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Titel  

Taxöron, EMO-kloner och batcavegother – att vara online bland blommor och volanger. Fem studier om ungas 
livsvillkor och identitetsskapande. 
 
 
Sammanfattning 

Vi kommer i denna antologi belysa ungdomars livsvillkor och identitetsskapande i dagens samhälle. De olika 
bidragen har sin grund i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där vi utgår ifrån att vi skapar vår identitet i 
interaktion med andra. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi genom observationer och intervjuer har samlat 
in vår empiri. Empirin har sedan analyserats enligt Grundad teori. Den första studien Raised in black beskriver 
identitetsskapande genom en subkultur, varför man väljer att tillhöra en subkultur och varför man väljer att lämna 
den bakom sig. Den andra studien Internet, ”ett samhälle där allting står stilla i en rasande fart” belyser vilken betydelse 
Internet har för ungdomars livsvillkor och identitetsskapande. I den tredje studien Om inte jag hade hittat den musiken så 
hade jag vart en förvirrad idiot står musikens betydelse för ungdomars identitetsskapande i fokus. Den fjärde studien Och 
så var man morsa…-Om att få barn i tonåren behandlar unga mödrar, hur de uppfattar sig själva, hur de upplever 
omgivningens syn på deras situation och vilken betydelse det har för deras identitetsskapande. Den sista studien 
Vilket kom först – Kvinnan eller Kvinnligheten? diskuterar unga tjejers syn på identitetsskapande ur könsroller och 
sexualitet.  
 
Nyckelord 

Identitet, livsvillkor, ungdom, subkultur, musik, Internet, mödraskap, genus. 
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Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla våra informanter som varit med och gjort dessa 
studier möjliga. Tack till vår handledare Eva Bolander för vägledning genom arbete med denna 
antologi. Vi vill även tacka våra nära och kära för stöd, uppmuntran och hjälp. Tack också till 
ICA strömmen, utan kaffeautomaten hade detta arbete inte kunnat slutföras.  
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Inledning 
 
Ungdomsåren beskrivs många gånger med en positiv ton, ofta sammankopplat med en mindre 
grad av ansvar än det kommande vuxenlivet och en större grad av frihet än den föregående 
barndomen. Ungdomsåren kan dock även ses som en tid av ett ständigt ifrågasättande, ”vem är 
jag och vem vill jag vara?” Det är en tid då identiteten tar form under en ständigt pågående 
process mellan hur vi ser på oss själva och hur vi blir sedda av andra. I dagens samhälle ställs vi 
inför många val och vi tänker oss att det är utifrån dessa val som vi väljer hur vi vill porträtteras. I 
denna antologi kommer vi att få ta del av ungdomars berättelser om hur de själva upplever sina 
möjligheter att ge uttryck för sin identitet. Linda Lundberg kommer i sin del Raised in black belysa 
ungdomars identitetsskapande genom subkultur, varför man väljer att tillhöra en och varför man 
väljer att gå vidare. I den andra delen Internet, ett samhälle där allting står stilla i en rasande fart skriven 
av Zlatko Dolic, får vi bland annat ta del av vilken betydelse slumpartad interaktion och 
målmedveten kommunikation har för ungdomars livsvillkor och identitetsskapande. I den tredje 
studien Om inte jag hade hittat den musiken så hade jag vart en förvirrad idiot beskriver Emma Cederberg 
vilken betydelse musiken har för ungdomars identitetsskapande genom hur man utifrån musik 
beskriver sig själv och andra. Kajsa Danielsson behandlar i den fjärde studien Och så var man 
morsa… Om att bli mamma i tonåren, unga mödrar, hur de uppfattar sig själva, hur de upplever 
omgivningens syn på deras situation och vilken betydelse det har för deras identitetsskapande. 
Den sista studien Vilket kom först – Kvinnan eller Kvinnligheten? skriven av Emma Hasselrot, 
diskuterar unga tjejers syn på könsroller – beteende, utseende och sexualitet.  
 

Teoretiska begrepp 

Ungdom 
Med begreppet ungdom syftar vi på den period i livet som sträcker sig mellan barndomen och 
vuxenlivet. Vad som uppfattas som ungdom beror på vad som uppfattas som barndom och 
vuxenliv. På grund av otydligheterna vill vi inte begränsa begreppet ungdom till en viss ålder. 
Gränserna mellan ungdom och vuxenlivet är alltmer otydliga och diffusa i dagens samhälle. Även 
om ungdomar genom puberteten uppnår en biologisk könsmognad har de inte kommit i 
förfogande av de rättigheter och plikter som är kännetecknande för de vuxna. I många avseenden 
kan ungdomar i en situation betraktas som barn, och i en annan som vuxen. I boken, Ungdom som 
samhällsproblem, exemplifierar Lars B. Ohlsson och Hans Swärd denna komplexitet med att man 
det år man fyller 19 kan inkallas för militärtjänstgöring och anses mogen att försvara landet men 
att man måste ha fyllt 20 år för att få köpa alkohol på systembolaget.1 

                                                 
1 Lars B Ohlsson, Hans Swärd, Ungdom som samhällsproblem, (Lund, 1998) s.11 
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     Ohlsson och Swärd hänvisar till Michael Mitterauer som menar att ungdom bland annat kan 
ses som en psykiskt avgränsad grupp. Med detta synsätt är ungdomen den period då individen 
formar sin individualitet som människa och sin framtida identitet. Enligt Mitterauer kan denna 
period betecknas som en ”andra födelse” då individen lämnar sin barndomspersonlighet och 
istället ”föds” vuxenpersonligheten.2 Svårigheten att avgränsa ungdomstiden beror också på att 
ungdomars psykosociala identitetsutveckling fördröjs genom en allt längre utbildningstid och 
genom svårigheter att få arbete.3 Liknande resonemang för Ove Sernhede i boken Ungdom och 
kulturens omvandlingar där han menar att unga tillhör en social kategori där det råder vissa 
gemensamma livsvillkor. Vidare menar Sernhede att denna kategori, liksom samhället i övrigt, är 
differentierad av andra livsvillkor såsom till exempel kön och klass. Detta innebär att även om 
ungdomar kan ses som en social kategori så kan man inte tala om en ungdomskultur eftersom 
denna kategori i sig är skiktad. Gemensamt för alla ungdomar, menar Sernhede, är att de i arbetet 
med att gå från barndom till vuxenhet är tvingade att utforma och ompröva sin identitet, och att 
de i den processen är beroende av varandra.4  
 

Identitet 
Identitet är enligt oss någonting vi skapar kontinuerlig i samspelet med andra människor och 
samhället, således har vi vår utgångspunkt i socialkonstruktivismen. Identitet handlar dock också 
om hur vi uppfattar oss själva och andra. Vi kommer att beröra två typer av identitet, social 
identitet och personlig identitet. Sociologen Anthony Giddens menar att identiteten rör de 
uppfattningar människor har om vilka de själva är och vad som är viktigt och meningsfullt för 
dem.5 Vidare menar Giddens att vissa av de främsta identitetskällorna innefattar kön, sexuell 
läggning, nationalitet, etnicitet och samhällsklass. Dessa identitetskällor menar vi även kan ses 
som livsvillkor, vilka står i nära relation med identitetsskapande. Giddens lyfter fram två typer av 
identitet som sociologer ofta talar om, social identitet och personlig identitet.6 Detta utvecklar han 
vidare och menar att dessa två identitetsformer är särskiljbara men också nära förknippade med 
varandra. Social identitet rör de kännetecken som andra tillskriver en viss individ. Vidare menar 
Giddens att den sociala identiteten även innefattar en kollektiv dimension och markerar att en 
individ är ”samma” som de andra, social identitet kännetecknar alltså även grupptillhörighet Den 
personliga identiteten däremot är något som skiljer individer åt från ”de andra”. Den innebär en 
utvecklingsprocess genom vilken vi tillåts att definiera en upplevelse av oss själva som unika 
varelser i unika relationer till omvärlden. I boken Identitetens omvandlingar skriven av Ove Sernhede 
& Thomas Johansson lyfts André Janssons teori kring identitetsprocessen fram. I likhet med 

