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Det undflyende nuet 
Några metodproblem i hårddataorienterad  
ungdomsforskning 
 
 
 
 
 
I denna artikel lyfter jag fram vissa problem i samhällsvetenskaplig 
ungdomsforskning som har att göra med tidsaspekten, dels när det 
gäller sättet att samla in och tolka data, dels i själva avgränsningen av 
ungdomskategorin. Vissa problem kan lösas, andra utgör principiella 
begränsningar i den kvantitativa metoden.  
 Vid redovisningen av data som samlats in med standardiserade frå-
geformulär antar forskare ofta att sambandet mellan frågor och svar är 
av samma typ som det av behavioristerna beskrivna sambandet mellan 
stimuli och respons. Enligt denna teoribildning betraktas endast de 
konkreta svaren som fakta medan hela den omgivande kontexten upp-
fattas som ovidkommande brus. Behaviorismens kritiker har med rätta 
pekat på de stora förenklingar denna syn rymmer.1 
 Standardiserade frågeformulär förutsätter att alla fakta behandlas 
likformigt. Därför är denna teknik ett trubbigt instrument för att gripa 
det som är särpräglat, flyktigt och svårt eller besvärande att verbalisera. 
Den kan fastställa händelsers art (vad?), tidsförankring (när?), frekvens 
(hur ofta?), intensitet (hur mycket?, hur starkt?) och eventuellt respon-
dentens egen värdering av dem, men knappast mer.  
 Det har förvisso utarbetats sofistikerade tekniker för att fånga och 
kvantifiera begreppsliga konnotationer. Ett exempel på detta är den så 
kallade semantiska differentialen.2 För att komma åt ”besvärande åsik-
ter”, t ex attityder mot etniska minoriteter, har det utvecklats olika pro-
jektiva tester.3 Men just på grund av att båda dessa tekniker är konstru-
           
1 Se t ex Taylor 1964. 
2 Osgood 1976. 
3 Dessa tester bygger oftast på antagandet att människor som inte vill avslöja sina 
fördomar indirekt kan ge uttryck för dessa då de inte är medvetna om hur deras 
utsagor kommer att analyseras. Rent konkret ombeds människor att berätta historier 
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erade för att finna indikatorer på djupare tanke- och känslostrukturer är 
de mödosamma att färdigställa. Det händer därför ofta att forskare 
planterar om testfrågor från en social kontext till en annan utan att ta 
hänsyn till deras kultur- och tidsbundenhet, vilket kan bli förödande för 
tolkningarna av svaren.  
 
 
I tidens flod 
 
Historiker beskyller ibland sociologer, ofta inte utan anledning, för 
bristande uppmärksamhet på tidens olika aspekter. Sociologer ägnar sig 
sällan åt att beskriva och analysera ett konkret händelseförlopp. Sökan-
det efter generaliserbara mönster förskjuter intresset från det specifika 
till det allmänna.  
 En stor del av den empiriska sociologiska forskning fokuseras på 
samtida företeelser. Denna forskning legitimeras nämligen inför de an-
slagsgivande myndigheterna med förmågan att producera faktaunderlag 
för samhällsplanering. Den ”rumsliga” eller synkrona dimensionen, 
samhällets horisontella och vertikala strukturer, framhävs då på bekost-
nad av den tidsliga, diakrona dimensionen. Både strävan efter generali-
serbarhet och fokuseringen på nuet bidrar till att forskningsresultatens 
tidsbundenhet lätt hamnar i skymundan. De jämförelser med det för-
flutna som görs stannar i regel vid ett punktvis sökande efter ad hoc-
förklaringar till nutidsfenomen. Kontinuiteten i ett händelseförlopp 
luckras därmed upp. Tiden polariseras i då och nu.  
 Metodavsnitten i de flesta rapporter som baseras på enkätundersök-
ningar anger för vilken population det går att generalisera de erhållna 
undersökningsresultaten med hänsyn till urvalskriterier och bortfall.4 
Problemet med generaliserbarhet i tiden diskuteras däremot sällan, och 

           
om bilder som kan tolkas på flera olika sätt, eller avsluta meningar av typen ”alla 
invandrare…”. Det kanske mest kända exemplet är Adorno m fl 1950. Se även Ja-
hoda m fl 1951. 
4 Här berörs främst undersökningar som bygger på ett rikstäckande slumpmässigt 
urval, dvs en minoritet av all den ungdomsforskning som för närvarande produ-
ceras. Överföring av resultat från icke-representativa urval till en annan population 
än den som deltog i undersökningen kan över huvud taget inte göras med mindre 
än att forskaren konstruerar teoretiska förklaringsmodeller där det empiriska mate-
rialet används som utgångspunkt och inte som slutprodukt. 
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tidpunkten för undersökningens genomförande behandlas ofta som 
ovidkommande för tolkningen av undersökningsresultaten. 
 Ett drastiskt exempel kan belysa att så icke är fallet: en forskare 
som distribuerade sin enkät medan den inflammerade debatten om Met-
ropolitprojektet rasade som värst, fann att svarsbenägenheten vida un-
dersteg både de stipulerade och de förväntade talen.5 
 Men det är inte bara svarsbenägenheten utan också själva svaren 
som kan utfalla olika vid skilda tidpunkter, eftersom människors situa-
tion och därmed även deras uppfattningar förändras under tidens lopp. 
Deras tolkningar av enkätfrågorna ändras också över tiden, och påver-
kas av individernas tidigare erfarenheter. Forskaren har ofta en benä-
genhet att underskatta olika tolkningsmöjligheter som kan rymmas i en 
i hans/hennes egna ögon klart och entydigt formulerad fråga. Skillnader 
mellan svar givna vid olika tidpunkter kan dessutom bero på att de inte 
uttryckte några stabila attityder eller vanor utan snarare mer flyktiga 
åsikter. För att avgöra vilket som gäller bör rimligen samma frågor 
ställas upprepade gånger till samma människor. (Se vidare nedan om 
panelstudier.) 
 Ett exempel från min undersökning av Gävleungdomars konsum-
tion åskådliggör det första problemet.6 De flesta gymnasieungdomar 
förvärvsarbetar under en del av sitt sommarlov. Pengarna de tjänar får 
de behålla för egna utgifter. Vissa ungdomar spenderar allt på en gång 
för semester eller inköp av kapitalvaror, medan andra lägger undan 
pengarna för att dryga ut sin budget under skolåret. Vår enkät genom-
fördes under vårmånaderna, då de flesta ungdomar knappast hade några 
sparpengar kvar. Deras löpande utgifter var väsentligt lägre än för mot-
svarande åldersgrupp åtta år tidigare.7 Skulle resultaten blivit desamma 
ifall enkäten besvarats vid skolårets början? Eftersom vi främst var in-
riktade på konstruktionen av frågeformuläret och urvalskriterierna, för-
bisåg vi att ungdomars ekonomiska situation kan variera under skol-
årets lopp. Om det bland sociologer varit kutym att resonera om hur 
tidpunkten för undersökningens genomförande påverkar dess resultat 
hade problemet aldrig behövt uppstå. 
           
