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Sökord: Individualisering, moderna samhället, samhällsarenor,  

sociala arenor, ungdomar, välbefinnande  

Bakgrund: Under de senaste åren har debatten om ungdomars psykiska besvär hamnat i rampljuset. 

Undersökningar som gjorts på området visar bland annat att orsakerna, till att ungdomar upplever 

känslor som ångest, oro och stress, kan vara ökad individualisering och ökad valfrihet. Dagens sam-

hälle erbjuder en rad olika valmöjligheter och livsstilar och det kan för vissa ungdomar vara en utma-

ning att orientera sig bland dessa.   

Syfte: Med redogörelser och resonemang, som beskrivs i uppsatsen, kan man anta att de förändringar 

som skett, i takt med det moderna samhällets framväxt, har påverkat ungdomarnas situation i samhäl-

let. Uppsatsen syfte är att lyfta fram en grupp ungdomar som upplever ett sviktande välbefinnande och 

presentera deras berättelser för att på så vis synliggöra deras inställning till hur dagens samhälle på-

verkar deras välbefinnande. Jag vill även skapa en förståelse för hur de rör sig inom och förhåller sig 

till olika samhällsarenor och sociala arenor. 

Metod: Studien är baserad på narrativ metod. I de narrativa intervjuerna användes en halvstrukturerad 

intervjuguide med övergripande teman. Insamling av materialet har skett genom livsberättelser med 

fem respondenter och under samtalets gång har följdfrågor ställts som varit relevanta i det unika mötet.  

Teori: Studien lyfter fram begreppen individualisering, främre och bakre region, val av livsstilar, 

anomi och sociala band. Dessa begrepp har varit till hjälp i analyseringen av materialet, vilket utgörs 

av ungdomarnas berättelser, samt i besvarandet av syftet och frågeställningarna. 

Resultat: Resultatet visade att förändringar inom samhällsarenor och sociala arenor har påverkat 

ungdomarna och deras välbefinnande. De upplever svårigheter i att förhålla sig till omgivningen, ar-

betslivet och orientera sig bland samhällets olika valmöjligheter. Vidare visar också resultatet att de 

arenor som är av betydelse för ungdomarnas välbefinnande är sociala relationer och meningsfulla akti-

viteter och det är inom dessa som ungdomarna upplever att deras välbefinnande påverkas positivt.      
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Background: The mental state of adolescents has during the last years ended up in the spotlight. 

Studies have shown that the causes to the health issues have been increased individualization and 

increased freedom of choice. The society today offers a variety of options and lifestyles and for some 

adolescents it could be a challenge to choose among them.    
 

Purpose: With statements and arguments that the study describes, one can assume that the changes 

that have occurred have affected the situation of the youths in the society. This essay aims to highlight 

a group of young people with declining well-being and present their stories to thereby display their 

approach to the way our society has affect their well-being. I also want to create an understanding of 

how they relates to different social arenas. 
  

Methodology: The study is based on narrative methodology. A semi structural interview guide with 

themes has been used to gathering information from the young people; the data collected consists of 

five life stories and follow-up questions.  

 

Theory: The terms in the study are individualization, front and back stage, the choice of lifestyles, 

anomie and social bonds. These terms have been helpful in analyzing the narratives and to answer the 

purpose.   
 

Results: The results showed that the changes within the different social arenas have affected 

adolescents and their well-being. They experienced difficulties to relate to the environment, work and 

to orient among various choices of the society. The study also showed that the social arenas that are of 

importance to the adolescents’ well-being are social bonds and meaningful activities. 
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1. Inledning 
  

”Fler ungdomar mår psykiskt dåligt i dag, jämfört med för 20 år sedan. Det beror till stor del på 

ökad individualisering och ökad valfrihet. Alla måste göra många val i dag och också ta ansvar 

för dem. Misslyckas man har man bara sig själv att skylla” - Pernilla Isaksson, utredare på 

Region Halland.
1
  

Under de senaste åren har debatten om ungdomars psykiska besvär hamnat i rampljuset. Olika 

rapporter och artiklar som undersökt området visar liknandet resultat, (se GP
2
, DN

3
 & SVD

4
) 

ungas välmående har försämrats och en bidragande faktor anses bland annat vara den ökade 

individualiseringen och den ökade valfriheten.
5
 

Sara, som är en av ungdomarna som deltar i denna studie, beskriver hennes uppfattning av 

samhällskraven: 

”Man måste sträva efter lycka, även om jag tror att det flesta inte är lyckliga. Men samhället 

förutsätter att man ska ha mål och inte vara nöjd med sin situation utan alltid sträva efter 

mer ”– Sara, 24 år. 

Vidare berättar Maria, som också deltar i studien: 

”Det är ju mycket press på ungdomar och jag har själv känt det. Vissa skulle nog tycka att det 

vore lättare om man blev placerad i ett specifikt fack och så får man sedan anpassa sig 

därefter”- Maria, 22 år. 

Det nutida moderna samhällsklimatet kan antas innefatta en ökad press på individuella 

prestationer gällande så väl arbete och skola som val av sociala nätverk, fritidsaktiviteter och 

identitetsskapande. Dagens samhälle erbjuder en rad olika valmöjligheter och livsstilar som är 

ganska påträngande i offentligheten och i massmedierna. En konsekvens av det skiftande 

klimatet är att unga känner en ökad oro i deras välbefinnande. 
6
 Socialpsykologen Thomas 

Ziehe (1992) menar att oavsett om ungdomar lider av instabilitet i sitt välmående eller inte, så 

kan ungdomsåren vara en rörig och känslig period som kan innefatta en kamp i att finna sig 

själv, möta samhällets förväntningar och samtidigt fundera på de stora frågorna som rör 

                                                 
1
 Göteborgsposten 2010-02-05 

2
 Ibid. 

3
 Dagens Nyheter 2009-03-25 

4
 Svenska Dagbladet 2006-08-15 

5
 Ibid. 

6
 Göteborgsposten, 2010, Dagens Nyheter, 2009, Svenska Dagbladet, 2006. 
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framtiden.
7
 Dagens ungdomar har vuxit upp under moderna förhållanden och kan därmed ha 

andra förutsättningar än vuxna att hantera livets utmaningar. 
8
 Ziehe (1992) menar också att 

det har skett en frigörelse från gamla traditioner vilket har lett till att unga i dag måste anta ett 

större ansvar och genomföra en mängd olika val. 
9
 Som ovanstående resonemang beskriver 

finns det en nedåtgående trend gällande ungdomars välbefinnande och enligt statistiska 

centralbyråns undersökning av levnadsförhållanden (ULF) kan man se en tydlig ökning hos 

individer i åldrarna 16-24 år, från år 1980-2005, gällande upplevelser av att känna stress, 

ångest, oro och ängslan.
10

 

Vidare stödjer även undersökningen World Value Survey
11

 uttalanden om att västerländska 

samhällen genomgått omstruktureringar och även dess påverkan på individen. 

Undersökningen, är internationell och följer utvecklingen av människors värderingar i olika 

länder och den visar att Sverige är det land i världen som lägger störst vikt vid individuellt 

självförverkligande. Sven Bremberg
12

, docent vid statens folkhälsoinstitut, kommenterar 

resultatet och hävdar att Sverige som nation utmärker sig genom att vara präglad av sekulära-

rationella värderingar, vilket innebär att svenskarna har en hög tilltro till den enskildes 

förmåga att fatta egna rationella beslut.
13 

Intresse för uppsatsens ämne har funnits i mina tankar en längre tid. Att som ung uppleva ett 

sviktande välbefinnande kan ses som en svårighet gällande att ta sig an livets möjligheter och 

utmaningar. Jag har funderat över hur ungdomar kan tampas med sitt egna välmående 

samtidigt som de förväntas uppfylla de krav som kan ställas gällande prestationer inom arbete, 

utbildning, sociala kontakter, fritidsaktiviteter osv. Jag finner det således intressant att lyfta 

fram en grupps ungdomars berättelser som synliggör deras inställning till samhället och hur 

de rör sig inom och förhåller sig till olika samhällsarenor och sociala arenor. Det finns därmed 

ett samband mellan de sociala, vilket innefattar handling, interaktion och strukturer, och med 

ungdomarnas tankar och känslor.  För att kunna studera hur det moderna samhället kan ha 

influerat ungdomarna finner jag det relevant att vidare beskriva hur de förändrade villkoren
14

 

kan ha påverkat deras välbefinnande. 

                                                 
7
 Ziehe, 1992 s. 10 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. s. 38 

10
 Statistiska Centralbyrån 2008-11-07 

11
 Pernilla Isaksson, 2011 s. 17 

12
 Svenska Dagbladet 2007-10-22 

13
 Ibid. 

14
 Ungdomsrapporten del 2, 1996 s. 6 
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1.1 Förändringar i ungdomars välbefinnande 

 

Uppsatsen belyser ungdomarnas hälsa och jag använder därmed begreppet välbefinnande. Jag 

har valt att följa Världshälsoorganisationens definition av hälsa då jag anser att den ger en 

relevant beskrivning av begreppet och belyser att välbefinnande inkluderar mer än enbart 

frånvaro av sjukdom.
15

 Hälsa är således högst möjliga välbefinnandet och därmed inte bara 

fysiskt utan även andligt, psykiskt och socialt. Att känna välbefinnande handlar också om 

upplevelser av att känna meningsfullhet och sammanhang i livet.
16

 I relation till ungdomarnas 

berättelser går det att urskilja att deras välbefinnande är nedsatt och det blir tydligt då de 

beskriver att de i olika samhällsarenor och sociala arenor känner brist på meningsfullhet och 

sammanhang.  

 

Under de senaste 20 åren har livslängden i Sverige ökat med cirka 25 år och detta sägs bero 

på en kombination av den ekonomiska utvecklingen och det politiska beslutade 

välfärdssystemet.
17

 Dock visas att under 1990-talet ökade klyftorna i samhället och enligt 

Nationella folkhälsokommittén ansågs det utgöra en hälsorisk. Försämrade livsvillkor för med 

sig en känsla av stress och ohälsotalen är högst hos de grupper och individer som anser sig 

vara betydelselösa och marginaliserade. Exempel på dessa grupper kan vara individer som har 

förlorat sitt arbete eller som aldrig inkluderats på arbetsmarknaden.
18

 

  

”Betydelsen för människans hälsa är inte enbart deras faktiska livsvillkor utan också ’relativa 

skillnader’, det vill säga hur människor upplever sina grundläggande villkor och sin 

livssituation i relation till andras villkor”
19

  

 

Begreppet hälsa kan således inte enbart förstås genom ett biologiskt perspektiv utan det är i 

stor utsträckning sammankopplat med individers sociala existens och villkor. En rad olika 

samhälleliga faktorer kan påverka en individs hälsa och de som drabbas hårdast är ekonomiskt 

och socialt utsatta grupper.
20

 Johan Schubert, chefsöverläkare vid Psykiatriinstitutet i 

Stockholm, beskriver det faktum att ungdomar mellan 18-24 år har fått en sämre psykiskhälsa 

                                                 
15

 World Health Organization, 2011 
16

 Ibid. 
17

 Bunar & Trondman, 2001 s. 84 
18

 Ibid. s. 84 
19

 Ibid. s. 85 
20

 Ibid. s. 89 
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och det är många av dem som inte klarar av sina studier eller att etablera sig på 

arbetsmarknaden.
21

 Vidare går det också att urskilja att en konsekvens av försämrade 

livsvillkor är att ungdomar kan känna en försvagad politisk lojalitet och tilltro till samhället.
22

 

 

Under historiens gång har ungdomstiden således genomgått förändringar inom de sociala, 

kulturella och ekonomiska ramarna.
23

 Dessa förändringar blir synliga i de samhällsarenorna 

och sociala arenor som ungdomarna befinner sig i under sin uppväxttid. De villkor som råder 

inom ramarna anses både ha negativa och positiva effekter gällande ungdomarnas väg att växa 

till vuxen. För en del ungdomar har förändringarna underlättat, medan det för vissa har 

försvårat processen.
24

 Ziehe (1996) anser att dagens ungdomar växer upp i en annorlunda tid 

jämfört med tidigare generationer och han menar att det skett en kulturell friställning,
25

 vilket 

innebär att ungdomar, som rör sig i det moderna samhället, inte längre kan lita på traditioner 

och gamla mönster. Den kulturella friställningen bidrar således till nya möjligheter och nya 

svårigheter för ungdomar. Svårigheterna kan urskiljas i att det inte finns tydliga instruktioner 

till vilken väg som ska väljas och den nyfunna friheten kan vara svår att hantera.
26

 Vidare går 

det att märka förändringar som skett i ungdomars uppfostran.
27

 Förr i tiden var uppfostran 

nära sammanflätad med familjens arbets- och vardagsliv. De vuxnas kunskaper och 

erfarenheter överfördes till den unge som tog lärdom och denna socialisationsprocess ägde 

oftast rum i direkt kontakt med de vuxna människorna som stod den unge nära samt även i ett 

konkret sammanhang, exempelvis i utförandet av praktiskt arbete. Denna bild har under 

historiens gång förändrats och ungdomars uppfostran knyts i allt större utsträckning till olika 

arenor i samhället, vilket också utesluter den uppfattningen om att familjen har den största 

påverkan på ungdomens utveckling. 
28

Givetvis kan föräldrar och närstående vuxna ha en 

betydande roll i ungdomens liv, men deras förmåga att: 

 ”bidra med ”användbara” erfarenheter och kunskaper minskar med de allt snabbare 

förändringarna i samhälls- och arbetslivet”
29

 

 

                                                 
21

 Bunar & Trondman, 2001 s 89 
22

 Ibid. s. 120 
23

 Ungdomsrapporten del 2, 1996 s. 6 
24

 Ungdomsrapporten del 2, 1996 s. 6 
25

 Ibid. s. 8 
26

 Ibid. 
27

 Ibid. s. 14 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. s. 14 
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1.2 Förändringar på arbetsmarknaden  

 

Under de senaste decennierna har arbetsmarknaden i Sverige genomgått ett flertal förändring-

ar.
30

 En viktig händelse som påverkat ungdomarnas situation på arbetsmarknaden är den låg-

konjunktur som drabbade Sverige under 1990-talet. I och med finanskrisen så skedde en 

mycket snabb förändring i det svenska samhällslivet och det resulterade i en hög arbetslöshet 

bland ungdomar. År 1993 stod cirka 100 000 ungdomar utanför arbetsmarknaden och de tidi-

gare arbetstillfällena har aldrig kommit tillbaka i samma utsträckning. Arbetslöshet hade tidi-

gare sätts som ett personligt misslyckande och att ansvaret låg på den enskilde, dock bidrog 

denna förändring till att arbetslösheten nu sågs som ett kollektivt generationsproblem.
31

 Att 

ungdomar går arbetslösa eller arbetar i ett lågavlönat arbete påverkar deras ekonomiska till-

gångar, och under åren 1982-2003 har andelen fattiga, i åldrarna 16-24 år, som inte bor hem-

ma hos föräldrarna, nästan fördubblats.
32

 För att många ungdomar ska ta steget in i vuxenlivet 

och inneha de ting som likställs med det så har det krävts att de har fått hjälp av föräldrar och 

vänner samt det sociala trygghetssystemet som utgörs av bland annat studiestöd och bostads-

bidrag.
33

 Som tidigare nämnt så har aldrig arbetsmarknaden lyckats återhämta sig efter drabb-

ningen under 1900-talet och även i tider av högkonjunktur har arbetslösheten varit utbredd. 

Trots det goda klimatet under åren 2007 och i början av 2008 så låg ungdomsarbetslösheten 

på 20 %.
34

 

År 2008 drabbades Sverige ännu en gång av en finanskris och   

 

”Lågkonjunkturen under 2009 som följd av finanskrisen under senare delen av 2008 drev åter 

upp ungdomsarbetslösheten. Under 2010 stannade sedan ökningen av ungdomsarbetslösheten 

upp. Under två år har Sverige därmed haft en ungdomsarbetslöshet på 25 procent.” 
35

  

Det debatteras flitigt om vilka orsakerna som ligger bakom de höga siffrorna och det går dels 

att urskilja förändring i övergången mellan skola och arbetsliv som idag har ändrats och från 

att ha varit betydligt mer förutsägbar och linjär är den idag mer flytande och osäker.
36

  

 

                                                 
30

 SOU 2006:77 s. 17 
31

 Ungdomsrapporten del 2, 1996, s. 16 
32

 SOU 2006:77 s. 17 
33

 Ungdomsrapporten del 2, 1996 s. 16 
34

 Ekonomifakta, 2011 
35

 Ekonomifakta
2
, 2011 

36
 Ibid. 
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2. Syfte 

Med ovanstående redogörelser och resonemang kan man anta att de förändringar som skett, i 

takt med det moderna samhällets framväxt, har påverkat ungdomarnas situation i samhället. 