                                                 
2 Ohlsson & Swärd. s.11 
3 Ulla Rantakeisu, Bengt Starrin, Curt Hagquist, Ungdomsarbetslöshet, (Lund, 2000) s.13 
4 Ove Sernhede, Ungdom och kulturens omvandlingar, (Göteborg, 2006) s. 33 
5 Antony Giddens, Sociologi, (Lund, 2007) s. 43 
6 Ibid. s.43 
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Giddens menar Jansson att identiteten bygger på en balans mellan autonomi och tillhörighet.7 
Idén om personlig identitet bygger på den symboliska interaktionismen som innebär att det pågår 
ett samspel och en förhandling med yttervärlden som bidrar till att skapa eller forma individens 
upplevelse av sig själv. Den kulturella och sociala omgivningen är viktig i detta samspel, men när 
det gäller formandet av den personliga identiteten ligger tyngdpunkten på individens 
handlingsförmåga, frihet och valmöjligheten. Giddens menar att den moderna verkligheten 
tvingar oss att hitta oss själva på egen hand. Genom vår förmåga att vara medvetna individer 
skapar och omskapar vi kontinuerligt vår identitet.8 
 

Livsvillkor 
Livsvillkor är enligt oss enkelt sagt de förhållanden individen lever under och som påverkar dess 
livssituation. Vi tänker oss att livsvillkor är de faktorer som både determinerar och möjliggör 
formandet av den egna identiteten. Dessa faktorer kan till exempel vara. kön, etnicitet och klass. 
Faktorerna skapar i sin tur skilda begränsningar och förutsättningar för olika individer och vad 
som kan betraktas som goda livsvillkor är högts individuellt och relativt. Vi menar även att en 
faktor som modernisering är ett livsvillkor som skapar både möjligheter att förverkliga sig själv 
men som även kan försvåra den här processen. I det moderna samhället ges vi idag större 
möjlighet att påverka våra livsvillkor, du är exempelvis inte lika fråntagen dina möjligheter att 
göra egna val idag som kvinna än som kvinna för 100 år sedan.  
 

Kulturell friställning 
Relevant för samtliga delar av denna antologi, och för oss en oundviklig del utav livsvillkor i det 
här sammanhanget, är begreppet kulturell friställning. Begreppet kommer från den tyske 
socialfilosofen Thomas Ziehe med vilket han menar att det inte längre är traditionella normer 
som formar de kriterier enligt vilka vi bedömer oss själva. Vidare menar han att det har öppnats 
en möjlighet till en ny kulturell frihet som handlar om en frigörelse från bindningar till 
traditioner.9 Detta innebär således att vi inte längre är låsta in i det traditionella utan har en 
möjlighet att själva skapa våra egna referensramar.  
     I liknande anda skriver Ove Sernhede om hur vi ständigt arbetar med att skapa oss själva. Han 
menar att tidigare gemensamma föreställningar om livets mening och mål inte längre framträder 
som vardagslivets naturgivna orienteringsmönster och sanningar. Han menar att det är upp till 
den enskilde att själva skapa de meningsgivande sammanhang och värden som konstituerar det 
egna livet.10 

                                                 
7 Ove Sernhede & Thomas Johansson, Identitetens omvandlingar, (Göteborg, 2001) s. 123 
8  Giddens s. 44 
9 Thomas Ziehe, Kulturanalyser, (Stockholm, 1993) s. 37 
10 Sernhede, (2001) s. 15 
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Övergripande metod 

Kvalitativa metoder 
Den empiriska materialinsamlingen till dessa studier har skett genom fältobservationer och 
intervjuer. Vi började med att göra fältobservationer för att få en inblick i våra respektive fält och 
i vissa fall även för att etablera en kontakt på fältet. Några av oss var under fältobservationerna 
deltagande, vilket innebär att vi interagerade med människorna på platsen, medan vissa var 
fullständiga observatörer, där forskaren inte samspelar med personer i miljön.11 Under 
fältobservationerna förde vi anteckningar över det som låg i linje med vårt syfte för studien. 
Dessa anteckningar har vi sedan använt oss av på olika sätt, en del har använt sig av dem i 
analysen medan vissa enbart har använt dem som uppslag för de efterkommande intervjuerna.  
Urvalet av informanter skedde på olika sätt, några av oss gick genom befintliga kontakter medan 
andra upprättade kontakter vid sina fältobservationer. Vid etnografiska studier sker inte urvalet 
såsom i en kvantitativ undersökning där man oftast använder sig av ett sannolikhetsurval. I 
kvalitativa studier kan det i många fall vara omöjligt att göra ett slumpmässigt urval av 
informanter.12 Urvalet av informanter har i vårt fall styrts av kunskapsintresset då det har varit av 
vikt för oss att få informanter som har en anknytning till de områden vi valt att studera. 
     I det fortsatta arbetet lades fokus sedan på intervjuerna. Vi har använt oss av en kvalitativ 
intervju metod då vi utifrån en sådan metod lättare kan fånga upp innebörder och erfarenheter 
från informanternas vardag.13 Intervjuerna har utförts med olika upplägg, där en del har utförts 
med semistrukturerat och andra med ett ostrukturerat upplägg. Den semistrukturerade intervjun 
innebär att ett frågeschema med allmänna frågor skrivs ned innan intervjun vilket lämnar 
utrymme för följdfrågor medan den ostrukturerade intervjun oftast bara har ett nedtecknat 
tema.14 För att underlätta intervjuerna så gjordes intervjuguider mentalt eller nedskrivet, där vi 
formulerade intervjufrågor, områden, ordning av frågorna. Vi försökte hela tiden ha i åtanke att 
inte ställa ledande frågor, att använda ett begripligt språk och att nedteckna bakgrundsfakta om 
informanterna, som till exempel ålder, som vi ansåg vara av vikt för vår studie.15 För att 
underlätta intervjuernas efterarbete så används mini-discar för att spela in intervjuerna. Att spela 
in en intervju kan skapa en jobbig situation för informanten men fördelarna väger upp 
nackdelarna. Att spela in intervjun innebär att vi under intervjusituationen kan ge våra 
informanter full uppmärksamhet då vi slipper föra anteckningar och på så sätt gå miste om viktig 
information.16 Vid ett intervjutillfälle så råder en viss komplexitet där det förekommer pauser, 
tvekan, skratt, gråt och andra reaktioner och då kan en mini-disc underlätta oerhört då man ska 

                                                 
11 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2001) s. 286f 
12 Ibid. s. 290 
13 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1999) s. 70 
14 Bryman, s. 127 
15 Ibid. s. 305 
16 Eva Fägerborg ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars Kaijser, Magnus Öhlander (Lund, 1999) s. 67 
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transkribera detta då detta kan vara väsentligheter för arbetet.17 Transkriberingen har skett på så 
sätt att intervjuerna har skrivits ut i sin helhet. De delar av transkriberingarna som återges i 
respektive antologidel har i viss mån redigerats, då vi anonymiserat våra informanter och platser, 
men de har inte för den delen innehållsmässigt förändrats.  
 