5 Ett annat exempel: På 1950-talet, då enkäter fortfarande hade nyhetens behag, var 
det inte svårt att uppnå en hög svarsfrekvens. Till statistikernas fasa betraktas det 
numera som ett mycket gott resultat om 75 procent svarar på en enkät. 
6 Czaplicka & Ekerwald 1986. 
7 Enligt Persson & Dahlgren 1978, som genomförde sin datainsamling under höst-
terminen. 
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 Generaliseringar från ett urval till hela populationen kan endast ge-
nomföras då samtliga individer (eller andra enheter) som ingår i popu-
lationen med lika stor sannolikhet kan väljas in i urvalet. Överförs 
denna sannolikhetsprincip till resonemang om tiden, borde man ur pe-
rioden för vilken undersökningsresultaten ska generaliseras slumpmäs-
sigt välja ett antal datum för materialinsamling. I praktiken äger datain-
samlingen oftast rum under en kort period, och när denna period infal-
ler avgörs främst av forskningstekniska faktorer. 
 Klockan och almanackan avbildar tiden som en serie jämna inter-
valler. Men både den historiska och den individuella tiden pulserar. 
Vissa perioder i en människans liv domineras av väl förutsägbara var-
dagshändelser. Under andra perioder avlöser omvälvande förändringar 
varandra i ultrarapid. En del förändringar är irreversibla medan andra 
kan återkallas. Exempelvis kan slutbetygen från gymnasiet inte förbätt-
ras i efterhand medan en avbruten skolgång kan fullföljas vid ett senare 
tillfälle. Några förändringar är engångsfenomen medan andra åter-
kommer med vissa intervaller.  
 Frihetsutrymmet varierar starkt mellan olika aktiviteter.8 Trots att 
arbete och skolgång upptar i genomsnitt mindre än 1/4 av den samman-
lagda veckotiden, styr de människors beteenden. Tidsanvändningen 
sönderfaller därmed i vardag och helgdag. Ungdomars sömnvanor 
åskådliggör detta.9 Eftersom det knappast förekommer någon flexibili-
tet i fråga om skoldagens början tvingas de flesta ungdomar vakna före 
klockan sju en vardagsmorgon. Vardagssömnen understiger därmed 8 
timmar. På helgerna förskjuts dygnsrytmen framåt, och en genomsnitt-
lig tonåring sover omkring 10 timmar per helgdygn. Friheten att kunna 
stiga upp och lägga sig när man vill betyder tydligen mycket för ung-
domarna, vars vardagstillvaro är starkt reglerad.  
 Undersökningar kan delas in i unika, vilka utförs utan tanke på 
eventuell upprepning, och seriella. Att kalla undersökningar som an-
vänder standardiserade frågeformulär för ”unika” låter kanske motsä-
gelsefullt. Men varje undersökning är unik, även om den friskt lånar 
frågor från olika håll. Undersökningens fulländade reproducerbarhet är 
en myt. Även om frågornas ordalydelse är densamma och den svarande 
gruppen består av i fysisk bemärkelse identiska människor under flera 
på varandra följande undersökningstillfällen, har dessa människor för-

           
8 Jfr Czaplicka 1987. 
9 Jfr Gahlin 1984. 
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ändrats under tiden som gått. Eftersom de oberoende av varandra deltar 
i skilda sociala kontexter där de får olika erfarenheter kan skillnader 
mellan dem ändra karaktär. Och även om det vore möjligt att hålla de 
svarandes sociala kontext konstant, utvecklas människor olika. Redan 
de gamla grekerna visste att ”man inte två gånger kan stiga ned i 
samma flod”.  
 Utgår man från forskarens egna intentioner, är det dock fullt möj-
ligt att skilja mellan unika och seriella undersökningar. I undersök-
ningar som gång på gång använder samma frågor, t ex val-, publik- och 
arbetsmarknadsundersökningar, är medvetenheten om att svaren är 
tidsbundna i regel välutvecklad. Med stöd i tidigare erfarenheter för-
väntar sig valforskare bl a att andelen tveksamma i fråga om partiprefe-
renser sjunker ju närmare valdagen undersökningen görs, medan pu-
blikundersökningar tar hänsyn till att fritidsaktiviteter växlar med årsti-
den.10 Arbetsmarknadsstatistiken visar att andelen sysselsatta ungdo-
mar 16-19 år är betydligt högre under sommarmånaderna än under de 
andra månader då majoriteten av dessa ungdomar ägnar sig på heltid åt 
studier.11 
 Upprepas samma frågor tillräckligt ofta, kan förändringar i tiden 
utläsas även om företeelsernas tidsbundenhet inte formulerats som pre-
miss för undersökningen i fråga. Av SIFO:s årliga undersökningar 
framgår att alkoholkonsumtionen bland ungdomar gått ner under ett 
antal år, fram till mitten på 1980-talet. Därefter vände trenden och alko-
holkonsumtionen ökade fyra år i rad. SIFO-materialet räcker för att 
konstatera trendskiftet men inte för att tolka eller förklara det.  
 Vetskap om olika externa företeelser som kunnat påverka utfallet 
gör det möjligt att i efterhand pröva en rad hypoteser för att förklara 
resultaten. Det som framför allt sätter gränsen för sådana ”ex post fac-
tum”-hypoteser är forskarens detaljkunskaper om historiska fakta. I det 
ovan omnämnda fallet kan man t ex konstatera att ungdomars alkohol-
konsumtion sjönk efter mellanölets avskaffande. Alkoholpriserna 
ökade under denna tid endast något mer än priserna på andra varor, var-

