstå en sorts tävlan med andra 

samlingsplatser för ungdomar. Vissa fritidsgårdar som inte kan satsa lika mycket på 

ungdomarna kan känna att de inte riktigt håller måttet, att de inte kan konkurrera med de 

andra samlingsplatserna. En fritidsgård inom ett höginkomst område kan därför ha svårare att 

dra till sig ungdomar. De fritidsledare som finns vid varje fritidsgård (2 eller fler) fungerar 

både som förebilder och stödpersoner men också som upprätthållare av ordningen på 

fritidsgården. Ofta har de god kontakt med ungdomarna, de skojar med dem och är kompisar 

med alla. Nedan kommer jag att beskriva kontexten vid fyra av de fritidsgårdar som jag 

besökt, det är mer mitt första intryck av varje fritidsgård som jag antecknat efter varje tillfälle.  

5.1.1 Fritidsgård 1 

Graffiti i trappuppgången… datorer på stilfulla bänkar som ungdomarna kan använda.. 

hörlurar.. projektor TV med mysiga soffor att slappa i.. rörelse överallt.. inga höjda röster 

eller gräl.. alla verkar vara upptagna.. atmosfären är laddad med en känsla av energi, 

kreativitet och organisering som uppmuntrar ungdomarna till att ta itu med sina liv.. detta 
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är ett andningshål för dem.. denna plats är deras.. anslagstavlorna fulla av lappar om suck 

och olika evangemang.. ledarna är glada och skojar med ungdomarna.. kontoret är överfullt 

med papper.. här arbetar man flitigt för ungdomarnas bästa.. ungdomarna respekterar 

varandra.. man spelar biljard ihop utan att bli osams.. ingen retar någon annan.. här kan 

man syssla med det man vill.. lyssna på låtar på internet.. slappa.. spela biljard eller se på 

let´s dance. Här finns två fritidsledare en kvinna och en man i samma ålder.. Kvinnan och 

jag pratar en stund om min studie.. hon säger att de har konkurrens idag av 

ungdomsdiskot.. det är mindre ungdomar här idag.. hon verkar glad över att jag är där.. 

hon säger att det kommer ungdomar hit från alla håll.. En kille som spelar biljard frågar mig 

om jag är försvarsadvokat.. han säger att X har sagt det till honom.. vem är X? 

 

5.1.2 Fritidsgård 2 

Hade ett samtal med en manlig ledare på fritidsgården. Han hade jobbat där X år. Han sa 

att det var ganska lite ungdomar där numera. De hade ett ganska spänt förhållande till 

skolan jämte. Han tyckte att skolan var mer av en institution, många hade jobbat kvar där 

för länge, det blir en sluten miljö. Han tyckte inte detta var bra. I området hade de kyrkliga 

samlingsplatserna fler ungdomar, de ansågs vara lite finare menade han. Det finns en 

upplevelse här av att inte riktigt hålla måttet. Problemet de har är att locka till sig fler 

ungdomar. Det görs socioekonomiska beräkningar över inkomster i områden där 

fritidsgårdar ligger, som ligger till grund för hur mycket varje fritidsgård får i pengar. Låga 

inkomstområden får då mer. X är ett relativt rikt område och får därför kanske inte lika 

mycket som t.ex. Y eller Z. Mannen refererade till dessa olika fritidsgårdar som svenne 

gårdar alternativt de för invandrare, men han talade också om problem med rasism i X, 

något han beklagade. Han pratade även om ADHD barn som varit där, han sa att det var 

svårt att göra något när det var neurologiskt. Han hade en uppfattning om att detta hade 

kemisk grund, alltså inte orsakad av andra faktorer verkade det som.  Han verkade 

bekymrad över att dessa bråkstakar kom dit eftersom andra ungdomar då skulle tveka över 

att gå dit. Han har uppfattningen att till fritidsgårdar kommer ungdomar med problem.  

Han var stolt över deras hemsida men verkade upprörd, förbannad över att kommunen inte 

ville länka till denna. Det fanns helt klart ett missnöje över den byråkratiska processen som 

består av regler och principer. ”De” måste hålla sig efter dessa som han sade. Det finns här 

en känsla av att vara i strid med både skolan och kommunen, fejden med skolan som inte 

verkar acceptera dem, och med kommunen som har sina regler underlättar inte 

verksamheten. De har tagit upp problemet med att det är så få ungdomar där. Han tror att 

unga hellre stannar hemma och spelar, de har sina widescreen skärmar och dataspel. De 

hade köpt in guitar hero. De har sin ”Ego” skärm som jag tror han kallade den, hördes inte 

så väl. 

 

5.1.3 Fritidsgård 3 

Stor rymlig och ljus lokal, lite kaxiga attityder hos vissa ungdomar. Ledaren avrådde nästan 

mig från att försöka intervjua ungdomar där, han trodde inte många skulle ställa upp. Jag 

tror att ledaren hyser misstankar om mig. Han var dock vänlig och tipsade mig om en 

annan fritidsgård, gav mig väganvisningar. Lokalen var fräsch med storbilds TV, biljard och 

en massa plats att sitta på. Denna kväll var det lite ungdomar där, ca: 40 stycken! Jag blev 

lovad av praktikanten att få komma på fredag, men det bästa är nog att ringa och fråga igen 

på fredag. Ledaren är eller kan vara auktoritär, men på ett proffsigt sätt, han är inte rädd 

för att säga till på skarpen. Jag fick intrycket att han hade vanan inne. Intervjun gav vid 
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handen att droger är vanligt förekommande på X, det har varit bråkigt där tills det sattes in 

närpoliser där. 

 

5.1.4 Fritidsgård 4 

Tomma korridorer.. lite ödsligt.. klotter här och där.. från biljardbordet hör jag hur någon 

retas.. upphetsade röster.. många är involverade i ett biljardspel.. all sitter ned och pratar.. 

slappar.. ingen TV som jag kan se.. ingen musik.. det finns en slags bar.. det är ganska 

enkla möbler.. inget speciellt.. lokalen är ganska stor.. mer som en samlingssal.. inga 

datorer.. det luktar klor från simhallen..  ledaren hälsar på mig.. han verkar intresserad och 

försiktig.. han säger efteråt till mig att han tror att detta kan vara bra och nyttigt för 

ungdomarna.. han frågar vad för slags frågor jag har ställt.. denna plats är inte avskild från 

övriga omgivningen.. det är mer som att den ligger i anslutning till simhallen och själva 

byggnaden.. det är inte särskilt hemtrevligt eller avskiljt.. jag intervjuar killarna i vad som 

ser ut som en liten skolsal.. det är enkla möbler med små tavlor på väggarna.. ledaren 

verkar mån om att jag får intervjua så många som möjligt.. han sänder in dem en efter en.. 

här finns en slags machoattityd.. en del frågar mig om de kommer bli kända.. komma med i 

tidningen.. det finns en air av kamratskap här.. killarna går efteråt i samlad trupp.. de 

skojar högljutt med varandra.. dom säger hejdå till mig.. det fanns även några tjejer då jag 

kom men dom försvann efter ett tag.. jag tror en av dem hade en slöja.. En kille försöker reta 

en annan genom att säga till mig att han är psykiskt störd.. under intervjuerna är killarna 

ganska fåordiga.. en del kommer med egna exempel.. vissa verkar misstänksamma mot 

mig.. intervjuerna blir ganska korta.. en del frågor om vi är klara.. de vill gärna gå 

 

Nedan kommer jag nu beskriva de teman som framkommit ur intervjuerna.  

