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Abstrakt  

Denna studie baseras på en kvalitativ undersökning bland elever i årskurs 3 i gymnasiet. Den 

syftar till att utifrån den enskilda individen undersöka förklaring till fenomenet ohälsa. På 

detta sätt användes begreppet meningsfullhet eftersom det anses ha en stor betydelse för 

hälsa/ohälsa idag. Individer utför ständigt olika val i vardagen och är därför viktigt i denna 

studie att framhäva hur meningsfulla dessa val är för individen. Studien grundar sig på elva 

intervjuer som analyserats och delats in i olika teman. Undersökningen kommer fram till att 

skolan är den institutionella del i deras livsvärld som tar det mesta av respondenternas tid. 

Skolan anses även som meningsfull till framtiden men en individ måste ha rum till saker och 

ting som är meningsfulla i deras nuvarande existens för att hålla igång motivationen. Därför 

måste ens existerande livsvärld ha variation vilket innebär att kunna variera sina dagliga 

sysselsättningar för att fyllas av motivation, där av kunna bidra till att uppnå olika 

möjligheter. I resultatet visade det sig att de flesta respondenter saknade variation i vardagen 

och eftersom skolan tar en stor del av deras tid hinner de inte med aktiviteter eller sociala 

band som anses vara meningsfulla för dem. Detta kan vara en förklaring till den ökade 

ohälsan bland ungdomar. I resultatet visade det även sig att klass spelade roll. Det framhävdes 

nämligen att de som hade sitt ursprung från ett högre ekonomiskt kapital, som bygger på 

Bourdieus (1997) problematisering kring kapitalarter, hade ett bredare handlingsutrymme och 

där av mer variation i livet än andra som inte ingick i detta fält.   
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Förord 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka de personer som har hjälpt oss med denna studie. Vi vill ge ett 

stort tack till vår handledare Marta Cuesta som har engagerat sig och varit ett stort stöd genom 

hela processen. Vi vill även tacka Elisabeth Fock, rektor på Sannarpsgymnasiet i Halmstad, 

samt medarbetare som har varit stora inspirationskällor för oss och som har visat ett stort 

intresse och engagemang hela vägen.  

Vi vill även tacka alla intervjupersoner som har deltagit i studien och som har gett oss en ökad 

förståelse av uppfattningen kring känslan av meningsfullhet.  
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1.Inledning  

Idag vid ett nytt sekelskifte har ohälsan bland ungdomar fått en ökad uppmärksamhet i 

Sverige. I ett internationellt perspektiv anses unga i Sverige ha god fysisk hälsa medan det 

visar att den psykiska ohälsan däremot har ökat oroväckande mycket. Oron, ångest, 

depressioner och självdestruktiva beteenden ökar ständigt. I en skrift ur DN från 2004 

framkom det att 10-18åringar ofta kände sig ledsna där 28 procent av flickorna och 11 procent 

av pojkarna höll med om påståendet ”Jag känner mig ofta ledsen och nere”. Skolan förblir en 

viktig aktör i ungdomarnas livsvärld då de spenderar den mesta av sin tid där. Därför är det 

inte svårt att påstå att skolan borde anses även som en viktig aktör i minskandet och 

förebyggandet av den psykiska hälsan (www.dn.se).  

Utbildningsförvaltningen har år 2007 i samarbete med Sannarpsgymnasiet utfört en utredning 

där uppdraget var att se hur skolor och förvaltning kan arbeta för att både elever och personal 

ska uppleva skolan, utbildningen och undervisningen som begriplig, meningsfull och 

hanterbar. Till denna utredning användes Aaron Antonovskys KASAM teori som ett sätt att 

närma sig ett svar. Antonovskys begrepp fungerar som ett mönster för att beskriva 

förutsättningarna till hälsa (www.halsopromotionsgruppen.se).  

Sannarpsgymnasiets elevhälsa har som mål att arbeta för en god fysisk, psykisk och social 

hälsa för sina elever. De arbetar för elevernas trivsel och verkar för en bra arbetsmiljö i 

skolan. ”Att trivas och må bra” är en förutsättning för lärandet. De arbetar bland annat 

förebyggande och med olika formar av stödkontakter. Deras arbete riktar sig till enskilda 

elever, grupper, lärare och i viss mån föräldrar (www.sannarpsgymnasiet.halmstad.se).  

1.1Syfte/Frågeställning 

Syftet med denna studie är att få en inblick i ungdomars välbefinnande idag där Aaron 

Antonovskys delbegrepp meningsfullhet kommer att fokuseras. Syftet är även att rikta 

uppmärksamheten på ungdomars uppfattningar kring meningsfullhet samt hur skolsystemet 

påverkar deras vardag.    

– I hur stor utsträckning finner ungdomar meningsfullhet i sin tillvaro? 

– Vilken inverkan har skolsystemet på elevens välbefinnande? 

http://www.dn.se/
http://www.halsopromotionsgruppen.se/
http://www.sannarpsgymnasiet.halmstad.se/
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– Har klasstilhörighet någon inverkan i känslan av meningsfullhet? 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att beröra ungdomars upplevelse kring känsla av 

meningsfullhet i årskurs 3 på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Studien utgår ifrån det 

antagande att det finns ett samband mellan upplevelsen av meningsfullhet och elevens 

välbefinnande. Vidare har studien sin huvudsakliga utgångspunkt i utbildningsförvaltningens 

utvärdering av KASAM-dialogen. Studiens fokus kommer således inte ligga på KASAM-

dialogen vilken går ut på att skapa en strukturförändring i utvecklingssamtalen som sker 

mellan lärare och elev, utan på Antonovskys delbegrepp meningsfullhet, i relation till 

samhällstrukturens påverkan på individen och hur detta utmärks i elevens tillvaro för att skapa 

en djupare förståelse för elevens välbefinnande.   

1.3 Disposition 

Till en början presenteras en genomgång av en artikel som ger ett underlag om vad studien 

kommer att handla om, den utgångspunkt som studien basseras på och en tidigare forskning 

som vi har hämtat inspiration ifrån. Därefter redogörs för de olika teorierna samt vilken 

sociologisk relevans de har med hjälp av sociologiska begrepp som lyfts fram. Teorierna ger 

både ett mikro- och makroperspektiv där fenomenet undersöks både utifrån individ- och 

samhällsnivå. I nästa kapitel redogörs noggrant för det tillvägagångssätt som har använts för 

att samla in det empiriska materialet. Dessa tillvägagångssätt har utgått ifrån teoretiska och 

praktiska utgångspunkter. Även problem som har uppstått har presenterats i detta kapitel. I 

efterföljande kapitel redogörs för presentation av det insamlade empiriska materialet där 

respondenternas åsikter och upplevelser framhävs. Därefter framförs det en sociologisk 

tolkning där mönster från det empiriska materialet har tolkats med hjälp av de teoretiska 

infallsvinklarna. Avslutningsvis presenteras en slutsats där problemställningen har 

sammanfattats. I detta kapitel framgår även reflektioner av det egna materialet där bland annat 

tankar om hur man skulle kunna göra för att förändra sociala förhållanden samt peka på hur 

förståelsen av den problematik som har behandlats, skulle kunna utvecklas med hjälp av fler 

undersökningar.     
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2. Bakgrund 

Inledningsvis följer en artikel för att ge er en inblick om vad denna studie kommer att handla 

om. Artikeln stödjer även studiens tankegång kring känslan av meningsfullhet i relation till 

ohälsan. Därefter framhävs tidigare forskning vilket denna studie har inspirerats ifrån.  

2.1 Skolan ger inte dem unga förmågan att möta dagens krav 

Flera välgjorda undersökningar visar att ungdomar med goda intellektuella kompetenser i 

mindre omfattning drabbas av allvarliga psykiska problem, även efter kontroll för föräldrarnas 

utbildning och det yrke som den unga människan senare får i livet. Skälet kan vara att ett 

modernt samhälle ställer höga krav på individens förmåga att hantera information. I dag finns 

fler möjligheter att ta ställning till än det någonsin tidigare funnits.  

En person som har fått träna sig att lösa problem och att överblicka olika alternativ klarar 

situationen bättre. En viktig del av skolans kärnuppdrag är att utveckla sådana kompetenser.  

Om en person överväldigas av känslor kan ha svårt att klara både skola och privatliv. 

Emotionell förmåga går att utveckla, liksom andra förmågor. Att utveckla unga människor 

allsidigt är också en del av skolans uppdrag. Det finns således tydliga samband mellan skolans 

förmåga att genomföra sitt huvuduppdrag och elevernas psykiska hälsa. Att förbättra skolans 

kvalitet är därför en av de främsta vägarna till att motverka den psykiska ohälsan.  

Goda intellektuella, emotionella och sociala kompetenser krävs också inom arbetslivet. Det är 

inte längre tillräckligt att behärska vissa rutiner knutna till en given verksamhet. Förmåga att 

lära om och att lära nytt blir allt viktigare eftersom produktion och rutiner utvecklas i allt 

snabbare takt. Samspel med andra människor är centralt i ett modernt tjänstesamhälle och 

inom allt fler arbeten finns behov av kreativitet. Detta innebär att mental hälsa är central, inte 

endast för den enskilde, utan även för samhället som helhet eftersom hälsan påverkar 

människors produktivitet. (www.dn.se)  

 

 

 

http://www.dn.se/
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Vidare följer en kort bakgrund till KASAM teorin vilken senare i teorikapitlet kommer att 

beskrivas mer ingående. Denna teori är central utgångspunkt för vår studie.  

2.2 KASAM- Känsla av sammanhang  

Teorin om känsla av sammanhang är på ett övergripande plan ett hjälpmedel för individen att 

beskriva vilka förutsättningar som det rör sig om för att kunna bevara och förbättra hälsan. 

Man kan säga att KASAM begreppet fungerar som ett mönster för att beskriva 

förutsättningarna till hälsa (Hanson, 2004:107). Sociologen Aaron Antonovskys teori om 

KASAM utvecklades efter en studie som gjordes för att få en djupare insikt i vad som 

verkligen kännetecknade Känslan av sammanhang. Antonovsky intervjuade 51 individer vars 

alla hade genomgått en traumatisk händelse i deras liv men ansågs ha genomgått det på ett 

ganska bra sätt. Utifrån deras historier och berättelser om hur de såg på livet fann Antonovsky 

tre viktiga begrepp som kom att bli teorins grund. Gång på gång kom det fram att alla dessa 

individer hade klarat av sina kriser genom upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Dessa förutsättningar kom även att bli viktiga förutsättningar för hälsans 

utveckling och bevarande (ibid:112). 

Nedan följer tidigare forskning som har gjorts på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Denna 

undersökning informerades av skoledningen vilket kom att bli till stor hjälp för vår 

idéutveckling.   

2.3 En utvärdering av KASAMdialogen  

År 2008 gjordes en undersökning på Sannarpsgymnasiet av utbildningsförvaltningen i 

Halmstad kommun. Denna undersökning gick ut på att skapa en modern skola som skulle 

anpassa sig till dagens olika förutsättningar men även för att kunna förberedda sig för 

framtida förändringar. Skolan skulle förbli ett rum där var och en får utrymme att utvecklas. 

För att denna förändringsprocess skulle ta plats krävdes en strukturförändring av 

utvecklingssamtalen som ägde rum mellan lärare och elev. Man menar att man nu skulle lägga 

större vikt på den enskilde elevens egna erfarenheter och personliga utvecklingsmöjligheter. 

För att kunna utföra denna utveckling använde dem sig av ett ganska nytt och oprövad teori, 

nämligen Aaron Antonovskys KASAM teori. Teorin är en relationsorienterad metod som 

syftar till att skapa en tillvaro av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med hjälp av 
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denna utformning studerar de hur förändringen upplevs av både eleverna, mentorerna och 

även vad den kan innebära för skolan i sin helhet (www.halsopromotiongruppen.se). 

Utifrån en socialpsykologisk utgångspunkt försöker de bidra till en intressant och begriplig 

tolkning av relationen mellan mentor och elev. Med studien vill de framförallt ge en klarare 

bild av respondenternas upplevelser av införandet av KASAM dialogen och att införandet av 

metoden kan bidra till en ny syn på skolsystemet (ibid).  

Studien började inledningsvis med ett frågeformulär där respondenterna fick svara på en del 

frågor kring livets meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Dessa formades och 

utprövades för ett de skall kunna vara lätta för eleverna att resonera kring men samtidigt 

belysa känslan av sammanhang. Frågorna skulle bistå till bland annat var elevens styrkor 

finns och vad som skulle kunna utvecklas. Detta för att vidare, i samtal med mentorn hitta de 

saker i livet som kan bidra till ett välbefinnande och därmed stärka den egna känslan av 

sammanhang. Deras respondenter var elever från Handelsprogrammet på Sannarpsgymnasiet 

och individuella programmet på Klara gymnasiet eftersom man utifrån erfarenheter ansåg 

dessa elever tillhöra i ett extra stödjande program (ibid). 

Studien utgick från en kvalitativ undersökningsmetod där de genom intervjuer ansåg finna 

relevant empiriskt material. Detta eftersom elevernas egna upplevelser låg till grund för 

resultatet (ibid). 

Urvalet av respondenterna gjordes med hjälp av mentorerna på skolorna för att få ett 

lämpligare urval. Sammanlagt intervjuades sju pojkar och sju flickor mellan 16-19 år med 

varierande etnisk bakgrund. Av mentorerna var de fem kvinnor och två män (ibid).   

De teorier som studien grundade sig på var bland annat Johan Asplunds teori om social 

responsivitet och Thomas J Scheffs teori om sociala band (ibid). 

Det man i denna studie kom fram till var att flera av ungdomarna tyckte att de hade blivit mer 

medvetna om sin situation och reflekterar numera mer över vad som sker i deras liv, både i 

skolan och utanför. Vidare visade resultaten att det var svårt att definiera om studien har ökat 

ungdomens känsla av sammanhang men det var klart och tydligt att de ansåg metoden som 

positiv. Även mentorerna ansåg metoden vara användbar vid utvecklingssamtalen. Den största 

inverkan som studien har haft för skolan är att man nu har infört KASAM dialogen som ett 

nytt verktyg för mentorerna att skapa en bättre och mer balanserad struktur i 

http://www.halsopromotiongruppen.se/
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utvecklingssamtalen. Förändringen kan framförallt innebära en mer ömsesidig respekt mellan 

elev och mentor vilket kan bidra till att skolan kan kännas mer hanterbar, meningsfull och 

begriplig för eleven. Men även att mentorerna kan på ett mer personligt plan med eleven få 

hjälp att bemöta denne på ett mer effektivt sätt. Detta kan vidare bidra till att göra skolan mer 

begriplig och meningsfull för eleven (ibid). 

 

2.4 Definition av sociologiska begrepp 

Nedan följer en definition av ett antal sociologiska begrepp som används i studien. 

Anledningen till varför de definieras är för att de inte ingår i den teoretiska ram men är 

relevanta verktyg inom sociologin där begreppen används för att lyfta fram en sociologisk 

synvinkel.  

Handling – Enligt Weber förstås handlingar som en tillskriven subjektiv mening av aktörer 

och som tar hänsyn till andra aktörers handlingar. Medan beteende är en automatisk 

framkallad respons kännetecknas handling av avsiktlighet (Brante m.fl. 1997).  

Mening – Betydelseinnehållet i handlingar, intentioner, avsikter hos personer som 

frambringar dessa (ibid). 

Socialisation – En process där färdigheter förmedlas och lärs in vilket medför att individerna 

formas till personligheter (ibid).  

Identitet – Föreställning om människors upplevelser av sig själva och andra som ”de 

samma”, över tid och i olika sociala sammanhang (ibid).  

Sociala band – Socialt nätverk – Sociala relationsmönster mellan individ, grupper eller 

organisationer (ibid).  

Interaktion – Hänvisar till kommunikation och samspel mellan människor (ibid).  

Livsvärld – En värld människor subjektivt upplever sig leva i (ibid). 

Norm – Regel eller föreskrift om hur någon bör handla (ibid).  

Institution – En uppsättning sociala relationer som består över tid i överrensstämmelse med 

skrivna eller oskrivna regler eller avtal. Betecknar även samhällets grundläggande eller 
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omfattande ordningar. Samhället som helhet sägs utgöra en uppsättning institutioner (ibid).  

 

I studien används begreppet ”respondet” vilket innebär elever, ungdomar och individer.  
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3. Teoretisk ram och analytiska verktyg 

Inledningsvis redogörs i detta kapitel valet för teori samt det sociologiska resonemanget kring 

de olika valda perspektiven. Senare följer en redogörelse för den teoretiska ramen där teorier 

presenteras vilka kommer att användas som verktyg i problematiseringen av det empiriska 

materialet.  