           
10 Jfr exempelvis Nordberg & Nylöf 1989 s 23: ”Insamlandet har spritts över tids-
perioden hösten 1987 till våren 1988 för att säsongspåverkade aktiviteter ska kunna 
ges ett så rättvisande årsgenomsnitt som möjligt”. Dock saknas där data för 
sommarmånaderna, som med sin semesterperiod ju kan avvika väsentligt från ”ar-
betsmånaderna” vad gäller kulturaktiviteternas omfattning och innehåll . 
11 Väl att märka ingår inte heltidstudier i sysselsättnings-definitionen, ty denna 
knyts till en rad förmåner som studerande ungdomar saknar. 
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för prisökningen troligen endast temporärt har kunnat bidra till alkohol-
konsumtionens minskning. Ökningen från mitten av 80-talet kan möjli-
gen förklaras av ungdomarnas förbättrade situation på arbetsmarkna-
den.12 Det framgår nämligen att de ungdomar som är äldre än 18 år 
svarar för huvuddelen av alkoholkonsumtionen. En stor del av ungdo-
marna i denna ålder har egen regelbunden inkomst. Förändringarna i 
alkoholkonsumtionen löper i stort sett parallellt med förändringar i 
ungdomars situation på arbetsmarknaden, med en nedgång från mitten 
av 70-talet till mitten av 80-talet och en uppgång därefter. Men kan 
detta tidsmässiga samband tas som belägg för den ovan nämnda hypo-
tesen? Frågan kan besvaras först om man kan visa att det föreligger ett 
starkt positivt samband mellan ungdomars alkoholkonsumtion och den 
summa pengar de har kvar efter att alla nödvändiga utgifter är betalda, 
vilket inte är möjligt med SIFO:s data.  
 Den ”U”-formade trenden i ungdomars alkoholkonsumtion kan 
också exemplifiera hur lätt det är att dra felaktiga slutsatser när föränd-
ringar tolkas utifrån iakttagelser gjorda under en begränsad tidsperiod. 
På basis av den obrutna tioåriga tendensen fram till mitten av 80-talet 
kunde man nämligen förvänta sig att minskningen av alkoholkonsum-
tion skulle komma att fortsätta, och dragit slutsatsen att restriktionspo-
litik parad med omfattande upplysningskampanjer hade fått de förvän-
tade effekterna. Antagandet att regelbundenheter som observerats i det 
förflutna ska gälla även i fortsättningen ligger till grund för många fel-
aktiga förutsägelser, såväl när det gäller ungdomar som i samband med 
den allmänna ekonomiska utvecklingen. 
 Det har redan nämnts att frågorna, hur väl formulerade de än är, 
kan tolkas olika beroende på respondentens tidigare erfarenheter. Sva-
ren färgas också av den situation under vilken formuläret ifylls samt 
den svarandes inställning till själva uppgiften. Svaren kan nämligen 
avges efter noggranna överväganden eller komma helt spontant, som 
ögonblickliga infall. Respondenten kan anstränga sig för att anpassa 
samtliga svar till varandra men han/hon kan också betrakta varje en-
skild fråga separat, utan att bry sig om att de olika svaren kanske mot-
säger varandra. Den som formulerar frågorna känner inte till de sva-
randes tidigare erfarenheter och saknar möjlighet att kontrollera den 
situation i vilken formuläret besvaras.  

           
12 Dessa exemplifieringar är förstås inte någon uttömmande förteckning över hy-
poteser som kan förklara trendväxlingar i ungdomars alkoholkonsumtion. 

32 



DET UNDFLYENDE NUET 

 Emellertid kan forskaren anse att en viss kunskap om responden-
tens tidigare erfarenheter behövs för att dennes svar ska kunna tolkas. 
Retrospektiva frågor är då en nödlösning. Avsiktliga spärrar och oav-
siktliga minnesluckor gör dock denna metod ganska osäker.  
 De flesta undersökningar har en synkron karaktär; de är utförda 
under en enda kort tidsperiod. Det händer dock att forskare på basis av 
sådana data uttalar sig om förändringar i tiden, vilket är mycket disku-
tabelt. Om t ex en undersökning visar att ungdomar skiljer sig i något 
avseende från vuxna kan man inte veta om skillnaden har att göra med 
ålder eller med särskilda mönster i vissa årskullar förrän man jämfört 
data insamlade vid flera olika tillfällen. Följer en viss egenskap då med 
en bestämd generation blir slutsatsen en annan än om den hela tiden 
uppträder i samma åldersintervall. 
 För att tolka ett insamlat enkätmaterial krävs att en samling hypo-
teser om de undersökta fenomenens beskaffenhet har legat till grund 
för frågeformulärets framställning. Men många hypoteser om möjliga 
orsakssamband mellan de svarandes beteenden eller åsikter och deras 
livsvillkor föds först efter att datainsamlingen är avslutad.  
 En forskare som använder intervjuer förbehåller sig ofta rätten att 
återkomma till sina respondenter. Liknande förfaranden för standardi-
serade frågeformulär förekommer knappast alls. Därför blir många ex 
post-tolkningar till rena spekulationer som nödtorftigt stöttas genom 
hänvisning till andra data som i regel samlats vid en annan tidpunkt och 
bland andra respondenter. Den som avstår från tids- och energikrä-
vande egna datainsamlingar får söka använda andras empiriska rådata, 
vilket dock är både omständigt, tidskrävande och dyrt. 
 Vid sidan om skräddarsydda undersökningar som ägnas åt att bely-
sa ett relativt välavgränsat problem, samlar myndigheter och privata fö-
retag årligen in en mängd olika uppgifter vilka publiceras närmast utan 
kommentarer, om de alls offentliggörs. Eftersom tillvägagångssättet för 
dessa datainsamlingar är i hög grad standardiserat kan man med dessa 
uppgifter följa upp förändringar i befolkningens sociala sammansätt-
ning, utbildning, sysselsättning, boende, löner, förmögenhet, konsum-
tion mm. Ifall materialet är fördelat på åldersgrupper kan det användas 
för omfattande kohortstudier.13 Sådant material är ofta användbart för 
           