Analysmetod 
Vi har i våra studier använt oss av Grundad Teori där teori utvecklas utifrån den empiri som 
samlats in genom intervjuer och observationer.18  
     Grundad Teori har sina filosofiska rötter i den amerikanska pragmatismen och sina teoretiska 
i den symboliska interaktionismen.19 Metoden utvecklades av sociologierna Anselm Strauss och 
Barney Glaser. Strauss hade sina rötter i de interaktionistiska och pragmatiska perspektiven 
medan Glaser däremot beskrivs ha sina rötter i den statistiska metoden.20 Glaser beskrivs ha blivit 
influerad av Strauss och den symboliska interaktionismens idéer och tillsammans försökte de 
finna en metod för att skapa teori ur den mening människor själva tillskriver sin verklighet.21 
Metoden har under senare år utvecklats av olika forskare och idag finns en rad grenar inom 
Grundad Teori.  
     Grundad Teori utförs genom en induktiv ansats då teorin används för att utforska nya 
områden. Syftet är att upptäcka något nytt i empirisk data, inte att bekräfta förutbestämda 
antaganden.22 Som forskare med Grundad Teori som metodologi beskrivs man som en 
upptäcktsresande som går in i ett outforskat problemområde på jakt efter intressanta skeenden 
som kan utforskas vidare för att så småningom kartläggas.23  
     I arbetet med Grundad Teori har vi kodat och analyserat den insamlade empirin, som skett 
genom observationer och intervjuer, för att sedan skapa kategorier och begrepp. Under 
kodningen har vi ställt frågor till vårt material för att upptäcka, identifiera och benämna de 
indikatorer på skeenden som varit av intresse för våra respektive forskningsområden. Under 
kodningen har vissa av oss satt förklarande etiketter på indikatorerna, medan andra av oss har 
hållit sig till ursprungsorden. Under kodningen har vi jämfört de olika kodernas likhet och olikhet 
och sorterat koderna i olika kategorier. Detta kallas för enkel komparation. De kategorier vi har 
skapat har vi sedan gett ett namn och utifrån dessa har vi formulerat dynamiska begrepp som är 

                                                 
17 Fägerborg i Kaijser & Öhlander. s. 67 
18 Anslem Strauss, Juliet Corbin, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 
(California, 1998) s. 12 
19 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad Teori, (Stockholm, 2003) s. 24 
20 Ibid. s. 25 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. s. 44 
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föränderliga och ändras under forskningens gång.24 Dessa begrepp och deras inbördes relationer 
har sedan legat till grund för den fortsatta analysen. 
     Arbetet med Grundad Teori har många gånger känts mödosam och tidskrävande. Då 
arbetsprocessen har sett olika ut för var och en av oss har det även varit svårt att ta stöd från 
varandra under arbetet. Våra upplevelser av forskarrollen i arbetet med Grundad Teori är att vi 
har ansett det vara svårt att förhålla sig induktivt till empirin. Det har ett par gånger känts som att 
vår förförståelse har lett oss till antaganden gjorda utan empirisk grund. Detta har gjort att 
arbetsprocessen har tagit betydligt längre tid än vi tänkt oss då vi har fått gå tillbaka och göra om 
för att verkligen se till att vi behandlat våra informanters utsagor på rätt sätt.   
 

Etik 
När vi väljer att göra en samhällsvetenskaplig forskningsstudie bör vi vara medvetna att vi ger oss 
in i någon annans liv och berättelser. Dessa personers verklighet är vår att beskåda och begrunda 
och bör därför självklart respekteras. För att vi som forskare skall kunna förhålla oss till våra 
informanter och empiri på bästa sätt finns det ett antal etiska riktlinjer som vi bör förhålla oss till. 
Dessa etiska riktlinjer finns för att skydda de inblandade informanterna från att deras identiteter 
och utsagor utnyttjas och exploateras.25 
     Varje informant ska vara väl informerad om forskningssyftet samt hur och när arbetet ska 
publiceras. Informanterna ska även veta hur, var och när undersökningen kommer att 
genomföras, hur deras medverkan kan komma att påverka dem samt att deras medverkan är 
frivillig. Därefter måste de givetvis också samtycka till att vara med i undersökningen, är 
informanten under 15 år krävs att målsman godkänner samtycket. Deltagarna ska också vara 
underrättade om att de när som helst kan avbryta sin medverkan, utan att det medföljer negativa 
konsekvenser. Vidare ska yttersta konfidentialitet gällande varje informant tas som självklar, 
däremot kan forskaren inte lova 100 % anonymitet. Uppgifter som lämnas av informanterna samt 
identifierbara uppgifter om informanterna ska inte kunnas ta del av för andra än de som ansvarar 
för projektet. Tilläggandet om nyttjandekravet kan göras här, då de uppgifter som samlats in om 
och av informanterna endast får användas för den forskning som är gällande. Inga uppgifter får 
lämnas vidare för kommersiellt bruk eller vidareforskning utan deltagarens medgivande.26 
     Förutom dessa fyra etiska riktlinjer som kan återses på Vetenskapsrådets hemsida www.vr.se, 
finns även ytterligare etiska dilemman som kan ses som situationella, dessa kommer att redovisas 
djupare i våra personliga reflektioner och problemanalyser i de individuella delarna. 

                                                 
24 Guvå och Hylander. s. 44ff 
25 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning, (Lund, 2001) s. 80 
26Vetenskapsrådet, URL: http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, s.6-14, 080506 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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Kunskapssyn och förförståelse 
Denna antologi har gett en stor frihet i val av fält och utredningsområde vilket ökar 
valmöjligheten att välja utredning nära det personliga intresset. Skillnaden mellan en så kallad 
uppdragsforskning och en egen initierad forskning skiljer sig markant, då uppdragsforskningen 
har en konkretare problemformulering och ofta ett redan förutbestämt utredningsfält, stiftad av 
exempelvis företag, institutioner och intresseorganisationer. Den egna forskningen ger alltså som 
redan påpekas större frihet att välja forskningsprojekt, men är inte alltid att föredra; 
problemformuleringsprocessen kan dra ut på tiden. Å andra sidan är det faktiskt forskaren som 
ska jobba med utredningen och uppskattningsvis vid egen problemformulering handlar det om 
något denne vill utreda, skulle all forskning ske med för hållna tyglar tycks det troligt att den inte 
tar ut sin fulla rätt i den vetenskapliga utvecklingen.27 
     Vidare finns en till restriktion gällande det egna valet av forskning; den personliga vinklingen, 
styrningen och förutfattade meningens inflytande av analysen och forskningens slutprodukt. Den 
sociala verkligheten vi upplever ser definitivt inte likadan ut för alla. Att tro annat vore bara 
inskränkt. Som forskare bör man se varje projekt och forskning ur ett perspektiv som saknar 
”förprogrammerade” värden. Men är detta verkligen så enkelt? Om vår vardagliga kunskap och 
vårt tankemönster uppkommit ur de sociala erfarenheter vi har, hur lätt är det så att bortse från 
vad vi ”vet” om vår omvärld?  
     Vi bör anse vår kunskap som subjektiv snarare än objektiv. Denna syn på vår kunskap som 
subjektiv anser vi kan ses som en tillgång vid vår forskning då det intressanta bör vara att se att 
det finns fler svar, fler infallsvinklar och fler verkliga verkligheter än ett/en.28 
Dessa såkallade värdeomdömen som våra erfarenheter och uppfattningar burit med sig är svåra 
att nollställa sig från och den ”värdeneutrala” forskaren bör vara medveten om sin motsägelse. 
Det är alltså inte så att vi ska glömma våra värderingar, men vi ska inte använda dem så vi tappar 
vårt omdöme, utan som ovan påpekat; en tillgång.29 
 

                                                 
27 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning, (Lund, 1993) s.20f 
28 Ibid. s. 39 
29 May, s. 65 ff 



 16

Raised in black 
En studie om ungdomars identitetsskapande i en subkultur 

Av Linda Lundberg 

Inledning 
Död, olycka, mörker och depressivt - detta låter inte så lockande i mångas öron men ändå finns 
det många ungdomar som idag självmant valt det som sin stil och vardag. De har valt ett sätt att 
representera sig själva som speglar allt annat än framtidstro, lycka och hopp. Men är det verkligen 
så de ser på sin framtid och sina liv? Denna studie kommer att behandla utsagor från några äldre 
ungdomar som valt att tillhöra/ eller har tillhört subkulturen goth. Det som binder dem alla 
samman är deras kärlek till musiken och det är något som de alla har kvar trots att flera av dem 
inte längre har det representativa utseendet som gothare. Alla blir äldre och intressen falnar och 
byts ut mot andra. Personen i fråga utvecklar andra värderingar än att just genom sitt yttre påvisa 
en musikstil när man skaffat barn eller påbörjat en karriär. Men detta hindrar inte att man 
fortfarande har starka åsikter om yngre generationer i en subkultur där ditt musikintresse avgör 
din äkthet. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att beröra subkulturen goth. Syftet är också att få en bild av varför 
man väljer att tillhöra gothkulturen. Vidare syftar studien till att svara på frågan varför man väljer 
att lämna den, denna bild ska förmedlas av äldre ungdomar som är eller har varit aktiva i denna.. 
Studien ska belysa hur dessa ungdomar upplevde sitt identitetsskapande i tonåren och hur stor 
del den tog upp i deras liv, detta sett ur en gothares ögon.  
 