3.1 Val av teorier 

De tillämpade teoretiska inriktningarna som kommer att användas i analysen är KASAM 

teorin (2004), depressionsteorin (1997), Bourdieus (1995) begreppsapparat Habitus och 

struktureringsteorin (1984). Dessa teorier har särskilda kunskapsteoretiska hypoteser men 

som kan förenas på ett eller annat sätt. Tillämpningen av dessa hänvisar både till ett mikro- 

och makroperspektiv som uppmärksammar olika perspektiv kring problematiken. Medan 

KASAM teorin och depressionsteorin håller sig till ett mikroperspektiv utgår 

struktureringsteorin och Bourdieus problematisering kring begreppet Habitus ifrån ett 

makroperspektiv. Mikroperspektivet kommer bland annat att grunda sig på den sociala 

interaktionen och sociala samspelet som ständigt präglas i individens livsvärld. Även 

individens egna upplevelser kring begreppen meningsfullhet och meningsvariation förblir här 

en central punkt. Däremot kommer makroperspektivet att grunda sig på samhällets påverkan 

på individen.  

3.2 Mening i tillvaron 

Idagens samhälle förändras vårt handlingsutrymme både genom teknisk - och ekonomisk 

utveckling. Samhället kan för individen ofta upplevas som krävande genom att ungdomar idag 

uppmuntras till utbildning inom högskolan på grund av de krav som ställs i en globaliserad 

värld. Tillvaron idag ställer högre krav på individen än tidigare på att hantera alla de 

möjligheter som finns. Hanteringen av dessa möjligheter förefaller inte ha utvecklats i hänsyn 

till de nya möjligheterna som har uppstått. Mening i tillvaron förblir allt viktigare för 

individen för att kunna klara av vardagen. En livsvärld med meningsfulla handlingar kan 

därför medföra stabilitet hos individen vilket påverkar tillvaron positivt.  

 

Begreppet meningsfullhet innebär förmågan att se alla situationer, även de krav och problem 
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som man utsätts för, som utmaningar värda att investera tid, engagemang och energi i 

(Hanson, 2004:113). 

Begreppsapparaten Meningsfullhet är den del i Antonovskys (2004) modell som handlar om 

motivation. Av de tre delbegreppen anses denne vara den viktigaste. Denna del svarar på 

individens varför frågor till exempel ”varför ska jag göra detta?”, ”Eller varför sker detta?”. 

Antonovsky (2004) menar att då man ställs inför ett test finns det två slags reaktionstyper. 

Man antingen ser detta så kallade test som en tung börda eller så ser man den som en 

utmaning värt att engagera sig i (ibid). 

Vidare menar Antonovsky (2004) att upplevelsen av meningsfullhet har en stark grund i 

människan på ett känslomässigt plan. Vissa lockas av engagemang, energi, livsglädje medan 

andra anser vardagen kännas trist och meningslöst. Antonovsky (2004) har i sin forskning 

hämtat inspiration av Viktor Frankl då han menar att upplevelsen av meningsfullhet har en 

stor grund i individens relationer, handlingar som denne företar sig, ett mål att sträva mot, 

finna upplevelser etc. Han menar vidare att meningsfullhetens betydelse kan innebära i både 

små sammanhang i dagens små händelser och i en mer långsiktig grad så som religiös tro, en 

livsuppgift osv. En individ som upplever en stark meningsfullhet och motivation kommer 

sannolikt att anskaffa sig både den kunskap och hjälpmedel för att kunna lösa sina 

livsuppgifter (ibid:114,115). 

Meningsfullhet i Antonovskys (2004) teori är den del som i tidsperspektivet har betydelse i 

känslan av sammanhang i framtiden. Det är de mål, syften eller visioner människan har att 

relatera sina beslut till. Det meningsfulla är upplevelsen av att det finns något att uppnå och 

åstadkomma i framtiden. Därför är begreppet motiv en viktig sådan i känslan av 

meningsfullhet. Motiv är den bild av framtiden som ger den enskilda individen motivation att 

börja agera på de saker som motiverar en. Den individ som är fylld av motivation tenderar ha 

energi och drivkraft att uträtta något. Den som inte motiveras har däremot inte ork eller lust 

att bidra till att uppnå olika möjligheter. Därför kallas meningsfullheten som KASAMS 

motivationskomponent. Han menar vidare att om något inte har mening för en individ minskar 

även intresset att begripa och hantera problemet. En individ utan meningsupplevelser i sin 

tillvaro kan ses om slö och ointresserad av omgivningens uppmaningar och ser därför dagen 

som en förlorad dag. Livet utan mening anses som tom och hopplös där både kropp och själ 

känns utan någon vilja där det såsmåning om även drabbar hälsan. Ju mer meningsfull 

sammanhanget upplevs desto mer vilja och energi har man att upprätta saker för att skapa 
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resultat. Detta eftersom motivationen blir starkare (Hanson, 2004:123,128). 

Meningsfullheten kan även uppstå i konkreta händelser som ger glädje och uppfylla behov 

hos individen för stunden. Beroende på var man för stunden ligger känslomässigt behövs det 

därför olika resurser för att undgå från tomhet till en upplevelse av meningsfullhet. Därför ses 

meningsfullheten som föränderlig. För att kunna skapa en meningsfull tillvaro måste man 

därför ställa frågan i relation till individens behov och dennes värderingar i förhållande till 

omvärlden. Om den enskilde individen får sina personliga behov tillfredsställda ökar därmed 

dennes motivation. För att en individ skall känna en komplett känsla av mening skall denne 

uppnå sitt ”leva av” vilket innebär det ekonomiska, ”leva med”, vilket innebär ens relationer, 

att vara sedd och efterfrågad och till sista som innebär någon eller något att ”leva för” 

(ibid:123,124). 

Utifrån ett sociologiskt perspektiv anses den enskilda individen leva i en ständigt social 

interaktion vilket kan medföra olika påfrestningar. Utifrån den sociala omgivning som 

individen befinner sig i skapas även olika egenskaper hos denne. Att utgå ifrån delbegreppet 

meningsfullhet kan skapa ett samband och ge ett förstånd för vilka livshändelser i individens 

ständiga interaktion som orsakar den upplevda ohälsan. Att förklara meningens innebörd i 

tillvaron kan även bidra till nytänkande och där av bättre hälsa.   

 

3.3 Meningsvariation – ökad motivation 

I dagens samhälle kan det vara problematiskt att både klara av skola och privatliv. En 

enformig vardag kan vara en avgörande faktor till individens ohälsa där de höga kraven från 

samhället kan upplevas som hinder för andra intressen. 

Lars Erik berg skriver i boken ”Seendets pendel” (1997) att depression kan ges olika 

innebörd, sedd från olika håll. Han menar inte depressionen som medicinsk status utan just 

den upplevda depressionen. Begreppet depression kommer från latinet av prefixet de (=av, 

ner) och pressum (=trycka på) samma ord som vi till exempel har i potatispress. Depression 

kan översättas till ihop- eller nedtryckthet. Genom att försöka förstå detta som fenomen menar 

Berg att han tänker sig en människa som på något sätt har blivit ihoptryckt (Berg, 1997:164).  

Berg (1997) använder begreppet mening där han argumenterar för att depression kan ses som 
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beroende av vissa avvikelser i meningsproduktionen för en person. Vidare förklaras att 

mening för det första är något som inte existerar i isolering. ”En stol äger ingen mening som 

stol om inte någon varelse behandlar den som en stol” (Berg, 1997:169) d.v.s. genom att sitta 

på den eller att tänka på den som stol. Meningen gäller i och härstammar ur relationen mellan 

ett subjekt och det objekt vi kallar ”stol”. Vidare förklarar Berg (1997) att till exempel den 

personliga identiteten utgörs av en väv av meningar som knutits samman till ett system. Ett 

exempel på detta som Berg tar upp är, ”Jag är en medelålders akademiker av manligt kön, 

som har den och den familjesituationen och…” (ibid:170). Detta är element som visar sig när 

vi formulerar vår identitet enligt Berg (ibid:170). 

Bergs (1997) begreppsapparat meningsvariation innebär att, då två subjekt reagerar på samma 

objekt kan det hända att de reagerar på liknande vis. Det är omöjligt att de reagerar på exakt 

samma vis på grund av att de inte kan erövra samma geografiska position vid samma tidpunkt 

och avge samma gester och ljud mot objektet. Generaliserat menar Berg (1997) att vi säger att 

vi människor inte tycker likadant om ett visst fenomen. Någon gillar till exempel politik och 

någon annan inte. Vidare utvecklar han och belyser något som han anser vara ett viktigt 

förhållande till detta. Människor säger att det är skönt och glädjande att inte alla tycker 

samma sak om ett objekt. Poängen med detta är att det vore väldigt trist att leva i en värld där 

det inte finns variation d.v.s. där det inte finns något nytt att njuta av eller att lära, att man helt 

enkelt vet allt om alla. Detta tillstånd är omänskligt enligt Berg (1997). Vidare poängterar han 

att just meningsvariation är ett nödvändigt villkor för att individen ska kunna vara tillfreds 

med sig själv i sin sociala tillvaro. Om meningsvariationen brister bedövas man därmed vilket 

leder till att man inte längre deltar i att skapa någon varierad eller ny mening i något. Detta är 

ett sätt för att depression kan tänkas uppstå eftersom meningsvariationen som är det naturliga 

tillståndet blir blockerad (ibid:170-174). 

Berg (1997) hävdar att deprimerade människor kan säga att livet är meningslöst. Vidare 

menar han att enligt hans hypotes så stämmer inte detta utan det är en känslomässig 

upplevelse. Det depressiva tillståndet har sin grund i att förändring och variation är lönlösa 

vilket i sin tur kan leda till den emotionella upplevelsen vi idag kallar meningslöshet. Berg 

(1997) poängterar att den känslomässiga sidan av att världen är trist är en upplevelse som mer 

har med motivation att göra än med mening. Det är alltså inte meningslöst utan omotiverat att 

leva i en sådan värld. Den deprimerade personen är istället ointresserad och den som är starkt 

gripen av livslust befinner sig i ett stadium av kreativt meningsskapande. Om man inte är 
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motiverad försvinner spänningen i deltagandet. Att följa vägen vidare fastän man vet hur 

vägen ser ut slutar man att intressera sig för att fullfölja. Detta är just vad Berg (1997) menar 

med det depressiva tillståndet, att den deprimerade väntar sig inte att morgondagen ska vara 

annorlunda. ”Allt är en repetition” (Berg, 1997:170-174). 

Ur en sociologisk synvinkel skulle vi vilja säga att vardagen hos individen är starkt präglad av 

den sociala omgivningen, där individens sociala nätverk är av stor betydelse vilket bland 

annat innefattar olika relationer i individens livsvärld. Individens hälsa i vardagen påverkas 

olika beroende på i hur stor utsträckning vardagen präglas av variation.  

 

3.4 Habitus – Identitetsskapande 

Klasstillhörighet kan vara en avgörande faktor till individens identitetsutveckling där 

socialiseringen positionerar individen i olika kategorier. Dessa kategorier erbjuder särskilda 

utrymmen för individen där handling i tillvaron kan skilja sig åt. Mening kan upplevas på 

olika sätt beroende på vilken kategori man ingår i. 

 

Begreppet Habitus kännetecknar människors olika uppfattningar, tänkande och handlingar. 

Bourdieu (1995) problematiserar kring detta begrepp och förklarar hur strukturer påverkar och 

formar aktörernas handlingar. Aktören är en social skapelse som under sin socialisation 

förfogar sig eller förkroppsligar en del egenskaper som utgör för individens sätt att till 

exempel tolka, handla, röra sig, känna, sätt att se på världen o.s.v. det vill säga att genom 

socialisation skapar individen sin identitet, sin habitus (Bourdieu, 1995:19ff). 

 

Bourdieu (1995) menar vidare att individer befinner sig i sociala rum eller fält vilket han 

definierar som något individen känner en gemenskap i. Inom fältet strider individerna efter en 

gemensam och kollektiva uppfattning och värde. Inom ett kollektiv strävar man efter en vis 

symbolisk kapital som anses av värde och eftersträvansvärt. Ett gemensamt värdefullt fält kan 

till exempel vara ett politiskt fält eller ett ekonomiskt fält (ibid:45ff98,99,102). Vidare 

konstaterar Bourdieu (1995) att ett fält bygger på en struktur. Med detta menar han att inom 

fältet finns det dem som dominerar och dem som är dominerade (ibid:58ff).  

 

Bourdieu (1995) resonerar även kring olika kategorier av kapital. Bland annat om kulturellt 
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kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital och symboliskt kapital. 

Man kan säga att Bourdieu (1995) har delat in dessa olika kapital för att framhäva de olika 

positionerna olika sociala grupper intar. Bourdieu (1995) problematiserar även kring de 

dominerande och dominerade klasserna. De dominerande klasserna är de som ingår i 

överklassen. Inom det dominerande fältet har ekonomin en stor betydelse, detta på grund av 

att de spelar en betydande roll i strukturen (Bourdieu, 1995:95,96). 

Med kulturellt kapital åsyftar Bourdieu till bland annat utvecklingen av språket. Här ingår 

även de vanor som förvärvas under ens uppväxt till exempel skolan. Bourdieu (1995) tar i sin 

bok ett exempel om Frankrikes elitskolor där adelsfolket fick ta del av de bästa skolorna 

(ibid:102).  

Bourdieu (1995) spekulerar till stor del om familjen som fält. Här anser vi att familjen har en 

stor del av utvecklandet av den enskilde individens kulturella kapital. Beroende på vilken 

klass individen tillhör har denne olika resurser till att utveckla sitt kulturella kapital. Om man 

exempelvis tar två jämnåriga tonåringar med olika klasstillhörigheter kan man enkelt se 

differenserna av deras kultur.  De kan båda ha blivit uppvuxna i samma land, även samma 

stad, men det som skiljer dem åt är de olika tillgångar de har innehaft.   

En individs sociala kapital innebär de släktband och nätverk denne har. De olika kontakter 

man har till exempel med vänner, i stort sätt inom det sociala rummet. Man kan säga att 

socialt kapital är de sociala relationer individen förhåller till olika institutioner. (ibid:98ff)  

Det ekonomiska kapitalet avser däremot de materiella tillgångarna och de ekonomiska 

banden. Inom denna kategori kopplas även andra typer av karaktärer in så som 

utbildningskapital och litterärkapital. Enligt Bourdieu (1995) kan det symboliska kapitalet 

innebära vilken tillgång som helst så länge den är av stort värde för individen (ibid:98ff). 

 

I detta sammanhang kan Bourdieus (1995) problematisering kring begreppet habitus förklaras 

på följande vis. En individs identitet präglas till stor del av individens socialisation. Inom 

sociologin innebär socialisation en process där färdigheter förmedlas och lärs in vilket medför 

att personligheten formas, främst kring de normer och värderingar som individen socialiseras 

inom (Brante m.fl. 1997:296). Beroende på vilket fält individen tillhör, d.v.s. socialt rum 

formas identiteten där olika kapital är betydelsefulla. 

 

3.5 Individ och struktur- ett samspel 
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Det råder i dagens Sverige ett principiellt fritt val vilket innebär att individen har makt att 

själv välja och forma sitt liv. Men det fria valet kan anses vara begränsad då det i slutändan är 

strukturen som har makten och den enskilde individen kan endast handla utifrån samhällets 

grundregler. Samspel med andra människor är väsentligt i det moderna samhället. Eftersom 

kreativitet är ledande inom de flesta arbeten idag är hälsan central både för den enskilde 

individen och för samhället i helhet. Detta på grund av att samhället är beroende av individens 

prestationer. 

Inom sociologin ges begreppet struktur en mer omfattande betydelse och pekar på större 

sociala konstruktioner, formationer eller mönster. Sociala strukturer ordnas i en horisontell 

och vertikal dimension där den horisontella betecknar till sociala nätverk och den vertikala till 

den hierarkiska dimensionen som står i ett över- och underordnat förhållande (Brante m.fl. 

1997:293).  

En av teorins grundvalar är att strukturer innehåller begränsningar av sociala handlingar och 

hinder för möjligheter. Människors handlingar är alltid sammanfogade med strukturer. 

Generaliserat hävdar Giddens (1984) att det inte finns någon struktur om man bortser från 

människors minnen och handlingar. Reproduktion av sociala mönster att alltså tack vare 

strukturen samt att denna bidrar till att den sociala interaktionen i vardagslivet skapas. Detta 

ömsesidiga beroende benämner Giddens (1984) för dualitet, där individer och strukturen inte 

är oberoende av varandra utan tvärtom (Giddens, 1984: 1-3). 

Giddens (1984) resonerar kring olika begränsningar som individen har i handlingsutrymmet. 

Dessa kan vara att förflytta sig i tid och rum, till exempel individens fysiska förmåga när det 

gäller födointag och sömnbehov. Med andra ord kan det alltså vara en mängd yttre faktorer 

som begränsar handlingsutrymmet. Men vidare poängterar Giddens (1984) att det inte bara 

handlar om begränsningar utan även om möjligheter där han anser att människor har 

möjligheten att kunna strukturera upp sin vardag (ibid:110-113). 