13 Kohortstudier utgår från en grupp människor som är födda under samma period 
eller som befinner sig i en liknande situation, t ex de som avslutat sin högskoleut-
bildning under ett visst år, för att följa deras svarsprofiler under flera på varandra 
följande mätningstillfällen. 
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att formulera hypoteser som kan ligga till grund för att utforma och 
tolka mer problemorienterade undersökningar.  
 En stor nackdel med sådana statistiska flöden är att i samband med 
vissa administrativa beslut, t ex kommunsammanslagningar, avskaffan-
det av begreppet ”stad”, förlängning av skolobligatoriet, högskolere-
former etc, ändras också gränserna för kategorierna.14 Därmed upphör 
den direkta jämförbarheten av material som insamlats vid olika tid-
punkter. Forskarnas intressen i fråga om vilka data som ska samlas vä-
ger dessutom ganska lätt. I äldre statistiska årsböcker har det mesta av 
materialet om befolkningen redovisats med fördelning på sociala klas-
ser, kön och åldrar. I de nyare årgångarna delas befolkningen betydligt 
mera sällan in efter social tillhörighet, trots att det gång på gång empi-
riskt bekräftas att social tillhörighet fortfarande är ett heuristiskt in-
strument för att fånga in skillnader mellan olika befolkningsgrupper. 
Därmed tvingas forskaren göra egna bearbetningar av ursprungsmateri-
alet, i stället för att använda de lätt tillgängliga publicerade data. Ännu 
värre blir det när insamlandet av vissa typer av information avskaffas 
helt och hållet. Det gäller t ex uppgifter om föräldrars yrke vid intag-
ning till högskolan. I en handvändning försvinner möjligheten att spåra 
longitudinella trender i sambandet mellan föräldrarnas yrke och bar-
nens studieval. För att fånga upp detta samband är det nu nödvändigt 
att genomföra en separat undersökning byggd på mer eller mindre be-
gränsade urval av individer, medan tidigare material omfattade samt-
liga sökande till högskolan.  
 
 
Urval och tidsserier 
 
Varför är data som gäller för en hel population överlägsna urvalsun-
dersökningar? Urvalen överstiger sällan 1.000 individer, vilket endast 
tillåter en begränsad indelning i underkategorier. Specifika mönster 
som gäller vissa små delgrupper blir därmed mycket svåra att belysa. 
Anta att vi gör ett riksrepresentativt urval på 1.000 tonåringar. Efter-
som jordbrukare utgör ca 4 procent av hela befolkningen borde det i 
urvalet ingå ca 40 tonåringar vars fäder är jordbrukare. Eftersom grup-
           
14 Som exempel kan nämnas att fram till 1960-talet bestod den för ungdomsfors-
kare intressanta kategorin av individer mellan 15 och 18 (eller i vissa fall 20) år för 
att sedan i samband med den obligatoriska grundskolans införande skifta till 16-19 
år. 
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pen är så pass liten vore en vidare delning i underkategorier inte lämp-
lig.15 Vid statistisk bearbetning av urvalsdata bör inte någon under-
grupp understiga 30 individer. Vid en totalundersökning spelar under-
gruppens storlek däremot ingen roll för slutsatserna. 
 Även om urvalet är mycket stort är möjligheten att dela in materi-
alet i underkategorier begränsad. Av dem som intervjuades i SCB:s un-
dersökning av levnadsförhållanden 1984/85 var knappt 2.200 ungdo-
mar i åldern 16-24 år, ungefär lika många kvinnor som män.16 Denna 
åldersgrupp är mycket heterogen både vad gäller sysselsättning (en del 
studerar på heltid, en del förvärvsarbetar och en del förenar studier med 
förvärvsarbete) och boendeform (en del bor kvar hos föräldrarna medan 
en del flyttat till ensamboende eller lever ihop med en partner). Om-
kring sex av tio bor kvar med föräldrarna, drygt två av tio bor ensamma 
och knappt två är samboende. Av alla ungdomar är mer än hälften ”sys-
selsatta” (kom ihåg att SCB inte räknar utbildning som sysselsättning). 
Boendeform och sysselsättningsart samvarierar med varandra. Andelen 
”sysselsatta” bland de samboende (82 procent) är dubbelt så hög som 
motsvarande andel bland dem som bor kvar hos föräldrarna (43 pro-
cent).17 Det tycks kanske rimligt att hänvisa denna skillnad mellan 
kvarboende och samboende ungdomar till deras olika omfattande delta-
gande i utbildning, men andelen ungdomar som inte deltog i utbild-
ningen under det föregående året är nästan identiskt i båda kategori-
erna, ca 60 procent. Det kan dock röra sig om olika typer av utbildning, 
gymnasium i det förra och högskola eller annan vuxenutbildning i det 
senare fallet.18 Om 40 procent av de samboende studerar och 82 pro-
cent i denna kategori förvärvsarbetar, betyder det att minst hälften av 
de studerande samboende, ungefär 100 individer, förenar utbildning 
med förvärvsarbete. Nu närmar vi oss smärtgränsen för generalisering-
ar från urvalet till hela populationen, eftersom felrisken kumuleras för 
varje ny indelning i underkategorier. Efter särbearbetningar av materi-

           
15 Det går att avhjälpa detta problem genom att överrepresentera andelen jordbru-
karbarn i urvalet, men då krävs det att vi på förhand vet hur populationen är förde-
lad på underkategorier. 
16 Denna av SCB publicerade serie omfattar för närvarande över femtio rapporter. 
Årligen intervjuas ca 10.000 individer i åldrarna 16-75 år. Jag bygger här på en be-
arbetning av tabeller från rapport nr 51 (Vogel m fl 1987 s 10, 19, 53, 175 och 
370). Indelning i snävare ålderskategorier saknas i denna rapport.  
17 Andelen sysselsatta bland de ensamboende uppgår till 70 procent. 
18 Uppgifter om typ av utbildning saknas i rapporten. 
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alet går det att splittra denna kategori i män och kvinnor. En vidare in-
delning på underkategorier (t ex efter ålder) vore däremot svår att för-
svara, även med tanke på det lilla antalet individer som dessa under-
grupper skulle bestå av.  
 Urval till tidsseriestudier kan göras på tre olika sätt. Ett sätt är att 
varje gång undersökningen upprepas göra ett helt nytt representativt 
urval ur t ex totalbefolkningsregistret. Det andra sättet är att i s k panel-
undersökningar låta urvalet åldras parallellt med tidsflödet (se vidare 
längre fram). En tredje möjlighet är att förena de två föregående genom 
att låta vissa personer stå kvar i urvalet men göra ett tilläggsurval bland 
dem som under det föregående undersökningstillfället var för unga för 
att delta medan de som passerar den övre åldersgränsen får utgå. Detta 
förfarande användes bl a i Låginkomstutredningen, senare omdöpt till 
Levnadsnivåprojektet.19 Låt mig exemplifiera: 
 