Uppsatsen syfte är att lyfta fram en grupp ungdomar som upplever ett sviktande välbefinnan-

de och presentera deras berättelser för att på så vis synliggöra deras inställning till hur dagens 

samhälle påverkar deras välbefinnande. Jag vill även skapa en förståelse för hur de rör sig 

inom och förhåller sig till olika samhällsarenor och sociala arenor.  

 

Uppsatsen berör därmed samhällsarenorna arbetsmarknaden, utbildning och fritidsaktiviteter 

samt de sociala arenorna så som ungdomarnas sociala nätverk, vänner och familj. Jag finner 

således en skillnad mellan det offentliga och de privata arenorna som ungdomarna, under sin 

uppväxt, rör sig inom. Vidare är min ambition att med de valda frågeställningarna urskilja 

både positiva och negativa upplevelser i ungdomarnas berättelser som beskriver deras 

förhållningssätt till de valda arenorna för att därmed synliggöra hur deras inställning till 

dagens samhälle påverkar deras välbefinnande. 

2.1 Frågeställningar 
 

1. Vilka arenor är av betydelse för ungdomarna och på vilket sätt är dem av betydelse? 

2. Vilka svårigheter beskriver ungdomarna i relation till de olika arenorna? 

3. På vilket sätt påverkar deras inställning till det nutida moderna samhället deras 

välbefinnande? 

2.2 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. I kapitel ett introduceras läsaren för ämnet och det ges 

förklaring till varför jag valt att studera en grupp ungdomar och deras välbefinnande. Vidare 

beskrivs också relevanta samhällsförändringar som kan påverkat ungdomarna och deras 

situation.  I kapitel två presenteras studiens syfte och frågeställningar och vidare i kapitel tre 

lyfts forskning som jag anser vara relevant för studien och den fokuserar på betydelsen av 

sociala relationer, arbete och meningsfulla aktiviteter. I kapitel fyra presenteras uppsatsens 

teoretiska ram som belyser begreppen individualisering, främre och bakre region, val av 

livsstilar, anomi och sociala band. Vidare, i kapitel fem, beskrivs det metodologiska 

angreppssättet som är narrativ metod och dess användningsområden för uppsatsen. I kapitel 
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sex presenteras empirin som består av fem ungdomars livsberättelser och läsaren får ta del av 

deras situationer, tankar och erfarenheter. Kapitel sju utgörs av analys och uppsatsens 

teoretiska begrepp, presenterad forskning och ungdomarnas livsberättelser problematiseras i 

relation till syftet och frågeställningarna. Avslutningsvis, i kapitel åtta, presenteras en 

diskussion kring uppsatsen och egna reflektioner lyfts fram.  
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3. Tidigare forskning 

Kapitlet presenterar forskning som lyfter fram på vilket sätt sociala relationer, arbete och me-

ningsfulla aktiviteter kan vara av betydelse för ungdomarna. Jag finner att de valda studierna 

är relevanta i relation till uppsatsens frågeställning som fokuserar på vad ungdomarna uppfat-

tar som betydelsefullt för deras välbefinnande.  

3.1 Betydelsen av sociala relationer 

 

Att presentera forskning som bedrivits gällande betydelsen av sociala relationer anser jag vara 

relevant då upprättandet av dessa har en central roll i människors liv. Forskaren Stig-Arne 

Berglund (1998) menar att det är viktigt att påpeka att alla individer är relationsorienterade 

och därmed har ett behov av att bli bekräftade som människor och känna egenvärde.
37

  

I hans avhandling Val av livsstil (1998) presenteras olika sociala arenor som ungdomar rör sig 

inom och jag kommer att beröra de arenor som innefattar familj och kamrater.
38

 Berglund 

(1998) menar att inom dessa kan individen skapa en identitet, knyta sociala band och ge 

livsstilar karaktär. Familjevärlden utgör en central grundsten av ungdomens uppväxtvillkor 

och denna primära grupp kan ge ungdomen möjligheten att lära sig hantera svårigheter och 

problem.
39

 Lider familjen av någon form av problematik kan det påverka ungdomen och 

Berglund (1998) menar att det är miljön och livsstilen i helhet som påverkar och inte specifika 

egenskaper i den. Det kan således finnas en ökad risk för en ogynnsam utveckling hos 

ungdomen om denne växt upp under svåra sociala hemförhållanden och kan bland annat 

utveckla ett kriminellt beteende, narkotikamissbruk eller depression. Dock behöver inte 

familjen vara avgörande för ungdomens livsstilsval utan det handlar till sist om hur individen 

själv väljer att hantera svårigheter och möjligheter.
40

 

Vidare diskuteras kamrater och att denna grupps inflytande har blivit allt mer viktigare då de, 

under ungdomsåren, kan ta över familjens roll som normgivare och inspirationskälla.
41

 

Berglund (1998) beskriver att kamrater är ”klimat-påverkande”, vilket innebär att de ständigt 

finns närvarande och påverkar individens självbild. De sociala banden som ungdomen innehar 

är i ständig rörelse och kamrater byts ut och ersätts av nya relationer. Ett vänskapsband kan 

                                                 
37

 Berglund, 1998 s. 59 
38

 Ibid. s. 131 
39

 Ibid. s. 132 
40

 Ibid. s. 135 
41

 Ibid. s. 150 
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ses som en process som innefattar både selektion och socialisation, vilket således bidrar till att 

ungdomen söker sig till vänner med liknande livsstil och inställning.
42

  

Under denna rubrik presenteras också Ulla-Karin Schöns rapport (2009) som syftar till att 

beskriva hur kvinnor och män kan återhämta sig från psykisk ohälsa.
43

 Hon delar in 

återhämtningsprocessen i fyra grundpelare, den första beskrivs vara individens omdefiniering 

av sig själv och sin hälsa och den andra utgörs av betydelsen av stöd från andra människor. 

Den tredje grundpelaren handlar om att kunna hantera de symtom som uppkommer och den 

fjärde utgörs av involvering i meningsfull aktivitet.
44

 Uppsatsen fokuserar enbart på 

grundpelarna två och fyra då jag anser att dessa är relevant i relation till ungdomarnas 

berättelser. Schön (2009) menar således att för att individer med sviktande välmående ska ha 

möjligheten att orka med vardagen eller till och med återhämta sig så är det viktigt att ha 

någon vid sin sida som stöttar och tror på återhämtning. 
45

 Hon beskriver:  

 

”Att ha stöd från t ex en anhörig, en vän, professionella eller en person med egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa innebär hjälp i svåra tider, att ha någon som påtalar de små framgångarna och 

påminner om att individen är en fullvärdig person” .
46

 

 

Vidare presenteras forskning om vad ett arbete är och dess betydelse för individer. Att 

inkluderas på arbetsmarknaden kan bidra till att individer känner tillhörighet och gemenskap. 

Ett arbete kan också ge ungdomar möjligheter till att skapa nya sociala relationer och därmed 

utbyta erfarenheter och kunskap. Dock har de förändringar som skett på arbetsmarknaden 

bidragit till att inställningen till arbete och dess betydelse också förändrats.   

3.2 Arbetets betydelse 

Många ungdomar strävar efter att klara egen försörjning och därmed kunna leva ett självstän-

digt liv.
47

 Denna beskrivning förutsätter att individer har ett arbete och i dagens samhälle kan 

det vara en utmaning då det finns få anställningar som dessutom präglas av låga löner och 

begränsade karriärmöjligheter. Ungdomsrapporten (1996) visar att ungdomar således skiljer 

på arbete och arbete, det finns de jobb som de har ”just nu” och sedan finns det sysselsätt-

                                                 
42

 Berglund, 1998 s. 150 
43

 Schön, 2009 s. 27 
44

 Ibid. s. 28 
45

 Ibid. s. 27 
46

 Ibid. s. 27 
47

 Ungdomsrapporten del 2, 1996 s. 16 



10 

 

ningar som de hoppas erhålla i framtiden.
48

 En följd av den hårda konkurrensen på arbets-

marknaden är att ungdomar lägger allt mer tid på sin utbildning och de utökande utbildnings-

kraven kan för vissa vara en positiv utmaning, medan de för andra kan leda till utslagning. 

Forskaren Per Nilsson (1996) beskriver:  

”De unga kan också, som en följd av den förlängda ungdomsutbildningen hamna i frustrerande 

situationer där de trots bra (i många fall bättre) utbildning möter väsentligt sämre arbetsmark-

nadsvillkor, än sina äldre kollegor”.
49 

 

För att beskriva arbetets betydelse väljer jag att lyfta fram Gunnar Gillbergs avhandling Indi-

vidualiseringens villkor (2010) som berör frågor som, vad ett arbete är och dess betydelse för 

individer.
50

 Ser man till jordbrukssamhället och det arbete som utfördes under denna era så 

rörde sig 90 % av befolkningen inom jordbruket som präglades av en låg grad av arbetsdel-

ning.
51

 I och med övergången till industrisamhället skedde det förändringar i arbetsdelningen 

som i stället övergick i en hög grad och arbetet blev ett arbete som för många upplevdes som 

alienerande, vilket innebär att individer upplevde maktlöshet, meningslöshet och främlingskap 

inför sitt jobb. De individer som lönearbetade hade, till skillnad från jordbrukssamhället, ing-

en eller liten kontroll över produktionen och hur arbetet skulle genomföras.
 52

 Vidare menar 

Gillberg (2010) att i och med industrialiseringens framväxt så föddes en rad olika funderingar 

över arbetets innehåll och betydelse. Avhandlingen presenterar således Mats Fribergs (1975) 

typologi som skiljer mellan fyra grundläggande drivkrafter för arbete.
53

  

 

• Tvång (hot om våld etc.) 

• Materiella drivkrafter (belöningar) 

• Normativa drivkrafter (moraliska och/eller social tillfredsställelse) 

• Inherenta drivkrafter (inneboende i arbetet i sig) 

Den drivkraft som förklara ungdomarnas inställning till arbete är den normativa drivkraften 

då den dels kan förklaras med att människan kan känna ett socialt behov såsom behovet av att 

inkluderas i en grupp eller i ett sammanhang, men även faktorer som är knutna till en 

                                                 
48

 Ungdomsrapporten del 2, 1996 s. 16 
49

 Ibid. s. 17 
50

 Gillberg, 2010 s. 74 
51

 Ibid. 
52

 Ibid. s. 75 
53

 Ibid. 
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personlig moraluppfattning. Han menar att den normativa drivkraften är något som utvecklas 

och reproduceras genom socialisationsprocessen som människan på ett eller annat sätt 

genomgår.
54

 Ur detta perspektiv så beskrivs denna process som: 

”en förberedelse- och anpassningsprocess hos individen för att på bästa sätt motsvara de 

förväntningar som ’samhället’ och omgivningen har på den enskilde”. 
55

 

 

Att arbeta ses i denna process som en norm och ifrågasätts vanligtvis inte, dock betraktas 

individer som inte arbetar som lata, suspekta och onormala.
56

 Denna uppfattning kan anses 

vara felaktig om man ser till forskning som gjorts gällande ungdomarnas förändrade villkor på 

arbetsmarknaden.
57

 Förändringarna har bidragit till en kraftig ökning av arbetslöshet och även 

en relativ stor minskning av andelen heltidsarbetande ungdomar samt en kraftig minskning 

gällande andelen som har fasta anställningar.
58

 Ungdomarnas situation på arbetsmarknaden 

kan beskrivas så som nedan: 

 

”Medan tidigare generationer kunde följa relativt väl upptrampade stigar från skola till 

arbetsliv, är vägen till en plats på dagens arbetsmarknad både längre och krokigare. Detta är en 

utveckling av arbetsmarknaden som allt mer framstår som en ödesfråga med avgörande 

betydelsen för morgondagens samhälle”.
59

 

Vidare beskrivs det även att individers attityd till arbete har, under 1990-talet, förändrats och 

att ett arbete i dagens samhälle betyder mer än enbart förtjänsten, dock upplever människor att 

arbetsuppgifterna är psykiskt ansträngande.
60

  

Nilsson (1996) lyfter fram hur etablering på arbetsmarknaden kan vara ett viktigt steg i 

vuxenblivandet och därmed kan även arbetslöshet bidra till utslagning hos vissa ungdomar. I 

dessa situationer lyfts meningsfulla aktiviteter fram som ett betydelsefullt skydd mot 

utslagning, dock menar han att dessa aktiviteter inte kan ersätta betydelsen av att ha ett eget 

arbete.
61

 

                                                 
54

 Gillberg, 2010. s. 76 
55

 Ibid. 
56

 Ibid. s. 76 
57

 Bunar och Trondman, 2001 s. 77 
58

 Ibid. 
59

 Ibid. s. 77 
60

 Ibid. s. 78 
61

 Ungdomsrapporten del 2, 1996 s. 17 
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3.3 Betydelsen av meningsfulla aktiviteter 

”Den fria tiden som var avsedd att ägnas åt uppfostran och åt kontrollerad identitetsutveckling 

utnyttjade ungdomarna i allt högre grad för egna initiativ”
62  

Nilsson (1996) menar att den fria tiden är en betydelsefull samhällsarena i relation till ung-

domens identitetssökande.
63

 Efter fullföljandet av skolplikt och lönearbete kommer den fria 

tiden och det är under den som många förverkligar sig själva och etablerar sin identitet.  

Den ”blir en social scen där ungdomar utvecklar sina identiteter, kulturer och livsprojekt”
64

 

Den fria tiden kan således utgöra en central roll i unga människors liv, de aktiviteter som be-

drivs kan bidra till mognad och utveckling.
65

 En studie, genomförd av ungdomsstyrelsen 

(2006), överensstämmer med Nilssons (1996) antagande och studien visar att för många ung-

domar är en stor del av identitetsskapandet kopplat till vad de gör utför arbetslivet. Vidare kan 

även möjligheten att få möta likasinnade människor vara betydelsefullt samt påverka ungdo-

men positivt.
66

 Att ge en entydig definition av vad den fria tiden kan innehålla är komplext då 

det kan ses som ett paraplybegrepp för en mängd olika aktiviteter, ungdomsstyrelsen (2006) 

definierar istället vad den fria tiden inte innehåller: 

 

”Det är inte förvärvsarbete eller skola, inte heller den tid då man måste ställa upp på de krav 

som exempelvis ställs i hemmiljön
67

.  

 

Vidare beskrivs att de aktiviteter som bedrivs på den fria tiden kan fylla en rad olika funktio-

ner, exempelvis kan de utgöra en statusmarkering, vara en väg in i arbetslivet, fylla ett tom-

rum, vara ett sätt för ungdomar att skapa nya kontakter eller så kan det handla om att göra en 

aktivitet som tillfredsställer individens fysiska eller psykiska hälsa.
68

 En tydligare redogörelse 

om dess betydelse för människors välbefinnande presentras i en studie gjort av statistiska cen-

tralbyrån (2004) där forskarna Beard och Raghebs modell beskriver sex olika områden: 

 

1. Psykologisk: Känsla av frihet, glädje, deltagande och utmaning. 

2. Förkovrande: Inlärning av nya kunskaper, deltagande i studiecirklar, läsning av böcker m.m. 

                                                 
62

 Ungdomsrapproten del 2, 1996 s 13.  
63

 Ibid. s. 15 
64

 Ibid. 
65

 Ibid. 
66

 Ungdomsstyrelsen, 2006 s. 259 
67

 Ibid. s. 259 
68

 Ibid. s. 260-261 



13 

 

3. Social: Åtnjuta uppskattning och stimulans från personer i omgivningen. 

4. Avslappnande: Avkoppling från spänningar och stress. 

5. Fysiologisk: Gott hälsotillstånd, välmående. 

6. Estetisk: Upplevelser av konstnärliga värden som musik, dans, konst och teater.
69

 

 

Jag har valt att presentera ovanstående kategorier då jag finner det relevant att visa på att 

aktiviteter kan fylla en rad olika funktioner. Vidare väljer jag även att hänvisa till Schöns 

rapport (2009) och jag anser att denna kompletterar ungdomsstyrelsens studie (2006) om 

betydelsen av att ingå i ett sammanhang och hur det kan främja ens välbefinnande. Schön 

(2009) beskriver att den fjärde pelaren i återhämtningsprocessen berör individens involvering 

i en meningsfull aktivitet.
70

 I en sådan aktivitet kan individen känna hopp och stöd från andra 

människor, vilket kan bidra positivt i relation till välbefinnandet. Hon hänvisar också till 

forskare som instämmer med vikten av att vara inkluderad i ett sammanhang samt även hur en 

aktivitet kan innebära att individen upplever en känsla av att man bidrar till samhället. I grund 

och botten handlar det om att känna sig behövd och att aktiviteter kan skapa ett mer 

meningsfullt liv för den enskilde individen. 
71

 

Jag anser att presenterad forskning är användbar i uppsatsen då den lyfter fram vikten av att 

känna tillfredställelse i förhållande till sociala relationer, arbete och meningsfulla aktiviteter. 