Informanter, intervjuerna och fältobservationer 
För denna studie genomförde jag fem semi-strukturerade intervjuer, då jag efter dessa ansåg att 
det fanns en teoretiskt mättnad och det fanns ett underlag för att genomföra grundad teori.30 En 
av intervjuerna var en gruppintervju, vilket upplevdes positivt av både mg och informanterna då 
intervjun flöt på utan besvär mellan informanterna. Mina informanter bestod av sex äldre 
ungdomar i åldern 25-30. Av dessa var fyra killar och två tjejer. Varför killarna blev 
överrepresenterade berodde på att de var mer tillgängliga tidsmässigt för intervjuerna. Alla mina 
intervjuer skedde under en samlad period och detta hjälpte mig att utvecklas som intervjuare, då 
jag tog lärdom av varje intervjutillfälle och snabbt kunde tillämpa det på följande intervjuer. 
Anledningen till att jag valde att göra semi-strukturerade intervjuer var följande; ett underlag 

                                                 
30 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2006) s. 127 
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fanns som jag kunde stödja mig på men jag ville vara öppen för att kunna bygga på med 
följdfrågor under intervjuns gång, beroende på vad informanten svarade. Då jag själv tillhört 
gothkulturen under flera år så var det svårt att hitta informanter som jag tidigare inte hade någon 
kontakt eller uppfattning om då gothkretsen i Sverige är relativt liten. Trots detta så lyckades jag 
hitta sex personer från olika orter i Sverige. 
     Mina fältobservationer utfördes på olika tillställningar i Sverige, både privata evenemang och 
allmänna klubbar. Jag har under mina fältobservationer inte stött på några problem, utan hade 
automatiskt tillgång till fältet då jag själv är frekvent besökare av dessa ställen och kunde lätt 
smälta in i omgivningen utan att någon reagerade märkligt. Vidare så var det svårt för mig att inta 
en observatörs objektivitet då detta var människor och ställen jag var van vid. Vid tillfällena då jag 
antecknade mina observationer var det viktigt för mig att sätta mig ner först och försöka se allt 
med ”nya ögon”. Jag är väl medveten om att mina tidigare erfarenheter kan göra att jag 
observerar människorna och aktiviteterna på ett annorlunda sätt.  
 

Transkribering 
För att underlätta mitt fältarbete och vidare kunna använda mitt empiriska material i grundad 
teori så transkriberade jag alla fem intervjuerna. Allt som yttrades i intervjuerna har noggrant 
skrivits ner och då även ljud som skratt, pauser och starka röster har markerats precis som Eva 
Fägerborg skriver i Etnologiskt fältarbete.31. Dock har jag valt att ge informanterna och specifika 
platser fingerade namn. Vidare har transkriberingarna hjälpt mig att få ett mer överskådligt 
material att jobba med.  
 

Analysmetod 
Jag har i mitt arbete valt att göra en kvalitativ undersökning där jag gjort fem intervjuer varav en 
gruppintervju och tre fältobservationer. Med en kvalitativ undersökningsmetod tolkar man 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld och vidare försöka tolka de beskrivna fenomenens 
mening.32 Då jag gjorde mina fältobservationer hjälpte min förförståelse och deltagande i fältet, 
men då jag skulle börja jobba med mitt empiriska material så kände jag att det var svårt att ha en 
induktiv ansats. Att lägga all min kunskap och värderingar inom området åt sidan har varit den 
största utmaningen. 
     För att kunna arbeta med mitt material så har jag använt mig av Grundad teori. Syftet med 
Grundad teori är att utifrån det empiriska material utveckla idéer genererade från dessa data. Mitt 
tillvägagångssätt har skett på följande vis: efter mina intervjuer har dessa transkriberats och jag 
har förutsättningslöst kodat det som väckt mitt intresse. Kodningen har blivit etiketter såsom; 

                                                 
31 Lars Kaijser, Magnus Öhlander  (red.) Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 69 
32 Steinar Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s. 35 
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Varför? Image och utseende, musik och gemenskap m.fl. Dessa har i sin tur hjälp att skapa 
begrepp och mönster för min analys.33 
 

Teoriavsnitt 

Symbolskapande identitet och subkultur 
Pierre Bourdieu skriver om hur ungdomar skapar en stil genom att sätta samman olika symboler 
för att påvisa ett medlemskap i en grupp, med detta menas att det yttre såsom kläder, hår och 
olika kroppssmyckningar kan ses som symboler34. Vidare skriver Philip Lalander och Thomas 
Johansson att symbolerna bärs av gruppmedlemmar och fungerar för att påminna om de sociala 
band som finns gruppmedlemmarna emellan.35 De ungdomar som ansluter sig till en subkultur av 
något slag använder tydligt dessa symboler för att påvisa en grupptillhörighet.36 Dessa 
grupptillhörigheter behöver inte endast vara lokala utan globala som subkulturer till största del är, 
alltså man kan känna samhörighet globalt genom att dela samma symboler. Inom gothkulturen 
kan de svarta kläderna och det svarta håret ses som symboler.  
     Men för att bli upptagen som gruppmedlem krävs oftast mer än att utåt sätt passa in. Olika 
grupper utvecklar olika språk och koder, man måste agera på rätt sätt. Inom gothvärlden kan 
detta påvisas genom att man måste lyssna på musiken och vara insatt för att räknas som ”äkta”.37 
Birminghamskolan har koncentrerat sig på subkulturell forskning och de menar att subkulturer 
uppstår som svar på klassamhället och därför skapar ungdomar kulturella teckensystem.38  

Stämplingsteorin och avvikare 
Med den så kallade stämplingsteorin menar man att man inte är avvikare utan att man blir det. 
Den utgår från Howard Beckers tanke om att det är en process där avvikaren genomgår en 
förvandling och till slut blir en permanent avvikare både sedd ur andras och egna ögon. Men 
detta kan vändas till något positivt där avvikande personer hittar en gemenskap och det blir en 
kollektiv avvikelse som exempelvis en subkultur. I en subkultur så kan individen skapa en positiv 
identitet trots att utomstående kan uppfatta den som negativ.39 

                                                 
33Gunilla Guvå, Ingrid Hylander Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) s. 37 
34 Philip Lalander, Thomas Johansson Ungdomsgrupper i teori och praktik (Lund, 2007) s. 36 
35  Ibid. s. 32 
36 Johan Fornäs, Ulf Lindberg, Ove Sernhede Ungdomskultur: Identitet och motstånd (Stockholm, 1994) s.17 
37 Lalander , Johansson  s. 33 
38Lars B Ohlsson, Hans Swärdh Ungdom som samhällsproblem (Lund, 1994) s. 145 
39Pär Månsson (red.) Moderna samhällsteorier- traditioner, riktningar, teoretiker (Stockholm, 2003) s. 174 
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Övergångsritualer och konsumtion av identitet 
Vi genomgår olika stadier i livet och ständiga övergångsritualer, vilka är händelser eller personlig 
utveckling som sker för att markera dessa övergångar såsom giftermål, barn och arbetssituation.40 
Händelserna kan även vara sådana som bidrar till en övergång, exempelvis att man fått ett nytt 
arbete och därigenom skapar sig en ny stil för att markera och anpassa sig till den aktuella 
situationen. 
     Zygmunt Bauman anser att vi lever i ett postmodernt samhälle där vi ständigt konsumerar 
identiteter. Detta kan vara en anledning till att man går ifrån en stil då man tröttnar och vill kunna 
identifiera sig med något nytt. Vi har fått ett begär att begära och detta gör att vi ser våra identitet 
som tillfälliga och ombytliga, vi måste hela tiden förnya oss själva för att skydda oss mot den 
snabbt förändliga omvärlden.41 
 