  Tidpunkter för datainsamling  

  1968 1974 1981 
 Individernas                 
 ålder 2 8 15 
  …            …             … 
  9 15 22 
                            …            … … 
  15 21 28 
  … … … 
  24 30 37 
  … …                …  
  62 68 76 
  …                 …             … 
  69 76 82 
                            …            … … 
  76 81 88 
 
Problemet är att denna urvalsmetod underskattar de förändringar som 
sker i samband med de yngres inflöde och de äldres utflöde ut materi-
alet. Visserligen tillkommer relativt få individer för varje nytt under-

           
19 Eriksson & Åberg 1984. Ursprungsurvalet 1968 omfattade ett antal individer 
som då var mellan 15 och 75 år. 
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sökningstillfälle, men eftersom ungefär lika många utgår från urvalet 
fördubblas de sammanlagda förändringarna.  
 Förfarandet med ett helt eller delvis nytt urval för varje undersök-
ningstillfälle bygger på att individer antas vara utbytbara med varandra, 
vilket möjligen kan gälla dem som vuxit upp under liknande förhållan-
den. Men ungdomars uppväxtvillkor med avseende på utbildning, ar-
bete, bostad mm har som alla vet ändrats drastiskt under de senaste de-
cennierna. I ett längre tidsperspektiv kan man vidare peka på omväl-
vande förändringar i familjens struktur och sammansättning. Familjen 
omfattar numera färre medlemmar och består oftare av en vuxen och 
barn. När skilsmässofrekvensen var låg, skedde omgifte huvudsakligen 
vid ena makens död. Numera deltar barn till frånskilda föräldrar i två 
olika familjebildningar, även om anknytningen till den ena familjen 
ofta är starkare än till den andra.  
 Med förändringar av samhällets struktur förskjuts också proportio-
nerna mellan ungdomar uppvuxna i jordbrukar-, arbetar- och tjänste-
mannahem. Indelning i sociala kategorier (klasser, skikt eller socioeko-
nomiska grupper) utgör en sammanfattande indikator på en rad ekono-
miska och kulturella skillnader. Fördelen med att hålla sådana katego-
ribeteckningar konstanta är att man då kan spåra strukturella samhälls-
förändringar, nackdelen är att man missar förändringar som äger rum 
inom varje kategori. Kategorin arbetare har t ex under de senaste de-
cennierna ändrats vad gäller utbildningsnivå, ekonomisk standard, sys-
selsättningsart, arbetsmetoder och etnisk sammansättning. Gruppens 
relativa ställning i den sociala hierarkin och dess relation till produk-
tionsmedlen har dock förblivit stabil.  
 Eftersom så många olika okontrollerbara faktorer kan påverka sva-
ren på frågor som ställs till ett för varje tillfälle nytt urval personer, kan 
tidsserier främst användas för att kartlägga objektiva förändringar. Vill 
man med denna metod undersöka åsikts-, attityd- och normförändringar 
blir det ytterst svårt att tolka de observerade förändringarna, eftersom 
de kan bero på gruppens ändrade situation, dess ändrade sammansätt-
ning och/eller det idémässiga inflytande som individer utsatts för under 
sin uppväxttid och i dagsläget.  
 
 
Replikationer, panelstudier och experiment 
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Ett särfall av tidsseriestudier är replikation, där forskaren vid olika tid-
punkter ställer samma frågor till individer med jämförbara sociala ka-
rakteristika. Replikationer bygger i regel på ett snävare, mer homogent 
urval än övriga tidsseriestudier för att minska antalet okontrollerade 
variabler vid jämförelser över tid. Dessutom brukar de fokuseras på 
hypotesprövning, t ex sambandet mellan vissa situationella komponen-
ter och individers åsikter. Replikationer kan också göras för att jämföra 
två samtida grupper som trots vissa likheter skiljer sig i några avseen-
den, t ex uppväxt i splittrade eller fullständiga familjer.  
 I tvillingstudier, en extrem form av replikation, anstränger man sig 
att matcha två grupper av individer med avseende på så många variab-
ler som möjligt för att renodla de kvarvarande skillnader som ska mä-
tas. Denna metod rymmer det farliga antagandet att individer som är 
identiska vad gäller de variabler forskaren kan isolera också är iden-
tiska vad gäller icke-kontrollerade variabler. Tvillingstudier är den me-
tod som mest påminner om experiment, men medan urval till undersök-
nings- och kontrollgruppen vid experiment ska ske slumpmässigt, är 
detta villkor mycket svårt att uppfylla vid tvillingstudier.  
 Eftersom replikationer och därmed även tvillingsstudier oftast görs 
på ett urval ur en avgränsad population (en stadsdel, en skola, ett fö-
retag e dyl), kan deras giltighet inte utsträckas till andra populationer. 
Undersöker vi ett umgängesmönster i en ungdomsgrupp och finner att 
samma mönster gäller även i ytterligare en eller flera grupper, kan vi 
inte därav sluta att mönstret gäller i samtliga ungdomsgrupper.  
 De tidsseriestudier som bygger på ett nytt urval för varje tillfälle 
gör det inte möjligt att följa individuella förändringar utan endast för-
ändringar på global- och gruppnivån. Vill man kartlägga hur individers 
situation och attityder ändras genom olika livsfaser är panelstudier 
lämpligast. I dessa ställs samma frågor till samma individer vid två 
eller flera undersökningstillfällen. Vid sidan om den nämnda risken att 
olika individer inte förändras parallellt är här ackumuleringen av bort-
fallet för varje nytt undersökningstillfälle det allvarligaste problemet. 
Efter flera återkommande utfrågningar återstår allt färre individer från 
den ursprungliga studien, vilket påverkar dess representativitet.20  
 Ställer vi kunskaps- eller attitydfrågor till panelen, kan ytterligare 
problem dyka upp. Dels kan individer komma ihåg sina svar från före-
           