En av mina frågeställningar syftar till att ur ungdomarnas berättelser synliggöra vilka 

variabler som främjar deras välbefinnande. Jag använder forskningsresultatet i min analys för 

att jämföra likheter och skillnader i relation till ungdomarnas berättelser och till uppsatsens 

valda teorier.  

                                                 
69

 Statistiska Centralbyrån, 2004 s. 25 
70

 Schön, 2009 s. 28 
71

 Ibid. 
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4. Teoretisk ram 
 

Uppsatsen syftar till att beskriva en grupp ungdomar som upplever sitt välbefinnande som 

instabilt och deras inställning till dagens samhälle samt hur de förhåller sig till olika 

samhällsarenor och sociala arenor. Jag har därför valt att använda Ulrich Beck (2002), (2005) 

och Erving Goffmans (2006) teorier och begrepp som centrala i uppsatsen. Vidare presenteras 

Anthony Giddens (1999) där fokus är på begreppet livsstilsval, Émile Durkheims (1997) 

begrepp anomi och slutligen Thomas Scheffs (1997) begrepp sociala band. Deras begrepp 

används som verktyg för att kunna lyfta fram de olika arenorna som ungdomarna rör sig inom 

och deras förhållningssätt till dessa. Eftersom utgångspunkten i uppsatsen är det moderna 

samhället så används Becks teori om individualisering för att förklara hur förändringar i 

samhället har påverkat människan och vilka konsekvenser som kan uppstå. För att sedan 

synliggöra hur ungdomarna förhåller sig till de förändrade villkoren inom de olika arenorna 

användes Goffmans teori om individers dramaturgi och detta för att försöka skapa en 

förståelse för ungdomarnas situation.  

 

4.1 Individualisering 

 

Begreppet individualisering kan tolkas på många sätt och det kan vara svårt att ge en entydig 

definition av begreppet då det enligt Beck (2005) finns alltför många betydelser.
72

 Jag har 

dock valt att använda begreppet för att beskriva hur det skett förändringar och frigivningar 

från historiska förutbestämda sociala former och traditionella ramar. Även hur 

individualiseringen kan bidra till en förlorad trygghet och förlorad stabilitet, vilket kan 

resultera i att svårigheter uppstår gällande hur individer ska handla och vilka normer som ska 

följas.
73

 

 

Beck (2002) menar att det moderna samhället utgörs av krav, kontroll och begränsning för 

individer, och människan måste i större utsträckning än förr, finna sin egen biografi
74

. För att 

kunna inneha fördelar i det moderna samhället så måste individen göra aktiva ansträngningar 

och kunna hantera konkurrensen om begränsade resurser.  

                                                 
72

 Beck, 2005 s. 208 
73

 Ibid. 
74

 Beck & Beck-Gernsheim, 2002 s. 2 
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Beck (2002) hävdar således att detta är något som människan måste göra varje dag och att 

finna sin egen biografi kan för vissa vara en utmaning och han menar att: 

 

”The normal biography thus becomes the "do-it-yourself biography (…) The do-it-yourself 

biography can swiftly become the breakdown biography” 
75

 

 

Att individer upplever rädsla och otrygghet kan vara konsekvenser av att de traditionella 

ramarna försvinner och därmed förloras även känslan av säkerhet inom de olika 

samhällsarenorna och inom de sociala arenorna. Individen tvingas i stället att på egen hand 

klara av de problem och svårigheter som uppstår och Beck (2005) menar att det förmodligen 

kommer leda till att det ställs nya krav på de olika arenorna för att de ska kunna hantera 

situationerna.
76

  

 

När utbudet av möjligheter utvidgas och även vikten av att välja mellan dem, menar Beck 

(2002) att människan måste lära sig att anpassa, samordna och interagera med samhället.
77

 

Individer måste inneha en långsiktig plan och kunna förmå att anpassa sig till förändringar. 

Det är också viktigt att kunna sätta upp mål, erkänna svårigheter, acceptera nederlag och ha 

kraften till att börja om på nytt. För att kunna uppfylla dessa krav måste individer lära sig att 

vara flexibla, uthålliga samt toleranta för frustration.
78

 

 

Beck (2002) menar att välfärdsstaten kan ses som ett experiment för ego-relaterade livsstilar 

och då människan utsätts för en rad olika möjligheter är det valet som står i fokus. Val om, liv, 

död, kön, kroppslighet, identitet, religion, äktenskap, föräldraskap, sociala band etc.
79

 Vidare 

diskuteras också vad som motiverar och driver människan och han menar att det självklara 

svaret är att kraften finns inom individen, i deras viljor, i deras uppblåsta förväntningar och i 

deras omättliga hunger. Beck (2005) visar vidare på skillnader gällande människors mål i livet, 

han beskriver att under 50- och 60-talet beskrev människor att deras mål var att leva 

ett ”lyckligt” familjeliv och de drömde om att införskaffa eget hus, ny bil och att deras barn 

skulle få en bra utbildning.
80

 I dagens samhälle talas det hellre om att ”förverkliga sig själv” 

eller ”finna sitt eget, sanna jag” och att personlig utveckling är prioriterat. Beck (2005) menar 

                                                 
75

 Beck & Beck-Gernsheim. s. 3 
76

 Beck, 2005 s. 106 
77

 Beck & Beck-Gernsheim, s. 4 
78

 Ibid. 
79

 Ibid. s. 5 
80

 Beck, 2005 s. 159 
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att den sistnämnda beskrivningen oftast tillhör den yngre generationen och speciellt de 

individer som är högutbildade och höginkomsttagare. Vidare beskrivs det att den äldre, 

fattigare och lågutbildade delen av befolkningen i större utsträckning associerar sig själva 

med 50- talets värderingar. 
81

 

 

Människan rör sig i en tid där den sociala ordningen av nationalstaten, klass, etnicitet och den 

traditionella familjen är på tillbakagång och har i stället ersatts med att individuellt 

självförverkligande samt att prestationer är den mest kraftfulla strömmen i det moderna 

samhället. 
82

 Beck (2005) menar också att individer, som befriats från de traditionella 

villkoren rör sig i ett individualiserat samhälle där man i stor utsträckning lämnas ensam och 

till sitt eget öde på arbetsmarknaden och därmed även de risker, svårigheter och möjligheter 

som införlivas inom denna samhällsarena.
83

 Att samhället ger individer möjligheten till att 

välja resulterar också i att dem förväntas ta eget ansvar för sina val och därmed sina 

misslyckanden.
84

 Individualiseringen, enligt Beck (2005), förvandlar problem, belägna inom 

systemet, till personliga misslyckanden och individen får ta skulden för sitt handlande och 

detta resulterar i sin tur till att problemen får minskad politisk betydelse.
85

 Exempelvis kan 

arbetslöshet ses som ett personligt misslyckande och bördan läggs på individens axlar och 

följden av att sakna skyddsnät från samhällets sida kan resultera i att individen upplever 

skuldkänslor, oro, ångest och depression. 
86

 Beck (2005) beskriver: 

 

”Med det nya, otraditionella levnadssätten uppstår en ny omedelbarhet mellan individen och 

samhället, krisernas och sjukdomarnas omedelbarhet, i den bemärkelse att samhälleliga kriser 

ser ut att vara individuella och inte längre uppfattas som samhälliga annat än indirekt och i 

mycket begränsad omfattning”
87

 

 

Till en följd av individualiseringen drabbas de arbetslösa hårt och de måste i stort utsträckning, 

klara av situationen på egen hand och Beck (2005) menar att det kollektiva ödet har i 

individualiseringsprocessen förvandlats till ett enskilt öde.
88
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4.2 Framträdande – Främre och bakre region 

 

Jag har den uppfattningen att samtliga individer, som rör sig inom olika arenor i samhället, 

tvingas till en viss grad anta roller för att kunna anpassa sig till varierande situationer. Vissa 

upplever inte detta vara en svårighet då de uppfattar sitt framträdande som äkta. Dock kan det 

vara en utmaning för de individer som upplever att de finns markanta skillnader i deras 

rollframträdande jämfört med jaget.  

 

Vidare menar Goffman (2006) att när en individ spelar en roll så förutsätter denne att 

omgivningen ska ta det intryck som framskapas på allvar, det vill säga att de väntas tro på att 

den personen de ser framför sig innehar de egenskaper som uttrycks.
89

 Funderingar som 

presenteras i linje med ovanstående antagande är gällande äktheten i en individs framträdande. 

Den agerande kan å ena sidan bli lurad av sitt eget framträdande och blir på så vis övertygad 

om att de intryck av äkthet hon försöker förmedla är trovärdigt. Motsatsen är att den agerande 

inte alls känner en övertygelse och Goffman (2006) menar att det finns ingen som har bättre 

förutsättningar att genomskåda äktheten i ett framträdande än den som utför akten.
90

 

Begreppet framförande används därmed för att definiera all aktivitet som en individ uppvisar 

inför en grupp. Framförandet sker i en region, vilket kan förklaras som en plats som är 

avgränsad, vidare kan framförandet uppdelas i en främre och en bakre region. Där 

presentationen äger rum betecknas som främre regionen och det är här som den agerande kan 

ge intryck av att aktiviteten upprätthåller och gestaltar vissa normer. Individen kan anpassa 

sitt agerande så att det passar in i det förutsättningar och förväntningar som ställs av 

publiken.
91

 Ett exempel som beskrivs är hur den främre regionen är av betydelse i arbetslivet.  

 

”På många arbetsplatser tas det inte bara för givet att arbetarna ska producera en viss kvantitet 

under en viss tidrymd utan också att de, när så blir nödvändigt, ska vara beredda att ge ett 

intryck av att de arbetar hårt för ögonblicket” 
92

 

 

När en aktivitet utförs i andra personers närvaro så betonas vissa sidor av aktiviteten, medan 

de aspekter som kan förstöra intrycket, undertrycks.
93

 Dessa aspekter utspelas i den bakre 

regionen och det är där den undertryckta faktan kommer fram. I den bakre regionen kan även 
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individen utforma inslag i presentationen samt ändra och reflektera över sitt 

scenframträdande.  ”Där kan den agerande koppla av; han kan lägga av sin fasad, vila från 

sina repliker och kliva ut ur sin rollgestalt”.
94

  

 

Vidare kan den agerande hålla sin bakre region stängd för sin publik och enbart presentera sig 

själv då denne kliver in i sin roll och äntrar den främre regionen.
95

 När en utomstående råkar 

få en inblick bakom kulisserna är det sannolikt att inkräktaren kommer överraska personen 

som inser att inkräktaren fått beskåda en aktivitet som inte överrensstämmer med de intryck 

som individen vill framhålla. Detta kallas olägligt intrång. När är en sådan incident inträffar, 

kan den påkomna individen reagera med att bli förvirrad, nervös eller känna sig illa till 

mods.
96

  

4.3 Sociala band 

De sociala arenorna som människor rör sig inom utgörs av olika former av sociala band och 

jag finner det intressant att presentera betydelsen av dem och hur olika former av sociala band 

kan påverka individer. Scheff (2004) lyfter fram relevanta begrepp som synliggör och förkla-

rar de olika formerna
97

 och han beskriver:   

“I assume that in all human contact, if bonds are not being built, maintained or repaired, they 

are being damaged.”
98

 

Scheff (1997) presenterar två grundformer och dessa utgörs således av trygga och otrygga 

band och skillnaden beskriver han med att i ett tryggt socialt band så identifierar sig de in-

blandade personerna med varandra och det finns en förståelse sinsemellan. Motsatsen till den-

na beskrivning är således otrygga band som förklaras med att individer missförstår och för-

kastar varandra.
99

  

De sociala banden har betydelse för individers utveckling och grunden utgörs av strukturen 

inom familjen.
100

 Präglas familjen av svaga och osäkra band kan detta påverka barnet på så 

vis att denne utvecklar olika typer av antisociala beteenden. Scheff (1997) beskriver att om 
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föräldrarna visar brist på intresse eller har ett hotfullt beteende gentemot barnet kan denne 

utveckla en rädsla mot föräldrarna, vilket sedan kan resultera i att barnet väljer att inte lyssna 

till föräldrarna och därmed missa kunskap.
101

   

Vidare menar Scheff (2004) att de sociala banden består av känslorna skam och stolthet.
102

 

Stolthet binder samman banden och gör dem starkare, att känna sig tillfredsställd och stolt 

bidrar därmed till trygga band.
103

 Att känna skam utgör i stället ett hot mot de sociala banden 

och kan leda till att relationen bryts upp. Scheff (2004) beskriver att känslan av skam kan ses 

som en funktion som varnar att de sociala banden är hotade.
104

 Hot som kan uppkomma mot 

ett tryggt band kan således urskiljas i två olika former, antingen är bandet för löst eller för 

hårt.
105

 I relationer där bandet är för löst uppkommer isolering (isolated) vilket innebär att ett 

ömsesidigt avvisande uppstår och partnerna i relationen har svårigheter med att förstå var-

andra. Den andra formen, det vill säga att bandet är för hårt, betecknar Scheff (1997) som 

uppslukande (engulfed), vilket innebär att en av parterna i relationen förstår och omfattar syn-

punkterna av den andra och detta på bekostnad av sina egna övertygelser, värderingar eller 

känslor.
106

  

4.4 Anomi 

 

Begreppet anomi är intressant i den bemärkelsen att de förklarar hur strukturer i samhället kan 

påverka individer och deras inställning till arbete och arbetslivet och för att kunna beskriva 

begreppet anser jag att en redogörelse för samhällets utveckling måste beskrivas och därmed 

Durkheims (2006) uppdelning av samhället i två idealtyper.  

 

Den första formen utgjordes av jordbrukssamhället som präglades av mekanisk solidaritet.
107

 

Under denna eran så fanns det en låg grad av arbetsdelning, vilket innebar en liten variation 

på arbetsuppgifterna i samhället. Inom det mekaniska samhället fanns det en gemenskap som 

innefattade kollektvitet och samhället var kopplat till homogenitet och individernas 

sammanhållning var grundad på gemensamma värderingar, traditioner samt att det fanns en 

stark social kontroll. Durkheim (2006) ansåg dock att denna form av påtvingad arbetsdelning 
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hämmade individens utveckling och värde vilket försvårar individens möjligheter.
108

 Den 

andra idealtypen var det industriella, urbaniserade samhället som enligt Durkheim (1997) 

innefattades av en organisk solidaritet, den nya samhällsformen som växte fram bidrog till en 

hög arbetsdelning, vilket innebar differentierade arbetsuppgifter. Individen fick allt större 

utrymme och möjlighet att skapa sin egen individualitet. Han hade en uppfattning om att 

differentiering i samhället var viktigt både för individens utveckling och för solidariteten 

mellan människor. Solidariteten utvecklas genom individualism och differentiering i 

arbetsuppgifter bidrar till att de olika organen var beroende av varandra.
109

 

 

Övergången mellan det mekaniska till det organiska och att nya strukturer införlivas kan bidra 

till konsekvenser vilket i detta fall beskrivs med begreppet anomi, det vill säga att samhället 

drabbas av normlöshet.
 110

 Ett tillstånd där sociala och moraliska normer är oklara eller lyser 

med sin frånvaro. Individer saknar en känsla av social styrning då ökad individualism 

genomsyrar världsbilden, vilket kan resultera i att individen känner oro och svårigheter kan 

uppstå gällande de olika valen som ska genomföras. Att befinna sig i ett samhälle med brist på 

normer kan resultera i att individer skapar avvikande beteenden.
111

 

 

Vidare beskrivs funderingar gällande anomi i relation till arbete och arbetsplatsen. 