Strukturer har regler och resurser vilka används i en social interaktion. Dessa regler skapas 

och reproduceras genom aktivt handlande av individer som formar den vardagliga sociala 

interaktionen. Vidare utvecklar Giddens (1984) detta resonemang på det sätt att resurserna 

används för att en förändring skall ske i den sociala strukturen. Giddens (1984) förklarar även 

att makt inte har att göra med klasskamp och förtryck utan istället handlar det om människors 



 

 

15 

möjligheter och svårigheter att utföra sina önskningar och mål. Genom den varaktiga 

interaktionen i vardagslivet reproducerar vi vår maktrelation. Enligt Giddens (1984) är 

människor mer eller mindre fria och vidare hävdar han att självmord kan vara ett sätt att 

uttrycka sin makt där handlingsförmågan hos individen leder till destruktivt beteende 

(Giddens, 1984:111,142,143). 

Strukturen innehåller både resurser och regler men för en ung individ kan dessa två 

beståndsdelar upplevas som komplicerade på det sätt att de inte har något sammanhang för 

individen. Strukturen kan för en ung individ anses som en relativt svår del att inta sig i vilket 

kan medföra att denne upplever vardagen som ansträngande och besvärlig. För individen som 

upplever sin livsvärld som ansträngande kan se strukturen mer som ett tvång än som en 

möjlighet för dennes handlande. De olika systemen som formar strukturen kan för den unge 

individen inneha en stor makt över denne och styra stora delar av dennes handlande och 

beslutstagande. Här kan man anta att individen i detta tillstånd inte har möjlighet att 

strukturera sin livsvärld utan struktureras av den vilket formar identitetsutvecklingen utifrån 

den struktur och samhälle denne befinner sig i. Det samhälle som den enskilde individen 

socialiseras inom har en stor påverkan i hur ens identitet tar form.  
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4. Metod  

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet och de teoretiska metoderna att beskrivas samt 

vilken metodologi som har använts under studiens gång. Det följer även motivering till dessa 

tillvägagångssätt utifrån teoretiska utgångspunkter. Det redogörs även för eventuella problem 

under studiens process.   

4.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att endast använda oss av den kvalitativa metoden som ligger i grund för vår 

studie. Anledningen till varför vi har valt denna som metod är för att vi är intresserade av att 

ta del av våra respondenters åsikter och erfarenheter. Denna form av samtal mellan oss och 

våra respondenter kommer att ge en djupare förståelse samt information som vi kommer att 

använda oss av för att tolka och analysera. Steinar Kvale skriver i Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997) att en kvalitativ intervju innebär, att samtal är en grundläggande 

form för det mänskliga samtalet, man talar, svarar och ställer frågor till varandra och genom 

det lär man känna varandras erfarenheter och känslor. Detta kan leda till att man kan komma 

så djupt att man lär känna varandras världar man som lever i. Med kvalitativ forskningsmetod 

bygger man upp en slags kunskap som rör sig om ett samspel mellan intervjupersonen och 

forskaren där man diskuterar ett gemensamt intresse och har ett utbytte av synpunkter med 

varandra (Kvale, 1997;13,21,34). 

4.2 Den sociologiska visionen 

Den sociologiska visionen är ett redskap för att kunna förstå helheten utifrån historia och 

biografi. Med historia menar Mills (1997) den samhällsförändring som påverkar 

samhällsstrukturen och med biografi människors sätt att leva och uppleva sitt liv utifrån någon 

aspekt. Den sociologiska visionen är med andra ord en sociologisk utgångspunkt som vill föra 

samman och förklara individens oro och svårigheter det vill säga individuella bekymmer 

utifrån sociala och samhälleliga problem. Detta eftersom Mills (1997) anser att samhälleliga 

problem beror på samhällsförändringar (Mills, 1997:17). 

Att utgå ifrån elevens biografi och historia är något som stämmer överens med studiens fokus, 

d.v.s. elevers välbefinnande. I detta sammanhang använder vi samhällstrukturen som en av 

förklaringarna till elevens tillstånd. Vi anser även att genus, klass och etnicitet tillhör denna 
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kategori. Med biografi i vårt sammanhang menas just det som är det meningsfulla, det som 

formar sättet som individen lever och upplever sitt liv. 

Utifrån intervjuerna vill vi ta del av deras vardag. Vilka yttre faktorer som påverkar deras 

välbefinnande så som skolan, kompisar, hemförhållanden etc. Som även Mills (1997) belyser 

kommer vi här att ta hänsyn till elevens vardagliga upplevelser i relation till de sociala 

relationerna som de har i sin vardag och vad det kan betyda för samhället i helhet.  

4.3 Hermeneutik och förförståelse 

Uppsatsen bygger på en hermeneutisk metod vilket innebär att karateristiskt för meningsfulla 

fenomen är att de måste tolkas för att de ska kunna förstås. Tolkning av olika slags fenomen 

är något som vi gör hela tiden som sociala aktörer. Detta är något vi måste göra för att 

integrera med andra sociala aktörer. Eftersom ett fenomens mening kan vara oklar för oss 

vilket det ofta är så kräver det speciella ansträngningar och metodlogiska angreppssätt för att 

meningen ska få en klar betydelse. Det är en väldigt lång väg till att klargöra vad en förståelse 

och tolkning är, hur den är möjlig och vilka problem som uppstår vid tolkning av ett socialt 

fenomen.  Som samhällsforskare tolkar man oftast något som redan är tolkat av de sociala 

aktörerna, deras egna tolkningar och förståelse av olika fenomen (Aspers, 2007:36f). 

Det är väldigt svårt att förklara någons handling om forskaren själv inte förstår aktörens 

tolkning. Detta innebär med andra ord att som samhällsforskare förhåller man sig till en värld 

som redan är tolkad av de sociala aktörerna (ibid:36f).  

Vår förförståelse av fenomenet var i början att ungdomar idag styrs väldigt mycket av 

samhällsstrukturen. Detta kan leda till en viss ohälsa bland elever eftersom enorma krav ställs 

på dessa. Vi tror inte att dessa elever kommer att vara sociala och öppna till en början 

eftersom att de befinner sig i en ålder där de kanske har svårt att uttrycka eventuella 

svårigheter i sitt liv. Vi förväntar oss att eleverna kommer att ha olika uppfattningar kring 

meningsfullhet eftersom det säkerligen har en individuell betydelse för var och en. Vi anser 

även att meningsfulla handlingar har en stor betydelse för individens välbefinnande.   

4.4 Subjektivitet och objektivitet 

Patrik Aspers problematiserar kring, i Etnografiska metoder (2007), vad mellanmänsklig 

metod innebär och hävdar att olika typer av metod ger olika svar t.ex. metoder som intervju 



 

 

18 

eller observationer (Aspers, 2007:12). Intervjuer har använts länge inom många humanistiska 

och samhällsvetenskapliga discipliner. Kvalitativa intervjuer utmärks som samtalsrelation där 

forskaren förstår dem som hon samtalar med. I grunden innebär samtal för forskaren att vara i 

kontakt med fältet för att skapa det empiriska materialet (ibid:133).  

Vidare resonerar Aspers (2007) att det finns olika grad av struktur i intervjuer, där han bland 

annat nämner strukturerad intervju, semistrukturerad, tematisk öppna intervjun och helt öppen 

intervju (ibid:136f). I denna studie användes den semistrukturerade intervjun vilket innebär att 

vi hade en intervjuguide med ett antal tydligt angivna frågor med teman som ställdes till 

respondenterna. Detta innebar att intervjuerna varken var begränsade till ett helt öppet samtal 

eller ett strukturerat frågeformulär. 

I vår studie har vi utgått ifrån att förhålla oss till det subjektiva förhållningssättet eftersom vår 

studie går ut på att integrera oss med våra respondenter. Det går ut på att få en djupare 

förstålelse av varje respondents åsikter och erfarenheter. 

Aspers (2007) hävdar att det är viktigt att man känner till viktiga skillnader när man arbetar 

med kvalitativ orienterad metodologi eller metodval. Det handlar om en distinktion mellan 

subjektivism och objektivism. Det objektiva förhållningssättet innebär att man studerar 

objektivt genom att ställa sig utanför det man studerar (ibid:26f). 

Det kan vara exempelvis observationer av rörelsemönster. I Objektivismens inriktning är 

population och variabler typiska. För att kategorisera verkligheten använder man sig av 

variabel och belyser vad forskaren anser vara viktigt. Den andra varianten är det subjektiva 

förhållningssättet vilket betyder att forskaren måste integrera med fältet och de aktörer som 

hon ska studera för att kunna få en förståelse om deras värld, deras tänkande och hur 

aktörerna skapar sin mening (ibid:26f). 

Vi har haft för avsikt att vara objektiva i våra intervjufrågor, då vi inte har ställt inledande 

frågor kring ämnet. Vi har inte talat om för respondenterna vad vi anser om ämnet.  Under 

intervjuns gång ledde det till att respondenter sökte bekräftelse i sina svar. Här har vi försökt 

undvika att svara respondenten på de frågor som har ställts till oss och istället inledde vi med 

en ny följdfråga för att konversationen skulle flyta på. Vi kände även att vår roll som forskare 

hade en stor betydelse på det sätt att vårt beteende kunde påverka deras svar. Vi försökte att 

skapa en så avslappnad miljö som möjligt vilket gjorde att respondenten kände sig trygg och 
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fick ett förtroende för oss.   

4.5 Urval 

För att besvara problemformuleringen vände vi oss till Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Detta 

val gjordes eftersom skolan har ett stort utbud av program med olika inriktningar och vi kände 

därför att denna skola var det bästa alternativet. Vi hade även hört att det hade utförts en 

tidigare forskning kring detta fenomen. Även att skolan hade ett stort engagemang i elevernas 

välbefinnande och engagerade sig väldigt mycket i dessa frågor. Vi begränsade oss genom att 

intervjua en kille och en tjej, 18-19år, som går sista året på gymnasiet. Detta för att de nästan 

avslutat sitt program vilket troligen gett dem lite mer erfarenhet eftersom dessa tillbringat 

snart tre år på gymnasienivå. De program vi valde var det naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga med inriktning samhälle, ledarskap och miljö, handelsprogrammet, 

omvårdnadsprogrammet med inriktning hälsa och skydd/säkerhet. Syftet med att välja dessa 

olika program var för att få ett bredare perspektiv för eventuellt fånga upp mönster kring 

klasskillnader. Studien tog även hänsyn till genusrelaterade aspekter om eventuella mönster 

skulle åskådliggöras. 

4.6Tillvägagångssätt 

Vi åkte till skolan en förmiddag och tog kontakt med rektorn och framförde vår idé och vad 

syftet var med denna studie. Idén mottogs på ett väldigt positivt sätt och rektorn tyckte det 

skulle bli intressant och spännande eftersom skolan arbetade med detta fenomen. Vi kom 

överrens med rektorn att själva få tag på respondenter genom att gå runt i skolan och försöka 

hitta tredjeklassare. Till detta fick vi hjälp av receptionen där vi fick tillgång till de olika 

programmens scheman vilket underlättade sökandet efter respondenterna. De flesta 

respondenterna hittade vi i korridorerna men vi fick även knacka dörr då de befann sig på 

lektion ett antal gånger och frågade om någon var villig att ställa upp. Vi fick oftast ett 

positivt bemötande från både lärare och elever.    

4.6.1 Intervjuer 

Intervjuerna bestod av frågor som kretsade kring frågeställningen och även följdfrågor tillkom 

som gjorde konversationen levande när det blev tyst. Intervjun bestod inte utav direkta frågor 

utan syftet var att föra en bekväm diskussion för att minska nervositeten hos respondenten. 
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Eftersom vi spelade in samtliga intervjuer märktes det tydligt att nervositet uppstod då 

bandspelaren togs fram. Intervjun gick ut på att en av oss hade uppgiften att leda intervjun och 

den andre hade uppgiften att ställa eventuella följdfrågor. Vi gick igenom ämnet och 

strukturen med respondenten innan bandspelaren sattes igång och förklarade på ett ungefär 

hur intervjun skulle se ut. Detta gjordes för att ge ett försprång, det vill säga förbereda 

respondenten på de teman som frågorna skulle grunda sig på. Vi informerade även att det 

fanns möjlighet att eventuellt hoppa över en viss fråga, om frågan ansågs vara för känslig.  

Intervjuerna med respondenterna genomfördes på olika platser i skolan. Respondenten fick 

fritt välja var någonstans intervjun skulle äga rum, vilket gjorde att de kände sig mer 

avslappande. Oftast ägde intervjuerna rum på biblioteket i ett grupprum men även i korridorer 

vid avskilda bänkar. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter.  

4.6.2 Problem 

Till en början var det tänkt att göra en kvantitativ undersökning men det visade sig att skolan 

tidigare haft många enkätundersökningar och var därför ett dåligt alternativ enligt 

skoledningen. Detta fick oss att tänka i nya banor vilket ledde till att vi var tvungna att ändra 

vår metod samt syfte en aning. Vi räknade inte heller med att vissa program hade få elever 

vilket gjorde det svårare för oss att få tag på dem. I handelsprogrammet till exempel fanns det 

endast tre killar och då vi närvarade i skolan var de aldrig tillgängliga vilket medförde att vi 

endast intervjuade en tjej från detta program.   

Respondenterna intervjuades enskilt förutom två av dem. Dessa två respondenter gick i 

programmet samhälle med inriktning miljö och insisterade på att bli intervjuade tillsammans. 

Under intervjuns gång märktes det att en gruppintervju kunde bli problematisk för resultatet 

eftersom de påverkades av varandras svar genom att ofta tycka likadant. När det gällde frågor 

där det krävdes lite mer att tänka märkte vi klart och tydligt att den ena blev påverkad av den 

andre genom att dra sig tillbaka och höll oftast med istället för att utveckla sina egna tankar. 

Däremot hade vi kunnat göra ytterligare två enskilda intervjuer från samma program men med 

tanke på tidspressen hade vi inte möjligheten till det. Vi bestämde oss därför för att utföra 

denna gruppintervju med tanke på att det kanske kunde medföra en känsla av trygghet hos 

dem båda vilket skulle kunna ge något positivt i alla fall. När det gällde samtliga intervjuer 

kände vi också att vissa frågor var sämre formulerade vilket medförde misstolkning eller ett 

kort svar hos respondenterna. Trots att vi tidigare hade gjort en testintervju och 
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omformulerade en del frågor uppstod ändå dessa problem. Därför fick vi formulera om 

frågorna under intervjuns gång för att det skulle flyta på.     

4.7 Etiska aspekter 

Den mellanmänskliga metoden har grundläggande krav på forskaren inom etiska riktlinjer. 

Aspers (2007) nämner följande att; “forskaren måste se till att hålla saker hemliga om hon 

har fått kunskap om dem i förtroende” samt att forskaren inte ska lämna ut deltagarna (Aspers 

2007:113). Vidare utvecklar Aspers (2007) sitt resonemang att som forskare ska man i början 

av studien informera dem som hon integrerar med, att hon inte kommer att använda deras 

namn i projektet (ibid: 206). 

Vi har följt grundläggande krav inom etiska riktlinjer. Innan intervjuerna genomfördes 

informerade vi respondenten/respondenterna om vårt ämne och syfte till att genomföra dessa 

intervjuer. Respondenterna i studien fick även ta del av en skiss av olika teman vilka 

intervjufrågorna baserades på, innan intervjun inleddes. Vi gav även respondenterna 

möjligheten att själva bestämma hur länge de ville delta, vilka frågor de ville besvara samt att 

de fick avbryta intervjun när de ville. 

Uppgifter som har kommit fram under intervjun, som exempelvis deras namn kommer att 

behandlas konfidentiellt, det vill säga att vi har ändrat respondenternas namn i studien.  

Vi var medvetna om att vissa frågor skulle kunna vara för känsliga och gjorde därför en 

testintervju först för att se om vi skulle behöva redigera något. 

4.8 Kritik mot metodiskt tillvägagångssätt 

Att använda sig av en kvalitativ metod i denna studie anser vi var ett lämpligt val. Detta med 

tanke på att en kvalitativ undersökning baseras på djupare förståelse av individens upplevelser 

vilket även var vår intention.  När det således gäller de frågeformuleringar i intervjuerna där 

respondenterna fick välja mellan två påstående, en modell som hämtade inspiration från 

Antonovsky, anser vi att en kvantitativ metod hade gett ett mer precist svar. Att ha flera 

alternativa svarsmöjligheter, vilket görs i en enkät undersökning, hade kunnat påvisa en 

bredare och analytisk skildring mellan de olika deltagande respondenternas svar.  Ett exempel 

på dessa påståenden är; Dina dagliga sysslor är en källa till: glädje och djup 
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tillfredsställelse/smärta och leda 

Till en början var det tänkt att studiens fokus skulle ligga på genus och beslutade där med att 

både killar och tjejer skulle delta i undersökningen. När det insamlade materialet 

sammanställdes såg vi inga tydliga mönster som kunde föras vidare i undersökningen. 

Däremot framkom det tydligare mönster vad gäller upplevelsen av meningsfullhet utifrån ett 

klassperspektiv. Hade man tagit hänsyn till detta mer om från början hade man kunnat 

utveckla en intervjuguide mer baserad på frågor kring klasstillhörighet. Under studiens gång 

märkte vi mer och mer att elevernas uppfattning av meningsfullhet skiljde sig mest när det 

gäller klass och hade därför varit väldigt intressant att vidareutveckla.  
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5. Presentation av materialet 

I detta kapitel presenteras det material som vi har insamlat. Materialet bygger främst på 

respondenternas egna åsikter, tankar och känslor kring aspekten meningsfullhet där vi bland 

annat har ställt frågor kring skolan, motivation, relationer och framtid.  