20 Ett exempel på stora panelundersökningar är det så kallade UG-projektet, senare 
omdöpt till Stug-projektet, som följt en grupp Göteborgsungdomar vid tre olika till-
fällen, 1965 (då individerna var 14 år gamla), 1971 och 1974 (Andersson 1982). 
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gående utfrågningstillfället och svara på samma sätt, oberoende om de-
ras åsikt i frågan är densamma eller ej. Dels kan de i efterhand förbättra 
sina kunskaper på de områden som enkäten handlat om, till följd av att 
frågeformuläret väckte deras nyfikenhet. Därmed kommer de att avvika 
från individer som inte deltog i undersökningen.  
 Panelstudier kan antingen presenteras i form av förändringar av 
aggregerade data (nettoförändringar) eller genom att man redovisar 
summan av förändringar för varje enskild individ (bruttoförändringar). 
I extrema fall kan det hända att samtliga individers situation eller åsik-
ter förändrats medan nettoförändringsmåttet ger sken av total stabilitet. 
Ifall t ex alla individer ”bytt” åsikt med varandra får svaren samma för-
delning trots att samtliga personer har ändrat sig. Resultat framtagna 
för ett helt urval kan på så vis dölja en del förändringar på individ-
nivå.21 Panelundersökningar som vänder sig med samma frågor till 
samma individer utgör forskarens enda möjlighet att påvisa skillnader 
mellan brutto- och nettoförändringar. 
 Ett av de största problemen med tolkningen av empiriska rön om 
sociala fenomen är att det inte finns någon reell möjlighet att isolera ett 
samhällsfenomen i tid och rum. Också omstörtande, drastiska föränd-
ringar förebådas av en förberedelseperiod, även om man ofta först ef-
teråt inser det. Forskaren tvingas därför att samtidigt hantera en myller 
av faktorer vilkas sammantagna effekter kanske kan kartläggas men där 
de inbördes relationerna är ytterst svåra att klargöra. Syftet med både 
replikationer och panelstudier är främst att minska antalet okontrolle-
rade variabler för att koncentrera uppmärksamheten på de kvarvarande 
variablernas ömsesidiga beroendeförhållanden.  
 I replikationer och panelstudier går det att med en viss precision 
bestämma hur länge undersökningsresultaten förblir giltiga, deras ”om-
sättningstid”, eftersom dessa typer av undersökningar medvetet labore-
rar med tidsdimensionen, antingen genom att upprepa samma frågor till 
samma personer vid olika tidpunkter eller genom att välja personer 
med samma sociala karakteristika som det ursprungliga urvalet. Men 
vad gör en forskare som inte kan hänvisa till att samma frågor redan 
har ställts förut? Osäkerheten i fråga om undersökningsresultatens om-
sättningstid gäller för alla samhällsforskare, men är på grund av vissa 
drag i ungdomskategorin förmodligen allvarligare för ungdomsforskare 
än för dem som studerar vuxna.  

           
21 Jfr t ex Petersson 1977 och Holmberg 1981 om valstatistik. 
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 Risken att övertolka resultat minskar med en försiktig hållning 
gentemot konkreta siffror som presenteras i olika undersökningar. Siff-
ror ska snarare ses som tendenser än som exakta frekvensfördelningar. 
Finner man att flera av varandra oberoende forskningsresultat pekar på 
samma tendens minskar osäkerheten. Ytterst blir det dock svårmätbara 
kriterier, nämligen forskarens förmåga att sortera bort tillfälligheter 
från regelbundenheter, som avgör vilka resultat som anses vara hållbara 
över en lägre tidsperiod. 
 Samhällsforskarens tillgång till experimentella metoder är ytterst 
begränsad, dels därför att det inte finns några vattentäta skott mellan så 
kallade externa och interna faktorer, dels på grund av att moraliska 
överväganden begränsar möjligheten att slumpmässigt fördela individer 
på olika grupper där den ena utsätts för en viss påverkan medan den 
andra lämnas ”opåverkad”. Rena socialpsykologiska experiment i labo-
ratoriemiljö avviker så pass mycket från den sociala kontext där indivi-
der lever till vardags att sådana resultat svårligen kan generaliseras till 
reella förhållanden. En del forskare önskar fastställa hur stort infly-
tande genetiska respektive miljömässiga faktorer har för individers in-
tellektuella prestationer. Kunde man slumpmässigt fördela nyfödda 
barn på olika föräldrar och följa deras intellektuella utveckling vore det 
ganska enkelt att avgöra vilken av de stridande åsikterna är riktig. I ett 
samhälle där barnen uppfattas som föräldrars egendom är ett sådant 
experiment naturligtvis omöjligt.22  
 Nyinförda lagar utgör en sorts kvasiexperiment, då ett av villkoren 
för experiment, nämligen att det till en ursprunglig situation tillförs en 
ny, ”yttre” faktor är uppfylld, medan den andra villkoret, att de som 
lagen gäller respektive inte gäller är slumpmässigt fördelade, inte upp-
fylls.23 Närmast en experimentell situation kommer den forskare som 
undersöker konsekvenserna av en naturkatastrof eller hur införandet av 
nya tekniska uppfinningar eller medier som TV eller video påverkar 
människors tidsanvändning.24  

           
22 Omhängertagandet av barn för ”samhällsvård” och adoptioner utgör två undan-
tag från denna regel. I båda fallen är dock vare sig ursprungs- eller destinationsfa-
milj slumpmässigt vald. 
23 Man kunde förvägra en grupp samhällsmedlemmar de rättigheter en annan, mot-
svarande grupp åtnjuter, men ett sådant beslut vore mycket svårt att legitimera i ett 
demokratiskt samhälle. 
24 Jfr t ex Keith Roes (1983) studie av medieanvänding och skolprestationer. 
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 Faran med ett tillskott av ett nytt fenomen ligger främst i att man 
lätt övervärderar detta fenomens förklaringsvärde i förhållande till 
andra samtidiga förändringar. 1980-86 minskade t ex biobesöken i Sve-
rige från 23 miljoner till drygt 16 miljoner per år. Det var framför allt 
ungdomar mellan 15 och 24 år som mera sällan gick på bio. Samtidigt 
expanderade videomarknaden kraftigt och var 1986 dubbelt så stor som 
biomarknaden, räknad i intäkter.25 Samma åldersgrupp stod för en stor 
del av videohyrningen. Det förefaller vara höjt över allt tvivel att vi-
deomarknaden har expanderat på bekostnad av biograferna. Men hur 
förklaras då nedgången i antalet biobesök bland ungdomar under 70-
talet? Har nedgången orsakats av fler och bättre TV-program, sämre 
filmutbud, minskande antal biosalonger, höjda biljettpriser eller, vilket 
är troligast, en kombination av dessa faktorer? 
 