Förändringar i de samhälleliga villkoren kan synliggöras inom arbetslivet då det kan finnas en 

distans mellan arbetstagarna och arbetsgivarna. Människan kan känna en maktlöshet och 

meningslöshet inför sitt arbete och det på grund av den begränsade kontrollen över 

produktionen eller tillvägagångssättet.
112

  

4.5 Val av livsstilar 

 

I det moderna samhället står valet i fokus och jag anser att det är relevant att skildra valets 

dominans och hur våra förutsättningar inom olika arenor styr vårt agerande och handlande. 

Att orientera sig bland valmöjligheterna kan antas vara olika svårt för olika grupper och enligt 

Giddens (1999) så skapar därmed det moderna samhället skillnader, uteslutningar och 

marginalisering.
113

 Detta sker även om olika arenor i samhället förmedlar en känsla av hopp, 
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frigörelse och en tro på att det moderna samhällets villkor är positiva för individer. Han anser 

att det finns svagheter i samhället och att arenor också skapar mekanismer som gör det möjligt 

att undertrycka människor.
114

 Vidare anser han att moderniteten förutsätter att självet skapas 

genom reflexivitet och att den uppgiften ska genomföras i ett samhälle som erbjuder många 

möjligheter och alternativ kan vara en utmaning. Funderingar gällande ens existens är centrala 

i det moderna samhället där frågor som; vad ska jag uppnå, vem jag är, och hur jag ska agera, 

står i fokus.
115

  

 

Giddens (1999) lyfter fram begreppet livsstilar som centralt i det moderna samhället
116

 och 

han beskriver på vilket sätt begreppet är av betydelse:  

 

”Ju mer traditionen mister sitt grepp, och ju mer vardagslivet rekonstrueras mot bakgrund av 

det dialektiska samspelet mellan det lokala och det globala, det mer tvingas individerna att 

komma fram till en livsstil bland många olika alternativ”.
117 

 

Samtliga individer som rör sig i dagens samhälle måste, i sitt vardagsliv, genomföra olika val. 

Giddens (1999) beskriver också det faktum att det inte finns någon kultur som helt utesluter 

valet i vardagslivet och att även traditioner är ett val mellan olika beteendemönster.
118

 Dock 

menar han ändå att dessa traditioner eller vanor rör sig inom relativt bestämda ramar som ger 

en viss struktur till människans liv. Tar man steget ifrån det förutsägbara traditionella livet och 

underkastar sig det moderna så möts man i stället av mängder av komplexa val. Att det finns 

en förväntan på att individer på egen hand ska finna en trygg väg i ett osäkert samhälle får, 

enligt Giddens (1999), konsekvenser. En av dem utgörs av livsstilens dominans och om dess 

betydelse och påverkan på den enskilda individen. Han menar att människor följer inte bara 

livsstilar utan att alla tvingas mer eller mindre till att göra det ”vi har inget annat val än att 

välja”.
119

 Livsstilar är enligt Giddens (1999) rutiniserade praktiker och rutinerna införlivas i 

exempelvis individens handlingssätt och umgängesmiljöer, dock är rutinerna öppna för 

förändring och det på grund av självidentitetens rörlighet. Att samhället erbjuder olika 

valmöjligheter behöver inte betyda att alla val är tillgängliga för alla individer, men för de 

grupper som frigjorts från de traditionella banden finns det olika livsstilsval och dessa 
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påverkas i sin tur av grupptryck, förebilder och socioekonomiska förhållanden. Att livsstilsval 

påverkas av olika faktorer kan således bidra till att det gynnar och missgynnar grupper i 

samhället. 
120

 

Presentationen av teorierna visar hur förändringar och strukturer inom olika arenor kan påver-

ka individers välbefinnande och deras förhållningssätt till respektive arena. Vidare i uppsat-

sens analys presenteras en tematisering som införlivar begreppen och förklarar och diskuterar 

ungdomarnas situationer. I analysen introduceras därmed individualiseringens påverkan på de 

olika arenorna och de svårigheter som ungdomarna beskriver inom livsstilsval, arbete och 

sociala band. Vidare lyfter jag fram de som ungdomarna anser vara av betydelse för deras 

välbefinnande och använder den forskning som uppsatsen presenterar gällande betydelsen av 

meningsfulla aktiviteter, arbete, och sociala relationer.  

  

                                                 
120

 Goffman, 2006  s. 102 -103 



23 

 

5. Metod 
 

Kapitlet inleds med en generell redogörelse för narrativ teori och metod och dess 

användningsområden inom forskning. Vidare presenteras en mer grundläggande beskrivning 

av metoden i relation till uppsatsen, det vill säga val av livsberättelser, avgränsning och urval, 

intervjusituation, analysform, förförståelse, etiska bedömningar samt metoddiskussion. 

5.1 Narrativ som teori och metod 

 

I denna uppsats har narrativ metod använts och jag anser att metoden har tillåtit mig att få en 

inblick i ungdomarnas vardagsliv och med hjälp av både skriftliga och muntliga berättelser 

har de beskrivit för mig hur de uppfattar sin verklighet.  

För att ge läsaren en förståelse för metodens syfte så hänvisar jag till genusforskaren och 

sociologen Anna Johansson (2005) som menar att metoden kan användas för att samla in och 

analysera både skriftliga och muntliga berättelser.
121

 Dock har narrativ metod inte alltid setts 

som en accepterad kunskapsform då den moderna vetenskapen länge hävdat att kunskapens 

uppgift varit att finna objektiva och absoluta sanningar om verkligheten. Detta synsätt har 

bidragit till att användandet av berättelser som kunskapskälla har setts som ett underordnat 

tillvägagångssätt vilket grundas i berättelsens oförmåga om att finna en objektiv verklighet. 

Dock har det under de senaste decennierna vuxit fram nya discipliner inom forskningsfältet 

som understryker berättelsens betydelse och hur den ger individer möjligheten att strukturera 

sin verklighet.
122

 Narrativ teori och metod grundas i ett flertal teoretiska traditioner, för att 

nämna några: strukturalism, Chicagoskolan, feministisk analys och hermeneutik. Att försöka 

tala om en enda narrativ teori och metod är således omöjligt då disciplinen innefattar en rad 

olika forskare som har skilda uppfattningar gällande berättelsens betydelse och vem som har 

makten att tala.
123

  

Den övergripande bilden som finns inom sociologin är att narrativa studier kan ses som ett 

verktyg för att kunna urskilja och förstå konstruktionen av den sociala verkligheten, sociala 

strukturer och hur identiteter och relationer skapas och omskapas. Forskaren ska finna ett 
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intresse i att analyserna individers berättelser och ställa frågor som: Vad betyder denna 

berättelse? Vilken mening har den?
 124

 

Narrativ teori och metod är också starkt sammankopplad med den hermeneutiska traditionen 

och grundas i just tolkningslära, det vill säga att forskaren tolkar berättandet. Anthony 

Giddens (1984) beskriver att hermeneutiken karaktäriseras av en dubbel hermeneutik vilket 

innebär att forskaren studerar tolkningar av tolkningar. Informanterna som deltar i 

intervjuerna tolkar således sin livshistoria och detta följs sedan av forskarens tolkning.
125

  

5.2 Val av livsberättelser 

 

Jag anser att berättelser har en avgörande funktion i dels hur vi förstår och handskas med våra 

liv, men även hur vi skapar sociala verkligheter, relationer och identiteter. Den feministiska 

sociologen Catherine Kohler Riessman poängterar att fokus inom narrativ analys grundas i att 

tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld.
126

 Hon menar att 

förhållningssättet är väl lämpat för studier av identitet och subjektivitet. Vidare har jag under 

den första fasen i forskningsprocessen inlett med att reflektera över de övergripande frågorna i 

min uppsats. Det vill säga; vad som ska studeras, vilket syfte studien har samt vilka 

frågeställningar och teorier som är relevanta.
127

 Genom att svara på de frågorna ledde det in 

mig på att välja det narrativa förhållningssättet med ett hermeneutiskt angreppssätt. 

Uppsatsens insamlade material bygger på fem ungdomars livsberättelser, med tre killar och 

två tjejer, en livsberättelse kan beskrivas med att en person berättar om sitt liv eller valda 

delar av sitt liv.
128

 Valet av metod grundas i att jag med hjälp av olika teman och aspekter vill 

undersöka hur människor ger sitt liv mening och skapar identiteter. Människan präglas av en 

mängd olika utsagor som är betydelsefulla i skapandet av jaget. Jag finner det intressant att 

genom språklig aktivitet, kan ungdomarna presentera en viss version av dem själva.
129

 I linje 

med sociologen Laurel Richardson (1990) så finner jag att berättelser synliggör ungdomarnas 

vardag och bidrar till skapandet av en slags ordning i deras liv och att använda sig av denna 

metod ger mig en möjlighet att förstå ungdomarna.
130

 Jag använder denna form som en 
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tolkande aktivitet och syftet är inte att finna en ”sann” tolkning, utan istället vara öppen för att 

varje berättelse kan tolkas på en mängd olika sätt.
131

 

Vidare har jag valt att komplettera mina intervjuer med dagböcker skrivna av informanterna. 

De har före intervjuerna haft möjlighet att beskriva situationer som de anser vara av betydelse 

för deras välbefinnande. Jag har gett informanterna teman att förhålla sig till, dock har jag 

uppmuntrat till att skriva fritt om de önskat. Dagboksanteckningar har gett mig en möjlighet 

till att få detaljerade berättelser som jag sedan kunnat jämföra med deras muntliga 

redogörelser och se om de stämmer överens med varandra
132

 Det har också gett mig en inblick 

i hur informanterna väljer att beskriva sina livsberättelser och de har kunnat anteckna dessa i 

sin ensamhet. 

5.3 Avgränsningar och urval 

 

Utförandet av livsberättelser kan ske på olika sätt, jag har dock valt att genomföra 

halvstrukturerade och tematisk guidade intervjuer då jag vill ge ungdomarna möjligheten att 

utifrån förbestämda teman fritt beskriva viktiga händelser i deras liv.
133

 Min urvalsstrategi 

bygger på såkallade nätverksprincipen.
134

 Jag har alltså utgått från mitt egna nätverk och 

mejlat ut förfrågningar om deltagande samt uppsatsens syfte och frågeställningar. Utifrån 

dessa förfrågningar fann jag två ungdomar som ville delta och därefter fortsatte jag med att 

söka informanter inom deras nätverk. De fördelar jag fann med att använda denna 

urvalsstrategi var dels att det gav mig informanter i ett tidigt skede, men även att 

informanterna hade en föraning om vem jag var. Jag anser att detta bidrog till att de kände en 

viss trygghet i att samtala med mig. Nackdelen med att använda sig av nätverksprincipen kan 

också finnas i att informanterna redan hade en förutbestämd bild då de kan ha resulterat i att 

de väljer att beskriva och lyfta fram specifika händelser som de tror är användbara för 

uppsatsen.  

Kriterierna gällande informanterna var att de skulle vara ungdomar. Det finns olika 

uppfattningar om vilka åldrar som utgör ungdomskategorin, jag har dock valt att använda mig 

av ungdomsstyrelsens (2011) definition som anser att individer i åldrarna 15-24 år tillhör 

kategorin ungdom.
135

 Uppsatsen hade också som krav att det skulle finnas en problematik 
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gällande informanternas välbefinnande då uppsatsens syftar till att undersöka och förstå 

ungdomarnas situation. Att finna ungdomar som känner igen sig i beskrivningen av att ha ett 

sviktande välmående kan vara komplext i den bemärkelsen att alla individer kan uppleva 

dessa känslor. För att finna de ungdomar som upplevde permanenta känslor av ångest, stress, 

oro och nedstämdhet, bygger mitt urval således på de som använder eller har använt 

antidepressiva läkemedel och därmed haft kontakt med primärvården. Jag skickade ut 

förfrågningar till både tjejer och killar då jag ville att uppsatsen skulle utgöras av båda könen. 

5.4 Intervjusituation 

 

Inom den narrativa metoden finns det olika modeller av hur man ser på forskningsintervjuer. 

Jag blev dock inspirerad av psykologen Margery B. Franklin som beskriver den delad 

förståelse – modellen.
136

 I samtalen med informanterna har jag försökt att följa denna modell 

som beskriver hur intervjun ska ses som en situation där jag ska försöka förstå hur 

informanten upplever sitt liv och världen utifrån dennes perspektiv. Modellen beskriver att 

närhet är önskvärt snarare än distans och även att jag ska sträva efter att inleda en dialog med 

informanten istället för att undvika det.
137

 Centrala begrepp inom denna modell är tillit, 

ömsesidighet och jämlikhet. Den kritik som framförts gällande denna metod är att den anses 

vara ”ovetenskaplig” och ”mjuk”.
138

 Jag anser dock att i genomförandet av denna form av 

intervjuer måste det finnas en ömsesidighet och en närhet, uppstår motsats kan 

intervjupersonen uppleva otrygghet och ha svårigheter med att tala om sin situation.  

5.5 Analysform 

 

Den narrativa metoden erbjuder en rad olika analysformer och för att underlätta för forskaren 

kan analysformerna delas in i fyra olika modeller. 1) Helhetsperspektiv med fokus på innehåll 

2) Helhetsperspektiv med fokus på form. 3) Del-innehåll samt 4) Del-form.
139

 Jag har använt 

mig av den tredje modellen, del-innehåll. Denna form kan också definieras som 

innehållsanalys då den fokuserar på innehållet i materialet och forskaren definierar vissa 

kategorier och lyfter fram stycken eller yttranden som passar inom dessa kategorier. Denna 

form är vanlig inom sociologin då forskaren letar efter teman eller mönster som handlar om 

sociala relationer, normer och värderingar.
140

 Jag anser att innehållsanalysen är bäst lämpad då 
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jag har ett intresse i att finna mönster och kategorier i materialet. I analysprocessen har jag 

utgått från olika kategorier och sedan genom läsning av berättelser samt insamlat material, 

lyft ut de delar som stämmer överens med dem.  

5.6 Förförståelse 

 

Jag har under en tid funderat över ungdomars situation i samhället och jag har funnit en rad 

olika artiklar och undersökningar som beskriver att ungdomar upplever ett allt mer sviktande 

välbefinnande. Jag har därför funderat och diskuterat med min omgivning om vilka faktorer 

som kan påverka ungdomars välbefinnande negativt. Jag har också haft funderingar gällande 

deras motivation och att även om deras liv innehåller ångest, oro och känslor av nedstämdhet 

så måste det finnas något eller någon som får dem att kämpa vidare. Denna förförståelse har 

präglat uppsatsens utformande då jag valt att fokusera på både negativa och positiva faktorer i 

relation till ungdomars välbefinnande. Även om min ambition varit att ge ungdomarna 

möjligheten till att fritt berätta om deras livssituation så har jag ändå haft förutbestämda 

teman i min intervjuguide. De teman som utgör min intervjuguide berör arbete, utbildning, 

meningsfulla aktiviteter, familj, vänner och framtidvisioner. Jag anser att dessa 

samhällsarenor och sociala arenor kan vara centrala i individers liv och jag fann att dessa 

teman gav mig relevanta och intressanta berättelser i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar.    

5.7 Etiska bedömningar 

 

Även om ungdomskategorin omfattar individer i åldrarna 15 – 24 år så har jag enbart 

accepterat deltagande från de ungdomar som var över 18 år och det på grund av att målsmans 

godkännande behövs gällande ungdomar i åldrarna 15 – 17 år. Jag har fått samtliga 

informanters samtycke och de har blivit informerade om deras etiska rättigheter vilket skett 

såväl i förfrågningen om deltagande som i intervjusituationen.
141

 Informerat samtycke innebär 

att informanterna tagit del av uppsatsens syfte samt att de deltar frivilligt i projektet och 

därmed haft möjligheten att avbryta när de önskat. Det faller också inom de etiska riktlinjerna 

att berätta för undersökningspersonerna att materialet endast kommer att användas i 

forskningssyfte.
142

 Uppsatsen i sin helhet kommer dock att publiceras på internet som en 

offentlig handling, men deras personliga dagböcker, livsberättelser och annan privat data har 
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behandlats konfidentiellt och endast utvalda delar lyfts fram i uppsatsen. 
143

 Efter bearbetning 

av insamlat material har det funnits möjlighet för undersökningspersonerna att läsa igenom 

och göra invändningar om jag tolkat deras berättelser på ett orättvist sätt.
144

 

5.8 Metoddiskussion 

 

Det har varit intressant att arbete med narrativ metod dels för att den gett mig möjligheten till 

att få en inblick i ungdomarnas vardag. De intervjuer som genomfördes kändes avslappnade 

och öppna och jag fann det värdefullt att låta informanterna välja vilka delar av 

livsberättelserna som var av betydelse för deras välbefinnande. I genomförande av 

intervjuerna upplevde jag att informanterna hade en önskan om att berätta om deras vardag 

och de motgångar de stött på. Metoden har således gett mig verktygen till att förstå 

ungdomarna och deras situationer. Jag valde också att låta ungdomarna skriva dagböcker och 

dessa läste jag efter intervjuerna då jag inte ville ha en förutbestämd bild av vad de skulle 

berätta. Det har varit intressant att läsa deras egna ord och de händelser och situationer som de 

skrivit ner, då dessa i stor utsträckning, överensstämde med de muntliga berättelserna. 