Empirisk redovisning 

Gemenskap i ett avvikande beteende - eller varför man väljer att 
tillhöra gothkulturen 

 

Subkulturerna är ungdomskulturen när den är som mest iögonfallande. Det hänger samman 
med att subkulturen innebär stil- medlemmar signalerar tydligt sitt medlemskap.42 

 
Ovanstående är hämtat ur Ove Sernhedes bok Ungdomskultur; identitet och motstånd, med detta 
menar han att subkulturen dess stil såsom kläder, smink, hår och musik skänker medlemmarna en 
identitet utöver normen och en grupptillhörighet.  
     Kodningen av både fältobservationerna och intervjuerna talar sitt tydliga språk, image, 
utseende och musiken är och var viktig för att visa vem man är för omvärlden. Mina informanter 
bekräftade i sina utsagor att den gothiska subkulturen är mer än bara musik och att flera av dem 
kom in via avvägar såsom kläder eller film i första hand. Det är lätt att hitta material som styrker 
dessa påståenden. Gavin Baddeley skriver följande i Goth Chic- a connoisseur’s guide to dark culture; 
But gothic is much more than an image it is a aesthetic, a viewpoint, even a lifestyle, it’s tradition 
a legacy of subversion and shadow. 43  
     Att tillhöra gothkulturen verkar vara som vilken annan plats som helst i samhället. Oftast 
beror platsen och gruppen på omständigheter. I vissa av mina informanters fall var det musiken i 

                                                 
40 Lalander , Johansson  s 63 
41 Zygmunt Bauman Det individualiserade samhället (Göteborg, 2001) s. 186 
42 Fornäs , Lindberg , Sernhede  s. 17 
43Gavin Baddeley Goth chic: a connoisseur’s guide to dark culture (London, 2002)  s. 10 
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första hand och i andra kläder och stilen. När jag frågade om stilen var viktig så var alla överrens 
om att som var fallet. David uttryckte detta på följande sätt: 
 

David- Ja, men jag ska väl inte säga att den är jätteviktig, men det var kul att förknippas med en 
viss sorts människor eftersom mycket av identiteten är viktig när man är yngre och den har att 
göra med vilket musik man lyssnar på. Jag skulle ha jättesvårt att anamma en musikstil utan en 
tuff image runt sig. 

 

Image och utseende 
Mina fältobservationer och intervjuer bekräftar att image och därigenom utseendet är viktigt. 
Dessa innehåller nästan endast beskrivningar om hur personerna valt att visa sitt utseende för 
kvällen, vilket kan bero på att man använder ögonen till stor del när man gör fältanteckningar. 
Mina fältanteckningar visar på ungdomar som till stor del klär sig i svart och har svart hår, men 
som blandar det med band t-shirtar och korsetter. Man kan se många olika stilar trots att de alla 
är gother, och detta bekräftas under mina intervjuer. Stilarna representerar understilar och olika 
musikinriktningar. Några av de olika stilar som benämns är; postpunk-gother, medeltidsgother, 
renodlad goth och batcave-goth. Underkategorierna verkade vara många och de grenade in sig i 
varandra men kunde urskiljas genom utseendet och musiksmaken.  
     Mina fältobservationer gjordes på klubbar och fester. Människorna jag såg och mötte under 
mina fältobservationer tillhörde inte normen i samhället, de var vitsminkade, svarthåriga och 
svartklädda. De lyssnade och dansade till den mörka musiken som strömmade ut ur högtalarna, 
trots ett mörkt yttre som gav mig dystra antydningar verkade alla ha trevligt och vara glada. Det 
fotades mycket överallt och man såg att gotherna var vana vid att posera och att det föll sig 
naturligt. Ingen verkade tycka det var besvärande eller egendomligt att bli fotograferad. Jag 
uppmärksammade att många spenderat mycket tid på sitt utseende den kvällen, både tjejer och 
killar. Vidare så kom ämnet utseende och image upp mycket under mina intervjuer. Mina 
informanter var alla överrens om att om man tillhörde den gothiska subkulturen så uppskattade 
man att ta hand om sitt utseende. Sara uttryckte detta på följande sätt: 

 

Sara- Det är hår som ska färgas och fixas, det är smink som noggrant ska målas på och 
kläder som ska väljas ut. 

 
Alla mina informanter hade mer eller mindre utstickande utseende då de var yngre som var 
mycket lik det jag såg under mina fältobservationer där uppseendeväckande sminkningar bars av 
båda könen. Att vara kille och sminkad väcker ingen uppmärksamhet i gothkretsar, snarare 
utanför i övriga samhället, därför sminkade killarna oftast bara upp sig när de skulle på 
tillställningar med likasinnade. Olaf och David uttryckte detta på följande sätt: 
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Olaf- Förut kunde jag ha fet kajal och svart läppstift och svart nagellack.  

 

David- Jag sminkade mig inte överdrivet men lite kajal hade jag.  

 
Trots att alla mina informanter ansåg att gothkulturen handlade till stor del om image så var de 
inte lika benägna att själv se sig som en del av det, utan såg gärna ner på andra gother som att de 
var så kallade posers och levde i en charad eller sketch. Det fick mig att undra om det var ett slags 
sätt för dem att skydda sig själva. Genom att inte kalla någon annan för en goth så förnekade de 
också själva att de var gother då de inte ville placera in sig i ett fack, men samtidigt så höjde de sig 
själva till en högre gothstatus. En riktig goth förnekar att de är gother till sitt sista andetag.44 
 

Musiken 
Vilka riktningar mina intervjuer än tog så kom vi alltid tillbaka till utgångspunkten, musiken. 
Musiken var det som höll stilen samman, det som visade om man hade rätten att beträda 
gothernas arena. Musiken var början men också det som mina informanter fortfarande höll fast 
vid trots att de lämnat stilen bakom sig. Det var musiken som diskuterades och jämfördes och 
gav dig en plats i hierarkin. Det är musiken som är den egentliga representanten för subkulturen 
goth, allt annat är byggstenar kring musiken. Informanterna uttryckte detta på följande sätt: 

 

Olaf- Och då märkte jag att det fanns musik man kunde lyssna på. Kärlek vid första 
ögonkastet. 

Rickard- Jag utvecklades väl som musiken gjorde. 

Sara- Ja men musiken det är ju där allt börjar, musiken är ju viktigast. 

 
När mina informanter reste eller tog semester så var det ofta i samband med festivaler eller 
spelningar där de kunde lyssna, se och diskutera sina idoler. De flesta reste till flera festivaler varje 
år och gick gärna på klubbar som anordnade spelningar. De klubbar som ibland ordnade 
spelningar stod högre i rang än resten av klubbarna. Det var alltid lite extra speciellt att gå och se 
sitt favoritband. Då de flesta stora gothband hade sin storhetstid på 80-talet och nästan 
undantagslöst kom från andra länder så var det ett måste att se dem om man fick chansen.  
     Förutom att ha sett de stora banden så skulle man helst kunna väldigt mycket om dem. Det 
var något jag uppmärksammade under mina fältobservationer där gotherna samtalade mycket 
genom musiken då genom att ”namedroppa” flest band, skivsläpp, årtal och konserter de sett.  
 

                                                 
44 Baddeley  s. 9 
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Kulturen kring musiken och imagen 
Även om musiken och utseendet är det som man först och främst förknippar med gothkulturen 
så finns det så mycket annat runt omkring, så som litteratur, inredning, film och konst. Alla mina 
informanter hade intressen vid sidan om musiken, intressen som lätt kunde förknippas med den 
livstil de levde eller levt. En av mina informanter målade, han ville sätta sin syn på världen på 
duk. Vidare såg han världen genom en mörk och pessimistisk livssyn och detta speglade hans 
konstskapelser. Han såg även att hans konstnärskap var inspirerad av den musik han valde att 
lyssna på. Flera av informanterna valde att inreda sina lägenheter i en gothisk anda då det begav 
sig, med det menas svarta möbler, svarta rosor och mycket svart järn. Film var även något som 
mina informanter visade stort intresse för och fortfarande gjorde. En av mina informanter sa att 
det var så han uptäckte goth från början då han var intresserad av italienk skräckfilm och blev 
fascinerad av det och sökte sig vidare. David uttryckte detta på följande sätt: 

 

David- Jag har sedan urminnestider alltid tyckt om italienska skräckfilmer så som 
Dario Argento och det är ju filmer som på något sätt förskönar döden. Det finns en 
hel del symbolik från filmerna som gother gillar såsom svarta fåglar, död och 
framförallt olycka.  