  

 

5.2 Splittrad 

Många har varit osäkra på sig själva och sin omgivning när det gäller olika livsval, som vilken 

utbildning man ska gå och vad man vill uppnå. Det kan råda konflikt mellan vad kompisarna 

tycker och vad andra vuxna tycker man ska satsa på. Det är också en tid då man är speciellt 

mottaglig för intryck och vuxna kan därför vara viktiga i kampen om att ”välja rätt” genom att 

ge beröm och stötta. Jag upplevde att det vara lite pinsamt för vissa att berätta om att man 

varit osäker på sig själv och sina egna tidigare beslut, det var något som man inte gärna visade 

utåt. En del upplevde detta att inte veta var man har sig själv som det svåraste med att vara 

ung:  
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(Tjej 17 år): ”- alltså man är osäker.. man är väldigt osäker.. man är osäker på sig själv.. man är osäker på sin 

omgivning.. och man.. det är så mycket så här.. tankar och känslor som strömmar runt i kroppen.. man vet inte 

var man har sig själv idag.. det är nog det jobbigaste. 

- okej..(paus) man saknar balans kanske eller vad man ska säga..splittrad och så där.. 

(Tjej 17 år): - Ja (instämmer)..det beror också på hur man..hur man ser på det..vissa människor kanske inte är 

det..men alltså tonårslivet är ju..liksom..väntan på att bli vuxen..det är ju den tiden..och en människa är ju 3 

olika personer..det är ju det.” 

Den splittrande sidan av vad det innebär att vara ung träder här fram i ljuset, det finns även en 

slags idé om att denna splittring avstannar med åldern, att man är vuxen när man inte längre 

känner sig splittrad. I vissa perioder i livet kan man vara mer mottaglig för intryck och ändra 

sina uppfattningar:  

-upplever du att unga är mer mottagliga för intryck än vuxna? 

(Kille 20 år): det är väl från person till person skulle jag säga..jag skulle tro det utifrån min egen 

uppfattning..sen kan det vara utifrån perioder i livet..liksom hur vilken..vilket tillstånd man är i.. ibland är man 

lite mer mottaglig för.. att ta efter och så.. ibland kör man ju sitt eget race och..och är nöjd med det liksom.. 

ibland känner man att det behövs förändring liksom..så det är väl det från person till person och..hur man har 

det för tillfället liksom..sin situation 

Att sätta upp ett mål kan vara särskilt svårt vid denna ålder: ” - ja..nä men jag har varit 

osäker..det har ju krävt mycket..för att jag ska sätta upp ett mål..visst jag är fortfarande 

osäker.”(Tjej 17 år). Svaret på vad man vill ha uppnått innan man fyllt 35 är ganska 

intressant, oftast uppger ungdomarna att man inte vet. Det saknas ett långsiktigt perspektiv på 

livet, och det blir oftast ganska formella svar, som att ha skaffat familj och barn, kanske en 

häftig bil, ett stabilt jobb som man trivs med. Det är ett stort glapp mellan den tid man lever 

nu och hur man lever om 15 år, målen kommer säkerligen att ha förändrats hundra gånger om 

till dess. Men detta är en tid då man förväntas sätta upp mål för framtiden, det blir en slags 

press på unga att de ska ha livsmål och övertygelser vilket leder till att de tvingas omvärdera 

sig själva och försöka förverkliga sin egen potential. Skammen att inte veta vad man vill bli 

märks hos vissa och samtalen med vissa ungdomar blir ibland färgade av en sorts urskuldande 

där man tycks redogöra för sina svårigheter när det kommer till att välja bland de möjligheter 

som tränger sig på. Denna övergång in i vuxenlivet är särskilt intressant då man av övriga 

samhället äntligen blir erkänd som vuxen och ekiperad med hela den mundering som detta för 

med sig i from av rättigheter, privilegier och skyldigheter. En annan sak som är värd att 

nämna är att jag bara fick ett enda svar på frågan om de kunde beskriva en händelse som fått 

dem att ändra uppfattning. Det kan bero på att det är svårt att erinra sig en sådan händelse på 

så kort tid, men det är intressant att dessa avgörande händelser inte kommer fram mer. Jag 



27 
 

drar av detta slutsatsen att dessa ungdomar i sin biografiska identitets bildning saknar 

berättelser som skapar en helhet i sina liv, jag säger inte att de inte haft sådana upplevelser 

utan att dessa inte tycks vara speciellt viktiga för individens identitet. Andra saker kan vara 

viktigare än ”de stora händelserna”, som t.ex. små händelser i vardagen som man kanske inte 

tänker på att ta upp eftersom de är vardagliga.       

 

5.3 Att börja tänka själv 

Att bli vuxen uppfattas av många som en förändring på ett mentalt plan, man tänker i andra 

banor än som ung: ”Jag tycker man är vuxen när man tänker i andra banor än vad man gör 

som tonåring.. man tänker inte bara på sig själv..”(Tjej 17 år). Istället för att vara 

självcentrerad börjar man att tänka mer på andra och lita på sig själv och sin egen förmåga att 

välja ”rätt”. Somliga tror att viljan att ta efter andra försvinner med åren, att man inte lika lätt 

faller för grupptryck. ”Ibland vill man bli som andra.. förstår du..så här va.. men när man 

blir äldre så blir det ju inte så..”(Kille 16 år). Att falla för grupptryck ses av vissa som en stor 

orsak till problemen i samhället: ”..sen unga faller.. faller också väldigt lätt för grupptryck.. 

det är en väldigt stor orsak till alla problem vi har i samhället.. att det finns unga som är 

lugna innerst inne.. men sen är dom ett gäng och så faller dom för grupptryck.. och så blir det 

trubbel..”(Kille 18 år). Att börja tänka själv är ett tecken på att man är vuxen. Man skulle 

kunna säga att viljan att bli en självständig individ är något eftersträvansvärt både för de unga 

och för övriga samhället. En del har tvingats omvärdera hela sin tidigare uppfattning om hur 

man ska vara då denna lett dem till trubbel och sedan har de uppfunnit sig själva genom 

insikten om vad livet går ut på. ” jag upptäckte att mina vänner inte alltid har rätt.. och att.. 

det dom gör eller säger.. det kan leda till fel grejer.. så jag uppfann mig själv och började  

tänka själv.. det är inte alla som gör det.. sen så tar det olika tid för olika personer..”(Kille 18 

år). Vi ser här att börja tänka själv är förknippat med att bli vuxen, det är då man kan ta egna 

beslut som man kan kallas vuxen. Det är också i mötet med samhället, då man gör sina 

misstag och felsteg, sina missbedömningar och dåliga erfarenheter, som vissa når insikt om 

vad livet går ut på. ”Man är ung och dum.. och med tiden.. så börjar man tänka.. och förstå.. 

vad livet innebär mer och mer..”(Kille 18 år). Det är genom erfarenhet, både dåliga och goda, 

som unga gör resan in i vuxenlivet och börjar tänka själva. Vid denna ålder är detta särskilt 

tydligt och det är mycket individuellt hur ”långt” man kommit på den vägen. Den gyllene 

gränsen går någonstans vid 20 års ålder, då man slutat skolan, bor själv, har ett jobb, kanske 
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har ett förhållande och kan ta egna fasta beslut. Jag upplever att problemet är att man inte 

lyckas överblicka sin situation, man saknar i vissa fall den distans och erfarenhet som krävs. 

Att börja tänka själv innebär att man har ett kritiskt förhållningsätt både till sig själv och till 

övriga samhället, till exempel upplever vissa att unga saknar denna försvarsmekanism och 

därför vänder olika intryck till sig själva, att det är dem själva det är fel på. Detta kan hända 

då media förmedlar bilder av hur man ska vara till ungdomar genom reklam, internet eller TV. 