Svårigheter, i relation till min uppsats har varit att metoden tillät mig att samla in mycket 

material och på grund av uppsatsens ramar redovisas inte allt. Vissa händelser och situationer 

som ungdomarna berättade har därmed fallit bort på grund av att berättelserna inte 

överensstämde med analysens tematisering.   
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6. Ungdomarnas livsberättelser 
 

Nedan presenteras kortare versioner av ungdomarnas berättelser och texten innehåller delar 

från dagboksanteckningar samt intervjumaterial. Genom berättelserna har jag sedan utvecklat 

en förståelse gällande ungdomarnas inställning till det nutida moderna samhället och dess 

förändringar, vilka svårigheter de lyfter fram samt vilka arenor som är av betydelse för 

ungdomarna. 

6.1 Karl 

 

Karl är 23 år och bor i en egen lägenhet belägen i en mindre ort i Sverige. Han har under 

några års tid kämpat med ångest, oro och känslan av uppgivenhet. Han berättar att han inte vet 

grunden till varför han upplever negativa känslor, men beskriver dock hur specifika händelser 

påverkat hans välbefinnande, både personliga och samhälleliga händelser lyfts fram.  

Trots privata händelser så lägger Karl fokus på ett berätta om att det som i största utsträckning 

påverkat hans välmående är samhällsutvecklingen och hur den influerat människor. Han 

tycker att samhället präglas av prestationskrav, konkurrens och egosim och han har, i stort sätt, 

gett upp hoppet på människan. Han berättar att för mycket egoism, konkurrens och tanken om 

att man alltid ska prestera får människan att ta felaktiga beslut. Karl berättar: ”Om alla tävlar 

om att komma etta så kommer ju inte alla att komma etta, och då faller hela idén”. 

Han berättar att han dagligen möter människor som har en annan syn på och inställning till 

livet och det finns väldigt få personer som han anser sig ha något genomensamt med. Även 

om Karl inombords känner ilska, likgiltighet och uppgivenhet så är det inte vanligtvis dem 

känslorna som han visar för omgivningen.  

”Omgivningen uppfattar mig som något helt annat, jag går runt och spexar och skojar, jag tror 

att folk tror att jag är jätteglad, alltså de människor som inte känner mig på djupet”.  

Karl beskriver vidare om sina känslor till familjen som är mycket positiva. När Karl behövt en 

hjälpande hand har hans familj alltid funnits där och stöttat honom och speciellt hans syskon 

som han ofta vänder sig till om svårigheter uppstår. I sina dagboksanteckningar skriver han 

om sin relation till sin mamma:  

”Min mamma är typ en av de sju personerna som ser på världen så som jag gör. Jag pratar med 

henne om allt, vi kan sitta i flera timmar och prata om hur hemsk världen är” . 
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I hans berättelse framkommer det att hans familj har ett kritiskt synsätt på samhället vilket 

Karl ser som något positivt och han har anammat de värderingar som hans föräldrar har. Dock 

anser han att det är just de värderingarna som bland annat bidragit till hans sviktande 

välbefinnande, han skriver vidare: 

”Jag tycker människor behandlar varandra på ett fruktansvärt sätt och det vore bara löjligt att 

gå runt och låtsas som att allt på denna jord är frid och fröjd, det finns så mycket som 

människan borde ta tag i”.  

Som tidigare beskrivits så anser Karl att det finns få människor som han känner tillhörighet 

till och det har resulterat i att hans umgängeskrets är begränsad. Han berättar att hans 

närmaste vänner utgör ett skyddsnät och är av betydelse för hans välbefinnande, dock väljer 

han ändå att i större utsträckning vända sig till familjen då han stöter på motgångar.  

I dag arbetar Karl som säljare, men trivs inte med sitt arbete, denna missnöjdhet 

sammankopplas med hans syn på samhället och dess tro på självförverkligande. Han berättar 

om sin inställning till arbete:  

”Jag har inget mål med mitt arbete, jag vill aldrig drivas av jakten efter pengar. Att ha ett arbete 

betyder enbart att jag kan ha råd med mat och en lägenhet”.  

Karl berättar dock att hans dröm är att i framtiden få arbeta med sitt fritidintresse, alltså att 

kunna försörja sig på musiken. I dagboksanteckningarna skriver han om sin dröm:  

”Jag vill kunna överleva på musiken, det är något som jag verkligen gillar att göra. Jag har fått 

en nytändning med musiken och jag tar allt mitt mörker och ångest och skriver texter. Musiken 

betyder väldigt mycket”  

Han berättar att möjligheten att skriva musik har en positiv påverkan på hans välbefinnande 

då han får utlopp för sina känslor. Det arbete som han för tillfället har tillfredsställer honom 

inte och berättar att han inte vill ha ett ”vanligt” arbete utan istället har en tanke om att ställa 

sig utanför samhället så mycket som möjligt. Han beskriver sin inställning samt vilka 

framtidsplaner han hade innan han började må dåligt:  

”Jag ser ingen framtid, jag har persiennerna nerdragna och jag lever i nuet. Innan jag började 

må dåligt då hade jag velat ha barn, men aldrig någonsin har jag velat tjäna massa pengar”.  

Karl berättar således att hans medvetenhet om samhället hindrar honom från att se en positiv 

framtid. 
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6.2 Maria 

 

Maria är 22 år och bor i en egen lägenhet i en mellanstor stad i Sverige. Under de senaste åren 

har hon hamnat i olika situationer som bidragit till ett sviktande välbefinnande, hon upplever 

permanenta känslor av oro, ångest och stress. Att Maria mår dåligt är något som hon helst inte 

vill visa för omgivningen och hon berättar att hon aldrig skulle visa sitt sanna jag gentemot 

dem. I offentliga sammanhang behöver hon därför sätta upp en fasad, detta anser hon vara 

energikrävande, men tvunget då hon inte vill att andra människor ska få en negativ bild av 

henne.  

Maria beskriver vidare om att hon för tillfället känner positiva känslor gentemot sin familj, 

hon påpekar dock att det har funnits händelser som bidragit till att hon mått dåligt. Hon 

berättar att hennes familj har funnits där som stöd när det behövs, men att hon helst inte 

berättar för sina föräldrar om sina problem. Maria belyser dock betydelsen av hennes syster 

och hur viktig hon är för hennes välmående. Hon berättar att de förstår varandra och har en 

öppen dialog om de motgångar som de möter. Problemen i Marias familj har kretsat kring att 

hon känt att föräldrarna varit för överbeskyddande och inte låtit Maria göra sina egna misstag. 

Hon berättar:  

”Om jag ska berätta någon nyhet så börjar de med att påpeka de konsekvenser som kan uppstå, 

jag vill ju att mina föräldrar ska säga att jag kommer klara det”.  

Maria beskriver att hon har en närmare relation med sin mamma och att det är hon, trots 

motstånd från Maria, som frågar och försöker få henne att berätta om sina problem. Maria 

upplever att hennes pappa aldrig brytt sig om hennes välmående i den bemärkelse att han 

frågat om hur hon mår, hon beskriver vidare att även om han funnits där för henne så vill hon 

inte ha en sådan far till sina barn. 

Maria berättar vidare om sin vänskapskrets och hon beskriver att hon enbart har några få nära 

vänner, dock är hon nöjd med storleken på vänskapskretsen då hon upplever att det kan vara 

energikrävande att ha för många vänner. Hon menar att kompisarna utgör en trygghet i livet 

och de bidrar till att hon orkar med vardagen, hon vänder sig oftare till sina vänner, än till sina 

föräldrar för att berätta om svårigheter. Dock upplever Maria att man inte ska älta sina 

problem för sina vänner då det kan tära på relationen.  

Utöver att goda vänner påverkar henne välbefinnande positivt så berättar Maria att hon också 

mår bättre då hon får ägna sig åt meningsfulla aktiviteter av fysisk karaktär. Hon berättar att 
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hon måste få röra på sig för att må bra, hon blir inte tillfredställd av att sitta hemma och titta 

på tv eller bara ta det lugnt.  

Marias vardagsliv består också av arbete och skola. Hon har efter några års funderingar sökt 

en utbildning som hon anser vara rätt. Hon tycker om att arbeta med människor och vill gärna 

bidra både till samhället och till de behövande. Hon tycker det är nyttigt att få ny kunskap och 

hon menar att: ”det är dags att ta tag i livet och börja plugga och inse vad man vill göra”.  

Enligt Maria är pengar ingen drivkraft utan hon tycker istället att det är viktigare att finna 

viljan till fortsatt utveckling och sträva efter att bli en god medmänniska. För tillfället har hon 

inte några storslagna drömmar utan berättar att efter avslutade studier vill hon finna en 

meningsfull sysselsättning. I framtiden vill hon också bilda familj och träffa en partner som 

hon kan dela livet med. Hon berättar dock att det inte finns något speciellt som driver henne 

till att uppnå dessa, hon anser att: ”det är ju mest så det ska vara, man ska ha vissa saker i 

livet”.  

Marias berättar vidare om samhället i stort och hur de olika valmöjligheterna kan utgöra en 

svårighet för individer. Hon berättar:  

”Det är ju mycket press på ungdomar och jag har själv känt det. Vissa skulle nog tycka att det 

vore lättare om man blev placerad i ett specifikt fack och så får man sedan anpassa sig därefter”. 

 Vidare beskriver hon att samhället uppmanar till reflexivitet gällande ens identitet, mål, 

framtidsplaner osv. I hennes dagbok skriver hon om sina funderingar:  

”Ungdomsåren är mycket längre idag, vi blir ju inte vuxna och till exempel, du behöver ju inte 

skaffa barn i 20 års ålder. Nu har du mer tid på sig att välja och byta väg. Förr gick man kanske 

i familjens fotspår, men idag vill samhället att man ska välja själv”.  

6.3 Johan 

 

Johan är 20 år gammal och bor tillsammans med sin flickvän i en mindre ort i Sverige. Johan 

har länge kämpat med ångest, oro och en känsla av uppgivenhet. Han berättar att han det gått 

så långt att han inte längre orkar träffa nya människor och behöver därmed inte dölja hans 

negativa känslor.  

”Eftersom jag bara umgås med människor som jag känner väl så kan jag vara mig själv i nästan 

alla situationer”.  
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Johan berättar vidare om sin familj och att han har positiva känslor gentemot sin mamma och 

sin styvpappa, men påpekar att det inte alltid varit så. Familjen har gått igenom många svåra 

händelser och Johans välbefinnande har påverkats. Han berättar en av händelserna: 

”Min mamma sa upp kontakten med mig och med ett av mina syskon, men sedan bad hon om 

ursäkt och har därefter varit väldigt snäll mot oss. Det var nog mest jobbigt för mitt syskon, jag 

ville verkligen att situationen skulle lösa sig”.  

Trots att det har funnits bristande kommunikation mellan Johan och hans föräldrar så vet han 

att dem alltid finns nära till hands. Hans mamma och styvpappa har försökt att få Johan att 

prata om sina känslor och svårigheter, men Johan har valt att hålla sina tankar för sig själv. 

Detta har resulterat i att han, för några år sedan, började isolera sig själv och blivit mer 

introvert.  

Johan har tre syskon som han anser vara av betydelse för hans välbefinnande. Han har goda 

relationer till alla syskonen och de pratar ofta om både positiva och negativa händelser. Johan 

lyfter också fram betydelsen av hans partner och om hur hon har fått hjälpa Johan under åren, 

de har en öppen kommunikation och Johan finner en trygghet i deras förhållande. Vidare 

berättar han att han har ett begränsat socialtnätverk som innefattar få vänner. Han anser att det 

är viktigt att ha vänner och att man finns där för varandra, dock menar han att man inte ska 

beklaga sig för mycket för dem då det kan upplevas som tröttsamt. Johan skriver i sin dagbok:  

”Jag tror det är viktigt med stöd, men sedan tror jag inte att man ska beklaga sig för mycket för 

dem, det kan förstöra relationen, jag vill ju vara glad när jag umgås med mina vänner”.  

Johan är idag arbetslös och får försörjningsstöd av socialen. Han har tidigare arbetat inom 

vården, men hans nedsatta välbefinnande begränsade honom och han var tvungen att sluta. 

Han anser att kunna ta hand om andra människor då han själv lider av återkommande ångest 

och känslor av oro var en utmaning. Han vill därför arbeta med något praktiskt och få in 

rutiner i vardagen, han berättar att han inte har några karriärsambitioner utan enbart vill arbeta 

för att kunna överleva och försörja sig själv. Johan har ett fåtal meningsfulla aktiviteter som 

han ägnar sig åt och han menar att i utförandet av dessa så kan han slappna av och stänga ute 

omvärlden.  

När Johan berättar om sin framtid så är hans högsta önskan att må bättre, han är dock osäker 

på hur hans framtid kommer att se ut och han försöker bara ta en dag i taget. Han vet dock att 

han vill ha ett arbete, men tror det kommer ta tid innan det uppfylls. Vidare berättar han om 
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hans negativa syn på samhället och han menar att det är synd att människan blivit så egoistisk 

och att istället för att hjälpa de behövande så satsar man istället på självförverkligande.  

6.4 Martin 

 

Martin är 24 år och bor för tillfället i en egen lägenhet i en mellanstor stad i Sverige. Han har 

under hela sitt liv stött på motgångar och svårigheter som har resulterat i ett sviktande 

välbefinnande, idag kämpar han med ångest, stress och nedstämdhetskänslor. Trots dessa 

negativa känslor så försöker Martin göra ett gott intryck på de människor han möter.  

”Jag är väldigt social när jag är med andra människor, då kommer den glada Martin fram. Jag 

spelar bra”.  

Anledningen till att han håller sina riktiga känslor inombords är för att han anser sig ha en 

skyldighet gentemot andra människor gällande att inte sprida negativ energi eller skylta med 

sina problem.  

Martin berättar vidare om sin familj och att han har under många år känt negativa känslor 

gentemot dem. Hans föräldrar skiljde sig när han var liten och hans mamma träffade därefter 

en ny man som Martin inte kom överens med. Martin beskriver att han var en sträng och elak 

person och under perioden då de alla levde under samma tak, kände sig Martin osynlig inom 

familjen. Hans motivation till livet var begränsad och han berättar om att leva i en sådan 

situation under många år har påverkat hans välbefinnande. På grund av familjesituationen 

drömde sig Martin ofta bort och längtade till den dagen han skulle få flytta hemifrån och få 

tillbaka sin frihet. Vändningen kom när Martins mammas man dog, då var han 17 år. Hans 

död bidrog till att relationen till familjen blev annorlunda och idag träffar Martin sin mamma 

ofta, han berättar att hon också har förändrats sedan händelsen. Han känner ett stöd från sin 

familj och vet att de skulle hjälpa till om han bad om hjälp, dock väljer han att inte berätta alla 

sina problem för dem. Martin anser att familjen är betydelsefull och han berättar:  

”Jag bearbetar med att förlåta min familj och det som hänt, jag måste ju det för att må bättre”.  

Martin beskriver också att han känner att han har ett stöd från sina vänner trots att de inte 

träffas så ofta. Den personen som är av stor betydelse för Martins välbefinnande är hans 

partner.  

”Vi har liknande situation och jag finner ett stöd i henne, hon hjälper mig och förstår mig. Hon 

motiverar mig till att klara av saker och hon är guld värd” . 
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Han berättar vidare att han inte skulle klara vardagen utan sina vänner, men påpekar ändå att 

familjen är den enhet som betyder mest.  

Martin har både arbetat och studerat, men på grund av stark ångest och oro har han inte klarat 

av att behålla jobbet eller att avsluta studierna. Han berättar om sina motgångar:  

”Det är jobbigt, det är synd för att jag gillar att plugga och arbeta och jag är bra på det. Jag 

ger allt, men så hamnar jag i en svacka så jag hamnar efter och kan inte komma ikapp och så 

håller det på så, det blir en ond cirkel”. 