Sammanlagt kommer det att presenteras elva intervjuer nedan, vars alla med ungdomar från 

Sannarpsgymnasiet.  

5.1 Respondenter  

Sven är en kille som bor i Haverdal med sin familj. Han går tredje året på SP- sp programmet 

och är helsvensk. Hans föräldrar jobbar som barnmorska och som privatläkare. Familjen anses 

ha både hus och lägenhet men bor främst i huset. De har två bilar vars en Mercedes och en 

BMW.  Sven har studiebidraget som han får röra sig om i månaden vilket motsvarar tusen 

kronor men det kan röra sig lite till och från då han menar att han får mer av föräldrarna om 

det så behövs. 

Ulrika er en tjej som bor i en lägenhet i Maraton med sin familj. Hon går tredje året på SP- sp 

programmet och kommer ursprungligen från Gambia men själv är hon född i Sverige. Hennes 

pappa jobbar inom vården och mamman hade för inte så länge sedan gått bort. Familjen har 

en begagnad Mercedes. Ulrika har ungefär fyra tusen kronor att röra sig om i månaden.  

Anders är en kille som bor i en lägenhet i Linnehed. Han går tredje året på 

Naturvetenskapliga programmet och kommer ursprungligen från Libanon men är född i 

Sverige. Anders pappa bor i Libanon och jobbar i ett företag och mamman är sjukskriven. 

Familjen äger ingen bil och Anders har ungefär ett tusen kronor att röra sig i månaden.  

Anna är en tjej som bor med en vän i Nyhem vars föräldrar bor i Hylte. Hon går tredje året på 

Naturvetenskapliga programmet och är helsvensk. Hennes föräldrar är skilda och bor i Hylte. 

Båda bor i villor där pappan jobbar som bonde och mamman som sjuksköterska. Båda 

föräldrarna har två bilar var. Anna jobbar extra, får boendebidrag och hyran blir betald av 

föräldrarna. Hon har ungefär ett tusen femhundra kronor att röra sig i månaden.  

Monika är en tjej som bor i hus i Vallos med sin familj. Hon går tredje året på Samhälle 

ledarskap programmet. Hon är ursprungligen från forna Jugoslavien men är född i Sverige. 

Hennes föräldrar jobbar som frisör och inom bygg företag. Familjen har en bil vilket är av 
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märket Toyota. Monika har endast studiebidraget att röra sig om i månaden men har precis 

fått en anställning på Kiks.   

Per är född i Sverige men hans föräldrar är från grekland och Japan. Per går 

omvårdnadsprogrammet med inriktning skydd och säkerhet. Han bor i en villa tillsammans 

med sina föräldrar i Harplinge, cirka 1,6 mil från utanför Halmstad. Pers mamma arbetar med 

handikappade inom vården och hans styvfar är tillfälligt arbetslös på grund av ekonomiska 

krisen i världen. Familjen har 3 bilar sammanlagt, två Honda och en Chevrolet.  Per har 

ungefär 3-4000 kronor att röra sig i månaden beroende på hur mycket han jobbar på 

ålderdomshemmet. 

Emma läser omvårdnad inriktning hälsa. Hon bor i villa på området vallås i Halmstad 

tillsammans med sin mamma. Hennes föräldrar är separerade. Emmas mamma är 

undersköterska och hennes pappa är enhetschef på kommunen. Hennes pappa har alltid haft 

en Volvo men har nu köpt en Ford. Hennes mamma kör en Audi. Emma har ungefär tusen 

kronor i månaden att röra sig med  

Peter är helt svensk och bor i ett villaområde i Frennarp i Halmstad. Han läser 

samhällsvetenskap med inriktning ledarskap. Peters mamma arbetar som sjuksköterska och 

pappa arbetar i militären som överste löjtnant. Hans föräldrar är separerade och har en Volvo. 

När Peter inte arbetar har han bara studiebidraget som är cirka tusen kronor i månaden. 

Marie är helsvensk och bor på området Söndrum i Halmstad och läser handelsprogrammet. 

Hennes föräldrar är separerade. Pappan är egen företagare och bor i radhus. Mamman arbetar 

på Swedbank och bor i villa tillsammans med Marie. De har två bilar, en Nissan hos mamma, 

och en hos pappa men vet inte vilket märke. Marie har ungefär 2200 kronor att röra sig med i 

månaden. Detta får hon från studiebidrag och underhållsbidrag.  

Marko och Tina går samhälle med inriktning miljö. Marko är halsvensk, hans mamma är 

från Slovenien. Tina är helsvensk. Marko bor i lägenhet på området Vallås i Halmstad och 

Tina bor i radhus i Söndrum. Tinas mamma är psykolog och hennes pappa är lärare. Markos 

mamma är rektor och hans pappa arbetar på arbetsförmedlingen.  Tinas föräldrar kör två bilar, 

Toyota och Renault och Markos föräldrar kör en Saab. Både Marko och Tina har ungefär 

1500 kronor i månaden att röra sig med men berättar att de får lite extra pengar av sina 

föräldrar när det behövs. 
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5.2 Material och berättelser  

Respondenterna hade olika typer av inkomster. Medan vissa endast levde på studiebidraget, 

vilket motsvarar ungefär tusen kronor, jobbade andra vid sidan om skolan. Men då vi ställde 

frågan om de kände att det var tillräkligt fanns det olika åsikter bland respondenterna. På ett 

eller annat sätt fick de flesta respondenterna hjälp ekonomiskt av föräldrarna. Sven till 

exempel berättade att om fallet var att han skulle behöva extra pengar fick han det av 

föräldrarna. Även Ulrika fick hjälp av pappan då hon berättade att hon inte betalar för något i 

hemmet utan allt hon tjänar spenderar hon på sig själv.  

Anna däremot som hade egen lägenhet svarade så här: ”… ett tusenfemhundra ungefär, jag 

jobbar också lite extra, en gång i veckan, så jag tycker det e tillräckligt, vi får boendebidrag å 

så betalar mamma å pappa hyran å sen betalar jag mat å sånt själv.” 

Marie berättar att hon har studiebidraget och underhållsbidrag men tycker inte att det är 

tillräckligt. 

Peter som bara har studiebidraget som är cirka tusen kronor i månaden anser att det är 

tillräckligt för honom eftersom han är väldigt sparsam och slösar inte så mycket pengar. 

Däremot tycker Emma att det absolut är för lite eftersom de försvinner på fem dagar säger 

hon.  

”… som nu till exempel… har jag inte så mycket pengar… får inte av mina föräldrar men jag 

vet att de har… och när jag flyttar hemifrån vet jag att jag kommer klara mig själv… om jag 

hade fått pengar hade jag inte lärt mig…” 

5.2.1 Skola 

Då det gällde frågor om skolan var svaren varierande. Eftersom respondenterna var från olika 

program var även deras motiv till val av program olika. Det som kom fram i intervjuerna var 

att de som läser naturkunskap och samhälle sp hade främst valt sin utbildning för att det är en 

bredd linje som ger bredda valmöjligheter till högskolan. Anna och Anders som går på 

naturvetenskapliga programmet berättade just att valmöjligheterna i framtiden var en stor 

anledning till valet av program.  

Anders förklarar det på följande sätt: ”Jag tyckte att det var bättre för framtiden, man har 
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väldigt många valmöjligheter, man kan läsa till mycket saker om man läser det programmet.”  

Sven valde sin utbildning efter att han hade läst ett år innan i naturkunskap men kände 

därefter att samhälle var mer hans ”grej”. Ulrika som också går på samhälle sp menar att hon 

har skapat ett intresse för samhälle av kompisar som också har gått utbildningen.  

Monika som läser samhälle ledarskap menar att programmet inte är något för henne då hon 

efter studenten kommer att gå frisörutbildningen vilket inte har något med samhälle ledarskap 

att göra. Hon menar att programmet inte alls är något för henne men ser det ändå som något 

positivt då hon menar att ”… ledarskap är en bred linje å skulle det va nåt att jag skadar 

handen eller nåt, så har jag alltid en utbildning som är bred som jag kan läsa nåt inom.” 

Vidare förklarade de flesta respondenter att skolan ansågs vara meningsfullt då de menar att 

skolan är en säker väg till en säker framtid. Ulrika som går samhällsprogrammet sp, menar 

däremot att programmet hon går på var inte som förväntat och känner att intresset har 

försvunnit.  

Både Marko och Tina valde programmet samhälle miljö eftersom de inte riktigt visste vad de 

ville bli. De fick höra att om man valde detta program har man breda vägar för vidare studier 

och att man kunde både bli naturvetare och samtidigt inrikta sig på samhälle.  

Båda tycker att detta val av program känns meningsfullt för dem just nu. Här menar de att det 

är jätte bra eftersom de inte riktigt vet vad de vill bli. De tycker båda att det är meningsfullt att 

gå i skolan då Marko nämner att det är grunden för ens framtid även om vissa dagar känns för 

jävliga.  

Per valde programmet omvårdnad skydd och säkerhet eftersom han är väldigt intresserad av 

att hjälpa andra människor och tycker det är kul. Programmet är även nytt på skolan och är 

också en anledning till varför han valde just detta. Även syokonsulenten bidrog lite till att Per 

valde detta program. Inriktning skydd och säkerhet är lite mer pojkstil inom omvårdnad sägs 

det och passar därför Per mycket bra.  

Just nu känns detta program väldigt meningsfullt för Per men tillägger att de kan förbättra 

programmet en aning men samtidigt är han mycket nöjd. Det känns även meningsfullt för 

honom att gå i skolan och nämner att det är jätte viktigt, för att kunna lära sig saker och lär 

man sig inte i skolan så är det svårt att lära sig någon annanstans.  
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Emma valde programmet omvårdnad hälsa eftersom hon vill bli undersköterska och får 

garanterat jobb efter skolan. Hon tycker även att hennes val av program känns meningsfullt 

för henne just nu samtidigt som hon nämner att det inte är jobbigt att gå i skolan eftersom hon 

kommer att ha användning för det senare.  

Marie valde handelsprogrammet eftersom hon inte var intresserad av de andra programmen. 

Hon hade även fått höra att det inte var så mycket plugg i handelsprogrammet. Hon säger att 

detta val av program känns meningsfullt för henne just nu eftersom hon känner att hon har fått 

mycket av det genom praktik osv. Vidare säger hon att om det inte hade varit meningsfullt för 

henne att gå i skolan så hade hon inte fått något jobb senare.  

Peter valde det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning ledarskap eftersom han var 

lite osäker när han skulle välja. Han tänkte att han skulle väja något som inte omfattar så 

mycket plugg men ändå med lite bättre inriktning. Peter är väldigt intresserad av psykologi 

och är orsaken till varför han just valde detta och anser även att han har en stor chans att 

plugga vidare senare.     

5.2.2 Relationer   

När det gäller respondenternas relationer till lärarna berättar dem att relationen med lärarna 

varierar. de har inte lika bra relation med alla lärare men alla berättar att det finns lärare de kan 

prata med, även då det råder privata saker som inte gäller skolan. Sven förklarade relationen 

mellan lärarna och honom själv som ”rätt ok” och förklarade mer om att lärarna är svåra att 

kommunicera med. Ulrika menar däremot att hon känner att hon kan få den hjälp hon behöver 

när det gäller skolarbeten. Hon berättar även att det är endast vissa som man kan prata med om 

annat som inte rör skolan och menar att det inte är alla som kan eller vill diskutera.  Anders ser 

sina lärare som förebilder och ser positivt på relationen mellan sig själv och lärarna. Anna 

berättar att man kan prata med lärarna men inte om allt, utan mestadels om det som rör skolan. 

Men att om det hade uppstått problem känner hon starkt att det finns någon hon han känna tillit 

för att prata med.  

Monika förklarar att hon inte kan prata med alla men: ”typ min mentor har jag bra relation 

med å systern på skolan. Liksom jag själv har haft problem där hemma… farfar har dött kan 

jag då säga… så på det sättet har jag kunnat få bra kontakt med dom å kunnat prata med dom 

ibland å så det har känts bra.”  
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Då frågan om vänner och hur viktigt det är att lägga tid på dem ställdes svarade samtliga 

respondenter att goda relationer med vänner var viktiga. Däremot svarade respondenterna 

olika då det gällde mängden tid de lägger på dem. Sven menar att flickvännen tar det mesta av 

hans tid och att han prioriterar vänner före skolan. Ulrika som går samma program menar att 

vännerna är mycket viktiga för henne och förklarar att dem är ett sätt för henne att inte endast 

tänka på skolan. liksom Ulrika menar Monika som går samhälle ledarskap att hon tänker 

mycket på skolarbetet men ser vännerna som en flykt från plugget. Anna däremot som går 

naturvetenskapliga programmet berättar att vännerna är mycket viktiga för henne men att hon 

inte hinner umgås med dem lika mycket som hon hade önskat. Just nu är skolan en prioritet. 

Även Anders menar att skolan prioriteras och att vännerna inte alltid är viktiga.  

Relationen till familjen är också något som är viktiga för respondenterna men det framhävs 

även här att skolan tar en stor del av deras tid. Ulrika berättar att skolan tar mycket av hennes 

tid men att hon ändå känner att tiden som hon lägger på familjen är tillräcklig. Anders 

beskriver sin relation till familjen som ”ganska bra” och anser även han den tiden han lägger 

på familjen vara tillräcklig. Anna som bor själv däremot känner inte att hon kan lägga den tid 

hon vill till familjen och förklarar: ”… i och med att jag bor själv då så det e på helgerna som 

man hinner träffas men då vill man gärna… man har sitt liv här i Halmstad med liksom så det 

e inte så ofta som jag hade villat kanske.” 

Respondenterna har olika intressen men även olika upplevelser när det gäller dessa. Sven 

berättar att hans intresse är flickvännen eftersom han lägger mycket tid på henne och umgås 

med vänner vilket han träffar alltemellanåt. Ulrika menar däremot att hon för tillfället inte har 

några sysselsättningar men förklarar vidare att hennes passion är att sjunga och dansa, något 

som hon höll på mycket med ”innan”. Men nu förklarar hon att hon inte hinner med sina 

intressen eftersom skolan kräver mycket tid. Anders stora intressen är basket och musik men 

menar såsom Ulrika att skolan tar mycket av ens tid.  

”… a jag spelade mycket då. Jag brukade träna i en klubb här i Halmstad men jag har inte så 

mycket tid med det nu. Skolan tar rätt mycket tid nu. Jag la mycket tid på det innan, i tvåan 

speciellt.” 

Monika berättar att hon älskar att sjunga och dansa. Hon berättar vidare att hon brukade spela 

mycket fotboll också och påpekar att hon tycker fortfarande om sporten men att hon har slutat 

eftersom skolan kräver mycket av hennes tid. Men olikt de resterande respondenterna har 
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Monika funnit ett sätt att ta in sina intressen in i skolarbetet. Hon berättar nämligen att till sitt 

projektarbete som görs nu i tredje året på gymnasiet, har hon valt att skriva en hår- och 

sminktidning vilket hon anser vara mycket roligt.   

Anna upplever inte situationen likadant som de resterande utan säger att hon har en bra 

balans. Hon tränar på gym, spelar i en orkester och är ute med vänner. Vidare berättar hon att 

om hon vill tillbringa tid åt dessa intressen så kan hon göra det.  

Både Marko och Tina tycker att de har en bra relation till sina lärare men att det är väldigt 

individuellt menar Marko. Alla lärare är sociala och trevliga och man kan prata med dem om 

andra saker också, till en viss del. Både Marko och Tina har bra relation till vänner och familj 

och tycker det är viktigt att ha tid att umgås med dem på fritiden. Marko säger, ” man har ju 

varit med dem hela livet”, och fortsätter att berätta att man måste få vara med sina vänner 

också, annars hade man inte klarat av skolan. Tina berättar att man inte alltid har tid till sina 

vänner och får därför ta sig tid till det helt enkelt oavsett om man har mycket i skolan just nu. 

På fritiden umgås båda med vänner. Marko spelar gitarr, fotograferar och spelar fotboll. Tina 

spelade fotboll förr men har slutat på grund av att skolan tog upp för mycket tid och det känns 

väldigt tråkigt säger hon. Marko berättar att han först måste göra klart skolgrejer innan han 

spela lite gitarr samtidigt som Tina nämner, ” fan jag borde nog egentligen göra det där 

arbetet nu…” Man har alltid det i bakhuvudet säger hon.  

Per har en bra relation till de flesta lärarna. Man kan prata om problem och lärarna förstår en. 

Man kan även prata om andra saker som inte bara rör skolan samtidigt som man har kul med 

dem nämner han. Per tycker det är viktigt att umgås med sina vänner på fritiden och samtidigt 

tycker han att han har tid att umgås med dem. Per säger, ”man blir ju deprimerad om det bara 

är skola skola … om man inte har något annat än skola liksom… så man försöker ju nästan… 

man orkar inte med skolan bara… bara skolan… man vill helst ha umgänge… som plåster på 

såren”.  Även att ha tid till familjen är viktigt enligt Per. Han nämner att det är som en 

karusellbana, upp och ner, och påpekar att det finns problem hos alla andra familjer också. 