”Ta som.. just unga tjejer.. tyvärr det har blivit för mycket.. att det.. till och med 11, 12 

åringar börjar ta halvnakna bilder på sig själva och lägga ut på internet.. p.g.a. att en jäkla 

H&M modell sätter affischer överallt..”(Kille 18 år). En annan sak som observerades och 

som är intressant för studien är att ungdomarna som intervjuades var mest artikulerande och 

visade större förmåga att tala om sig själva och sin situation ur ett reflexivt perspektiv på den 

fritidsgård som låg i det område som var förknippad med mer ”status” och mindre blandning 

av invånare med utländsk bakgrund än de andra områdena. Att språkligt kunna utrycka sig 

och beskriva sin egen situation är även detta ett tecken på att man behärskar den kultur man 

lever i, man uppfattas som mer vuxen, det är ett signum på att man tillgodogjort sig och kan 

använda sig av de definitioner och språkbruk som är allmänt vedertagna. Man kan förmedla 

en mer seriös och sminkad bild av sig själv genom att använda sig av språket. Det säger dock 

ingenting om hur pass långt man kommit på vägen till att bli vuxen eftersom detta är högst 

individuellt och beroende på vilka erfarenheter man haft.   

 

 

5.4 Bråttom att bli vuxen 

En person berättade om hur denne upplevde att unga idag hade bråttom att bli vuxna: ”.. nej 

men det känns väl som att det går snabbare nu för tiden.. att ungdomarna har bråttom att bli 

vuxna liksom.. det är min uppfattning.. så var det för min generation tycker jag.. dem jag 

växte upp med så märkte man det helt klart.”(Kille 20 år). Jag fick senare detta bekräftat av 

andra personer:  

-Tror du unga har bråttom att bli vuxna? 

(Tjej 17 år): - Ja (snabbt svar).. det har dom 

Har du märkt det på dina kompisar och så? 

(Tjej 17 år): - Alla vill bli vuxna.. fast jag vill inte det.. alltså tonårslivet är det bästa livet alltså det är den enda 

gången i livet man kan göra vad man vill och det inte betyder nånting.. men sen när du vill bli vuxen alltså 
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allting betyder nånting.. vad du än gör.. har en jättestor del.. förstår du.. man måste liksom ta hänsyn till livet 

men.. jag tycker inte man ska ha bråttom.. livet kommer.. men det finns en del bara Ja jag vill flytta hemifrån.. ja 

jag vill köpa sprit på systembolaget.. ja jag vill kunna köpa cigaretter.. det kommer du göra så mycket så du 

nästan tröttnar på det (skratt) 

-Och sen när du är vuxen så vill du vara ung igen..? 

(Tjej 17 år): - Ja  lätt.. 

 

Vi ser här att det ungdomar trånar efter är att kunna ta del av de privilegier som kommer med 

vuxenskapet, de skulle egentligen vilja stoppa tiden och förbli unga: 

 

(Tjej 17 år): -  Jag tror dom vill att tiden ska stanna eller nånting.. jag vill ju däremot inte bli vuxen.. jag vill 

stanna kvar i ungdomsåldern.. jaa.. alltså jag tycker om att vara så här ungdomlig.. det blir ju inte lika roligt sen 

när man är vuxen.. när man ska börja jobba och så.. då blir det liksom fast jobb.. lön.. 

 

Det som ungdomarna anser som negativt med att bli vuxen är alltså att man tvingas ge avkall 

på sin frihet, att livet blir mer inrutat och tråkigt, det finns en uppfattning om att mer ansvar 

också innebär uppoffringar på de områden som ger livet mest glans – frihet, spontanitet och 

kamratskap. Att vara ung är som att sitta i vuxenlivets väntrum, men det har även sin charm. 

Många trivs med att vara unga och ser trots alla svårigheter positivt på sina liv och sin 

framtid, medans vissa som mår sämre verkar projicera sina känslor utåt och bara finner fel på 

omgivningen:  

 

(Tjej 17 år): - Alltså deras uppfattning om livet.. det är olika.. dom flesta tycker det är skit. 

-Vad tror du det beror på? 

(Tjej 17 år): - Dåligt självförtroende.. dom tror bara att för dom mår dåligt.. så tror dom att det beror på liksom 

världen.. och man kan ju inte tänka så. 

 

 

5.5 Öppenhet och fördomar 

Det finns en uppfattning om att unga är mer öppna för förändringar än vuxna, öppenhet 

betyder även för vissa att unga har lättare för att visa sina känslor än vuxna: ”..unga är mer 

öppna.. unga människor.. vuxna öppnar sig inte i onödan om man säger så.. ungdomar kan 

öppna sig för vad som..”(Kille 18 år). Öppenhet hänger ihop med att våga testa på nya saker, 

det är en disposition: ”Dom vill testa på allt som dom inte känner till.”(Kille 18 år). Men det 

är några ungdomar som uppger att dom upplever att unga inte är mer öppna eller toleranta än 

vuxna, det finns några som upplever att rasism är vanligt bland unga. Så min definition av 
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öppenhet har att göra mer med en benägenhet för att våga pröva nya saker, inte just att unga 

har en tolerantare attityd än vuxna. Rasism tycks vara lika vanligt både inne som utanför 

staden, en fritidsledare utanför staden berättade om sin växande oro inför detta problem. 

Denna öppnare attityd var vanlig bland ungdomarna och man upplevde att det var okej att 

testa på saker när man var ung. En vanlig inställning är att ta dagen som den kommer, men 

detta förhållningssätt ska inte förväxlas med ett slags passivt flytande med strömmen, tvärtom 

så har man ofta bestämda uppfattningar om vad man vill eller kanske mer om vad man absolut 

inte vill. Men vad man vill kan ofta vara flera olika saker och som jag beskrev under temat 

splittrad, så ligger svårigheten snarare i att hålla sig till en sak. En sak till som är viktig att ta 

upp här med anknytning till ungdomarnas öppenhet är att de flesta som sysslar med någon 

form av sport på fritiden också har en förebild. Förebilden fungerar som en slags inspiration 

många gånger och man följer varje match eller tävling som hon/han deltar i med spänning, 

inget får komma emellan. Många talar sig varma om just sin förebild och det står klart att de 

är viktiga i ungdomarnas liv. Många ungdomar eftersträvar att gå i samma fotspår och kämpar 

hårt för att uppfylla sina drömmar. Men en förebild kan även vara en förälder eller annan 

vuxen, en tjej angav sin mamma som sin största förebild. De fungerar lite som vägledare och 

coacher när det gäller ungdomarnas inställning och uppfattningar om livet. De motiverar och 

inspirerar dem att fortsätta kämpa med vad det är de brinner för.       

 

 

5.6 Prövningstid 

Som ung är det tillåtet att prova sig fram bland olika roller och identiteter, det är en vanlig 

uppfattning hos många. Det är i denna ålder man får lov att prova sig fram för att lära sig av 

sina misstag, en öppnare attityd kan då vara vanligare än vid vuxen ålder då man har sin 

invanda attityd. Vissa saker är okej att testa på medans andra inte är legitima som t.ex. att 

testa droger: ”Tyvärr luras många av det.. och dom står där på den här tunna isen och så 

testar dom och så faller dom… ja (suckar)” (Kille 18 år). Grupptryck är vanligt i detta fallet 

och att man då tar efter de äldre som håller på med droger för att vara lika ”tuff”. En del som 

testat på droger ändrar dock uppfattning när man ser hur det går åt helvete för de lite äldre: 

 

(Kille 18 år): - Här är det väldigt bra för här har man sett många och man känner väldigt många.. som att.. man 

ser att det går åt helvete för dom.. 