 Just nu vill han enbart arbeta och vilket sorts arbete har ingen betydelse. Det som driver 

honom till att fortsätta försöka studera och arbeta är känslan av att vara någon och ha 

ett ”vanligt” liv. Han har skrivit i sin dagbok om sina funderingar:  

”Jag lever ju på andras skattepengar så det är tufft tycker jag, speciellt när det inte är det man 

vill, men man kommer inte ur det”.  

Martin är för tillfället arbetslös och får försörjningsstöd från socialen. Han berättar att stå 

utanför arbetsmarknaden är frustrerande, speciellt då man vill arbeta och bidra till samhället. 

Han vill känna sig behövd och längtar efter att få ingå i en gemenskap. Såldes påpekar han att 

han inte vill arbeta för att tjäna mycket pengar och han har inte heller några karriärsvisioner. 

Vidare berättar Martin att hans framtidplaner är att få leva ett ”normalt” liv.  

”Min dröm är att ha ett vanligt ’Svensson liv’, jag har inga stora förhoppningar, det har jag lärt 

mig att inte ha. Jag vill bilda familj också, ha barn, villa och hund”. 

Det som får Martin att må bra, förutom de människor som står honom nära, är hans intresse 

för teknik. Han intresse startade för 10 år sedan och har följt med sedan dess. Han berättar att 

han en dag skulle vilja arbeta inom teknikområdet. 

”Jag skulle vilja arbeta som det, men just nu vill jag bara komma in på arbetsmarknaden så det 

får förbli en hobby ett tag till”. 

Han berättar att även om han inte funnit en rak väg i samhället så ser han ändå positivt på 

samhällsutvecklingen och hur samhället erbjuder många olika valmöjligheter för ungdomar. 

Han förstår dock att det kan vara en utmaning för en del och att det borde finnas bättre 

vägledning och skyddsnät som kan ta emot ungdomen när denne faller.  
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6.5 Sara 

 

Sara är 24 år och bor i en egen lägenhet i en mindre stad i Sverige. Hon har under en längre 

period mått dåligt och upplever ångest, oro och bristande motivation. Sara inleder sitt 

berättande med att påpeka svårigheten med att behöva låtsas inför omgivningen och hon kan 

ibland känna att hon inte orkar vara den ”glada tjejen”. Detta bidrar till att hon i vissa 

situationer drar sig undan. Utåt sätt är hon social och glad, men upplever andra känslor 

inombords och att behöva uttrycka känslor som inte är riktiga upplever hon vara 

energikrävande och känner således en falskhet gentemot omgivningen.  

Sara lever idag ensam i en egen lägenhet och hennes föräldrar bor inte i samma stad. Sara 

beskriver att henne känslor gentemot familjen har pendlat under åren och att hon berättar att 

hon har en närmare relation med sin mamma. Hon har i sina dagboksanteckningar skrivit: 

”Min pappa flyttade hemifrån när jag var 14 år, eller han flyttade inte, men han har 

veckopendlat och när jag var liten reste han mycket så jag har inte haft så bra kontakt med 

honom när jag växte upp, så jag har väl lite svårare för pappa helt enkelt, även om vi nu kan 

prata på ett annat sätt så gör vi det inte så ofta, jag har närmare kontakt med min mamma”.  

Hon upplever att hennes mamma alltid finns till hands om problem skulle uppstå, men hon 

väljer att inte berätta sina djupaste tankar för sina föräldrar. Hon tror att strukturen inom 

familjen har påverkat hennes identitet och hennes handlingsmönster. Sara berättar att hennes 

familj inte visar kärlek genom ord eller fysisk kontakt och att det kan ha påverkat hur hon 

förhåller sig till sin omgivning.  

”De har haft stort inflytande i hur jag är, men vi är en tyst familj, vilket säkert påverkat hur jag 

är mot människor idag. Vi är ingen kramgo familj, ingen fysisk familj alls, på gott och ont 

kanske. Vi är ingen familj som säger att vi älskar varandra, jag har aldrig fått höra det, men 

man vet ju, de visar det genom handlingar”.   

På grund av att Sara haft blandade känslor inför sin familj så väljer hon istället att vända sig 

till sina vänner då hon anser att de ger ett bättre stöd. Hennes sociala nätverk är begränsat, 

men hon menar att de kamrater hon har är av stor betydelse och det finns en ömsesidig 

förståelse.  

”Jag vet att dem alltid finns där och jag behöver inte säga så mycket till dem om hur jag mår, de 

förstår mig. Jag behöver inte älta mina problem med någon av dem och jag behöver inte 

förklara varför jag är som jag är eller varför jag gör som jag gör” 
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Sara är för tillfället arbetslös, men har under många år befunnit sig i den akademiska världen. 

Hon har dock känt på det faktum att samhället erbjuder individer en rad olika valmöjligheter 

och det har fått henne att bli osäker på vad hennes mål med studierna är, hon berättar:  

”Det påverkar mig att jag har läst så många olika saker, det bidrar till att jag inte vet vad jag 

vill, jag hittar inte rätt. Det är mycket jag är intresserad av, men vet inte hur jag ska få ihop det”.  

Sara berättar också att det som driver henne är det faktumet att hon måste arbeta, det förväntas 

av en. Hon måste ha en inkomst för att kunna ha en egen lägenhet och leva ett vuxenliv. Hon 

har dock inte funnit vilken väg hon ska ta för att finna ett tillfredsställande arbete och ett 

arbete där hon inte trivs bidrar enbart till att Sara känner negativa känslor och att arbetet är 

meningslöst.  

Sara berättar att hon inte har några framtidsplaner, dock har hon drömmar, men hon tror inte 

att dem kommer att uppfyllas. Hon berättar:  

”Jag har ingen storslagen dröm, men det är ändå för bra för att vara sant, jag vill ha en familj, 

men tror inte det kommer hända någonsin. Det är inget som driver mig att uppnå dessa drömmar, 

jag har redan gett upp för det är ändå omöjligt, framtiden är tom och så som jag mår nu 

kommer följa med, jag ser inget slut”. 

Hon upplever att samhällskraven stressar och pressar ungdomar. De individer som inte funnit 

motivation halkar efter och det finns inte tillräckligt med hjälp att få. Hon upplever att 

samhället förväntas att man ska vara lycklig och alltid vilja ha mer.  

”Man måste sträva efter lycka, även om jag tror att det flesta inte är lyckliga. Men samhället 

förutsätter att man ska ha mål och inte vara nöjd med sin situation utan alltid sträva efter mer”. 

Det som får Sara att orka med vardagen är bland annat hennes intresse för konst, teater och 

musik. Hon ser hennes fria tid som viktigt då hon även träffar människor och får infinna sig i 

ett sammanhang. När hon utför dessa aktiviteter känner hon sig behövd och hon tillhör en 

gemenskap. Hon får också träffa likasinnade med samma intressen vilket har positiv inverkan 

på hennes välmående. Utöver meningsfulla aktiviteter så tror Sara att relationer är av 

betydelse för individers välbefinnande. 
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7. Analys 
 

Analysen lyfter fram hur ungdomarna förhåller sig till uppsatsens valda samhällsarenor och 

sociala arenor och jag har valt att lyfta fram hur förändringarna, både negativa och positiva, 

påverkat ungdomarnas välbefinnande. Vidare presenteras två tematiseringar, den ena påvisar 

de svårigheter ungdomarna upplever och sedan diskuteras betydelsen av de olika arenorna.  

7.1 Individualiseringens påverkan på de sociala banden 

7.1.1 Svårigheter 

 

Att lyfta fram de svårigheter som ungdomarna beskriver i relation till de sociala banden anser 

jag vara relevant då detta synliggör hur samhället och förändringar inom sociala arenor kan 

bidra till att ungdomarna upplever att de förväntas vara på ett visst sätt och kunna interagera 

med omgivningen. Beck (2002) menar att människan måste lära sig att vara flexibel och 

anpassningsbar för kunna hantera de förändringar som sker inom olika arenor. 
145

 Ur 

ungdomarnas berättelser finns det tydliga exempel på hur de försöker uppvisa dessa 

egenskaper i relation till omgivningen. Samtliga informanter upplever att omgivningen har en 

positiv bild av dem och de får intrycket av att människor som de möter inte uppfattar att de 

egentligen mår dåligt. Ur deras berättelser synliggörs det således att när ungdomarna befinner 

sig i offentliga sammanhang känner de sig tvungna att spela en roll och inte låta deras riktiga 

känslor ta över framförandet.
146

 Martin beskriver att han anser sig ha en skyldighet gentemot 

sin omgivning och att de inte ska behöva ta del av hans svårigheter: 

”Jag är väldigt social när jag är med andra människor, då kommer den glada Martin fram. Jag 

spelar bra”.  

Även Maria berättar att hon försöker dölja sina känslor och det på grund av att hon inte vill att 

omgivningen ska få ett negativt intryck av henne. Dock kan det vara en utmaning att behöva 

göra ett framträdande som är tillverkat endast för att tillfredställa de förväntningar som 

finns.
147

 Sara, Martin och Maria påpekar svårigheten med att behöva låtsas inför omgivningen 

och att det kan vara energikrävande. Goffman (2006) beskriver att när en individ genomför ett 

framförande så förutsätter denne att publiken tar de intryck som framskapas på allvar, men att 
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individen själv kan reflektera över äktheten i framförandet.
148

 I ungdomarnas berättelser lyfts 

denna fundering och de känner en falskhet gentemot omgivningen. Ungdomarna upplever inte 

att deras framförande är övertygade och de resulterar i att de flesta berättar att de ibland drar 

sig undan och därmed undkommer situationen. För att beskriva ungdomarnas agerande inför 

omgivningen används begreppet främre region. När de befinner sig i denna region så 

framhävs vissa sidor och de försöker anpassa sig till omgivningens normer, exempelvis om de 

rör sig med en grupp främlingar kan de behöva anpassa sitt framförande för att ge intrycket av 

att de upprätthåller gruppens normer.
 149

 

De sociala banden
150

 som ungdomarna skapar till omgivningen kan antas präglas av otrygghet 

då Sara, Martin och Maria beskriver hur de hamnar i liknande situationer, vidare beskriver 

Karl hans relation till omgivningen:   

”Omgivningen uppfattar mig som något helt annat, jag går runt och spexar och skojar, jag tror 

att folk tror att jag är jätteglad, alltså de människor som inte känner mig på djupet”.  

Johan är den enda som inte upplever svårigheter i bemötandet med omgivningen, han 

beskriver att han i stor utsträckning undviker offentliga tillställningar och umgås enbart med 

människor som han känner sig trygg med.  

Ungdomarna lyfter också hur svårigheter inom familjen har påverkat deras välbefinnande. De 

negativa händelser som inträffat inom familjen kan ha bidragit till att ungdomarna någon gång 

känt negativa känslor gentemot föräldrarna och det kan i sin tur ha skadat de sociala banden. 

Scheff (1997) menar att strukturen av de sociala banden inom familjen kan påverka 

ungdomarnas utveckling.
 151

  Martin har under många år levt under osäkra familjeförhållanden 

och på grund av både hans mamma och hennes mans beteende så utvecklade Martin en rädsla 

mot föräldrarna och han isolerade sig från familjen.
152

 Vidare berättar även Johan att 

situationer inom hans familj bidragit till ett sviktande välbefinnande och en av händelserna 

var när hans mamma sa upp kontakten med honom: 

”Min mamma sa upp kontakten med mig och med ett av mina syskon, men sedan bad hon om 

ursäkt och har därefter varit väldigt snäll mot oss. Det var nog mest jobbigt för mitt syskon, jag 

ville verkligen att situationen skulle lösa sig” 
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Att en förälder överger eller visar bristande intresse kan, enligt Scheff (1997), resultera i att 

ungdomarna isolerar sig.
153

 Både Sara och Maria har en osäker relation till sina fäder och 

både har upplevt saknad och Sara berättar om hennes relation till sin pappa: 

”Min pappa flyttade hemifrån när jag var 14 år, eller han flyttade inte, men han har 

veckopendlat och när jag var liten reste han mycket så jag har inte haft så bra kontakt med 

honom när jag växte upp, så jag har väl lite svårare för pappa helt enkelt, även om vi nu kan 

prata på ett annat sätt så gör vi det inte så ofta, jag har närmare kontakt med min mamma”.  

Vidare beskriver hon även om vilken karaktär de sociala banden har i hennes familj: 

”De har haft stort inflytande i hur jag är, men vi är en tyst familj, vilket säkert påverkat hur jag 

är mot människor idag. Vi är ingen kramgo familj, ingen fysisk familj alls, på gott och ont 

kanske. Vi är ingen familj som säger att vi älskar varandra, jag har aldrig fått höra det, men 

man vet ju, de visar det genom handlingar”.   

Dessa händelser som ungdomarna berättar kan ha skadat deras band, och Scheff (1997) menar 

att det finns två olika former av hot som kan uppkomma mot ett tryggt band. I Martin, Johan 

och Saras situation kan bandet varit för löst och resultatet kan således vara isolering.
 
Scheff 

(1997) menar att ett sådant band kan innebära att partnerna i relation har svårt att förstå 

varandra.
154

 Vidare beskriver Maria att hon i stället upplever att sina föräldrar är för 

överbeskyddande och inte låtit henne begå sina egna misstag. 

”Om jag ska berätta någon nyhet så börjar de med att påpeka de konsekvenser som kan uppstå, 

jag vill ju att mina föräldrar ska säga att jag kommer klara det”. 

Denna situation kan tolkas som att de sociala banden mellan Maria och hennes föräldrar kan 

vara uppslukande. Att ett band är för hårt kan enligt Scheff (1997) bidra till att Maria förstår 

och omfattar synpunkterna av sina föräldrar på bekostnad av sina egna känslor eller 

värderingar.
155

 Ovanstående argumentation kan vara en förklaring till varför de flesta 

informanterna väljer att hålla en stor del av sin bakre region stängd för föräldrarna.
156
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7.2 Individualiseringens påverkan på arbete och utbildning 

7.2.1 Svårigheter 

 

Ur ungdomarnas berättelser beskriver de svårigheter i relation till arbete och utbildning, men 

trots detta så lyfter de fram vikten av att ha en inkomst och därmed kunna ha egen bostad och 

leva självständigt. Ur min tolkning verkar de förändrade villkoren på arbetsmarknaden 

påverka ungdomarnas inställning.  

Att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden kan, för vilken ungdom som helst, vara en 

utmaning.
157

 För att kunna inneha fördelar i det moderna samhället krävs det att ungdomar har 

förmågan att aktivt anstränga sig för att kunna hantera den hårda konkurrensen som råder.
158

 

Informanterna kan utgöra ett exempel på ungdomar som inte klara av pressen och kraven och 

kan därmed drabbas av utslagning. Förändringarna som skett under de senaste 10 åren har 

påverkat ungdomarnas möjligheter till egen försörjning och självständigt liv.
 159

 

Individualiseringen har bidragit till att människan idag, på egen hand, får träda in på 

arbetsmarknaden och riskerar då att utsätta för dess svårigheter och motgångar.
160

 Samtliga 

informanter har för tillfället egen bostad, men enbart två av dem har någon form av 

sysselsättning. Karl arbetar som säljare och Maria studerar. Johan och Martin får hjälp från 

socialen i form av försörjningstöd, något som Martin anser vara frustrerande: 

”Jag lever ju på andras skattepengar så det är tufft tycker jag, speciellt när det inte är det man 

vill, men man kommer inte ur det”. 

För både Martin och Johan har deras nedsatta välbefinnande begränsat deras förmåga gällande 

arbete och utbildning. Det har varit en utmaning för dem att fullfölja påbörjade studier eller 

arbete.
161

 Martin berättar: 

”Det är jobbigt, det är synd för att jag gillar att plugga och arbeta och jag är bra på det. Jag 

ger allt, men så hamnar jag i en svacka så jag hamnar efter och kan inte komma ikapp och så 

håller det på så, det blir en ond cirkel”. 

Att försöka genomföra ett framförande trots att man upplever negativa känslor kan vara svårt. 