 
Generationsteorin 
 
Den historiska tid under vilken en åldersgrupp växer upp lämnar out-
plånliga spår i deras sätt att agera och tänka, på ett så pass genomgri-
pande sätt att man kan spåra klara skillnader mellan olika generationer. 
Karl Mannheim har (1952) formulerat en sådan generationsteori. Ge-
nerationen betraktas där som ett socialt fenomen som inte avgränsas av 
födelseår utan genom viktiga händelser som inträffat under individer-
nas uppväxttid och som givit deras åsikter och värderingar en klar tids-
prägel. I en snävare betydelse använder han begreppet för att definiera 
en kategori som är medveten om en gemenskap med dem som tillhör 
samma tidsepok, en medvetenhet som delas både av dem som ingår i 
samma generation och dem som befinner sig utanför. Varje ny genera-
tion definierar sig själv med hänvisning till vissa kulturella symboler 
som kan vara lånade från den egna historien, från andra folks förflutna 
eller från avlägsna kulturers nutid, eller utgöra ett bricolage, en sam-
mansmältning av olika inlånade symboler. Samhällsförändringar, urba-
nisering och teknisk utveckling utgör också en grogrund för nya gene-
rationsstiftande symboler.  
 Generationsteorin ligger bl a till grund för Seymour M Lipsets 
(1959/1969) omtolkning av tesen om att väljare bli mer konservativa 
med stigande ålder. Lipset påpekar att olika kohorter har format sina 

           
25 Schyller 1989 s 48. 

41 



MAGDALENA CZAPLICKA 

politiska åsikter under olika historiska skeenden. I tider av depression 
och social oro polariseras ungdomars politiska åsikter starkare av klas-
skillnader än av andra faktorer. Eftersom politiska preferenser är rela-
tivt stabila under individers livstid är skillnaderna i olika kohorters väl-
jarbeteende snarare resultat av den historiska situation som rådde under 
den tid då de växte upp än av deras plats i livscykeln.  
 Generationsteorin används också av Robert Inglehart (1971) i hans 
tolkning av opinionsundersökningar från flera europeiska länder för att 
förklara varför olika ålderskohorter har olika värdeprioriteringar. De 
äldre kohorterna prioriterar ekonomisk trygghet och upprätthållande av 
ordning i landet, medan de yngre prioriterar medborgerlig frihet. Även 
Inglehart förklarar skillnaderna genom att hänvisa till generationernas 
olika uppväxtförhållanden. Svagheten i hans förklaring ligger i det 
faktum att individer ur olika ålderskohorter också befinner sig i olika 
faser av sin livscykel. Precis som hos Lipset kan bägge dessa hypoteser 
innehålla ett tolkningsvärde: individers livsåskådning formuleras under 
inflytande av viktiga historiska händelser under hennes ungdomstid för 
att därefter stabiliseras, samtidigt som livsåskådningen är tätt samman-
bunden med individens plats i livscykeln och därmed förändras under 
hennes livslopp.  
 Vissa forskare lägger ännu större vikt på de för en ålderskohort ge-
mensamma, historiskt bundna uppväxtvillkoren genom att hävda att 
dessa inte bara präglar individers åsikter och värderingar utan också 
deras personlighetsstuktur. David Riesman (1966) talar om ”self-” och 
”other-directed man”, personlighetsstrukturer som motsvarar olika fa-
ser av kapitalismens nybyggar- respektive konsolideringsfas, medan 
Thomas Ziehe (1986 och 1989) talar om en narcissistisk personlighets-
struktur som förknippas med det senkapitalistiska systemet.  
 
 
Ungdom som kategori 
 
Enligt offentlig statistik infaller ungdomsperioden mellan 16 och 24 år. 
Även med denna relativt vida definition är det lätt att iaktta att ung-
domskategorin liksom alla ålderskategorier saknar fysisk stabilitet. Ef-
ter bara några få år kommer den att delvis bestå av andra individer. 
Som övergångskategori fylls den oavbrutet på med nya individer sam-
tidigt som den töms på dem som får vuxen status. På mindre än ett de-
cennium byts ungdomskategorin ut i sin helhet.  
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 Utöver det faktum att ungdomskategorin saknar fysisk stablitet, dvs 
att individer passerar genom den under en relativt kort tid, har ungdo-
mar en mindre etablerad position i samhället än vuxna. Därmed drab-
bas de hårdare av lågkonjunkturer, bostadsbrist o dyl, samtidigt som de 
själva endast har ett begränsat inflytande över dessa yttre, strukturella 
och konjunkturella faktorer. 
 Ungdomar är geografiskt rörliga och ingår därmed i många sociala 
sammanhang. Nya sociala relationer uppstår, medan en del av de gamla 
upplöses. Övergången från grundskolan till gymnasiet och därefter från 
skolan till förvärvslivet bidrar till detta. Nya kompisar och pojk- re-
spektive flickvännen kan utöva ett mycket djupt inflytande på indivi-
dens vanor och åsikter. Ungdomsperioden utgör också den tid där indi-
viden är särskilt lyhörd för ideologiska och kommersiella budskap. 
Därifrån lånar hon olika yttre attribut för att skapa en egen identitet. 
Ibland kan hon också ”på prov” anlägga en helt ny livsstil, där både 
livsåskådning och fritidsaktiviteter ingår som beståndsdelar. 
 Ungdomskategorin kan bäst karakteriseras genom rörelse: ungdom-
ar är på väg från sin ursprungsfamilj in i nya personliga konstellationer. 
Under tiden prövar de ut nya relationer och experimenterar med sin 
självbild. Samtidigt rör sig ungdomar från utbildningsinstitutionen till 
arbetsplatsen, två institutioner med olika regelsystem och krav på den 
enskilde. Som om detta inte vore nog ändras också under samma tids-
period ungdomarnas ekonomiska situation i samband med att de är 
tvungna att överta ansvaret för sin egen försörjning.  
 Ungdomskategorin är mycket heterogen och bör därför delas in i 
snävare, mer homogena underkategorier. Det är bara en minoritet av 
alla ungdomar som identifierar sig eller som kan identifieras med nå-
gon utpräglad ungdomsstil. Således förefaller detta inte vara en lämplig 
grund för indelningen. Samtliga ungdomar kan däremot karakteriseras 
med en viss sysselsättningsart och familjesituation.  
 Med sysselsättningsart som indelningsgrund kan kategorin delas in 
i gymnasiestuderande, förvärvsarbetande och vuxenstuderande ungdo-
mar. I början av ungdomsperioden studerar de allra flesta ungdomar, 
medan det mot dess slut endast är en minoritet som utbildar sig. Ande-
len sysselsatta ungdomar stiger omvänt drastiskt med åldern. 1985 var 
andelen sysselsatta i gruppen 16-17 år 27 procent, i gruppen 18-19 år 
61 procent och i gruppen 20-24 år 77 procent (SCB 1986). 
 Vad gäller familjesituationen kan man indela kategorin i hemma-
varande, ensamboende och samboende ungdomar. Att ungdomarnas 
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situation också i detta avseende förändras drastiskt mellan 15 och 24 
års ålder kan illustreras med följande exempel: Av ungdomar mellan 15 
och 17 år bodde 1981-82 2 procent i enpersonshushåll och 6 procent i 
tvåpersonshushåll, medan 92 procent bodde i större hushåll. Av dem 
mellan 18 och 20 år bodde 11 procent i enpersonshushåll och 27 pro-
cent i tvåpersonshushåll, medan andelen personer i större hushåll mins-
kade till 62 procent. Av ungdomar mellan 21 och 24 år var motsva-
rande siffror  25, 37 respektive endast 38 procent (Gahlin 1984). 
 Den vanliga tesen att ungdomsperioden har förlängts underbyggs 
ofta av utbildningstidens förlängning, som uppskjutit inträdet i arbets-
marknaden. Men ungdomsperioden konstitueras inte bara av förhållan-
det till förvärvsarbete utan också av familjebildningen, den andra for-
men av frigörelse från ursprungsfamiljen, vid sidan av den ekonomiska. 
Det tycks inte vara så att ungdomar flyttar senare hemifrån nu än under 
de decennier då utbildningstiden var kortare; inte heller ingår de i ett 
stadigt förhållande med en parter vid senare ålder. Tesen om ungdoms-
periodens förlängning kan dock få ett visst stöd i data om hur ungdo-
mar 16-24 år fördelas efter boendeform:26 