– Det kanske mer är att man ser att det inte funkar.. dom ser på andra.. att det går illa för dom då.. och sen? 
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(Kille 18 år): - Ja precis... man vill alltid vara den där tuffa.. killen eller så.. man vill alltid vara den som får 

tjejer.. man vill alltid vara den som har dom finaste byxorna eller dom finaste skorna eller sånt.. 

 

Många tror att unga får sina uppfattningar genom att ta efter andra, oftast är det kompisar som 

man umgås med som utövar inflytande på olika sätt. Skolan ses både som en möjlighet och 

som en reserv om man inte lyckas med sina andra livsprojekt, där får man lov att pröva sig 

fram: ”Jag ska ju testa här nu i.. när jag går i skolan.”(Tjej 17 år).  Skolan ses som en bra 

grund, vissa är mer motiverade än andra att satsa på sin utbildning. Jag upplever att unga ser 

skolan som ett måste och inte som ett roligt eller inspirerande ställe att gå till, eller som 

Thomas Ziehe skriver om (Ziehe 1993)  sitt minne av skolan: ”I detta avseende representerar 

skolan – härvidlag hyser jag inga illusioner – i första hand dötid, och det är just den dötiden 

som är det bestående minnet av skolan.” Inställningen är ofta att man kan testa sig fram lite, 

att det går att ändra sig efterhand: ”Man är ung fortfarande, allt kan hända”(Kille 16 år). 

Denna inställning sammanfattar hur man ser på sina möjligheter. Det finns en uppfattning om 

att man som ung kan ändra sig lättare än vuxna: ”[unga] dom kan ju ändra sig hela tiden men 

det kan inte vuxna som har ett fast jobb”(Tjej 17 år). Överlag så ser unga denna tid som en 

prövningstid ”Det är ju en prövningstid.”(Tjej 17 år). I vissa fall råder det stor förvirring över 

vad man ska inrikta sig på: ”Alltså det kan gå från psykologi till att bli hårfrisörska.. liksom 

det är så det är.. så illa ligger det till.. (skratt).”(Tjej 17 år) 

 

 

5.7 Ett ständigt kalkylerande 

Det blir ofta tydligt under intervjuerna hur man upplever att man måste väga de olika 

möjligheterna mot olika risker. Livet ses ibland som ett pokerparti där man försöker få så bra 

kort som möjligt: ”.. och för mig känns det som att sånt där borde vara ett sista kort för mig.. 

om jag ligger hemlös på gatan.. så nähä jag kanske borde satsa på musik.. liksom.. man vet 

aldrig (Tjej 17 år.)”. Inget är säkert och allt kan förändras på mycket kort tid, man måste vara 

beredd, en ny möjlighet kan snart infinna sig. I vissa fall kanske man är väldigt motiverad till 

att satsa på en sak men sen börjar man vända sig om och tänka på alla andra möjligheter man 

försummar genom att bara satsa på en sak. Vissa skräms av tanken att bara satsa på en sak: 

”..tanken har skrämt mig att bara.. jag visste att det skulle bli svårt att kombinera.. att gå fullt 

ut alltså.. få bra betyg och satsa på fotbollen.. tanken har skrämt mig att bara satsa på ett av 

dom.”(Kille 20 år). Det blir ofta påtagligt hur man kämpar med att försöka välja rätt ur det 

virrvarr av möjligheter som finns att tillgå, det är en process där man ofta försöker kalkylera 
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sig fram genom att väga olika möjligheter med de risker som följer. Det uppstår svårigheter 

med att överblicka och helst av allt skulle man vilja ha en spåkula till hjälp: ”grejen är att..det 

är olika saker som typ balanseras.. utan att jag kan hitta.. om jag är skådespelare kan jag lika 

gärna sjunga.”(Tjej 17 år). Vad är det hon inte hittar?  

 

-Nej det är svårt att välja kanske? 

(Tjej 17 år): - Ja.. 

-Det finns många möjligheter.. 

(Tjej 17 år): - Precis.. och man måste ju veta vad världen börjar rikta sig mot.. alla är ju liksom doktorer och 

såna saker.. och då kanske det är fler som kommer behövas på andra ställen och då.. finns det mer intresse för 

det.. 

 

Kommentaren här avslöjar för oss vad hon inte hittar, hon vill hitta ett svar på vart världen är 

på väg - hon försöker få en överblick så att hon kan se sitt liv i ett större sammanhang. ”jag 

känner liksom att nu vill jag hålla på med det där eller satsa på det där..man tänker mera att 

”tänk om, tänk om”..”(Tjej 17 år). Det är ett ständigt kalkylerande av risker och vinster, där 

utgången oftast är oviss från början och där man tvingas att göra sina gissningar och lära sig 

leva med konsekvenserna. Det vanligaste svaret på vad unga vill uppnå är en trygg och stabil 

livssituation, kanske något de saknar för tillfället. Vissa verkar mer ha släppt taget och kuvat 

viljan att försöka kontrollera allting, man får ta tag i det när det kommer, varför hetsa upp sig i 

onödan? Man kan ju ändå inte kontrollera allting.  

 

5.8 Utbildning är nyckeln 

De flesta tycker att utbildning är viktigt eller mycket viktigt, utan en utbildning så kommer 

man inte så långt, utan utbildning så får man ett lågavlönat ”skitjobb” eller så hamnar man på 

komvux. ”.. för om du inte sköter dig.. så kommer du till komvux.. och då får du ändå ta upp 

allting där.. då får du ändå börja ta upp hela saken.. och kämpa.. lika bra att vara duktig från 

början.. tycker jag.”(Tjej 17 år).  En del kämpar hårt i skolan och prioriterar skolan framför 

annat, som att träna eller träffa kompisarna, skolan kommer för många först. Det är oftast 

föräldrarna som har påpekat hur viktigt det är med en utbildning och som fått ungdomarna att 

fortsätta kämpa med skolan. För det är ofta just en kamp, skolan är tuff och det är stressigt.  

”- Hur det är i skolan? (tänker) ..alltså det är bra.. jag trivs och.. jag tänker mer på att göra 

mina grejer gjorda.. alltså det är mycket.. det tar på energin men.. vill man bli nånting så får 

man också offra.. eller jobba mycket.. det är inte många som gör det.. många av mina 
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kompisar dom skiter i skolan..”(Tjej 17 år). För en del är en utbildning en bra grund, något 

bra att ha i fall de andra livsprojekten skulle fallera, som att bli fotbollsproffs eller 

skådespelare. ”..och det är mest därför jag går.. för i fall liksom.”(Tjej 17 år). Jag upplevde 

att många hade ganska höga ambitioner när det gällde vad de ville bli, bland drömmarna fanns 

yrken som advokat, mäklare, designer, egen företagare, psykolog och såklart fotbollsproffs. 

En del ungdomar har tvingats välja mellan skolan och att satsa på sina egna intressen, det 

uppstår en konflikt och oftast så vinner skolan genom att den ses som den bästa chansen. 

Vissa ser skolan som ett nödvändigt ont, men som dock ger en bra grund för det kommande 

arbetslivet. Alla anses ha en lika stor chans att lyckas bara man kämpar sig igenom skolan och 

får bra betyg. Ungdomarnas intressen vid sidan av skolan kan vara att sjunga, dansa, fiska, 

styrketräna, utöva kampsport, fotboll eller innebandy. Många har oftast ett fritidsintresse som 

de ofta ser som ytterligare en karriärmöjlighet, det är också oftast detta som man brinner mest 

för. Att en gång kunna leva på sin musik, eller att få spela fotboll med de riktigt stora.  