Goffman (2006) menar att på arbetsplatsen är det oftast i den främre regionen som 
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aktiviteterna utförs.
162

 Det gäller att behålla masken och framhäva visa sidor av jaget och som 

arbetare förväntas man producera en viss kvantitet inom en viss tidsram och då de upplever 

arbetet vara psykiskt påfrestande blev situationen ohållbar.
163164

 Deras bakre region och den 

undertryckta faktan blottades och det kan därmed varit omöjligt att genomföra ett positivt 

framförande.
165

 Att behöva visa sina svagheter, som är gömda i den bakre region, för 

omgivningen kan kännas som ett misslyckande och Goffman (2006) menar att om en 

utomstående får beskåda en aktivitet som inte överrensstämmer med det intryck som 

individen vill framhålla kan den påkomna känna sig nervös eller illa till mods.
166

   

Vidare anser Beck (2002) att en konsekvens av individualiseringen är att arbetslöshet idag 

anses vara ett personligt misslyckande. Han menar att samhället förutsätter att människor ska 

ta ansvar för sina egna val och därmed sina misslyckanden.
167

 Martin och Johan beskriver 

deras frustration över att vara exkluderade från arbetsmarknaden och därmed inte få 

möjligheten att bidra till samhället. Ingen av dem trivs med att vara arbetslös, men de har 

accepterat situationen. Varken Martin eller Johan berättar att de får något annat stöd, än det 

ekonomiska, från samhället. Ur deras berättelser om arbetslivet går det inte att urskilja att de 

upplever känslor som säkerhet och trygghet.
168

 Deras öden har blivit personliga och även om 

problemet kan antas vara beläget inom systemet så menar Beck (2005) att samhälleliga kriser 

förvandlas till individuella
169

 och att uppleva avsaknad av stöd från samhället i utsatta 

situationer kan resultera i skuldkänslor oro, ångest och depression.
170

 

7.3 Individualiseringens påverkan på inställningen till samhället 
och framtiden 

7.3.1 Svårigheter 

 

Majoriteten av ungdomarna upplever att det finns villkor inom de olika samhällsarenorna som 

påverkar deras välbefinnande negativt och det handlar i stor utsträckning om att ungdomarna 

upplever att de måste möta samhällskraven trots att deras nedsatta välbefinnande begränsar 
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dem. Beck (2002) anser att samhället utgörs av krav, kontroll och begräsningar
171

 och även 

Giddens (1999) finner brister i strukturerna som råder. Ur ungdomarnas berättelser 

framkommer det att de känner en bristande tro till samhället och de känner att dess utveckling 

inte gynnat dem. Den nationella folkhälsokommittén påpekar således att de grupper som anser 

sig vara betydelselös och marginaliserade kan uppleva stress, ångest och oro.
172

 Att vissa av 

ungdomarna tydligt lyfter fram att de har en önskan om att känna sig behövd och att de vill 

bidrar med något, så kan detta tolkas som att dessa känslor är något som de för tillfället inte 

upplever.  

Vidare menar Giddens (1999) och Beck (2002) att människan måste skapa sin egen biografi 

och det kan vara en utmaning då valmöjligheterna i det moderna samhället endast ökar.
173174

 

Maria berättar att hon upplever att samhället uppmanar till reflexivitet gällande ens identitet, 

mål, framtidsplaner osv. Hon berättar:  

”Ungdomsåren är mycket längre idag, vi blir ju inte vuxna och till exempel, du behöver ju inte 

skaffa barn i 20 års ålder. Nu har du mer tid på sig att välja och byta väg. Förr gick man kanske 

i familjens fotspår, men idag vill samhället att man ska välja själv”.  

Ungdomarna måste således, dagligen, genomföra olika val.
175

 Beck (2002), i linje med 

Giddens (1999) menar att individer rör sig i ett osäkert samhälle där bland annat 

nationalstaten och traditioner är på tillbakagång och det finns istället en förväntan på att 

ungdomar ska finna sin egen väg.
176

 
177

Maria beskriver:  

”Det är ju mycket press på ungdomar och jag har själv känt det. Vissa skulle nog tycka att det 

vore lättare om man blev placerad i ett specifikt fack och så får man sedan anpassa sig därefter”.  

Ur min tolkning har informanterna således märkt av att de krav som ställs inom olika arenorna 

i samhället har påverkat deras välbefinnande negativt. Maria berättar att utbudet som 

samhället erbjuder utgör en press på dagens ungdomar. Även Martin delar denna uppfattning, 

dock anser han att samhällsutvecklingen kan vara gynnsam för vissa. Återigen går det att 

antyda att ett individualiserat samhälle kan gynna de individer som har förmågan och 

motivation till självförverkligande.
178

 Giddens (1999) menar att på grund av livsstilens 
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dominans så tvingas individer mer eller mindre att välja, dock är inte alla livsstilar tillgängliga 

för alla utan det påverkas bland annat av grupptryck, förebilder och socioekonomiska 

förhållanden.
179

 Karls inställning till samhället har han anammat från sin mamma och han kan 

antas ha henne som förebild och för att leva upp till familjens normer blir hans livsstilsval 

begränsade. Han berättar: 

”Jag tycker människor behandlar varandra på ett fruktansvärt sätt och det vore bara löjligt att 

gå runt och låtsas som att allt på denna jord är frid och fröjd, det finns så mycket som 

människan borde ta tag i” 

Han kan finna svårigheter i att genomföra och anpassa sitt framförande så att de lever upp till 

samhälleliga normer och förväntningar.
180

 Han finner således inte någon relevans i att ”gå 

runt och låtsats” vilket kan resultera i att de undertryckta aktiviteterna i den bakre regionen, i 

vissa situationer kan komma att spegla framförandet i den främre.
181

  

Beck (2002) diskuterar hur en individ ska agera för att kunna inneha fördelar i dagens 

samhälle och om en jämförelse med informanterna görs går det att finna skillnader. Han 

menar att det är viktigt att kunna sätta upp mål och ha en långsiktig plan och detta är något 

som inte överensstämmer med informanterna.
182

Samtliga ungdomar prioriterar deras 

välbefinnande och Karl och Sara berättar att de inte har några framtidsplaner eller mål. Karl 

berättar: 

”Jag ser ingen framtid, jag har persiennerna nerdragna och jag lever i nuet. 

Sara anser att hennes framtid ser mörkt ut och att det inte är någon idé att kämpa: 

”Jag har ingen storslagen dröm, men det är ändå för bra för att vara sant, jag vill ha en familj, 

men tror inte det kommer hända någonsin.”Det är inget som driver mig att uppnå dessa 

drömmar, jag har redan gett upp för det är ändå omöjligt, framtiden är tom och så som jag mår 

nu kommer följa med, jag ser inget slut”. 

Ingen av ungdomarnas drömmar är orealistiska utan det handlar enbart om att uppnå 

tillfredställande välbefinnande och leva under ”normala” förhållanden, Martin berättar:   

”Min dröm är att ha ett vanligt ’Svensson liv’, jag har inga stora förhoppningar, det har jag lärt 

mig att inte ha. Jag vill bilda familj också, ha barn, villa och hund”. 
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Även Johan har inte heller några storslagna drömmar, utan han vill må bra och ha ett arbete. 

Han berättar att man måste ha tålamod och han är medveten om att hans drömmar kommer ta 

tid innan de uppfylls. Det är således också möjligt att dra paralleller mellan ungdomarnas 

berättelser och Becks (2005) beskrivning om skillnader gällande människors mål med livet. 

Ingen av ungdomarna beskriver att de önskar att ”förverkliga sig själva” eller ”finna sitt jag” 

utan istället lyfter de fram mål som beskriver en önskan om ett ”lyckligt” familjeliv, ett arbete 

och trygga sociala band. 
183

 

Vidare går det att antyda att det som saknas hos ungdomarna kan vara motivation och viljan 

och då Beck (2002) menar att individers motivation finns inom dem, i deras viljor, uppblåsta 

förväntningar och omättliga hunger, är det svårt att applicera detta antagande på ungdomarnas 

beskrivningar.
184

 I berättelserna går det att urskilja att de inte har några förväntningar, viljor 

eller omättlig hunger, utan de har istället förlorat tron på samhället samt på dem själva och 

deras möjligheter. Sara berättar att de ungdomar som inte klarar av att hantera de krav som 

finns halkar efter och blir därmed undertryckta av samhället. Hon upplever också att det kan 

uppfattas som avvikande om man inte ger intrycket av att man vill klättra i den hierarkiska 

samhällstrappan: 

”Man måste sträva efter lycka, även om jag tror att det flesta inte är lyckliga. Men samhället 

förutsätter att man ska ha mål och inte vara nöjd med sin situation utan alltid sträva efter mer”. 

Att samhället förväntar att ungdomar ska känna motivation uppfattas av informanterna som 

frustrerande. Det kan därmed bli ett för stort glapp mellan de framträdande ungdomarna 

genomför i den främre regionen och ungdomens egentliga upplevelser i den bakre regionen.
185

   

Beck (2002) menar vidare att det är viktigt för individer att kunna erkänna svårigheter, 

acceptera nederlag och finna kraften till att börja om på nytt.
186

 Ur min tolkning av 

berättelserna så uppfattar jag att samtliga har erkänt de svårigheter de stött på, och även 

accepterat nederlag. Trots detta så menar både Sara och Karl att deras inställning till framtiden 

och samhället är negativ. Det finns dock en liten gnista kvar hos Johan, Maria och Martin som 

ändå tror att de en dag kommer erhålla sina drömmar. De försöker fortfarande att betona vissa 

delar av deras jag
187

 och hoppas att de, inom sin tid, kommer må bättre.  
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7.4 Sammanfattning 

 

De svårigheter som ungdomarna lyfter fram anser jag beskriva hur de förändrade villkoren 

inom samhällsarenor och sociala arenor har påverkat dem och deras situation. Jag anser att 

ovanstående tematisering synliggör svårigheter med att röra sig i det moderna samhället då 

man har invändningar gentemot de krav och villkor som präglar de olika arenorna. Jag finner 

att individualiseringen påverkat de presenterande arenorna i den bemärkelsen att ungdomarna 

förväntas ta eget ansvar och ställning till familjeproblematik, arbetslivet och till samhället i 

stort. Jag upplever också att det finns en empati hos informanterna gentemot individer som 

stöter på motgångar. Det finns en medvetenhet om att individualiseringen påverkar alla, vare 

sig man accepterar de ändrade villkoren eller inte. Vidare i ungdomarnas berättelser, lyfter de 

fram de arenorna som är av betydelse för deras välbefinnande och därmed vikten av trygga 

sociala band.  

7.5 Betydelsen av sociala relationer för ungdomarna 

 

Ur ungdomarnas berättelser är det möjligt att urskilja att samtliga har människor i sin närhet 

som, i större utsträckning än omgivningen, har fått ta del av deras äkta känslor och svårigheter. 

Dessa individer är de som rör sig inom de sociala arenorna, vilket utgörs av familj och vänner.  

De berättar om sin relation till olika familjemedlemmar och betydelsen av att veta att de finns 

till hands. Berglund (1998) menar att familjen kan utgöra en central grundsten i ungdomarnas 

uppväxt. Det är inom denna arena som ungdomen kan få kunskaper om hur man kan hantera 

svårigheter och motgångar.
188

 De sociala banden som skapas mellan familjemedlemmar kan 

präglas av trygghet.
189

 Som Scheff (2004) beskriver innefattar säkra sociala band ömsesidig 

förståelse och en känsla av stolthet.
190

 När Karl beskriver sin relation till sin mamma kan man 

ana att han känner en viss stolthet i deras band: 

”Min mamma är typ en av de sju personerna som ser på världen så som jag gör. Jag pratar med 

henne om allt, vi kan sitta i flera timmar och prata om hur hemsk världen är . 

I detta sociala band kan man således urskilja att Karl och hans mamma förstår varandra och 

Karl berättar att hans mammas värderingar är något som han anammat och identifierar sig 

med. 
191

 Ur ungdomarnas berättelser lyfts flera exempel på trygga sociala band fram
192

, Johan, 
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Maria och Karl beskriver betydelsen av att ha en god relation till sina syskon och även Martin 

och Johan som lever i förhållande berättar hur deras partners har en positiv inverkan på deras 

välbefinnande, Martin berättar: 

”Vi har liknande situation och jag finner ett stöd i henne, hon hjälper mig och förstår mig. Hon 

motiverar mig till att klara av saker och hon är guld värd”.  

Samtliga informanter berättar även att vänner är av stor betydelse för deras välmående och de 

berättar att utan vänner är det svårt att ta sig igenom livets motgångar. Även om familjen 

utgör en viss trygghet så kan det vara lättare att berätta om sina problem för sina kamrater. 

När de beskriver deras umgänge påpekar alla att de har få vänner, dock känner ingen 

avsaknad av kamrater utan trivs med att ha få nära personer runt omkring sig. De berättar att 

de vänner som de tyr sig till är de som befinner sig i liknande situationer som dem själva och 

att det underlättar då de kan förstå varandra.
193

 Sara berättar om sina vänskapsrelationer: 

”Jag vet att dem alltid finns där och jag behöver inte säga så mycket till dem om hur jag mår, de 

förstår mig. Jag behöver inte älta mina problem med någon av dem och jag behöver inte 

förklara varför jag är som jag är eller varför jag gör som jag gör”. 

 Deras beskrivning av vänskaprelationer överensstämmer med Scheff (1997) och Berglund 

(1998) som menar att ungdomar kan söka sig till individer med liknande livsstil och 

inställning.
194 195

Berglund (1998) menar att kamrater kan vara av stor betydelse under 

ungdomsåren och kan till och med ta över familjens roll som normgivare och 

inspirationskälla.
196

 Både Sara och Maria berättar att de, istället för att ta hjälp av familjen, 

vänder sig till sina vänner när de stöter på motgångar. Gemensamt för dessa trygga sociala 

band, oavsett om det är mellan syskon, vänner, föräldrar eller partners, så finner ungdomarna 

ett stöd och en säkerhet. Tillskillnad från ungdomarnas relation till omgivningen får deras 

nära umgängeskrets en större inblick i deras bakre region. När ungdomarna befinner sig i 

trygga situationer kan den undertryckta faktan bli synlig igen. Goffman (2006) menar att i den 

bakre regionen finns det möjlighet för ungdomen att kliva ur sin roll och vila från sina 

repliker.
197

 Dock berättar samtliga att det finns en gräns i hur mycket de avslöjar för sina 

vänner och det kan finnas olika anledningar till varför ungdomarna inte håller den bakre 
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regionen öppen. Johan berättar att det kan tära på relationen om man ständigt klagar över sin 

situation.  

”Jag tror det är viktigt med stöd, men sedan tror jag inte att man ska beklaga sig för mycket för dem, det kan 

förstöra relationen, jag vill ju vara glad när jag umgås med mina vänner”. 

Utöver att sociala band kan bidra till gemenskap och inkludering, har även vissa av 

ungdomarna beskrivit deras önskan om att känna att de vill bidra till samhället genom arbete. 

Trots att de upplever svårigheter med att anpassa sig till dagens arbetsmarknad så berättar de 

att de finns sysselsättningar som de skulle föredra och som skulle påverka deras 

välbefinnande positivt, dock är de osäkra på om deras drömmar kommer förverkligas.  

7.6 Arbetets betydelse för ungdomarna 

 

Eftersom det i analysen framkommer att ungdomarna inte alltid har en positiv inställning till 

arbete så anser jag det vara relevant att diskutera och problematisera hur förändrade villkor 

kan ha påverkat dem och som Nilsson anser (1996) så har dagens ungdomar, till skillnad från 

tidigare generationer, en längre och krokigare väg från skola till arbetsliv. Det behöver inte 

längre finnas några självklara val utan de kan i stor utsträckning handla om individens egna 

förmågor och egenskaper.
198

  

Nilsson (1996) påpekar betydelsen av att ha ett arbete och därmed känna tillhörighet och 

delaktighet. Denna uppfattning delas av Maria och Martin som anser att en sysselsättning är 

viktig för deras välbefinnande. För att förklara Martin och Marias drivkraft för arbete används 

Fribergs (1975) typologi där fokus hamnar på den normativa drivkraften, vilket innebär att de 

känner ett socialt behov, de vill inkluderas i en grupp och känna tillhörighet.
199

 Gillbergs 

avhandling (2010) beskriver att denna drivkraft utvecklas och reproduceras genom 

socialisationsprocessen, att arbete ses som en norm, medan de individer som inte arbetar ses 

som lättjefulla, suspekta eller onormala.
200

 Denna uppfattning överensstämmer dock inte med 

praxis, till exempel de ungdomar som är arbetslösa kan uppleva begräsningar i välbefinnande 

och därför klarar de inte av att utföra arbetsuppgifter. Verkligheten ser också ut så att 

ungdomar har svårt att få en säker anställning i form av heltid eller fast.
201

 Karl, Johan och 

Sara berättar att de arbetar endast för att kunna försörja sig själva och inneha de ting som 
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likställs med vuxenlivet. Dock är alla överens om att arbeta är något som individer ska göra 

och därmed faller samtliga inom den normativa drivkraften.
202

 Karl berättar om sin inställning: 

”Jag har inget mål med mitt arbete, jag vill aldrig drivas av jakten efter pengar. Att ha ett arbete 

betyder enbart att jag kan ha råd med mat och en lägenhet”.  