 

Varför man väljer att gå vidare - eller att bli äldre och latare 
Mina informanter var i olika stadier i livet, två av dem gick på universitetet, tre av dem hade 
börjat sina arbetskarriärer och en var arbetslös och hade nyligen blivit pappa. Trots att de alla var 
i liknande åldrar så skiljde sig deras liv ifrån varandra. De hade alla inslag i sina liv som 
fortfarande var goth, men de hade sakta men säkert börjat tyna bort. Något som de alla hade kvar 
var musiken, för dem var musiken fortfarande viktig. Men flera av dem letade inte längre efter 
nya grupper inom gothscenen, de höll kvar vid de gamla hitsen och var nöjda med det. 
Informanterna uttryckte detta på följande sätt: 

 

Sara- Jag lyssnar ju fortfarande på alla gamla gothhits, men jag kanske inte letar efter 
nytt hela tiden. 

David- Jag lyssnar fortfarande på gothmusik, men jag kan inte säga att jag gör det i 
samma omfattning som när jag var 20. Jag har inte update på några nya band, jag 
lyssnar på de gamla 80-talsdängorna. 

 
Troligtvis beror detta på att de stora gothbanden uppkom på 80-talet och hade sin stora 
glansperiod då. Flera stora band som nämns är Sisters of mercy, Bauhaus, Alien sex fiend och 
Souixie and the banshees. Dessa hade alla sina stora hits för nästan 25 år sedan. Även under mina 
fältobservationer så var dessa band representerade i form av tryck på svarta t-shirtar. Detta visar 
att det är dessa band och denna period som än idag uppfattas som gothens storhetstid. Vidare 
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kan det nog vara svårt att som gothare att stanna kvar om man inte får något nytt att hålla glöden 
vid liv. 
     Ingen av mina informanter klädde sig längre som de gjorde för några år sedan till vardags, 
med svarta hår och uppseendeväckande kläder och smink. Flera beskriver det som något som 
tonats ner var efter livets haft sin stilla gång. Alla mina informanter gick fortfarande på 
gothklubbar och andra tillställningar såsom spelningar där de fortfarande klädde upp sig om 
något mer nertonat mot vad de en gång gjort. Informanterna uttryckte detta på följande sätt: 

 

Rickard- Det är mer nedtonat när man blivit äldre. Men jag tror att det beror på att det 
man tyckte var roligt då, kanske inte är lika nödvändigt idag. Det gick åt mer hårspray 
då så att säga.  

Sara- En av anledningarna till att jag inte klär mig goth längre är för att man inte orkar 
avsätta tid för att underhålla sig själv. 

Olaf- Jag är ju samma person som jag var då, bara att jag tonat ner lite, jag tycker inte 
det passar med en massa smink till mitt nuvarande utseende, eller jag orkar inte, blivit 
så lat och tråkig. 

 
Men trots att de nu hade en mer nedtonat utseende så ville ingen säga att de smälte in helt i sin 
omgivning. Det var känslan de hade kvar, en känsla av att inte vara som alla andra.  
 

Olaf- Man känner sig mer anonym som en i mängden nu kanske. Ja det är väl lite som att jag 
klätt ut mig till en svensson, jag infiltrerar svenssonlivet [skratt] Jag är spion.  

 
Att bli äldre benämndes som Svensson eller bli gubbe, och det var väl ett sätt för dem att 
acceptera att de började acceptera en normal stil. 
 

Max- Man har väl kanske börjat gubba till sig lite, har köpt min första slips. 

 
En av mina informanter kände ett visst tryck från sin omgivning att hon börjat bli äldre. Då hon 
var yngre var föräldrar mycket kritiska mot hur hon klädde sig då ville de att hon skulle vara den 
söta lilla blonda tjejen, och nu när hon blivit äldre så tyckte de att hon borde bli ”vuxen”. 
 

Ziri- Folk kan vara såhär : ja men har inte du växt upp? Att nu ska man vara vuxen, är man 
över 25 då ska man ha gått över sin period och blivit vuxen och så.  
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Jobb och karriär 
Att klä sig på ett speciellt sätt så att man passar in i normen på en arbetsplats hade ingen av mina 
informanter något problem med, dock kan det vara svårt att smälta in med tatueringar och svart 
hår även om man väljer att sätta på sig en kostym, men det hade ingen av mina informanter som 
redan hade jobb problem med. En av mina informanter jobbade nu på kontor och klädde sig 
som sina medarbetare då han jobbade. Det handlade inte om att vara feg på något sätt eller att 
inte våga stå för sin stil utan snarare handlade det om naturlig anpassning. David uttryckte detta 
på följande sätt: 
 

David- Man utvecklas på olika sätt som människa och speciellt klädmässigt så bör man ju passa 
in i ett större sammanhang i och med arbetsliv. 

 
På en arbetsplats representerar man ju oftast företagets ansikte utåt och får mer ansvarsområden 
när man blir äldre, därför kände David att han hade tagit influenser av sin omgivning och 
anpassat sig. 
     Mina informanter som fortfarande gick på universitet och inte hade kommit ut i arbetslivet 
ännu hade en positiv syn på det hela. De såg fram emot att komma ut i arbetslivet och få klä sig i 
andra kläder. Sara och Rickard uttryckte detta på följande sätt: 
 

Sara- Men sen när jag blir äldre och börjar mitt ”riktiga” jobb så vore det coolt att bara ha en 
egen jobbstil då man ser riktigt proper ut och som man bara har på jobbet.  

 

Rickard- Jag tror det blir mer kostym då, men det är inte så långt ifrån stilen jag har idag. 

 
Att de måste anpassa sig sågs inte som några problem, kanske då de redan hade börjat tona ner 
stilen och kände att de någonstans stod och stampade mellan att vara ungdom och vuxen. De 
ansåg att när man kommer till en arbetsplats så finns det så många människor i olika 
åldersgrupper så de äldre kanske skulle ta illa vid sig om man hade en gothstil och då vill de 
respektera detta och klä sig anständigt. 
 

Synen på den gamla stilen 
En av mina informanter ansåg att han hade gått vidare från sitt gamla utseende, och ville inte 
gärna förknippas med det för mycket trots att han fortfarande skiljde sig från normen när jag 
träffade honom. Han hade dyra märkeskläder och kostymbyxor, men tatueringarna ringlade upp 
för armarna och håret var korpsvart och i öronen fanns piercingar. 
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David- Det är väl så att när man utvecklas i klädsmak och stil så blir det ofta att man tar 
avstånd till det man tidigare haft. Alltså när man börjar en ny fas i livet så börjar man ju 
självklart ifrågasätta vad det var som gjorde att jag kunde ha på mig det där. Man tycker det 
man hade tidigare ofta ser ganska illa ut så det blir att man tar ett trappsteg upp och vänder sig 
inte tillbaka. 

 
Då man kan se en subkultur som ett sätt för ungdomar att göra motstånd mot ordningen och 
detta genom att odla ett avvikande identiteter så kan det vara så att de nu accepterar ordningen 
och därför inte behöver det symboliska längre.45 

 

Vilka drag finns kvar? 
Som jag tidigare skrivit så har alla mina informanter drag kvar från deras gothiska tid, såsom 
klädstil och musiksmak. I samband med musiken finns också de övriga dragen som litteratur och 
film och konst kvar också, det är intressen som inte syns för utomstående. Vidare är det så att 
musik, film och litteratur kan ge bestående intryck som man sparar trots att man väljer att inte 
avvika i det yttre längre. David uttryckte detta på följande sätt: 
 

David- Jag har ju alltid min svarta hårfärg kvar, mina piercingar och tatueringar. 