Tid att umgås med familj har han inte riktigt nämner han. Det brukar vara mest på kvällar då 

familjen äter middag tillsammans. 

På fritiden är Per försvarsutbildare i ungdomsmilitären. Per berättar att han har ganska mycket 

tid till sina intressen eftersom han prioriterar dessa mer än skola. Ungdomsmilitären är 

ungefär två gånger i månaden men ibland händer det också han är borta en vecka när han 
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jobbar som försvarsutbildare. Vidare nämner per att han önskar att han hade mer tid att lägga 

åt sina intressen. Skolan tar allt för mycket tid just nu. 

Emma tycker att hon har en hyfsat bra relation till sina lärare, mer en kompisrelation säger 

hon men detta gäller inte alla lärare. När det gäller relationen till vänner och familj tycker hon 

att det är viktigt. Men när vi ställde frågan om hon tycker att hon har tid att umgås med dem 

svarade hon att hon inte riktigt tänker i den banan. Hon menar att det mer märks på henne om 

hon inte umgås med dem på det sätt att hon blir nedstämd och orkar ingenting. Hon prioriterar 

mer sin pojkvän och är med vänner när hon har tid över eftersom detta gör henne glad. När 

det gäller familjen har hon bara bra relation till sin syster men känner att hon inte riktigt har 

tillräckligt med tid eftersom hennes syster jobbar mycket, pluggar och bor lite längre ifrån 

samtidigt som Emma själv pluggar och har sina sysslor. När gäller intressen nämner Emma att 

hon knappt gör någonting på grund av att skolan tar upp för mycket tid.  

När det gäller lärare tycker Marie att hon har en bra relation till dem på det sätt att när man 

behöver hjälp så får man hjälp osv. Man kan även prata med dem när man känner för det. 

Samtidigt påpekar hon att man inte kan prata om precis vad som helst med dem. Om man har 

problem hemma så går hon inte till läraren utan till någon annan. Marie känner att hon har en 

bra relation till sina vänner och familj och hon har tid att umgås med dem . Hon lägger 

mycket tid på att umgås med sina vänner och familj eftersom detta är jätte viktigt enligt 

henne. Maries intressen är hennes kompisar och åker ofta iväg på äventyr med dem. Annars 

tycker inte Marie att skolan är något hinder för hennes intressen.  

Peter känner att han har bra relation till sina lärare, en väldigt bra relation eftersom han 

påpekar att han aldrig skolkar och är alltid där. Vidare nämner han att på grund av sin närvaro 

oftast erbjuds hjälp när han behöver samtidigt som han kan prata om saker som inte enbart rör 

skolan. Även relationen till vänner och familj är bra tycker Peter. Han nämner att han har 

tillräckligt mycket tid att spendera med dem och samtidigt att det är viktigt. Peters största 

intresse är musik. Han gillar att spela trummor och lägger ner väldigt mycket tid på detta. 

Även att umgås med vänner är något han lägger ner mycket tid på, men som varierar. Peter 

känner inga hinder från att få umgås med sina vänner och spela trummor 
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5.2.3 Meningsfullhet 

Vad som är meningsfullt för en individ är väldigt individuellt. Att beskriva vad 

meningsfullhet innebär utifrån sig själv kan betyda många saker. Sven förklarar 

meningsfullhet som en känsla av att få ut något av det man gör och att det hjälper någon 

annan. Vidare förklarar han att skolan inte alltid känns meningsfull men att han ändå känner 

att han får något positivt utav det i längden. Han berättar vidare att skolan känns som något 

man måste utföra för att nå respektabla betyg, men att det inte är något som han anser vara av 

fri vilja.  

Ulrika anser att familj och vänner och allt som påverkar henne positivt, är meningsfullt. Hon 

förklarar även att hon oftast gör saker som känns meningsfullt för henne och känner ingen 

slags tvång utifrån.  

Liksom Ulrika är familj och vänner även meningsfullt för Anders. Han menar att han väljer 

att göra saker som gör dem glada och nöjda även om det innebär att han själv inte får något 

nöje utav det. Han förklarar att alla hans dagliga sysselsättningar är meningsfulla men inte för 

honom själv utan meningsfulla för andra.  

”Alla kan jag säga, meningsfullt för mig nej. Jag gör det som är meningsfullt för familj och 

vänner. Om till exempel nån i familjen behöver mig vid ett visst ställe vid en viss tidpunkt å 

det e väldigt viktigt, även om det inte är viktigt för mig.”  

Vidare förklarar han att då det gäller sin framtid har han en tendens att välja av egen vilja men 

att de saker han gör för andra är något som han själv inte får ut något av.   

Anna beskriver meningsfullhet som något som ”… dels att man mår bra av det själv, nåt som 

e meningsfullt för en själv. Att man kan leva med att man gör det. Att man får ut nåt av det 

man gör. Att man mår bättre. Att man orkar mer av det… det e väldigt viktigt.”  

Anna tycker att det hon gör i sin vardag är meningsfullt men med vissa undantag. Hon menar 

att de saker hon anser inte är meningsfulla kan vara det för andra och därtill gör hon dem 

ändå.  

Vidare förklarar hon att hon känner att hon har utvecklats mycket under de tre åren som hon 
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har bott själv. Att hon har kapaciteten att välja fler val som känns rätt för henne och menar att 

man inte alltid kan göra saker som får andra att må bra utan att hon har lärt sig att tänka mer 

på sig själv och vad som gör henne glad.  

”Man måste kunna må bra själv för att glädja andra liksom.”  

För Monika innebär meningsfullhet något som man lär sig av och har nytta av i framtiden. 

Vidare berättar hon att hon inte bara omringas av betydelsefulla skeenden utan att det sker 

saker hon inte anser vara meningsfullt men att det är något man måste ta.  

Meningsfullhet för Tina innebär att man gör det man vill. För Marko innebär det till exempel 

att man ska ta studenten nu och få bra betyg när man ska sluta och påpekar att just nu kanske 

det är tråkigt men man ser resultat senare. När det gäller val i vardagen känner båda att man 

måste göra vissa val men samtidigt vet man att de är meningsfulla. ”man vet ju att man får 

någonting av det i längden” säger Marko. Båda tycker att de val som de gör idag är mest av 

egen fri vilja och Tina menar att hon aldrig känt av någon press hemifrån och just därför tar 

man sina egna beslut.  

Meningsfullhet för Per var lite komplicerat. Han visste inte riktigt vad han skulle svara när 

frågan ställdes. ”att inte vara ett rövhål” yttrade han till slut. Per tycker att de flesta val som 

han gör idag är meningsfulla men samtidigt måste det vara mindre meningsfullt ibland 

nämner han. Vidare berättar han att han gör de flesta val idag av egen fri vilja men att vissa 

val måste man bara göra, som till exempel läxor och vissa uppgifter.  

Meningsfullhet för Emma innebär att man gör saker som känns rätt inombords. När det gäller 

val i vardagen känner hon oftast att dessa är meningsfulla men inte alltid påpekar hon. Vidare 

berättar hon har hon innan i tiden känt att hon varit tvungen att göra vissa val men att hon inte 

gör dessa längre. Nu för tiden träffar hon inte hennes pappa längre eftersom hon själv inte vill 

detta. Hon berättar att hennes pappa var väldigt mycket emot att hon valde just detta program 

men att hon valde det ändå. ”… det är mitt liv liksom… han vill att jag ska vara som honom 

liksom…”. 

Meningsfullhet för Marie innebär att få vara med sina vänner och att man känner att man mår 

bra. Vidare nämner hon att de flesta av hennes val i vardagen är meningsfulla. När det gäller 

val som man är tvungen att välja eller av egen fri vilja så tycker Marie att hon gör fler val av 

egen fri vilja. Hon väljer hellre något som är kul helt enkelt. Att vara i skolan är det enda valet 
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som Marie känner är tvunget.  

Meningsfullhet för Peter innebär saker som gör honom lycklig. Han känner även att de flesta 

val som han gör i var dagen är meningsfulla men att det även finns vissa val som känns 

mindre meningsfulla. Vidare berättar Peter att han gör de flesta val av egen fri vilja men 

påpekar även att det finns val som han är tvungen att göra. 

5.2.4 Motivation  

I frågan om omgivningen och respondenternas sammanhang i det stora hela svarade samtliga 

respondenter att de är väldigt medvetna om vad som händer runt om kring dem. De bryr sig 

mycket om den omgivning och miljö runt dem. Medan vissa tänkte i långa drag, om samhället 

och världen, tänkte andra mer på den direkta omgivning de har varje dag. Ulrika till exempel 

menade att hon bryr sig om vad som händer runt om kring henne eftersom det påverkar henne 

på olika sätt, även om hon ibland inte vill. Anders däremot menar att det som påverkar och rör 

vänner och familj är något som han bryr sig mycket om, men när det gäller sig själv är det en 

annan sak. Även Monika berättar att hon bryr sig mycket om sin omgivning och dess 

välbefinnande, mer än sin egen. Anna däremot menar att hon känner sig en del av sin 

omgivning och att hon är medveten om vad som händer runt om kring henne.  

När det gäller att bry sig om vad som sker runt omkring bryr sig inte Marko och Tina de 

särskilt mycket om de inte rör dem själva.  

Emma bryr sig inte särskilt mycket om vad som händer runt omkring henne. Varken när det 

gäller hennes omgivning eller nyheter på tv. Hon följer inte det som hon har gjort innan 

nämner hon utan går helt enkelt sin egen väg och bryr sig inte om vad andra säger. 

Marie bryr sig inte så mycket om vad som händer runt omkring henne. Oavsett om det är i 

skolan eller nyheter i världen osv. 

När vi ställde samma fråga till Peter svarade han att det beror på. Om han känner några som 

pratar i närheten brukar han lyssna lite noggrannare annars så bryr han sig inte. Men när det 

gäller nyheter i stort så bryr han sig mycket. 

Samtliga respondenter anser sitt liv vara intressant. De flesta påpekar att de lever ett liv där 

mycket händer i både positiva och negativa former. Medan Sven kort och skämtsamt förklarar 

hur mycket han har varit med om utvecklar Ulrika sitt svar och berättar att hon älskar sitt liv. 
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Vidare menar hon att det vid tillfället känns som att skolan tar en stor del av hennes liv och 

utvecklar och förklarar att hon känner att hon är ständigt fast vid plugget och ser sitt liv som 

enformigt, utan några förändringar.  

”… som sagt jag vet inte om denna linje va exakt det rätta valet, så just nu känns som att man 

måste plugga, plugga, plugga hela tiden för att bli nåt så det känns dom att skolan styr 

väldigt mycket.” 

Även Anders verkar uppleva vissa negativiteter då det gäller livet. Han förklarar nämligen att 

vänner och familj är det positiva i livet men förklarar även att han inte lägger mycket tid på 

dem vilket han känner är tråkigt.  

”… positivt, lite negativt… positivt, vänner å såna grejer å familj så klart å negativt, kan inte 

komma på nåt just nu, men det finns. Man har inte lika mycket tid att umgås med dom nu men 

till slut vänjer man sig men det känns lite trist, faktiskt. ” 

Anna däremot ser positivt i variationen i sitt liv och menar att livet förändras ständigt och att 

hon känner att hon har kontroll över det. Även Monika ser positivt i livet och har mycket att 

se framemot.  

Samtliga respondenter har en positiv inställning till livets svårigheter och känner att de har 

mål och mening med sina dagliga sysslor. Ulrika beskriver sitt påstående då hon berättar om 

en stor sorg i hennes liv: ”jag menar min mamma gick bort för inte så länge sen å jag tänker 

på det att det är en svårighet liksom men att man kämpar vidare” 

Även om hon anser att det är härligt att leva förklarar hon ändå att hon känner sig ständigt 

stressad vilket kan få henne att tänka på negativa banor och ifrågasätta sin existens.  

”… alltså jag känner ändå glädje å så när jag får träffa mina kompisar i skolan å så men sen 

så tycker jag att det e för mycket med skolan å så. Så det negativa e ju att det e för mycket av 

skolan som tar så mycket tid… jag brukar tänka att det inte finns nån mening med det jag gör 

men samtidigt så har det ju, det e för att hjälpa en själv liksom, ibland när det e så mycket så 

tänker man å shit, varför ska jag göra det här men samtidigt e det för att hjälpa en kanske… 

men jag tänker att det kanske inte har nån mening nu men att det kan ha det i framtiden… ” 

Även Anna kan ifrågasätta sina mål och meningen med sitt liv men känner ändå att livet är 

bra och värt att leva. Hon berättar att hon kan ifrågasätta sig själv om varför just hon finns till 
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men känner ändå att det positiva överväger. Skolan är något som Anna känner är mindre 

stimulerande och som känns tvunget men förklarar vidare att fritiden är den tid då hon får 

välja själv hur hon vill tillbringa det.  Samtidigt förklara Anna att hon förstår att skolan är 

något hon kommer ha nytta av i längden till framtiden.  

Liksom de tidigare nämnda respondenterna ser även Anders mål och mening med sitt liv och 

känner att det alltid finns en lösning till svårigheter. Men berättar vidare att det finns 

tidpunkter då han frågar sig själv varför han egentligen finns till. Han menar att även då 

skolan tar en hel del tid och han inte har tid med sina intressen är det något som han får leva 

med. När det gäller skoltiden anser Anders att det kan kännas meningslöst men förklarar 

förståndet till dess betydelse till framtiden. De saker han får göra i sin vardag som inte verkar 

ha någon mening för honom kan kännas onödiga men säger att han fullföljer dem ändå.  

 

Monika likt de andra överväger det positiva i livet . Men vidare berättar även hon att det finns 

tider då hon känner sig nedstämd och ifrågasätter sig själv och har mått dåligt. Men vänner 

och familj är några som får Monika att må bra och vara positivt inställt till livet. Vidare 

förklarar Monika att vissa ämnen i skolan kan kännas som mindre stimulerande då hon ändå 

känner att hon måste göra i sin vardag. Hon förklarar nämligen att:  

”jag kan känna så i naturkunskap till exempel å jag har ingen aning, å sånt känner jag att jag 

inte har nån nytta av i framtiden. Vi har haft det hela detta året å det e bara kemi å det känns 

inte rätt liksom… när man pluggar så får man inte in det, det kanske bara för att man har den 

inställningen att det e inte lönt det e meningslöst. Å jag tror inte jag kommer ha nån nytta av 

det heller”.  

 

Marko och Tina anser att livet är intressant och meningsfullt. Vissa dagar är jävliga där man 

inte orkar gå till skolan alls säger Tina. När vi frågade om de känner att deras liv har/har inte 

mål och mening svarade Tina att hon inte hade något direkt mål samtidigt som hon tyckte det 

var väldigt svårt att förklara och till slut yttrade sig, ”ångest för framtiden kanske? vad 

kommer jag att bli?” Marko tror att detta är något som de flesta känner just nu i slutet med 

tanke på att det råder en ekonomikris idag. Det är svårt att få jobb. Vidare berättar han att livet 

består av en massa delmål. När man har klarat gymnasiet kommer nästa delmål, exempelvis 

att komma in på högskolan. Båda anser att det alltid finns en lösning på livets svårigheter. 

Samtidigt relaterar de det till skolan där man ofta tänker att man inte kommer hinna med 
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tempot och menar att på samma sätt är det ute i livet, man måste bara ha viljan helt enkelt. 

Båda tänker oftast hur härligt det är att leva men det finns även dagar då man är nere då allt är 

mindre kul. Vidare berättar de att deras dagliga sysslor inte ofta består av glädje och 

tillfredsställelse eftersom man just nu går i skolan påpekar de. Båda känner oftast inte att de 

gör val idag som inte är meningsfulla. Marko påpekar att just när man gör vissa val idag så 

känner man kanske att de inte är meningsfulla men att det leder till något bra i längden. 

Vidare nämner Tina, ” varför ska jag lära mig att räkna matte?” men ändå är helheten bra 

menar hon. Genom att göra dessa val påverkar ganska mycket genom att man tappar lite säger 

Tina. ”Det är inte lika lätt att lära sig om man inte tror att det hjälper i framtiden”. 

Per tycker livet är intressant. När det gäller mål och mening med sitt liv tycker kan han inte 

direkt komma på något men att det säkert finns nämner han. Per anser att det alltid går att 

finna en lösning på livets svårigheter, bara man letar efter det. När Per tänker på sitt liv händer 

det ofta att han både tänker hur härligt det är att leva samtidigt som han grubblar över varför 

han över huvud taget finns till. Detta händer när depressionstiderna kommer in i bilden då allt 

går åt helvete nämner han. Oftast har dessa depressionstider inte med skolan att göra utan med 

familj nämner Per. Vidare berättar Per att hans dagliga sysslor lutar mest åt glädje och 

tillfredsställelse. Per tycker oftast inte att det inte är någon mening med de saker som han gör 

i sin vardag. När det gäller val som inte verkar ha någon mening just nu men förstår att det 

kan ha någon mening i framtiden berättar Per att han inte har tänkt så långt än. Men ändå 

nämner han, ”jag läser ju vissa saker för att jag vet att jag måste ha det till högskolan typ… 

jag måste läsa det här och det här”. Vidare berättar han att han försöker bita ihop och klara 

av det.  