 

 

5.9 Grupptryck 

Erfarenheten av grupptryck är vanlig bland ungdomarna, ofta ser man på grupptryck som 

något negativt men som trots detta ändå bestämmer beteende och uppfattningar hos många 

ungdomar. Grupptryck har en hög validitet i studien och många uppger att de haft erfarenheter 

av just grupptryck. Grupptryck är något som många anser vara ett fenomen som främst rör 

yngre människor, uppfattningen är att man som äldre mindre kommer att styras av vad andra 

tycker eller säger. Att som vuxen falla för grupptryck tycks inte ingå i dessa ungdomars bild 

av vad det innebär att vara vuxen, en del uppger dock att det finns undantag. Men överlag så 

tror många av ungdomarna, även om de själva uppger att de ibland har fallit för grupptryck, 

att man som vuxen kommer att växa ifrån denna fallenhet. Hur detta kommer gå till är ännu 

oklart, men det finns en uppfattning om att bli vuxen handlar om att börja tänka själv och att 

man som vuxen mer litar på sin egen förmåga, att man blir mer självständig och oberoende.  

(Kille 16 år): - Alltså jag vet inte.. just nu är man.. man vill bry sig om sina kompisar ibland.. så här man vill.. 

alltså du vet man har såna här unga tankar.. alltså man är ung.. ibland vill man bli som andra.. förstår du.. så 

här va.. men när man blir äldre så blir det ju inte så.. ” 
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5.10 Beröm 

Att få bekräftelse och beröm från vuxna tycks vara viktigt för ungdomarna: ”..och det får jag 

väldigt mycket beröm för.. av många vuxna.. att jag har blivit som jag blivit.. och det är en 

styrka jag har..”(Kille 18 år)  eller som denna tjej berättar ”..som på mina utvecklingssamtal i 

högstadiet.. då brukade jag få höra att jag kunde bli nästan vad som helst..”(Tjej 17 år). 

Beröm stärker ungdomarna i sin identitet och uppmuntrar dem till att fullfölja sina projekt 

eller mål. Särskilt värdefullt är beröm från vuxna som ses som en sorts acceptans från 

vuxensfären, att det ungdomarna vill uppnå eller det de är ses som legitimt och godtagbart.   

Jag upplevde att få beröm och stöd är något som uppskattas av ungdomar. I vissa fall kan 

beröm leda till en slags splittring, om man t.ex. får beröm från både kompisar och vuxna som 

uppmuntrar olika saker. Beröm har främst den effekten att den uppmuntrar individen. Det 

leder till en affirmativ känsla till sig själv och sina mål eller uppfattningar. Beröm och 

förebilder är inslag i ungdomarnas liv som fungerar som stimulans till ungdomarna att 

fortsätta kämpa.   
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6 Fenomenologisk analys och hermeneutisk tolkning 

Jag tänker här först presentera de 3 tentativa tolkningar som gjorts ur de olika teman som 

presenterades tidigare, sedan kommer jag övergå till att framföra min huvudtolkning.   

 

6.1 Tentativ tolkning 1 

Att bli en självständig (autonom) individ är något som ingår i ungdomarnas 

bild av vad det innebär att vara vuxen. 

Att börja tänka själv, utan att snegla över axeln på andra, är för unga ett tecken på mognad 

och ett tecken på att man börjar bli vuxen. En del har erfarenheter av grupptryck, men somliga 

har ”genomskådat” detta, kanske hamnat i trubbel p.g.a. grupptryck, och respekterar nu mer 

sig själva som de är. Denna helomvändning observerades hos några utav ungdomarna. Det är 

just förmågan att förhålla sig kritiskt till omgivning och tänka rationellt och moraliskt kring 

sin egen situation som märks hos vissa. Det är som att man kommit runt i en cirkel och 

äntligen försonats med övriga samhället, innan kanske man var antagonistiskt inställd till 

samhället men nu ser man att denna inställning inte fungerar längre och man anpassar sig 

därför till givna strukturer. Det blir en kompromiss, man ger efter och försöker på olika sätt 

handskas med det faktum att man inte längre kan påverka allt i omgivningen. Att agera som 

gruppen anses av vissa som dåligt, som brist på karaktär, men i vissa situationer kan man ändå 

ha lättare för att ta efter. Jag misstänker att viljan att bli en självständig individ är något som 

uppmuntras av omgivningen, i skolan, hemma och genom olika intryck. Det är normer och 

bilder av vuxenskap som florerar i ungdomarnas omgivning som bildar grunden till den nya 

identitet de bygger upp inför vuxenlivet. Viljan att framstå som vuxen märks vid olika 

intervjuer, då man använder sig av de måttstockar som vanligtvis används för att definiera en 

vuxen. Man vill framstå som någon som kan ta fasta beslut, som kan styra över sitt eget liv, 

man vill ge intryck av kontroll och förmåga att tänka rationellt. Beröm fungerar som en 

överförare av normer av vuxenskap, man uppmuntrar vissa egenskaper som 

analyseringsförmåga och självständighet, medans egenskaper som hotar den bild av vad det är 

att vara vuxen utsätts för repressalier. Bilden som målas upp av vad det är att vara vuxen kan 

sammanfattas så här. Vuxen är man när man bor och klarar sig själv, man har slutat skolan 

och är runt 18-20 år, man har gjort en del insikter som förändrat en på ett mentalt plan, man 

tänker på ett annat sätt, istället för att vara självcentrerad tänker man nu mer på effekterna av 
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sina handlingar, allt får en större betydelse. Man har fått större ansvar och får nu ta del av de 

vuxnas privilegier som att ta körkort, handla på systembolaget, köpa tobak och i och med ett 

arbete ges även större ekonomiska förutsättningar. Detta är privilegier som utökar individens 

handlingsfrihet, en bil t.ex. innebär större mobil rörlighet och bättre ekonomi innebär mindre 

beroende från föräldrar. Detta är ofta en dröm för många, att frigöra sig från beroende, att 

kunna stå på egna ben. Denna bild av vad det är att vara vuxen kan liknas vid Kants definition 

av den autonoma individen (Mautner 2005). Den moderna vuxna autonoma individens attribut 

är enligt ungdomarna förmågan att tänka rationellt och moraliskt över sin egen situation och 

omgivningen, en ökad tillit till sin egen förmåga, oberoende och självständighet i sinne och 

materiella tillgångar, att inte falla för grupptryck eller vara en konformist, att kunna ta egna 

fasta beslut om sitt liv och lite större projekt och slutligen så är denna individ mer frigjord 

från yttre kontroll och påverkan än ungdomar. Detta är idealtypen som ungdomarna beskriver 

när jag intervjuat dem, självfallet finns det undantag i livsvärlden från denna utopiska version 

av vad det innebär att vara vuxen. Men denna bild summerar i princip vad ungdomarna 

eftersträvar att bli som vuxna. Det är också intressant att många anser att vuxen är man när 

man genomgått tillräckligt med erfarenheter, den fysiska åldern har mindre betydelse än den 

psykiska och kulturella åldern i detta fall. En del anser till och med att man kan vara vuxen 

som 11- åring, frågan om vad som kännetecknar en vuxen har blivit mer flytande i och med 

detta skifte av sättet att utvärdera någons verkliga ålder, en ålder som kanske inte syns utåt 

utan mer gömmer sig bakom erfarenheter. Övergången till vuxenlivet, då man förväntas 

uppträda ”som en vuxen”, är kantad av svårigheter men ungdomar är oftast mer än villiga att 

ta detta steg för att få komma in i vuxenlivets förlovade land. Men det är ett val som även är 

påtvingat genom de normer som bestämmer åldersbeteende, man förväntas sätta upp olika mål 

för sin framtid, man förväntas uppträda som en vuxen, man förväntas ta mer ansvar för sitt liv 

och man förväntas även vara tillmötesgående gentemot dem som ställer dessa krav, utan att 

protestera.  
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6.2 Tentativ tolkning 2 

Att vara flexibel och pröva sig fram är en vanlig livsuppfattning hos 

ungdomarna 

Överlag tycker de flesta ungdomar jag intervjuat att man måste pröva sig fram bland olika 

roller och identiteter för att hitta något som passar. Många har en ganska bestämd uppfattning 

om vad de vill syssla med och denna uppfattning grundar sig oftare hos tjejerna på idén om att 

hitta en sysselsättning eller roll som passar deras personliga egenskaper. Man gör en 

uppskattning av vad man är bra på och försöker sedan finna utlopp för denna potential. 