 
Även i klädväg så finns ju informanternas klädintresse kvar, alla gick fortfarande på gothklubbar 
och klädde upp sig på tillställningar. De åkte fortfarande på spelningar och festivaler, för musiken 
fanns som sagt kvar. 
 

Synen på de andra - eller där är de oäkta skitungarna 
Ove Sernhede skriver att utsattheten med tiden kan ha ökat då subkulturerna blir svartare och 
mer desperat.46 Detta verkar vara något som mina informanter också känner av då de på flera sätt 
uttrycker sina åsikter om de yngre generationerna som desperata. De vill inte på något sätt 
förknippa sig med den yngre generationen. De kan inte på något sätt se sig själva så som de en 
gång var. Kanske är detta den eviga glorifieringen av dåtid som går igenom alla stilar och 
generationer, då alla varit nybörjare och ingen föds med all kunskap och insikt. Kanske är det å 
andra sidan en avundsjuka att de inte längre själva känner att de kan vara så längre. Jag kan ana 
många meningar mellan raderna av det som sägs om de yngre. Och kan bara sätta mig in i 
situationen från min egen erfarenhet, att visst kan det vara skönt att bli äldre. Men visst saknar 
man att för första gången prova något nytt och ännu en gång gå igenom en fas i livet. 
 

                                                 
45 Forsnäs , Lindberg , Sernhede  s.7 
46 Ibid. s. 15 
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Det som sades var ibland väldigt motsägelsefullt då de pratade om de yngre, där man tog ett 
beteende som man själv utövade och sedan fördömer detsamma. 
 

Olaf- Man har ju varit på fester och så och där är det verkligen ”titta på mig”, se annorlunda ut 
och de vill verkligen hävda sig istället för att vara naturliga. Ja nästan som de klär ut sig till 
Greve Dracula. 

 

Men tidigare i intervjun sa samma informant att han brukade klä upp sig och sminka sig. 
     Något som tas upp är att gränserna idag är mer utsuddad mellan subkulturerna emot vad den 
var förr. Max uttryckte detta på följande sätt: 
 

Max- Nu blandas skeatarkillar som hänger i emo-kläder med hårdrockarna. Det är betydligt 
mer utsuddat idag. Folk får se ut hur de vill och de får lyssna på vad de vill, det önskar jag hade 
varit när jag växte upp. 

 
När frågor närmar sig den yngre generationen på fram-marsch så kommer diskussionen om de 
äkta och de oäkta utan undantag upp. Självklart ser mina informanter sig som äkta även om det 
aldrig sägs rakt ut, då heller ingen vill erkänna sig som goth trots att de klätt sig och 
lyssnat/lyssnar på goth. Men för att det ska finnas ett äkta så finns det också ett oäkta och det är 
de yngre, de som man egentligen inte känner utan ser runt omkring sig i samhället. Det är inga 
man umgås med, men man vet att de är oäkta att de inte tar musiken på allvar och att allt bara är 
på skoj för dem.  
 

Olaf- För rätt många är det ju en sketch eller charad, de är i en fas.  

 
Återigen så är det musiken som är det viktiga och är det avgörande om man är äkta eller inte, 
denna regel gäller även inom den egna åldersgruppen. Det är troligtvis därför det är så viktigt att 
kunna årtalen då skivorna släppts, när de spelade vart och hur många gånger man sett 
artisterna/banden framträda live. 
 

Ingen direkt nyrekrytering 
Då gothstilen delas av människor som egentligen inte vill synas fast de vill synas, så är det en 
ganska tight grupp som gärna inte vill bli exponerade för insyn av utomstående. De syns, men 
håller gärna sig tillbaka med vad de känner och vill vara lite svåra. Informanterna uttryckte detta 
på följande sätt: 
 

Max- Det är ju lite underligt egentligen att gothare förökar sig för det är ju ingen rekryterande 
subkultur om man säger så som exempelvis skinheads som vill rekrytera. 
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David- Gother överlag har ett ganska stort ”elit-tänkande”. Att man ofta är lite finare än andra 
människor. De känner inte att de får ut så mycket av att prata med andra, vilket kan göra att 
gother kan ses som ganska osympatiska och stela. De är benägna om att vara unika. 

 

Detta med att vara unik är ganska viktigt för gother då de gör en ganska stor grej av att skilja sig 
från normen med sitt yttre och då vill man naturligt inte heller umgås med vem som helst, utan 
man måste tillhöra kretsen, de som klär sig rätt och lyssnar på rätt musik. Vidare så verkar det 
vara därför som frågan om äkta och tillgjord är så viktigt, man måste bevisa sin plats i hierarkin.   
 

Depressiva- inte jag, men de andra 
Flera av mina informanter trodde att många som söker sig till gothstilen är depressiva och att det 
är naturligt då hela stilen representerar en ganska pessimistiskt livssyn, med allt det svarta och 
mörka som går igenom allt musiken, kläderna, filmerna och allt runt omkring. Men trots detta så 
ville ingen av mina informanter kännas vid att de skulle vara deprimerade utan hade andra 
anledningar till varför de drogs till gothkulturen. David uttryckte detta på följande sätt: 
 

David- Jag ska inte säga att gothstilen i sig har något att göra med att man är missanpassad eller 
deprimerad, men alltså visst tror jag att flertalet tar det som en terapi då man inte mår bra. 

 

David- Pratade nyligen med en vän om detta och vi tror att vi skiljer oss från merparten av 
gotherna då vi tycker att man blir lycklig av den här musiken, det är en egokick. Dock tror jag 
inte många delar samma mening utan de använder musiken för att gräva ner sig ännu mer. 

 
Som ovanstående informant visar så är deprimerad något de andra är. Samtidigt så är det inte 
bara något som de är utan något de gillar att diskutera, att depression och att äta tabletter är något 
som skulle vara accepterat till en större del än vad det är inom andra subkulturer.  

 

Ziri- Att skryta om depressioner, det är väldigt tufft. Synliga ärr ska man gärna visa 
och skryta om att man går hos psykolog och vilka piller man äter och hur dåligt man 
mår. 

Sara- Jag måste väl erkänna att jag aldrig träffat så många depressiva personer. Jag tror 
inte heller att man inom någon annan stil kan räkna upp vänner som äter anti-
depressiva på alla sina fingrar, det är liksom vardag, sorligt kanske.  

 

Trots dessa påståenden så såg jag under mina fältobservationer inget annat än glada människor 
som hade trevligt som på vilket nattklubb som helst. De dansade, drack drinkar, samtalade och 
verkade ha allmänt trevligt trots deras mörka utstyrsel. 
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Avslutning 
Mitt huvudsakliga syfte med denna studie var att ta reda på varför man väljer att tillhöra 
subkulturen goth, som man kan tycka är ett märkligt val; varför vill man tillhöra en grupp och ta 
efter en stil som förmedlar depression och mörker. Till det yttre skiljer den sig också mot den 
norm som råder i samhället, ungdomar väljer att gå med svart hår, vitsminkat ansikte och svarta 
kläder som för tankegångarna mot död och lik. För att återgå till det resonemang som förs i den 
gemensamma delen om Anthony Giddens och den sociala identiteten så är det just den som 
skapar gemenskapen i gruppen.47 Men det som dessa ungdomar speglar utåt i samhället visar inte 
den gemenskap som råder inom den egna gruppen. Som Howard Becker menar så blir gothen en 
positiv egenskap för individen inne i gruppen.48 Här finns sammanhållningen och förståelsen för 
musiken och det dekadenta. En sådan sammanhållning skapar också en viss misstro mot det 
övriga samhället och därför som mina informanter påpekat så sker det ingen speciell 
nyrekrytering inom kretsen. Det finns en misstro mot de nya generationerna som dyker upp och 
mina informanter använder ord som oäkta, posers och charader när de beskriver de yngre. För att 
visa att man inte tillhör den tillgjorda skaran så krävs det kunskaper kring musiken. Musiken är 
det viktiga inom gothen det är det som är limmet inom samfundet och det är det som bevisar om 
du är en riktig goth eller inte. För att bli upptagen i gruppen krävs det att man lär sig gruppens 
koder och språk och det är här som musiken blir viktig, det krävs att man kan namnen på 
banden, årtalen de släppte skivorna, när de spelade och vem som spelade vad osv. Detta blev 
tydligt under mina fältobservationer där det var musiken som var det stora samtalsämnet. Mina 
informanter berättade också att när de reste så var det oftast i samband med en spelning eller en 
festival för att få se sina favoritband. 
     Det yttre har en stor betydelse också för den stora gruppen då det är få subkulturer som 
utmärker sig så mycket som goth gör. Mina fältanteckningar är nästan enbart beskrivningar av 
kläderna och frisyrerna som utgör gothstilen. Detta är symbolerna som även binder gothen 
samman, man utmärker sig och på så sätt intar en ståndpunkt. Vart du än befinner dig i världen 
så kan du alltid se vem som är goth eller inte, då symbolerna inom gothen är globala. Trots att det 
är viktigt med det yttre och musiken så möttes jag av förnekan inför termen goth, de flesta ville 
inte placera sig i facket goth, men som jag även kunnat läsa mig till så förnekar de äkta gotherna 
att de är gother till sitt sista andetag.49 Samtidigt så kan man se att inte många inom gothkulturen 
enbart lyssnar på goth utan även synth, EBM (elecric body music) och metal så det kan vara svårt 
att placera sig i ett fack när musikstilarna överlappar varandra. Detta verkar vara ett fenomen som 
uppkommit på senare tid då mina informanter kunde se en tydlig trend bland de yngre där de 
lyssnar på flera olika musikstilar och mer kommersiell och lättlyssnad 