Emma tycker att livet är intressant men påpekar att det går i vågor. Ibland är det tråkigt men 

just nu känner hon att det ska bli roligt. När det gäller mål och mening med hennes liv tror 

hon att livet kommer få en bättre mening efter att hon slutat skolan eftersom hon först då vet 

vad hon vill göra. Emma tror att det alltid går att finna en lösning på livets svårigheter 

samtidigt som hon nämner att hon ofta tänker på hur härligt det är att leva. Men det 

förekommer även tankar ibland beroende på om man är nedstämd eller inte, om hennes 

existens på jorden o.s.v. vilket hon tycker är väldigt jobbigt. Oftast känner Emma att hennes 

dagliga sysslor är en källa av glädje och tillfredsställelse.  

När vi frågade Emma om hon gör saker i sin vardag som inte verkar ha någon mening men 
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förstår att det kan ha någon mening i framtiden berättar hon, ”… som nu till exempel… har 

jag inte så mycket pengar… får inte av mina föräldrar men jag vet att de har… och när jag 

flyttar hemifrån vet jag att jag kommer klara mig själv… om jag hade fått pengar hade jag 

inte lärt mig…”  

Marie menar att livet blir intressant först efter man har slutat skolan när man får åka iväg ut i 

världen osv. Hon anser att det alltid finns en lösning på livets svårigheter och känner ofta hur 

härligt det är att leva. Vidare känner hon att hennes dagliga sysslor är en källa till glädje och 

tillfredsställelse eftersom hon hellre gör saker som är kul än tråkiga.  

Marie känner sällan att hon gör val som inte har någon mening. När det gäller val som kanske 

inte har någon mening nu men har mening i framtiden nämner Marie att skolan är ett sådant 

val. ”vad ska jag göra här liksom?... och så kommer man på senare att… ja det var ju bra att 

jag gjorde det i alla fall” säger hon. Saker som Marie måste göra och som hon anser vara 

mindre stimulerande är att städa och gå i skolan. ”skolan känns skit just nu… man vill bara 

göra andra grejer istället” nämner hon. 

Peter anser att livet är intressant och påpekar att det blir så intressant som man själv gör det 

till. När det gäller mål och mening i Peters liv så känner att inte för tillfället att det har det. 

Mål och mening kommer senare tror han när han vet vad han verkligen vill göra. Vidare 

berättar han att det alltid finns en lösning på livets svårigheter. Peter tänker oftast hur härligt 

det är att leva. Men händer även att han ifrågasätter sig själv och sin existens. Peter nämner 

också att hans dagliga sysslor oftast är en källa av glädje och tillfredsställelse men vissa dagar 

känner han att han inte uträttar någonting och menar att detta beror på att man helt enkelt har 

dåliga dagar. 

När vi ställde frågan om han brukar känna att det inte är någon mening med de saker han gör i 

sitt dagliga liv svarade han att det säker finns mening för honom själv.  Peter tar körkortet 

som exempel där han förklarar, ”Jag behöver ju inte körkortet nu, har ju inte ens en bil, så 

tänkte jag alltså när jag höll på med det då, nu behöver jag inte köra hit och dit, men nu har 

jag börjat tänka mer... att jag behöver den i framtiden” 

5.2.5 Lycka 

Lycka är något väldigt individuellt. Vad som gör en lycklig behöver inte innebära densamma 
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för en annan. Även våra respondenter beskrev lycka utifrån sig själva och sina erfarenheter.   

Ulrika menade att det i hennes liv finns mycket som inte gör henne lycklig men valde att inte 

utveckla sitt påstående. Vidare förklarar hon även att hon inte anser sig själv vara lycklig och 

menar att det är en tillfällighet. Hon berättade nämligen att hon just nu känner att allt är för 

mycket för henne att hantera och att hon inte hinner tänka på sig själv och vad som gör henne 

lycklig.  

För Anders är musik och vänner lycka. Han berättar vidare att ett liv utan dessa är något som 

gör honom olycklig. Vidare berättar han att han anser sig själv vara lycklig men vidare i 

intervjun förklarar han att han inte har tid med musiken och vännerna lika mycket som han 

hade önskat eftersom skolan tar för mycket av hans tid.  

För Anna är lycka då man är tillfreds med sig själv. ”det behöver inte att man skrattar jätte 

mycket men det kan va att man känner att man mår bra här å nu å att man är nöjd med sig 

själv. ” 

Även Anna anser sig själv vara lycklig men vidare i konversationen berättar hon att hon inte 

lägger tillräckligt med tid på det som gör henne lycklig och anledningen till det är som hon 

själv formar det ”plikten för skolan”. Vidare förklarar hon att hade det inte varit för skolan 

hade hon sannerligen lagt mer tid åt det som gör henne lycklig.  

Monika menar att lycka är då hon har uppnått sina mål och berättar däremot att hon lägger 

mycket tid på det som gör henne lycklig.  

 

Lycka för Marko innebär att man har ett bra liv, familj, flickvän, vänner och tanken att jag har 

möjligheten att kunna gå i skolan säger han. För Tina innebär det också att man har det bra, 

att ha tak över huvudet vilket alla inte. Det mesta som gör henne lycklig är att få umgås med 

sina vänner och göra roliga saker tillsammans med dem. Båda anser sig vara lyckliga idag. 

Tina nämner att det inte hade skadat om hon hade haft mer tid till att lägga på det som gör 

henne lycklig.  

Lycka för Per är att allting går som planerat. Att något positivt oväntat sker. Det som gör 

honom mindre lycklig är när allt går åt helvete nämner han, till exempel när människor sviker 

en osv. När vi frågade honom om han var lycklig berättade han att han försöker vara så 

mycket lycklig han kan. Han berättar att det är svårt att lägga ner mycket tid på det som gör 
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honom lycklig eftersom han inte hinner. Man måste prioritera annat ibland nämner han, att 

göra andra saker istället för skolgrejer. Men samtidigt nämner han att han inte mår bra när han 

inte gjort färdigt läxor och blir därför deprimerad.  ”Man måste också få det gjort liksom… 

man tänker, jag gör det senare, man skjuter fram det hela tiden… lika bra att få det klart 

liksom”.  

För Emma var det svårt att förklara vad lycka innebär eftersom hon är för ung och vet inte 

nämner hon. Samtidigt säger hon att det är när man är glad och har roligt och har vänner runt 

omkring. Vidare berättar hon att det som inte gör henne lycklig är att inte få vara med sina 

vänner vilket känns jobbigt. Annars är Emma lycklig och försöker att lägga ner så mycket tid 

som möjligt på det som gör henne lycklig.  

Lycka för Marie är att må bra och ha kul. Det som inte gör henne lycklig är massa bråk, om 

man inte är i frid med sig själv osv. Hon menar att hon är olycklig om hon mår dåligt, till 

exempel att man inte tycker om sig själv och att man känner att man är ful. ” … o inte kan gå 

ut… o så… man vill inte vara med folk så där… man känner sig… inte trygg med sig själv…” 

Annars tycker Marie att hon är lycklig och har mycket tid på att göra saker som gör henne 

lycklig. 

Lycka för Peter är att få göra det han tycker om, att kunna göra saker som är intressant. 

Vidare säger han att han är lycklig och nämner att han oftast lägger ner mycket tid på det som 

gör honom lycklig eftersom det är viktigt enligt honom. 

5.2.6 Framtid  

När det gäller framtiden ser samtliga respondenter positivt till det. Respondenterna har 

beskrivit framtiden som mycket ljus, fyllt med mål och mening, öppen och klar.  

Sven förklarar att hans framtida liv kommer vara positiv och menar att den blir hur man gör 

den till. Svens framtida planer är att läsa vidare till högskolan. Han har sökt kurser som 

psykologi för att hjälpa honom att komma in till polishögskolan, något som han drömmer om 

att bli. Han berättar även att om fallet inte blir att han kommer in på polishögskolan skall han 

eventuellt söka till läkarlinjen utomlands. Han förklarar vidare att han ställer vissa krav på sig 

själv för att uppnå sitt mål och anser inte dem som ett problem utan ett hjälpmedel för att 

komma dit han vill i livet.  

Ulrika känner att det är efter studenten som hon ser positivt till framtiden och förklarar att det 

är då hon kan välja något hon vill göra. För tillfället tänker Ulrika på att läsa utomlands till 
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något hon är passionerad för som inte har något med det hon läser nu på gymnasiet. Här gör 

hon en jämförelse med det hon läser nu och syftar till att det inte är vad hon gör för tillfället.  

”Asså just nu funderar jag på att läsa utomlands, det e nog det jag vill göra, läsa till något 

som jag verkligen brinner för å inte välja nåt som jag har gjort nu asså typ”  

Ulrika förklarar vidare att hon känner oftast krav från familjen eftersom alla syskonen har 

pluggat vidare och känner att det är ett måste för henne också.  

Även Anders beskriver sin framtid som positiv men framhäver att vägen dit är däremot svår. 

Vidare berättar han att så länge han har familj och vänner vid sin sida kommer han alltid fina 

mål och mening med livet. Efter studenten kommer Anders plugga vidare till ingenjör vilket 

är inom naturvetenskap.  Han berättar vidare att han anser att skolan har en aning höga krav 

och nämner att han gör sitt bästa.  

Anna förklarar att hennes framtid är väldigt planerad fram till ett år och ser tiden därefter som 

öppen. Denna oplanerade tid ser hon som något positivt då hon anser att det är bra för henne 

att kunna ha många möjligheter. I framtiden anser Anna att livet kommer se ut som den gör 

idag men att målen kommer se klarare ut för henne. Under sommaren, direkt efter studenten 

planerar Anna att sommarjobba här i Halmstad. Till hösten har hon planerat att åka till Norge 

för att bland annat jobba och åka skidor. Därefter vill hon läsa vidare men vet inte än till vad. 

Anna anser att hon har vissa krav men att de krav hon ställer på sig själv är rimliga sådana 

som hon skulle kunna klara av.  

”Jag har ju inte den här pressen på mig som får mig att känna att jag inte kommer klara av 

detta, jag lägger rimliga krav på mig själv å det gör min omgivning också. ” 

 

Monika menar att hon alltid har en positiv inställning till livet och ser framemot att uppnå sina 

mål. Efter gymnasiet kommer Monika att jobba på Kiks fram till slutet av året därefter 

planerar hon att söka till frisörutbildningen i Göteborg vilket inte är något inom hennes 

nuvarande gymnasieprogram. Nutiden beskriver Monika som fruktansvärt då hon menar att 

pressen från skolan är drastisk.   

             

”… rektorerna kommer liksom till klasserna å säger, a nu är de det sista året å nu ska ni 

kämpa å klarar ni inte det här så vet ni vad som gäller å hit å dit, så det e väldigt stor press 

just nu, framförallt i trean liksom det sista, det e bara en månad kvar å man har fortfarande 
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jätte mycket att göra.” 

 

Marko tror att hans liv kommer att vara fyllt med mål och mening på det sätt att man kommer 

ha ett meningsfullt jobb, familj och barn, och blir helt enkelt ens mening då. Man finner 

mening med livet med tiden säger han. När de tagit studenten kommer de att jobba först och 

senare plugga vidare. Båda tror att de kommer att jobba med något inom programmet som till 

exempel biologi. Både Marko Och Tina tycker att det är alltför höga krav idag. De anser att 

skolan har för höga och orimliga kriterier då de anser att ett mvg i gympa behövs för att 

komma in på läkarlinjen är orimligt. Krav från familj har de absolut inte nämner de men att de 

har höga krav på sig själva. Dessa krav känns väldigt tungt med tanke på att det finns redan 

för många saker i vardagen som gör det tufft för en. 

Per ser framtiden som ganska jobbig då han berättar att det säkert kommer bli jobbigt inom 

yrket, men är inställd på att hans liv kommer vara fyllt med mål och mening. När han har tagit 

studenten ska han börja jobba med något inom detta program för att varva ner lite och senare 

börja plugga på högskolan. Att klara av skolan är ett krav som Per både känner från sig själv 

från familj. Detta känns väldigt tungt för Per men samtidigt påpekar han att det är samhället 

som ställer de största kraven. ”om du inte har den här utbildningen så… så får du sär här lite 

pengar och kan bara gör det här och det här… ”. Vidare nämner han nämner, ”vid 15-års 

ålder är det rätt svårt att bestämma vad man vill göra i framtiden”.  

Emma berättar att hon inte riktigt vet hur framtiden kommer se ut men hoppas på att hon snart 

kan flytta ihop med sin pojkvän vilket kommer ge henne trygghet nämner hon. Hon är inställd 

på att hennes liv kommer att vara fyllt med mål och mening och efter studenten flytta och 

jobba och även resa iväg. Samtidigt som hon kommer att jobba som sjuksköterska tror hon 

även att hon kommer att jobba som servitris eftersom hon har erfarenhet inom detta yrke.  

Vidare berättar Emma att hon varken har krav på sig själv eller från familj. ”… alltså hade 

jag lyssnat på min pappa och alla dem så hade jag nog haft det…” yttrar hon sig. Emma 

ställer absolut inga krav på sig själv utan tar dagen som den kommer annars blir man bara 

besviken nämner hon.    

Marie nämner att hon efter studenten vill arbeta i butik och förhoppningsvis åka utomlands. 

Vidare förklarar hon att hon hennes liv kommer vara fyllt med mål och mening. Hon berättar 

även att hon själv ställer många krav på sig och detta för att klara av framtiden och få det jobb 
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hon vill ha. 

Peter ser ganska ljust på framtiden men påpekar att det just nu ser väldigt svårt ut med tanke 

på att det är svårt att få jobb. Vidare nämner Peter att hans liv i framtiden kommer vara fyllt 

av mål och mening men det svåra kommer bli att finna dem. Efter studenten ska Peter försöka 

hitta sommarjobb och därefter försöka komma in på högskolan där han troligen kommer välja 

något inom sitt nuvarande program. Vidare berättar Peter att han har krav på sig själv, 

exempelvis när det gäller att komma in på högskolan på psykologprogrammet. Även att det är 

svårt att få jobb just nu påverkar kraven. Han nämner även att krav från familj också finns där 

då hans mamma ständigt kräver resultat. Men de största kraven kommer från honom själv 

påpekar han.  
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6. Analys  

Hädanefter följer det kapitel där det insamlade materialet analyseras med hjälp av de olika 

teoretiska ramar som har valts. Analysen är indelad i olika teman. De olika temana bygger på 

citat hämtade från det insamlade materialet. 

Inledningsvis följer det första temat som handlar om respondenternas upplevelse av de valda 

gymnasieprogrammen där samtliga anser att skolan inte är meningsfull just nu men att det 

leder till en meningsfull framtid.  

 6.1 ”Jag tyckte att det var bättre för framtiden” 

Resultatet påvisar att de flesta respondenter valde sin utbildning eftersom det var något som 

medförde mening i deras framtid. Även om de inte direkt ansåg veta vad de ville utbilda sig 

till i framtiden såg de ändå sin gymnasieinriktning som meningsfull. Detta kan relateras till 

det Antonovsky (2004) belyser i sin teori att meningsfullheten är den del som i 

tidsperspektivet har betydelse i känslan av sammanhang i framtiden. Det är de mål, syften 

eller visioner människan har att relatera sina beslut till. Det meningsfulla är upplevelsen av att 

det finns något att uppnå och åstadkomma i framtiden. Respondenterna ansåg sin utbildning 

vara ett hjälpmedel för bredare social rörlighet i framtiden och även som en trygghet att kunna 

luta sig till. Det Anders själv uttryckte, som går på det naturvetenskapliga programmet, ger 

Antonovsky (2004) en poäng till sitt resonemang: ”jag tyckte att det var bättre för framtiden, 

man har väldigt många valmöjligheter, man kan läsa till mycket saker om man läser 

programmet.” (Anders). 

Det som Anders berättade och även sades av många andra av våra respondenter visar att de 

mål och visioner de har om sin framtid ger dem en vis meningsfullhet till valet av deras 

nuvarande gymnasieprogram. Även Marko och Tina, som går samhällsprogrammet med 

inriktning miljö, såg sin utbildning som något meningsfullt till framtiden då de förklarade att 

det valda programmet gav breda vägar för vidare studier.  

Monika, som går samhälle med inriktning ledarskap, ser däremot ingen mening med sin 

gymnasieutbildning då hennes passion är att bli frisör och ser ingen nytta med inriktningen till 

framtiden. I relation till Antonovskys (2004) problematik uppstår även meningsfullhet i 

konkreta händelser som ger glädje och uppfylla behov hos individen för stunden och om man 

inte ser någon mening med livets utmaningar kan man se vardagen som trist och meningslös. 
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Man kan kanske inte konstatera att Monika ser sin utbildning som just detta eftersom hon 

ändå ser sin utbildning som ett andra alternativ men intresset finns inte där fullt ut vilket då 

kan påverka hennes prestationsförmåga och känslan av meningsfullhet i vardagen. Om något 

inte har mening för en individ minskar även intresset att begripa och hantera problemet.  