Killarna verkar inte göra sina val efter en lika rigorös mall, man är mest ute efter att hitta ett 

stabilt jobb som man trivs med, något som man ser fram emot att gå till varje dag. Det är dock 

vanligt för både killar och tjejer att man provar på olika yrken eller roller, anledningen till att 

tjejerna mer motiverar sina val på ovan nämnda sätt mer än killarna kan ha att göra med 

killarnas stereotypa mansbild, som kille är det inte alltid okej att explicit prata om sina 

personliga egenskaper så man kanske håller dessa tankar för sig själv. Därmed kan man inte 

säga att inte killar också gör sina val enligt denna modell, det kanske är en process som man 

inte gärna skyltar med utåt. Överlag så följer också ungdomarnas yrkesval den stereotypa 

uppdelningen i manliga respektive kvinnliga domäner. Killarna vill bli byggnadsarbetare, 

elektriker, lantbrukare, fotbollsproffs eller slipade ekonomer medans tjejerna hellre väljer att 

bli advokater, psykologer, florister eller designers. Som ung befinner man sig vid den 

avgörande änden av livet, man ska välja hur man vill leva sitt liv och det till priset av hårt slit 

och uppoffringar i skolan. Många är fullt medvetna av betydelsen av de val de gör nu och att 

dessa kommer att vara avgörande för deras framtid. Hur man fattar dessa val är olika men 

vanligtvis använder man sig av ett rationellt kalkylerande, ofta har man kollat upp olika 

framtidsprognoser för olika yrken och man försöker föreställa sig hur efterfrågan kommer 

förändras. Det blir ibland en konflikt mellan det man helst vill göra och det som är det mest 

förnuftiga att välja. Hjärnan övervinner oftast hjärtats preferenser vid dessa val. 

Föreställningen att man kan testa sig fram är dock vanlig och att man måste anpassa sig till en 

ofta komplex vardag. Man prövar sig alltså fram för att se var man passar in, man sneglar lite 

över axeln för att se vad andra tycker och gör. För vissa är denna anpassning tämligen 

likformig med andra kompisar, man väljer det som vännerna väljer, kanske för att visa 

solidaritet eller för att bli accepterad. Att helt själv ta beslut kan vara svårt och är förknippat 

med risken att hamna utanför eller välja fel. Men man är fortfarande ung och allt kan 

fortfarande hända. Det är en vanlig uppfattning att man inte kan vara lika flexibel som vuxen, 
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många anser att unga är mer öppna för nya möjligheter medans man som vuxen tenderar att 

leva sitt liv mer inrutat, fastkedjad i ansvarets bojor med allt vad skyldigheter och förpliktelser 

innebär. Många anser att unga är mer öppna för intryck, att man ändrar uppfattning ofta som 

en följd av något man upplevt, det är då erfarenheter som avses. Denna öppenhet för olika 

intryck har att göra med avsaknaden av den vuxnes kritiska förhållningssätt till världen som 

kommer med erfarenhet. Men man har som ung inte alltid förmågan att stå på egna ben, vilket 

ofta leder till att man faller för grupptryck. Grupptryck är alltså för många unga vad som 

främst ligger till grund för olika beslut, vissa har dock kommit längre på vägen att bli 

självständiga individer. Flexibilitet är således ett resultat av att man saknar förmågan att stå 

emot och gå sin egen väg. Det uppstår här en konflikt mellan att bli en självständig individ 

och att vara öppen och flexibel, de tycks utesluta varandra. En självständig individ tänker 

själv, litar på sin egen förmåga och är oberoende. En flexibel människa anpassar sig och är 

något mer hindrad att göra som hon själv vill, hon är ett anpassningsväsen som tvingas vända 

sig dit vinden blåser. Flexibilitet är ett inskränkande av människans frihet som oftast upplevs 

som obehagligt, men det är för unga ofta ett sätt att närma sig världen. Att vara flexibel 

innebär att man sätter sina egna förhoppningar och mål inom parantes, man tvingas stryka lite 

på foten. Som ung är det inte alltid så lätt att stå upp för sig själv och risken att bli utnyttjad är 

därför lite större. Flexibilitet är en anpassning som emanerar från oförmåga 

n att överblicka och kontrollera sin egen situation i en komplex och krävande värld. Det är 

inte så att ungdomar hellre väljer att vara flexibla, det är först och främst en anpassning till 

omgivningen. Oöverskådligheten gör att man etablerar en flexibel livsföring för att orka med i 

tillfälligheternas spel, där allt kan hända och där det inte finns några säkra kort.    
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6.3 Tentativ tolkning 3 

Identiteten är flytande hos vissa ungdomar, alla dörrar hålls öppna och man 

undviker att definitivt bestämma sin identitet 

 

Heidegren et al har i boken livsföring en beskrivning av den moderna människans livsföring 

(Heidegren et al 2007, sid 191), de kallar denna människa den serendipitösa människan och 

denna beskrivning passar ganska bra ihop med mina egna iakttagelser. Den serendipitösa 

människan värderar det möjliga lika högt som det verkliga, hon varierar det hon är och det 

hon äger för att kombinera de möjligheter som står till buds, hon ser tillfället i tillfälligheten. 

Hennes variabilitet är mer framträdande än hennes konstanter. Hon försöker kontrollera 

världen omkring sig, en värld som är obeständig, tillfällig, mångtydig och komplex. Hon lever 

med erfarenheten att livet är svårt att behärska och att det är omöjligt att i varje situation 

kunna se bortom varje val. Vad jag menar med att identiteten är flytande är främst att man 

inte har någon mittpunkt, allt spretar åt olika håll och olika tillfälligheter och betydelsefulla 

andra verkar mer bestämma varje persons livsval än en fast och bestämd vilja. Vad detta beror 

på kan jag inte just nu svara på, oftast är det vuxna som fått ungdomarna på ”rätt” spår igen, 

som vägleder dem igenom sina egna labyrinter. Labyrinten är ett träffande exempel på hur 

man ser på sin egen situation, det kan vänta ett odjur eller en skatt bakom varje hörn och 

någonstans finns det en väg ut ur den, kanske det står ”dörren till vuxenlivet” på denna skylt 

över utgången, som kanske leder till ännu en labyrint. Öppenhet för nya saker, som är 

utmärkande för denna ålder, och kalkylerandet är en anpassning till en komplex värld. Man 

försöker få grepp om något att hålla fast vid ett tag i virrvarret av upplevelser och tankar, det 