  1977/78 1984/84 

 kvarboende hos föräldrar 503.000 612.000 

 ensamstående 202.000 209.000 

 sammanboende 151.000 152.000 
 
Ur tabellen kan utläsas att ungdomsgruppen till följd av 60-talets höga 
födelsetal har ökat kraftigt, och att hela denna ”ungdomspuckel” är 
koncentrerad till kategorin kvarboende i föräldrahemmet. Det kan ha 
flera olika orsaker: 1. Den breda åldersgruppen 16-24 år kan bestå av 
fler yngre vid det senare undersökningstillfället än vid det tidigare.27 
2. En ökad andel gymnasiestuderande har kunnat förskjuta flyttningen 
hemifrån upp i åldrarna. 3. Svårigheten att etablera sig på arbetsmark-
naden kan ha tvingat fram ett längre ekonomiskt beroende av föräld-

           
26 Vogel 1987 s 18 och Vogel m fl 1987 s 19. 
27 I de stora urvalsundersökningar som leds av Statistiska centralbyrån, SIFO och 
andra organ inriktade på att få kunskap om hela befolkningen, utgör ungdomar en 
så pass liten kategori att några vidare bearbetningar av materialet svårligen kan för-
svaras. Därför laborerar både Levnadsnivåundersökningar och Hushållsbudgetun-
dersökningar med en bred kategori: ungdomar mellan 16 och 24 år. 
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rarna. 4. Den yngre föräldragenerationen har fått rymligare bostäder 
och kan därmed lättare ha kunnat acceptera att barnen bor kvar. Utöver 
dessa materiella orsaker kan förklaringar sökas i normförändringar, t ex 
att föräldrar till den yngre kohorten är mer benägna att acceptera att 
pojk- respektive flickvännen övernattar hos deras barn än föräldrar till 
den tidigare födda ungdomsgruppen.  
 På 1930-talet, då de flesta började förvärvsarbeta vid fyllda 14 år, 
var äktenskapsåldern mycket hög. Föräktenskapliga förbindelser före-
kom, men inte i samma utsträckning som i nästkommande generation. 
Därmed var gapet mellan den ålder då man började få egen inkomst 
(visserligen så pass liten att den knappast räckte för egen försörjning, 
men som icke desto mindre gav ett visst oberoende) och äktenskap 
mycket stort, ca 10-12 år. Kan man då säga att ungdomsperioden var 
kort? I samband med den sexuella frigörelseprocessen i början av 
1960-talet har äktenskapsåldern gått ner avsevärt. Många unga män-
niskor började fortfarande förvärvsarbeta vid 15 eller 16 år men efter-
som de gifte sig och fick barn mycket tidigt, för kvinnors del ofta vid 
20-22 års ålder, var deras ungdomsperiod relativt kort.  
 En ideal bild av frigörelseprocessen omfattar inte bara en rad olika 
steg, utan också deras ordningsföljd. Vissa ungdomar följer ett ideal-
mönster: de etablerar sig på arbetsmarknaden först, därefter ingår de i 
en fast relation med en partner för att sedan flytta från föräldrahemmet. 
För andra ungdomar är däremot ordningsföljden mellan des tre stegen 
annorlunda, och tidsavståndet mellan dem varierar avsevärt. Många 
faktorer spelar här in, inte minst den rådande tidsandan, traditionella 
normer och individers sociala tillhörighet.  
 Tidsbundenheten i ungdomars handlande har åskådliggjorts av Lil-
jeström och Dahlström (1981) som jämfört tre ålderskohorter av ung-
domar, födda 1920-1922, 1940-1942 och 1955-1960. De visar bl a att 
kvinnors och mäns väg in i det vuxna livet skiljer sig påtagligt från var-
andra. I samtliga kohorter flyttar de unga kvinnorna hemifrån betydligt 
tidigare än männen. Dessutom har andelen kvinnor som lämnat föräld-
rahemmet senast vid 21 års ålder ökat kontinuerligt. För männen gäller 
inte detta. Andelen unga män som lämnat föräldrahemmet senast vid 
21-årsåldern var högre i den mellersta än i den yngsta kohorten. Följ-
aktligen är skillnaden i detta avseende mellan män och kvinnor större i 
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den yngsta kohorten än tidigare. Kanske är ”förlängningen av ung-
domsperioden” i detta avseende en typiskt manlig företeelse?28 
 Det är på flera sätt uppenbart att just när det gäller forskning om 
ungdomar är det väsentligt att reflektera över tidens betydelse, såväl i 
det praktiska forskningsarbetet som när det gäller själva avgränsningen 
av dem vi forskar om. Att fånga det undflyende nuet är en svår konst, 
inte minst när det gäller något så föränderligt som ungdom.  
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