Vidare för Antonovsky (2004) ett resonemang där upplevelsen av meningsfullhet har en stor 

grund i bland annat individens relationer.  

Då vi diskuterade med respondenterna om deras relationer till vänner och familj berättade 

samtliga att de är väldigt meningsfulla och att goda relationer till dem är viktiga. Däremot 

menade de flesta respondenter att de oftast inte har möjlighet att lägga den tid på nära och 

kära som de hade önskat. Orsaken till detta är att skolan anses vara ett hinder som begränsar 

de sociala band som respondenter känner är meningsfulla. Ulrika som går 

samhällsprogrammet med inriktning samhälle och Monika som går samhällsprogrammet med 

inriktning ledarskap förklarar till exempel att vänner för dem är ett sätt att slappna av då 

skolan känns för påfrestande. Vidare kan detta relateras till Antonovskys (2004) resonemang 

då livet utan mening anses som tomt och hopplöst där både kropp och själ känns utan någon 

vilja vilket medför att hälsan kan komma att drabbas. Genom att tillgängligheten för 

individens meningsfulla sociala band begränsas, en omgivning som ger motivation att klara 

av vardagen, kan innebära att respondenternas hälsa står på spel. Att endast lägga tid på 

skolan som enligt respondenterna anser vara energikrävande, kan medföra en känsla av 

hopplöshet och själsligt dränkande. Individen är en social varelse som behöver ha tillgång till 

sina sociala band samt att kunna utöka sitt sociala nätverk för att kunna känna sig fullständig.  

”man blir ju deprimerad om det bara är skola, skola… om man inte har något annat än skola 

liksom… så man försöker ju nästan… man orkar inte med skolan bara… man vill helst ha 

umgänge… som plåster på såret.” (Per). 

Motivationen kan dämpas och prestationen lika så. Något som kan tänkas vara problematiskt 

kring detta är att skolan inte endast ska uppfattas som meningsfull till framtiden vilket kan 

resultera till att individen blir nedstämd i sin nuvarande existens. För att individen ska känna 

att skolan är meningsfull i nuet kan det vara nyttigt att ha rum till saker och ting som är 

meningsfulla utanför skolan för att hålla motivationen i gång. Även Antonovsky (2004) för ett 

liknande resonemang då han hävdar att en individ som är fylld av motivation tenderar ha 

energi och drivkraft att uträtta något. Den som inte motiveras har däremot ingen ork eller lust 
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att bidra till att uppnå olika möjligheter. Man kan säga att vänner och familj är 

respondenternas motivationskomponent.   

Respondenternas intressen är också en del av deras liv som verkar i obalans. Det har visat sig 

att fritidsintressen hos de flesta prioriteras nu mera i mindre grad men det finns även de som 

har varit tvungna att avsluta sina aktiviteter. Ulrika till exempel förklarade att hennes 

intressen är att sjunga och dansa vilket var något som hon lade mycket tid på. Detta gäller 

dock inte längre då hon förklarade att skolan tar för mycket tid och att intressen fick läggas 

ner.  

”… jag spelade mycket då. Jag brukade träna i en klubb här i Halmstad men jag har inte så 

mycket tid med det nu. Skolan tar rätt mycket tid nu.”(Anders). 

Även ett intresse kan ses som en motivationskomponent som ger styrka och energi att klara av 

vardagens utmaningar. Intressen är de konkreta händelser som enligt Antonovsky (2004) ger 

glädje och uppfyller därefter olika behov hos individen. För att kunna skapa en meningsfull 

tillvaro måste man därför ställa frågan i relation till individens behov och dennes värderingar i 

förhållande till omvärlden. Om den enskilde individen får sina personliga behov 

tillfredsställda ökar därmed dennes motivation. Ett annat exempel till detta resonemang är då 

Tina berättade att hon brukade spela fotboll men har slutat på grund av att skolan tar för 

mycket av hennes tid vilket hon tycker är tråkigt. Fotbollen var för Tina något som 

motiverade och uppfyllde ett behov hos henne. Men att inte kunna göra det längre kan 

innebära att känslan av meningsfullhet dämpas och att vardagen känns enformigt utan någon 

variation. På liknande sätt definierar Ullrika sitt liv idag, som enformigt just på grund av att 

skolan tar upp för mycket tid och variationen i hennes liv inte finns där.  

Man kan inte påstå att det existerar någon som i sitt psyke är fullt lycklig och tillfreds med sig 

själv i en tillvaro präglad av hotfulla och obehagliga livssituationer som kan upplevas som 

svåra att bryta sig ur. Därför är det viktigt att skapa en tillvaro som är uthärdligt för en själv 

och aktiviteter som är tillfredsställda och ger ett sammanhang. Detta medför på så sätt till 

välbefinnande hos individen. För en ung individ, som också är aktuellt för respondenterna, 

innebär det att man ständigt lever efter andras normer. Att söka sig till ambitioner i sin 

livsvärld som man själv känner är meningsfulla kan därför skapa en livsglädje och motivation 

att behärska de olika aspekterna av livet. Det förblir här även viktigt att kunna utgå mer utav 

sina egna värderingar och försätta sig med aktiviteter och sociala band som är positivt 
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givande för en själv för att undgå den emotionella utmattningen som de yttre kraven står för.  

 

Nästa tema handlar om respondenternas syn på sociala relationer där familj och vänner anses 

vara väldigt betydelsefullt. Även att ha mer tid till det som gör respondenterna lyckliga 

beskrivs här. 

6.2 ” man vill helst ha umgänge… som plåster på såren…” 

Marko och Tina nämnde i intervjun att de tycker att det är viktigt att ha tid att umgås med sina 

vänner och familj på fritiden, ”man har ju varit med dem hela livet” (Marko) och påpekar att 

utan dem hade han inte klarat av skolan. Det framgår även tydligt att de båda är lyckliga när 

de får umgås med sina vänner på fritiden samtidigt som det är mindre lyckligt att bara 

koncentrera sig på skolan och lägga allt annat åt sidan. 

Lars-Erik Berg (1997) resonerar kring begreppet meningsvariation och hävdar att detta är ett 

nödvändigt villkor för att individen ska kunna vara tillfreds med sig själv i sin sociala tillvaro. 

Detta vill vi relatera till våra respondenter där det tydligt framhävs att sociala relationer så 

som att umgås med sina vänner är betydelsefullt. 

Ett sociologiskt resonemang är att vardagen hos individen är starkt präglad av den sociala 

omgivningen, där individens sociala nätverk är av stor betydelse vilket bland annat innefattar 

olika relationer i ens livsvärld. Begreppet meningsvariation som Berg (1997) problematiserar 

kring kan ha en poäng i detta resonemang. Att enbart tänka på skolan blockerar kanske det 

naturliga tillståndet, kanske inte bokstavligen men det finns en poäng vilket kommer att 

utvecklas senare.  

Per berättar att lycka innebär för honom när något positivt oväntat sker vilket vi vill dra en 

parallell till det omänskliga tillståndet som Berg (1997) belyser. På samma sätt som Per, som 

går omvårdnadsprogrammet med inriktning skydd och säkerhet, åsyftar att han blir lycklig när 

något oväntat sker, resonerar även Berg (1997) att orsaken till varför det mänskliga tillståndet 

försvinner är för att man lever i en värld där det inte finns variation. Om man tolkar Pers 

utryck ”positivt oväntat” kan det möjligtvis innebära för honom att det inte finns något nytt att 

njuta av eller att lära så som Berg (1997) antyder. 

 Likaså gäller Marko och Tina, som går samhällsprogrammet med inriktning miljö, där de 
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båda tycker det är viktigt att ha tid till vänner och familj samtidigt som Tina påpekar att hon 

skulle vilja ha mer tid till det som gör henne lycklig. 

Detta kan förstås på det sätt att varken Marko, Tina eller Per inte riktigt är tillfreds med sig 

själva i sin sociala tillvaro eftersom tiden till det som gör dem lyckliga inte är tillräcklig vilket 

i detta fall leder till att de sociala banden påverkas negativt. Meningsvariationen i deras fall 

kan säkerligen tänkas brista vilket leder till att de bedövas och inte längre deltar i att skapa 

någon varierad eller ny mening i något.  

Det vi kallar meningslöshet idag är en känslomässig upplevelse och detta har att göra med 

motivation enligt Berg (1997). Det depressiva tillståndet har att göra med att förändring och 

variation är lönlösa vilket leder till det vi idag kallar meningslöshet. Berg har en poäng här 

och återigen vill vi dra en parallell till Marko och Tina. De båda tycker att det alltid går att 

finna en lösning på livets svårigheter där vi redan i detta fall kan konstatera att de till en viss 

del har motivation i livet. Vidare påpekar de att de ofta tänker på hur de ska klara av det tuffa 

tempot i skolan men samtidigt är de medvetna om att det fungerar på samma sätt ute i livet. 

De båda är alltså, som Berg (1997) påpekar, starkt gripna av livslust och befinner sig i ett 

stadium av kreativt meningsskapande. ”Det är inte lätt att lära sig om man inte tror att det 

hjälper i framtiden” (Tina). Vidare nämner Marko att han känner att vissa val inte är 

meningsfulla men att det leder till något bra i längden. Detta kan tolkas på det sätt att de båda 

tycker att det är tufft att gå i skolan samtidigt som de är medvetna om att det kommer att ge 

resultat senare vilket kan stärka motivationen.  

Marie som går handelsprogrammet nämner; ”skolan känns skit just nu… man vill bara göra 

andra grejer istället” (Marie). Detta citat kan relateras till Bergs (1997) resonemang kring det 

depressiva tillståndet. Marie berättar att skolan är mindre stimulerande för henne, och att livet 

först blir intressant när hon har slutat skolan. 

Här kan man konstatera att Marie befinner sig i ett depressivt tillstånd då motivationen har 

försvunnit och spänningen i deltagandet har minskat. Liknande Bergs (1997) resonemang 

väntar sig inte Marie att morgondagen ska vara annorlunda och känner att det är tråkigt att gå 

till skolan varje dag. Samtidigt kan det depressiva tillståndet se olika ut beroende på hur man 

ser det. Det depressiva tillståndet kan variera. Man får inte bortse ifrån att tillståndet kan vara 

tillfälligt som också Berg hävdar, men det som är problematiskt är att individen kan visst vara 

motiverad fastän denne är deprimerad. ”Att följa vägen vidare fastän man vet hur vägen ser ut 
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slutar man att intressera sig för att fullfölja” (Berg, 1997:173).  

Detta stämmer inte riktigt enligt vår egen tolkning. De flesta respondenter känner att det är 

jobbigt att gå i skolan och är därför lite nedstämda. Men detta betyder inte att de är 

ointresserade eftersom de har mål samtidigt som de ser ljust på framtiden och tycker att 

skolan är viktig. Vi håller helt klart med att motivation är en av grundvalarna till varför 

individen hamnar i ett depressivt tillstånd men ett depressivt tillstånd innebär så mycket mer. 

Visst är Marie lite deprimerad men befinner hon sig i det depressiva tillståndet där allt känns 

ointressant och där allt känns som en repetition? Istället kan det konstateras att det depressiva 

tillståndet utmärker sig gradvis. Det är viktigt att vara försiktig med vad som innefattar ett 

depressivt tillstånd här anser vi. I detta fall är Marie bara en aning deprimerad när det gäller 

skolan och kan därför inte direkt dra slutsatsen att hon befinner sig i det depressiva tillståndet. 

Men däremot befinner hon sig helt klart i ett tillstånd av depression men i mindre grad.  

Marie anser sitt val av program vara meningsfullt eftersom hon vet att hon kommer ha 

användning för det i framtiden och är på detta sätt motiverad samt intresserad av att gå i 

skolan. Eftersom samtliga respondenter nämner att de inte just nu känner att skolan är 

meningsfull för dem men att de vet att det leder till något positivt i längden, kan bero på att 

skolan som institution upplevs som ett hinder för deras intressen. Detta medför att 

respondenternas handlingsutrymme är begränsad vilket påverkar det sociala nätverket där 

relationer och fritidsintressen äger rum. De hinner inte med sina intressen i vardagen och kan 

därför vara en orsak till varför de inte känner någon meningsfullhet just nu. Även detta kan 

kopplas till begreppet meningsvariation vill vi nämna. Om respondenterna har mer tid till sina 

intressen blir det mer variation vilket i stor sannolikhet leder till ökad motivation i deras 

tillvaro. Meningsvariationen har därför säkert en stor betydelse vad det gäller 

meningsfullheten för respondenterna och är därför en av grundstenarna till individens 

välbefinnande.  

 

Uppfattningen kring Känslan av meningsfullhet skiljer sig inte i hög grad hos respondenterna. 

Det synliggörs tydligt att företeelser som de mår bra av anses vara meningsfullt. 

Däremot framkommer det fortsättningsvis explicita mönster där handlingsutrymmet skiljer sig 

åt hos ett fåtal respondenter där möjligheter och begränsningar varierar beroende på vilken 

yrkesgrupp deras föräldrar tillhör.  
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6.3  ”… å så betalar mamma å pappa hyran…” 

Respondenterna går på olika program och har valt dessa av olika anledningar. Deras föräldrar 

arbetar inom olika yrkesområden. Dessa olikheter visar en tydlig skildring i vad de anser vara 

meningsfullt i livet och utifrån deras biografi och historia kan man även se att deras 

uppfattningar skiljer sig åt.  

Annas pappa som är bonde och mamma sjuksköterska betalar för hennes lägenhet på Nyhem.  

Hon går på naturvetenskapliga programmet. Anna upplever situationen på liknande sätt som 

Sven att de tillbringar tid åt sina intressen om de känner för det. Svens mamma är barnmorska 

och pappa privatläkare och familjen har både en villa och lägenhet samt två förstaklassiga 

bilar. Deras upplevelser vill vi relatera till begreppet habitus som Bourdieu (1995) 

problematiserar kring. De båda är i detta fall en social skapelse som under sin socialisation 

förkroppsligar en del egenskaper. Dessa egenskaper har på så sätt påverkat deras sätt att tänka 

och se på världen. Deras värderingar och identitet grundar sig på deras bakgrund och 

socialisation. Anna befinner sig i ett socialt rum där det ekonomiska fältet i detta 

sammanhang, att hennes föräldrar betalar hennes hyra, är betydelsefullt. Likaså gäller Sven 

där familjen ser ut att ha det bra ställt med tanke på yrke och boende och det ekonomiska stöd 

han får av dem. Vi vill även konstatera att deras ekonomiska stöd bidrar till att 

handlingsutrymmet är mer omfattande där de i detta sammanhang utrycker att de har variation 

i sitt liv och har kontroll över det. Detta resonemang kan även knytas till Bergs (1997) 

begrepp meningsvariation. De bådas föräldrar har det bra ställt och positionerar dem 

automatiskt i en dominerande social grupp där ekonomin har en stor betydelse. Detta medför 

även att de har lättare att dominera över sitt liv, där de känner att det är de som styr sina egna 

val.  

Sven berättar att hans dröm är att bli polis men att han ska söka till läkarlinjen utomlands om 

han inte kommer in på polishögskolan. Här kommer det kulturella kapitalet in om man tar 

hänsyn till Bourdieu (1995). Detta yrkesområde ligger inom Svens fält, då hans far är läkare, 

vilket gör det mer självklart för honom eftersom det möjligtvis har förvärvats under hans 

uppväxt genom socialisationen. 

När det gäller Anders och Ulrika däremot skiljer sig deras välbefinnande en aning jämfört 

med Annas och Svens. De båda bor i lägenhet. De kan tänkas befinna sig i ett annat socialt 

rum där bland annat ekonomiskt kapital inte är lika omfattande med tanke på att deras 
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föräldrars yrkesområden skiljer sig från Annas och Svens föräldrar. Anders mamma är 

sjukskriven och hans pappa arbetar på ett industriföretag i Libanon. Ulrikas pappa arbetar 

inom vården och hennes mamma gick bort för ett tag sedan. Både Anders och Ulrika påpekar 

att skolan tar upp för mycket tid då de inte hinner med sina intressen.  

”… a jag spelade mycket då. Jag brukade träna i en klubb här i Halmstad men jag har inte så 

mycket tid med det nu. Skolan tar rätt mycket tid nu. Jag la mycket tid på det innan, i tvåan 

speciellt” (Anders).  

De båda anser att meningsfullhet har att göra med familj och vänner där Ulrika nämner att 

familjen är något som påverkar henne positivt. Anders väljer att göra sina vänner och familj 

nöjda och glada även om det innebär att han själv inte får något nöje utav det. Hans dagliga 

sysslor är inte meningsfulla för honom själv utan meningsfulla för andra. Det som 

framkommer tydligt hos Ulrika är att hon älskar sitt liv men att hon ständigt är bunden till 

skolan och ser sitt liv enformigt.  

”… som sagt jag vet inte om denna linje var exakt det rätta valet, så just nu känns det som att 

man måste plugga, plugga, plugga hela tiden för att bli något så det känns som att skolan styr 

väldigt mycket” (Ulrika). 