är ett ständigt bearbetande av intryck. Individen rör sig mellan öppenhet, kalkylerande och 

osäkerhet, som en rörelse på en linje (se figur nedan), och blir mer erfaren genom att pröva sig 

fram. På detta sätt kan man förstå den flytande identiteten och bearbetandet av intryck. Det är 

genom att pröva sig fram som unga närmar sig vuxenlivet, det är en ålder då mycket är nytt 

och spännande samtidigt som man kan vara rädd för att göra felsteg. Vi förstår varför allt 

spretar åt olika håll när vi studerar figuren, pendlandet mellan osäkerhet och öppenhet 

utesluter alla möjligheter till en stabil livsföring, som ju kännetecknas av varaktiga värden och 

övertygelser som ger bärighet och rikting. Det liknar mer en situativ livsföring, där individen 

inte längre kan förlita sig på sin förmåga att kalkylera alla risker, utan resignerar inför 

mångfalden och omöjligheten att kontrollera och överblicka allt. Man vill inte utesluta någon 

möjlighet i onödan utan man ser tillfället i tillfälligheten. En vuxens sätt att närma sig nya 
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upplevelser skulle kunna se ut som figur 2. Här pendlar man mellan erfarenhet och 

kalkylerande istället, erfarenheten är större och mestadels räcker den för att man inte ska bli 

osäker. Blir man osäker kanske man hellre avstår från vissa val. 

 

 

                                                                               

           

 

 
 

 

 

                           

 

 

    
 

 

Figur 1. (ung)                                                                                            Figur 2. (vuxen) 

 

Jag skrev ovan att man vid en situativ livsföring resignerar inför mångfalden, enligt Hediegren 

et al är det snarare så att individen medvetet favoriserar en dynamisk öppenhet i förvissningen 

eller åtminstone förhoppningen om att man skall vara situationen vuxen. Det är dock inte så, 

menar man, att en situativ livsföring utesluter stabilitet och säkerhet. Denna situativa stabilitet 

”vilar dock inte på självklara strukturer eller normer (som i den traditionella livsföringen), 

eller sträng organisation och planering (som i den strategiska livsföringen), utan på förmågor 

och skickligheten hos personen själv: på dennes förvissning om och kompetens att kunna 

reagera situativt riktigt”(Heidegren et al 2007, sid 129). Den situativa livsföring ska inte ses 

som ett passivt flytande med strömmen, att man tar dagen som den kommer, den ska istället 

ses som ”ett modernt och fullt ut rationellt överlagt sätt” att handskas med en komplex 

vardag. 
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7 Huvudtolkning 

Utifrån dessa tre tentativa tolkningar är vi nu beredda att svara på frågan hur ungdomarna i 

denna studie formar sina livsuppfattningar. För det första är dessa ungdomar involverade i 

uppgiften att bli vuxna självständiga individer. Detta innebär ett sökande efter sin identitet där 

man provar sig fram för att försöka se vad som fungerar, vad som är tillåtet och var man 

passar in. För dessa ungdomar uppstår främst ett problem, nämligen att välja bland alla 

möjligheter som tränger sig på. Det finns hos vissa en stor osäkerhet eller obeslutsamhet när 

det gäller saker som rör framtiden, vilket yrke man ska välja, vilken karriär man vill göra. 

Utifrån detta kan vi göra slutledningen att dessa ungdomar har en livsföring som innebär att 

de främst anpassar sig till en omgivning som de är hänvisade till, inte utifrån starka 

värderingar om hur livet borde levas. I första hand formar de sina livsuppfattningar utifrån 

vad man förväntas sträva efter som vuxen. De befinner sig i övergångstadiet till att bli vuxna 

och är främst engagerade i att lära sig de koder, symboler och komplicerade regler som 

vuxenlivet består utav. De mål som ungdomarna har är ofta färgade av vuxna normer och 

ideal, som att gifta sig, få barn, skaffa hus och få ett stabilt jobb. Detta är normer som florerar 

i den ungdomsdiskurs som man befinner sig i och som bestämmer vad som är värt att ägna sig 

åt och vilka förhoppningar man kan ha. Ungdomarnas svar bör ses utifrån perspektivet att vad 

de uppger även är en del av denna diskurs. Ungdomarna är i första hand engagerade i att 

försöka leva upp till vad det innebär att vara vuxen. För det andra formar vissa av 

ungdomarna sina livsuppfattningar genom en flexibel eller situativ livsföring som innebär att 

man undviker att sätta upp större mål för sin framtid. Det finns dock undantag från detta, 

somliga har väldigt klara mål för framtiden och är mycket motiverade till att uppnå dessa. 

Men överlag så har samtliga åtminstone varit osäkra någon gång när det gäller antingen att 

välja till gymnasiet eller andra lite större beslut. Flexibilitet tycks i detta fall vara förknippat 

med den oöverblickbarhet som genomsyrar vardagen, man väljer att hålla olika möjligheter 

öppna i fall det visar sig att vissa inte kan uppnås. Som jag påpekade ser en del på sina 

möjligheter som på ett pokerparti, där det gäller att spela sina kort väl. För det tredje formar 

ungdomarna sina livsuppfattningar genom grupptryck. I denna ålder är denna påverkan 

kanske större en vid vuxen ålder och det kan vara svårare att själv stå fast vid vissa 

värderingar när gruppen tycker något annat. Denna linje har stark validitet i min studie och 

nästan samtliga uppgav att man hade erfarenheter av grupptryck. Gemensamt för samtliga 

tillvägagångssätt är just en känsla av rädsla för att på egen hand fatta avgörande beslut. Att 

kunna ta dessa beslut kräver ofta erfarenhet och kunskap om hur världen fungerar och det kan 
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vara svårt att vid denna ålder få en överblick på sin egen situation. Dessa tre sätt att forma 

sina uppfattningar, att bli vuxen, att vara flexibel och att tycka som gruppen är alltså de 

vanligaste förhållningssätten för ungdomarna i min studie. Om vi ser till den flexibla 

livsuppfattningen ser vi att denna genomskär den vuxna livsuppfattningen, det är för dessa 

ungdomar ännu inte helt klart vad det innebär att vara vuxen och man har därför en mer 

situativ livsföring där man i varje ögonblick försöker reagera situativt riktigt. Denna situativa 

livsföring innebär att ungdomarna lever sina liv på ett experimenterande stadium, man provar 

sig fram för att se var man passar in. Orsaken till att ungdomarna har denna livsföring kan 

vara att de antingen är i en process av att bli vuxna och håller på att lära sig vuxenlivets 

komplicerade regler och normer, allt detta är ganska nytt och de kan därför vara ovana vid 

denna nya identitet vilket skapar förutsättningar för en situativ livsföring. Som jag nämnde i 

teoridelen menar Thomas Ziehe att ungdomar idag har större tillgång till vuxnas 

erfarenhetsvärld, detta kan vidare också ha en förstärkande betydelse till varför man väljer 