Trots att ett flertal av ungdomarna har en negativ inställning till deras tidigare arbeten så 

försöker Sara och Maria att hålla sin bakre region stängd för sin publik och därmed 

undanhålla den negativa faktan.
203

 På en arbetsplats eller inom den akademiska arenan finns 

det ett antal normer som individer måste anpassa sig till och när det blir nödvändigt måste 

ungdomarna vara beredda på att ge intrycket av att de är engagerade i deras sysslor.
204

 

Samtliga har dock liknande inställning, de drivs inte av den ekonomiska belöningen, de vill 

enbart erhålla den ekonomiska standarden så det kan klara av egen försörjning. Denna 

beskrivning motsätter Bunar och Trondmans (2001) presentation om att arbete i dagens 

samhälle betyder mer än enbart förtjänsten.
205

 I och med framväxten av det moderna 

samhället och individualiseringen kan man se att den höga arbetsdelningen som råder bidragit 

till att de flesta av ungdomarna inte känner att deras tidigare arbeten varit meningsfulla.
206207

 

Denna upplevelse går att beskriva med att nya samhälliga strukturer kan bidra till att det 

uppstår anomi i relation till deras sysselsättning.
208

 Durkheim (2006) hade en uppfattning om 

att det mekaniska samhället, med en låg arbetsdelning, hämmade individers utveckling samt 

möjligheter och att den andra idealtypen som växte fram bidrog till att människor kunde skapa 

sin egen individualitet.
209

 Ingen av ungdomarna uttrycker att deras arbeten varit 

tillfredställande utan att det istället handlar om ”ströjobb” som de endast accepterat så det kan 

leva självständigt. Denna uppfattning stöds av Ungdomsrapporten (1996) som menar att 

dagens ungdomar skiljer på arbete och arbete.
210

 Att ungdomarna inte finner sitt arbete 

meningsfullt kan också bero på att de inte finns möjligheten att jobba med det dem önskar. 

Karl berättar om sitt drömjobb: 

”Jag vill kunna överleva på musiken, det är något som jag verkligen gillar att göra. 
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Även Martin har en vision om att i framtiden arbeta med sitt intresse, dock prioriterar han för 

tillfället bara att komma in på arbetsmarknaden: 

”Jag skulle vilja arbeta som det, men just nu vill jag bara komma in på arbetsmarknaden så det 

får förbli en hobby ett tag till”. 

Sara berättar att hon inte har funnit ett arbete som varit tillfredsställande och hon menar att ha 

en sysselsättning som hon inte trivs med endast bidrar till negativa känslor. I informanternas 

berättelser blir det således synligt att de skiljer på arbete och arbete
211

 och detta synsätt kan 

därmed bidra till anomi i relation till arbetsplatsen.
212

 Inom de gamla strukturerna fanns det 

möjlighet för arbetstagaren att ha någon form av kontroll över produktionen och även hur 

arbetet skulle genomföras, denna möjlighet är idag sällsynt.
213

 I och med individualiseringen 

kan det skapats en distans mellan arbetstagare och arbetsgivare och att ungdomarna känner sig 

maktlösa och att deras arbete är meningslöst. Karls berättelse exemplifierar antagandet, han 

arbetar som säljare, men trivs inte och anledning är att han inte stödjer tanken om 

självförverkligande. Han anser att den konkurrens som finns på dagens arbetsmarknad bidrar 

till egosim och att det helt enkelt handlar om att vara bäst. Han berättar: 

”Om alla tävlar om att komma etta så kommer ju inte alla att komma etta och då faller hela 

idén ”. 

Att inte ha motivation till att avancera på sin arbetsplats kan bidra till att de känner att deras 

arbete inte ger dem något, förutom en inkomst. När arbetslivet, för tillfället, inte är 

tillfredställande beskriver ungdomarna vikten av meningsfulla aktiviteter och att i utförandet 

av dessa kan de känna glädje och de kan pausa från samhällskraven och ägna sig åt något de 

finner meningsfullt. 

7.7 Betydelsen av meningsfulla aktiviteter 

 

Samtliga ungdomar berättar om deras fria tid och hur den påverkar deras välbefinnande 

positivt och jag fann att samtliga talade om sina intressen med stort engagemang. De är under 

den fria tiden som ungdomarna kan kliva ur sin roll och enbart ägna sig åt något de anser vara 

meningsfyllt.
214

  I de flesta berättelserna så framkommer det att det finns en osäkerhet 
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gällande framtidsplaner och mål, dock har det lätt att beskriva deras fria tid och hur deras 

aktiviteter hjälper dem att orka med vardagen. 

Tillskillnad från förr så använder dagens ungdomar, i större utsträckning, den fria tiden till att 

skapa identiteter, livsprojekt och därmed mogna och utvecklas som person.
215

 Även skapas 

det möjligheten till att få infinna sig i ett sammanhang och möta likasinnade vilket kan 

påverka ungdomen positivt.
216

 Saras beskriver just hur hennes aktiviteter bidrar till att hon 

känner sig behöv och vikten av att möta människor med likande intressen. Marias intressen är 

av fysisk karaktär och hon menar att det är av betydelse för hennes välbefinnande, under 

aktivitetens utförande kan hon koppla bort negativa tankar och endast fokusera på aktiviteten. 

Hon finner ingen tillfredställelse i att enbart befinna sig i hemmet då negativa tankar gör sig 

påmind.  Både Karl och Martin har till och med en önskan om att få arbeta med sina intressen 

och Karl berättar: 

”Jag vill kunna överleva på musiken, det är något som jag verkligen gillar att göra. Jag har fått 

en nytändning med musiken och jag tar allt mitt mörker och ångest och skriver texter. Musiken 

betyder väldigt mycket”  

En aktivitet kan fylla en rad olika funktioner, den kan utgöra en statusmarkering, vara en väg 

in i arbetslivet, fylla ett tomrum eller tillfredställa ungdomens fysiska eller psykiska hälsa.
217

 

För att beskriva informanternas val av aktivitet i relation till deras välbefinnande använder jag 

mig av Beard och Raghebs (2004) modell
218

 som beskriver olika betydelsen en aktivitet kan 

ha.
219

  

Både Sara och Karl ägnar sig åt aktiviteter av estetisk karaktär, men även kan deras intressen 

vara av psykologisk, avslappande och social betydelse. De berättar att deras aktiviteter får 

dem att känna en viss glädje samt deltagande och deras aktiviteter kan också ses som 

utmaningar. Det kan också vara avslappnande att få fokusera på något som känns meningsfullt, 

vilket kan resultera i att de för stunden känner avkoppling från stress och spänningar. Maria är 

den enda som ägnar sig åt fysisk aktivitet och det kan det vara viktigt för Maria att känna gott 
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hälsotillstånd och välmående, dock kan hennes intresse också vara av psykologisk betydelse 

då hon mentalt kan fokusera på aktiviteten och ta avstånd från negativa känslor.
220

  

Både Johan och Martin har, i större utsträckning än de övriga, stillasittande intressen, deras 

aktiviteter kan således vara av avslappande och psykologisk betydelse. Att få stänga ute 

omvärlden och enbart ägna sig åt en aktivitet som frambringar glädje och avslappning kan 

vara befriande.
221

  

Som den forskning jag presenterat påpekar så kan meningsfulla aktiviteter utgöra en vital del i 

relation till ungdomarnas återhämtningsprocess.
222

 Inom den fria tiden och dess medföljande 

aktiviteter tillåter ungdomarna att kliva ur sina roller och lägga av sin fasad.
223

 I ungdomarnas 

återhämtningsprocess kan det vara viktigt att de känner sig inkluderade i ett sammanhang och 

även att de känner en känsla av att de bidrar till samhället. Schön (2009) menar att en aktivitet 

kan skapa ett mer meningsfullt liv för enskilda individer
224

 och i min tolkning av 

ungdomarnas berättelser så är meningsfulla aktiviteter och trygga sociala band
225

 de faktorer 

som bidrar till att de orkar med vardagen. Utmaningen är i stället att röra sig inom arenor där 

de förväntas vara på ett visst sätt och göra ett positivt intryck.
226

 Schön (2009) beskriver också 

hur en av delarna i återhämtningsprocessen utgörs av betydelsen av stöd från andra 

människor.
227

 Att känna trygghet och att det finns människor som visar uppskattning och 

beskriver deras värde kan påverka välbefinnandet positivt
228

  

7.8 Sammanfattning 

 

Det framgår tydligt i ungdomarnas berättelser vikten av att ha trygga sociala band samt 

meningsfulla aktiviteter. Samtliga är överens om att dessa arenor tillåter ungdomarna att 

koppla av och att de får känna acceptans. Det som, i min mening, är intressant är arbetets 

betydelse och hur ungdomarna lyfter negativa aspekter gällande att arbeta. Det var endast två 

av informanterna som beskrev arbetslivet som meningsfullt i den bemärkelsen att de kände sig 

delaktiga. Det är möjligt att de förändringar som skett inom arbetsmarknaden har påverkat 

ungdomarna och tanken om att ett arbete ska fylla en positiv funktion i individers liv kan i 
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stället, för dessa ungdomar, förvandlats till en meningslös handling som påverkar deras 

välbefinnande negativt. Dock är det viktigt att påpeka att samtliga ungdomar ändå ansåg att 

ett arbete är av betydelse och det på grund av att de får lön och kan därmed klara egen 

försörjning och bo självständigt. Analysen synliggör också att det finns ett glapp mellan 

samhällets normer och värderingar och deras privata. Ungdomarna upplever att i mötet med 

samhället, omgivningen och arbetslivet måste de ta på sig masker och spela de roller som 

krävs.  

8. Reflektioner 
 

Att studera ungdomars situation i samhället anser jag vara relevant och aktuellt. Jag finner ett 

intresse i att lyfta fram de ungdomar som inte gynnats av förändrade villkor inom olika arenor 

och även att undersöka olika processer som präglar det moderna samhället. Min ambition med 

uppsatsen har varit att studera och förena ungdomarnas enskilda livssammanhang med 

samhället som helhet och jag har försökt finna skillnader och likheter i gruppens berättelser 

och alltså inte fokuserat på individuella egenskaper och karaktärsdrag. 

 Jag har en uppfattning om att det finns en förväntan på den yngre generationen och att 

samhället värdesätter unga som har förmågan att prestera och lyckas möta de olika 

samhällskraven som ställs inom arbetet, utbildning, sociala nätverk, identitetsskapande osv. 

Jag skulle vilja påstå att det finns en trend i dagens samhälle som uppmanar ungdomar att ta 

eget ansvar och redan som ung uppnå livets drömmar. Det finns en mängd olika hemsidor
229

, 

bloggar
230

, utbildningar
231

 och program
232

 som alla försöker driva unga till att till exempel 

starta eget företag eller utveckla nya affärsidéer, att redan som ung veta vad man vill och 

titulera sig som entreprenör.  

Jag försöker inte på något sätt nedvärdera de ungdomar som försöker inneha fördelar i det 

nutida moderna samhället och som accepterar och klarar av att möta samhällskraven. Utan jag 

vill i stället lyfta fram de ungdomar som inte drömmar om att starta ett klädföretag eller driva 

Sveriges största blogg. Samhället får inte glömma bort och exkludera de ungdomar som vill 

nöja sig med ett tillfredställande arbete, ett hus, en bil och en familj.  
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Uppsatsen visar att ungdomarna upplever en distans till vissa samhällsarenor och därmed får 

andra en större betydelse. Även att förändringar inom familj, arbete, utbildning och 

vänskapskretsar har påverkat dem och de har även tillåtits att ta ett större ansvar för sina val 

och misslyckanden. Jag anser därför att det nutida moderna samhällets villkor kan ha 

förstärkts deras sviktande välbefinnande då de förutsätter att människan är mottaglig för 

ansvar, flexibilitet och en tro på självförverkligande, något som denna grupp ungdomars 

berättelser inte överensstämmer med. Jag tycker det är relevant att också lyfta fram att min 

ambition inte varit att finna den ”sanna” orsaken till varför ungdomarna upplever ett sviktande 

välbefinnande. Jag är medveten om att händelser i deras barndom eller under deras uppväxt 

kan vara orsaken till att deras välbefinnande påverkades negativt. Det är också intressant att 

lyfta fram förändringar inom familjen och att det finns antaganden om att denna enhet inte 

längre har lika stor påverkan på ungdomarna
233

, dock anser jag att studiens resultat visar att 

familjen har både en positiv och negativ påverkan på deras välbefinnande. 

Att få arbeta med detta ämne har varit givande i många avseenden. Eftersom ämnet kan anses 

vara brett har jag varit tvungen att söka mycket information som beskriver problemet och 

sedan läst sociologiska teorier som inspirerat mig till att förklara och undersöka relevanta 

aspekter. Jag finner att uppsatsens valda teoretiska utgångspunkter är relevanta för ämnet och 

de har hjälpt mig lyfta fram, belysa och förklara ungdomarnas rörelser och förhållningssätt till 

de olika arenorna. Det har även varit lärorikt att få möta en grupp ungdomar och i möten med 

dem har jag känt empati för deras situationer och det har varit intressant att få lyssna till deras 

berättelser. Jag har fått en känsla över att ungdomarna anser att samhället inte ser till deras 

behov och intressen och därför menar jag att det är viktigt att bedriva denna form av studie 

där fokus enbart är på deras berättelser, upplevelser, tankar och erfarenheter i relation till 

samhället. Det har också varit intressant då det i samtalen med ungdomarna framkommit stora 

likheter sinsemellan och eftersom jag enbart använt mig av en intervjuguide med 

övergripande teman så har jag inte haft kontroll över vilka upplevelser ungdomarna skulle 

berätta. De har i vissa avseenden beskrivit liknande berättelser och tankar om samhällets olika 

arenor.   

Uppsatsen har också inspirerat mig till att, i framtiden, fortsätta studera ungdomars 

välbefinnande i relation till det moderna samhället och att få genomföra en studie med fler 

antal informanter hade varit givande. Jag har också en tanke om att studier där ungdomarna är 
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i fokus är intressanta då deras berättelser kan uppfattas som personliga för läsaren då denne 

får en inblick i ungdomens privata region.  

Slutligen anser jag att likaväl som det finns en uppfattning om att samhället värdesätter 

ungdomar med skarpa framtidvisioner och mål så har jag även en önskan om att samhället, i 

större utsträckning, kan stödja och värdesätta de som inte prioriterar att komma på första plats, 

utan de som faktiskt nöjer sig med vad de erhållit och de som påverkar deras välbefinnande 

positivt. 
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10. Bilaga 1 (intervjuguide) 

 

- ”Om du skulle skriva en bok om din livshistoria, vad skulle bokens olika kapitel 

handla om?” 

 Allmänt 

1. Hur ser din nuvarande situation ut? 

2. Händelser som påverkat ditt välmående? 

 

 Identitet 

1. Hur har händelserna påverkat dig? 

2. Har du som person förändrats? 

3. Hur tror du omgivningen uppfattar dig? 

 

 Relationer 

-  Relationer till familjen 

1. Känslor för familjen 

2. Stöd/avsaknad av stöd? 

3. Hur behandlar/behandlade familjen dig? 

4. Viktiga händelser? 

5. Betydelsen av familj? 

 – Relationer till vänner 

1. Hur ser ditt nätverk ut? Kamrater/avsaknad av kamrater? 

2. Viktiga personer i ditt liv? 

3. Stöd/avsaknad av stöd? 

4. Viktiga händelser? 

5. Betydelsen av vänner? 
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 Fritid 

1. Vad har du för fritidsintressen? 

2. Vad har du för mål med dina fritidsintressen? 

3. Hur mycket fritid anser du dig ha? 

4. Betydelsen av fritid? 

 

 Motivation 

Motivation – Utbildning/Arbete 

1. Vad har du för arbete/utbildning? 

2. Vad är ditt mål med ditt arbete/utbildning? 

3. Vad driver dig till fortsatt arbete/utbildning? 

4. Viktiga händelser? 

5. Betydelsen av arbete/utbildning? 

Motivation – livet 

1. Vad har du för drömmar/framtidsplaner? 

2. Vad driver till dig att uppnå dessa? 

3. Hur ser du på framtiden? 

4. Har den förändrats på grund av ditt välmående? 

5. Viktiga händelser? 

 