Likaså anser Anders där han upplever att tiden inte är tillräcklig för sina vänner och familj. 

När det gäller framtiden för de båda råder det ingen direkt medvetenhet kring vad de vill göra 

om man jämför med Anna och Sven där det mer råder en bestämd och strukturerad plan.  

Om vi tänker oss det sociala rummet som Bourdieu (1995) reflekterar kring skiljer sig Svens 

och Annas rum med Anders och Ulrikas där det ekonomiska kapitalet skiljer sig åt. Om vi 

antar att Anna och Sven i detta resonemang ingår i den övre klassen skulle det innebära att de 

tillhör den dominerande klassen och att ekonomin spelar en betydande roll i deras struktur.   

Till skillnad från Anna och Sven råder det inte lika mycket variation i Ulrikas och Anders 

tillvaro då de befinner sig i en social grupp där deras livsvärld präglas av en objektiv 

dominans från den yttre strukturen. Detta kan innebära att de inom det dominerade sociala 

fältet blir överskuggade och tvingas följa den strukturella strömmen.  

Vi anser att familjen har en stor del av utvecklandet av den enskilde aktörens kulturella 

kapital. Beroende på vilken klass individen tillhör har hon olika mycket tillgångar till att 
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utveckla sitt kulturella kapital. Om vi tar Anders och Sven som exempel tillhör de olika 

klasser och kan synliggöra differenserna av deras kultur. Anta att båda är uppvuxna i samma 

land, även i samma stad, men det som skiljer dem åt är de olika tillgångar de har innehaft. 

Vidare kan man påstå att Anders befinner sig i ett fält där det inom detta strävas efter ett visst 

symboliskt kapital som anses av värde och eftersträvansvärt genom hans upplevelse av 

meningsfullhet. Med andra ord kan man hävda att en individs klasstilhörighet bestäms av 

socialisationen i de flesta fall där man positioneras in i olika kategorier. Men vi vill gärna 

nämna att det inte är helt omöjligt att en individs klasstillhörighet kan komma att ändras i 

livet, inte helt, men till en viss del.    

 

I nästkommande tema försöker vi att förklara problematiken utifrån strukturen. Som en 

enskild ung individ kan de olika möjligheterna inte ses som sådana utan snarare som 

begränsningar Därför kan det vara i stor vikt att se det strukturella perspektivet och hur det 

kan sammanvävas till respondenternas upplevelser.  

 

6.4 ”klarar ni inte det här så vet ni vad som gäller” 

Vi lever idag i ett samhälle som ställer höga krav på en individ och skolan är en del utav den. 

Respondenterna förklarar bland annat att skolan finns alltid i tankarna och att det är något som 

får dem att känna sig i en obehaglig position där stress och depression tar en stor del. Tina 

förklarar att då hon spenderar tid med vänner tänker hon oftast; ”fan jag borde nog egentligen 

göra det där arbetet nu” (Tina). 

 

Grundvalarna i Giddens (1984) struktureringsteori är att i strukturer innehåller begränsningar 

av sociala handlingar och hinder för möjligheter. Skolan är ett sådant system som enligt 

respondenterna begränsar och hindrar dem från att utföra aktiviteter som ligger i deras 

intresse. Vi har tidigare i detta kapitel konstaterat att skolan är ett system som måste 

fullbordas för att kunna få det yrke som önskas till framtiden och på så sätt ses den som 

meningsfull för respondenterna. Men detta system har förändrats genom åren och kraven som 

ställs på medborgarna blir bara högre och högre.  

Som Berg(1997) menar måste en individ ha variation i livet för att kunna känna mening med 

tillvaron men man kan säga att skolan ger inte tid till något annat. Elevers dagar genomsyras 

av lektioner, därefter präglas dem av en massa inlämningsuppgifter som måste göras klara 
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inom en viss tid, läxor att läsa. För att göra det mer besvärligt tillkommer även redovisningar, 

prov och betygskriterier. Respondenternas vardag kan på ett medelmått ses som väldigt 

ensidigt eftersom de uppgifter som skolan ger tar alldeles för mycket av deras tid vilket 

medför att de inte hinner variera sin vardag. Många av respondenterna berättade att de har 

avslutat sina fritidsaktiviteter just av denna orsak. Även de respondenter som inte alls anser 

sitt gymnasieprogram som det rätta för dem känner sig ändå tvungna att ge sin tid åt skolan. 

Ulrika är ett gott exempel då hon berättar; ”som sagt jag vet inte om denna linje va exakt det 

rätta valet, så just nu känns som att man måste plugga, plugga, plugga hela tiden för att bli 

nåt så det känns som att skolan styr väldigt mycket.” (Ulrika). 

 

Samtidigt kan det innebära att utan struktur finns det inget sammanhang i individens liv. 

Individen är som Giddens (1984) menar i ett samspel med strukturen. Det är något som skall 

gå hand i hand. det är ett ömsesidigt beroende som Giddens (1984) benämner för dualitet.  

Men denna dualitet kräver en balans. En balans som är svår att finna speciellt för en ung 

individ som precis har lärt känna världen och fått ett smakprov av samhällsstrukturen.  

Per berättar i ett sammanhang att han känner krav från både sig själv och familjen men 

förklarar vidare att det är samhället som ställer de största kraven. ”om du inte har den här 

utbildningen så… så får du så här lite pengar och kan bara bli det här och det här” (Per) och 

förklarar vidare att han anser att ”vid 15- års ålder är det rätt svårt att bestämma vad man vill 

göra i framtiden” (Per). 

Men samtidigt som respondenterna anser skolan som en begränsning från variationen de vill 

ha och behöver i sitt liv anser de även skolan vara som meningsfull och ser det samtidigt som 

en möjlighet att kunna nå till sina mål i framtiden.  

 

”Rektorerna kommer liksom till klasserna å säger, a nu är det sista året å nu ska ni kämpa å 

klarar ni inte det här så vet ni vad som gäller å hit å dit, så det e väldigt stor press just nu, 

framförallt i trean liksom det sista, det e liksom bara en månad kvar å man har fortfarande 

jätte mycket att göra.” (Monika).  

Giddens (1984) menar att strukturer har regler och resurser vilka används i en social 

interaktion. Dessa regler skapas och reproduceras genom aktivt handlande av individer som 

formar den vardagliga sociala interaktionen. Vidare förklarar Giddens (1984) att resurserna 

används för att en förändring skall ske i den sociala strukturen.  
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Man kan konstatera att elever som går på gymnasiet inte får chansen eller har resurserna att 

förändra utan de följer endast en struktur som inte alltid verkar ha någon mening för dem.  

Det är något som skall fullbordas för att man skall sedan komma till nästa steg och sedan 

nästa och så vidare. Den är endast meningsfull då den upplevs som en ständig process i 

strukturen. Man kan säga att skolan är en dominerande faktor som styr eleven och dennes 

vardag. För den unge individen förblir resurserna svaga i relation till de krav som ställs på 

denne. Istället förblir denne endast förbryllad av samhällets komplexitet där bland annat skola 

och ekonomi ställer större krav än individen för närvarande förmår att handskas. Inom detta 

förblir det upp till eleven att hitta sig själv och skapa en balans för att leva så sunt som det går 

inom denna strikta och hektiska struktur. 
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7. Sammanfattande reflektioner 

Syftet med denna studie är att framhäva hur meningsfulla elevens dagliga sysslor är och hur 

detta på så sätt kan relateras till ohälsa. Genom att ha utgått från den kvalitativa metoden har 

vi sökt en djupare förståelse av våra respondenters uppfattning och upplevelser av 

meningsfullhet i sin vardag. Genom samtal med våra respondenter har det gett oss en bredare 

kunskap vilket har gett oss en chans till tolkning av situationen de beskriver. Vår förförståelse 

var att känslan av meningsfullhet har en stor betydelse för vår hälsa/ohälsa idag vilket studien 

har i stort sätt förstärkt och bekräftat.  

Respondenterna anser skolan vara något som medför meningsfullhet till framtiden och ser den 

nu istället som en tidskrävande institution som tar det mesta av deras tid. De flesta anser att de 

inte hinner spendera tid åt de aktiviteter och sociala band som är meningsfulla för dem just på 

grund av skolan. I sin nuvarande existens anser de vänner, familj och intressen vara 

meningsfullt men finner att den tid som läggs på detta inte är tillräcklig. Oftast har det 

inneburit att fritidsintressen har fått läggas ner och skolan har blivit en påtvingad prioritet där 

samhällestrukturen har styrt. Samhället ställer höga krav på den enskilde individen idag och 

skolan är för elever den del av strukturen som ställer de högsta kraven på dem. Enligt 

respondenterna finns skolan ständigt i deras bakhuvud och att det är något som får dem att 

känna sig i en obehaglig position där stress och depression tar en stor del. Individen behöver 

balans i livet, en balans som är svår att finna speciellt för en ung individ som precis har lärt 

känna världen och fått ett smakprov av samhällsstrukturen. För en individ som går på 

gymnasiet kan det innebära att chansen och resurserna att förändra inte finns tillgängliga för 

dem utan de följer endast en struktur som inte alltid verkar ha någon mening för dem. 

En faktor som kan påverka individens hälsa på ett destruktivt sätt är begränsningen av deras 

sociala band, en begränsning till den omgivning vilket ger dem motivation att klara av 

vardagen. Enligt respondenterna anses skolan vara energi- och tidskrävande vilket kan 

medföra en känsla av hopplöshet och själsligt dränkande. Som en social varelse behöver 

individen ha tillgång till sina sociala band samt att kunna utöka sitt sociala nätverk för att 

kunna känna sig fullständig. För att skolan skall kännas meningsfull i nuet kan det vara 

lämpligt att skapa rum till saker och ting som är meningsfulla utanför skolan för att 
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motivationen ska finnas där. I detta fall förblir vänner och familj respondenternas 

motivationskomponent.  Samtliga respondenter nämner att de inte just nu känner att skolan är 

meningsfull för dem men att de vet att det leder till något positivt. I längden kan det innebära 

att skolan som institution upplevs som ett hinder för deras intressen. Detta medför att 

respondenternas handlingsutrymme begränsas vilket påverkar det sociala nätverket där 

relationer och fritidsintressen äger rum. Det som kan leda till ökad motivation, därmed 

mening i tillvaron, är variation. Om en individ tar till sig mer av sina intressen ökar därmed 

deras meningsvariation vilket kan därför ha en stor betydelse vad gäller meningsfullheten. 

Därför anser vi att meningsvariationen förblir en av grundstenarna till individens 

välbefinnande.  

Handlingsutrymmet kunde variera mellan dem som ingick i ett högre ekonomiskt fält och dem 

som inte gjorde det. Det ekonomiska stödet bidrar till att vissa av respondenterna hade ett mer 

omfattande handlingsutrymme där de i detta sammanhang har mer variation i sitt liv och har 

kontroll över det. Dem vars föräldrar som hade det bra ställt positionerade eleven automatiskt 

i ett dominerande fält. Detta medför att de elever som ingår i detta fält har lättare att dominera 

över sitt liv, och styra över sina val. Hos de elever som hade det mindre bra ställt råder det 

inte lika mycket variation i deras tillvaro då de befinner sig i en social grupp där deras 

livsvärld präglas av en objektiv dominans från den yttre strukturen. Detta kan innebära att 

dessa blir dominerade och överskuggade och förmås följa den strukturella strömmen.  

7.1 Skolsystemet 

Eftersom elevernas fritid värderas högt hos dem själva samtidigt som tid till detta är 

otillräcklig kan en idé vara att till exempel skolan skapar en intresseorganisation för att 

förebygga problemet. Dessa intresseorganisationer kan innehålla allt från musik till konst 

vilket kanske bidrar till att elever får ökad motivation och mening. En tanke är att förena 

skolan och fritidsintressen i en och samma institution, d.v.s. att deras motivationskomponenter 

ska vara en del av skolan. Vi skulle vilja tro att detta medför bättre prestationer i skolan och 

även att känslan av meningsfullhet förstärks. Eftersom eleven här befinner sig i en 

utvecklingsperiod kan det ur ett sociologiskt perspektiv innebära att den enskilda individen får 

tillgång till ett identitetsskapande där skolan inte förblir en begränsning. Denna begränsning 

har skiljt sig åt hos eleverna beroende på vilken klasskategori de tillhör. Skolan ska därför 

istället erbjuda möjligheter för en positiv utveckling hos alla elever oavsett klasstillhörighet. 
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På detta sätt kan eleven utgå ifrån sina egna värderingar vilket kan leda till ett mer oberoende 

av strukturens normer. Då skolan blir en källa till uppbyggandet av olika sociala nätverk 

medför det att eleven känner större samhörighet till omvärlden. Detta innebär vidare en 

positiv utveckling i samhällsstrukturen vilket kan leda till ett förebyggande av ohälsa som 

samhällsproblem. Dock drar vi ingen slutsats att ohälsan avtar helt eftersom fenomenet är en 

lång process som inte endast har med skolsystemet att göra utan med samhällstrukturen i 

helhet. Att endast lägga resurser på skolan för att förebygga problemet är väl egentligen inte 

den enda utvägen utan även på andra institutioner som individen präglas av. Men att skolan 

ska vara en prioritet är möjligtvis en bra början.    

7.2 Vidare forskning 

Avslutningsvis vill vi gärna tillägga att det skulle vara intressant att vidareutveckla denna 

studie. En tanke som slår oss är att man skulle kunna gräva mer i när det gäller meningsfullhet 

endast utifrån ett klassperspektiv där det hade varit intressant att kartlägga hur uppfattningen 

skiljer sig åt hos individer beroende på vilken klasstillhörighet denne har. Mönster kring detta 

har framkommit i denna undersökning, men det skulle vara intressant att vända sig till flera 

skolor för att eventuellt se om det finns skillnader beroende på klass när det gäller känslan av 

meningsfullhet. Därför hade det även varit intressant att vända sig till elevernas föräldrar och 

se hur de uppfattar känslan av meningsfullhet i relation till ohälsa hos eleverna. Detta 

perspektiv kan ge en djupare förståelse av fenomenet samt om tydligare mönster kring 

klassrelaterade aspekter dyker upp.        
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Bilaga 1 

(Intervjuguide)   

Klass 

Vad har du för etnisk bakgrund? 

Var i Halmstad bor du? Område? 

Vad arbetar dina föräldrar med? 

Bor ni i hus eller lägenhet? 

Hur många bilar har ni? Märken? 

Hur mycket pengar på ett ungefär har du att röra dig i månaden? Tillräckligt? 

Meningsfullhet allmänt 

Vad är meningsfullhet för dig? 

Känner du att de val du gör i vardagen är meningsfulla? 

Känner du att du är tvungen att göra vissa val idag eller gör du val av egen fri vilja? Berätta 

vilka typ  av val, och varför är du tvungen respektive inte tvungen? 

 Känner du att samhället styr dina val idag eller har du själv makt att välja? 

Motivation 

Brukar du känna att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

 

Anser du livet vara intressant? (Hur anser du ditt liv vara?) 

 

Känner du att ditt liv har/saknar mål och mening? 

 

Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?  

Det går alltid att finna en lösning på livets svårigheter. 

Det finns ingen lösning på livets svårigheter. 

 

När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 

Känner hur härligt det är att leva? 

Frågar dig själv varför du överhuvudtaget finns till? 

 

Är dina dagliga sysslor en källa till:  

                             Glädje och djup tillfredsställelse?  Smärta och leda? 

 

Brukar du känna att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

Ofta/sällan? 
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 När du får göra saker i din vardag som inte verkar ha någon mening, brukar du förstå du att 

det kan ha någon mening i framtiden? 

 

Vad är det för saker du brukar få göra som känns minde stimulerande? Och varför tror du 

måste göra dessa? Har du någon nytta av dessa?  

 

Lycka 

Vad är lycka för dig? 

Vad gör dig lycklig? 

Är du lycklig? 

Lägger du mycket tid på det som gör dig lycklig? 

Framtid 

 Hur ser du på din framtid? Positivt/negativt 

Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 

             Helt utan mål och mening? Fyllt av mål och mening?   

 

 Vad kommer du att göra när du har tagit studenten? 

             

 Kommer du att jobba med något inom detta program i framtiden? 

             

 Känner du att du har visa krav på dig nu för att uppfylla det du vill uppnå i framtiden? 

 

Skola 

 

Vilken linje går du? Varför? (av intresse?) (påverkan?)  

 

Känner du att ditt val av program känns meningsfullt för dig just nu? 

 

Är det meningsfullt för dig att gå i skolan? 

 

Relationer 

 

Har du en bra relation till dina lärare? På vilket sätt? 

 

Har du bra relationer till dina vänner?  Är det viktigt för dig och känner du att du hinner 

umgås med vänner på fritiden? 

 

Har du bra relation till din familj? Är det viktigt för dig och känner du att du hinner umgås 

med familjen på fritiden? 
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Trivs du i din miljö i skolan/ på fritiden?  

Vad har du för intressen?  

Hur mycket tid lägger du på dina intressen? 

 

 

 

 