(eller tvingas) leva mer situativt. Frågan är om det idag är svårare för ungdomar att 

upprätthålla en identitet än tidigare med tanke på att man så tidigt släpps in i vuxnas 

erfarenhetsvärld? Att ungdomarna har bråttom med att bli vuxna kan vara en följd av att man 

lever som ungdom fast med vuxna erfarenheter, man vill kanske då även bli ”betecknad” som 

vuxen. Den andra orsaken till varför vissa ungdomar har en mer situativ livsföring kan ha att 

göra med vad jag tog upp i teoridelen, nämligen att de vetandevärldar som ungdomar idag 

måste bearbeta är så massiva och diversifierade att det lätt uppstår obeslutsamhet och 

osäkerhet. Denna orsak har ganska hög validitet i min studie. Hos några utav ungdomarna 

observerades detta fenomen och det blev klart hur man kämpade med att försöka bearbeta en 

rad olika intryck och att man upplevde att man ändrade sina uppfattningar ganska ofta. Det är 

just dessa attraktioner som så att säga drar i ungdomarnas uppmärksamhet, och som ofta gör 

det i hög takt, som skapar en mer flytande identitet hos vissa av ungdomarna. Det är även 

intressant att notera att en mer flytande identitet är vanligare hos ungdomarna innanför 

stadskärnan än hos de som bor utanför staden. Av mina efterforskningar står det klart att vissa 

av ungdomarna har svårt att hänga med i den takt som omgivningen kräver vilket innebär att 

det blir svårare och mer ansträngande för vissa att leva upp till de normer som bl.a. innefattar 

vad det innebär att vara vuxen. Den vuxna identiteten bestäms främst utav erfarenheter och 

inte den biologiska åldern, det är förändringar på ett mentalt plan som är avgörande vid 

bestämningen av hur vuxen någon egentligen är. Att bli vuxen är en ansträngande och 

påfrestande process för ungdomarna där man i vissa fall nästan måste bli en ny person. De 

normer som ligger bakom denna process är mycket starka men ändå subtila. Ungdomarna är 
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dock mer än villiga att anpassa sig efter dessa regler för att få tillträde till ett liv som vuxen. 

Den situativa livsföring som observerades hos några utav ungdomarna, att man kan ändra sig 

efterhand eftersom man ändå inte kan kontrollera allt, kan vara en livsföring som ger dessa 

ungdomar en större känsla av frihet och glädje. Tanken att inte behöva bestämma hela sitt liv 

från början utan att förändringar kan göras efterhand är en källa till lättnad för vissa 

ungdomar. Det ligger en slags ödesbestämd ton över tanken att de val man nu gör kommer att 

vara avgörande för hur livet kommer se ut i framtiden. Detta är naturligtvis sant, men jag tror 

många vuxna numera kan se tillbaka på ett liv av ständiga skiften och byten, på avslutade eller 

uppgivna livsprojekt som vid det tillfälle de startades framstod som långsiktiga och fasta. Den 

person man var vid 18 års ålder är numera ett minne blott och de drömmar och uppfattningar 

man då hyste kanske man nu ser tillbaka på med ett leende på läpparna.  

 

8 Avslutande Diskussion 

Som vi ser har en mer situativ livsföring observerats hos vissa av ungdomarna i studien, vilket 

även leder till en mer flytande identitet. Problemet som jag ser med detta är att dessa 

ungdomar riskerar att förlora det långsiktiga perspektivet på livet. Detta kan senare i livet leda 

till en mer försvagad identitet och en känsla av misslyckande. Att hela tiden hoppa mellan 

olika livsmål och karriärer kan när individen ser tillbaka på sitt liv leda till att man känner sig 

misslyckad, att man aldrig slutför något. Det kan även tänkas att de ökande prestationskraven 

på unga bidrar till en känsla av misslyckande, att man inte samtidigt hinner med att bearbeta 

alla intryck och få bra betyg, göra karriär och leva upp till alla andra ideal. Det positiva med 

en situativ livsföring är dock för ungdomarna i denna studie i alla fall att den tycks minska 

bördan av att i så ung ålder behöva bestämma hela sitt liv i förväg. Utifrån mina 

efterforskningar upplevs denna effekt som positiv, ungdomarna är trots ganska ovissa 

förhållanden under föreställningen att de är mer fria än vuxna. Ungdomarna är trots allt 

ganska nöjda med sin situation och ser ljust på framtiden, även om tillvaron kan upplevas som 

krävande och ganska komplicerad ibland. Jag anser att mer forskning behövs för att 

undersöka hur omspännande det är både bland ungdomar, men också hos vuxna, med en 

situativ livsföring. Det är också viktigt att fastställa den långsiktiga effekten av en sådan 

livsföring, vad som är bra respektive dåligt och vilka konsekvenser det kan få inom ett större 

perspektiv. Vilka är de egentliga orsakerna till denna anpassning? Ligger det i vad Thomas 

Zieher säger om de massiva vetandevärldar som människor idag tvingas ta hänsyn till och 
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bearbeta? Jag känner att jag endast nuddat vid fenomenet ifråga och att det finns mängder 

med upptäckter att göra kring detta område. En uppgift för framtida forskning kring detta 

skulle mer i detalj kunna utreda och utveckla sambanden och orsakerna kring detta fenomen. 

Man kan tänka sig ett göra en studie utifrån ett makro- mikro perspektiv där man så att säga 

försöker fastställa de yttre orsakerna till en situativ livsföring. Som jag nämnde i teori delen 

och nu senast i huvudtolkningen är det främst en tempohöjning, att takten har ökat i vardagen, 

och att världen blivit svårare att överblicka som ligger bakom en sådan anpassning, men andra 

orsaker kan även ligga bakom. Men vilka strukturella faktor kan påskynda en sådan 

utveckling? Hur påverkar arbetsklimatet detta? Vilken påverkan har detta på identiteten? Det 

finns många infallsvinklar och områden välja kring detta och jag har endast gjort en liten 

insats när det gäller ungdoms sociologi. Min fråga är nu hur åldersrelaterat detta fenomen är, 

kan man anta att detta är något som försvinner med åldern? Som jag beskrev i uppsatsen anser 

många av ungdomarna att livet blir mer inrutat och rutinartat som vuxen, kanske de har rätt. 

Är det kanske en fråga om just rutiner, att ha fasta principer att följa för att strukturera upp 

vardagen som ungdomarna saknar? Jag ser i detta fall skolan som en institution som främjar 

just rutiner och principer, som ger en viss stabilitet och bärighet i ungdomarnas livsföring som 

kan vara till hjälp i framtiden. Orsakerna kan vara många till detta fenomen och det är något 

för framtida sociologisk forskning att utreda.  

 

8.1 Epilog 

Jag vill avsluta med att tacka alla som medverkat i denna studie, ni vet vem ni är, och som 

bidragit med sina unika erfarenheter och härliga personligheter. Det har varit ett sant nöje att 

lära känna er bättre och resa tillbaka till en tid då man var yngre och hade hela livet framför 

sig. Att nu vid vuxen ålder få en inblick i de band och konflikter, möjligheter och felsteg, 

glädjeämnen och bekymmer som kantade även min egen ungdom har varit mycket givande att 

återuppleva. Jag önskar er alla all lycka i framtiden och tänk på hur ni lever. Ni har hela livet 

framför er! 
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Intervjufrågor 

 

1. Kan du beskriva en vanlig dag i ditt liv? Hur ser en vardag ut? 

2. Vad har du för mål för framtiden? 

3. Vad är viktigast för dig just nu? 

4. När tycker du att man är vuxen? 

5. Vad vill du ha uppnått vid 35 års ålder? 

6. Vad ger livet mest mening? 

7. När blev du senast inspirerad? 

8. Vill du beskriva denna händelse? 

9. Tror du att sådana upplevelser leder till att man ändrar sina uppfattningar/mål? 

10. När ändrade du senast uppfattning om något? 

11. Upplever du att du brukar ändra dina uppfattningar? 

12. Har du någon idol eller förebild? Någon du ser upp till? 

13. Vad tror du har påverkat dig mest? 

14. Hur tror du unga idag formar sina livsuppfattningar? 

15. Upplever du att unga är mer mottagliga för intryck än vuxna? 

 

 

 

 

 