                                                 
47 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 2007) s. 43 
48 Månsson, s. 174 
49 Baddeley, s.9 
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goth/rock/synth/EBM/metal musik. Detta kan vara en av anledningarna till att de ser de yngre 
som oäkta. 
     Att gå igenom en stil och sedan gå vidare tror jag beror på att vi genomgår faser i livet och nu 
idag så har vi fler stilar lättillgängliga. Vi kan varje dag ändra stil och köpa oss nya identiteter och 
även gothstilen och kulturen blir mer lättillgänglig i och med att den kommersiella musiken och 
modet lånar influenser från gothscenen. Kanske har detta bidragit till en utarmning av gothen. 
Den charmen som fanns då man var unik finns inte kvar då man kan se sin stil överallt. Även 
livet förändras och man skaffar barn, familj och jobb. Livet kretsar inte längre runt sitt 
identitetsskapande eller så byter det skepnad till en identitet som passar bättre; gothen byts ut 
mot civilingenjör, pappa, fru osv. Detta kallas övergångsritualer och visar på just dessa faser som 
vi genomgår i livet.  
     Att man skulle vara depressiv i en depressiv livsstil är något som mina informanter visar att 
man inte behöver vara, men de säger även att många är depressiva och att gothkulturen drar till 
sig många människor som är nedstämda. De säger även att det är vanligt inom umgängeskretsen 
att berätta om sin depression. Om man ser till dessa påståenden så får man en ganska sorglig syn 
på gothscenen, men samtidigt så är ändå depressioner utbredda inom alla klasser i samhället i 
dagsläget. Att hitta en kanal för att få utlopp för sina ångestfyllda tankar kanske då inte enbart är 
negativt. Man får en chans att hitta likasinnade och får prata om något som kan vara väldigt 
tabubelagt, detta kan nog vara läkande istället för att hålla allt inom sig. Det negativa är att man 
kanske får redskapen för att gå längre ner i sin depression. 
     Under mina intervjuer så förstod jag att vara goth var ett heltidsjobb, det var musiken och 
utseendet, det var deras umgängeskrets och det var spelningar, men det tillkom så mycket mer 
man kunde hitta gothstilen överallt i deras liv. Mina informanter berättade om filmer de sett om 
böcker de läste och om inredningen hemma hos dem och gothen genomsyrade allt. Även om min 
studie enbart har avhandlat gothkulturen som den ser ut i Sverige så är gothen som subkultur 
stort internationellt så finns det inspiration att hämta överallt. Internet är ett stort hjälpmedel med 
det så kan man nå likatänkande överallt och diskutera om allt och det är också då det blir en 
livsstil. 
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Internet, ”ett samhälle där allting står stilla 
i en rasande fart”50 

 
Av Zlatko Dolic 

 

Inledning 
Har ni någon gång undrat vad internet är? Som ni säkert vet är förklaringarna många. ”Internet är 
ett kommunikationsmedium som för första gången möjliggör kommunikation från många till 
många, på vald tid och i global skala”.51 Ett 24-timmars nätverkssamhälle som aldrig stannar upp, 
som aldrig tar paus, utan bara fortsätter att snurra52. Internet är också möjligheternas värld där 
människor skapar interaktiva mötesplatser eller ”communitys”, skiftande verkligheter och 
nätverk.  Med hjälp av Internet kan man kommunicera med andra, hämta information, roa sig, 
även skapa och omskapa ”on line” identiteter. Som sagt möjligheterna är många. Margie 
K.Shields och Richard E. Behrman skriver i artikeln Children and Computer Technology: Analysis and 
Recommendations om att Internetanvändning kan bli befriande speciellt för barn med särskilda 
behov från rädslan att bli stigmatiserade. De menar även att barn med handikapp kan skapa 
nätverk med andra barn där de har lättare att prata om just sitt handikapp.53 Jag tror att internet 
är en viktig del i ungdomarnas liv och att den upptar mycket av deras tid. Ungdomarna i Sverige 
använder internet praktiskt taget varje dag. Internet har blivit en vara som ska konsumeras precis 
som bland annat, mat . Ungdomen är den period då individen utforskar, testar gränser, formar sin 
individualitet som människa och sin framtida identitet. Jag ser ungdomar som nomader som är på 
jakt efter nya upplevelser, utmaningar, kunskap och gemenskap vilket de kan uppnå bland annat 
genom att använda Internet. Det är de som har övertag när det gäller att lära sig nya saker. Det är 
dagens ungdomar som är Internetgenerationen.  
 

Syfte och frågeställning  
Syftet med denna del av antologi är att ta reda på vilka sätt ungdomarna tillbringar tiden på 
Internet och vilken betydelse Internet har för deras livsvillkor. Förändras ungdomarnas tillvaro i 
och med Internetanvändandet. Jag kommer också att söka samband mellan 
identitetsskapandeprocesser och Internetanvändandet.  

                                                 
50 Thomas H. Eriksen, Ögonblickets Tyranni, (Nora, 2001) s. 8 
51 Manuel Castells, Internetgalaxen, Reflektioner om internet, ekonomi och samhälle, (Göteborg, 2002) s. 14 
52 Christer Sturmark, Ulrika Brandén, Digital kommunikation i nätverkssamhället, (Göteborg, 2001) s. 55 
53 Margie K. Shields & Richard E Behrman, “The future of children”, Children and Computer Technology, Vol.10, No. 2, 
(Autumn – Winter, 2000) s. 8-28 
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• På vilka sätt tillbringar ungdomarna tiden på Internet och vilken betydelse har 

Internet för deras livsvillkor? 
- Hur använder ungdomarna internet i sin vardag? 
- Vilka samband finns mellan identitetsskapandeprocesser och internetanvändandet? 

 

Disposition 
Det kommande upplägget av min studie innefattar en del som förklarar den metod jag använt, en 
beskrivning av mina observationer, intervjuer och de etiska regalerna som finns för forskare samt 
en presentation av informanterna. Därefter följer en kort beskrivning av internet, eftersom jag 
ansåg att det kunde vara bra med en förklaring av Internet och dess uppkomst. Sedan tar jag upp 
tidigare forskning kring internet eller nätverkssamhället. Vidare beskriver jag några begrepp som 
användes vid flera tillfällen under både intervjun och i litteraturen. I analysdelen lägger jag fram 
min tolkning av vad informanterna sagt samtidigt som jag hänvisar till artiklar och tidigare 
forskningar. Dessa har jag delat in i tre kategorier som tar upp de delar jag tyckte var viktiga för 
studien. Avslutningsvis presenterar jag mitt resultat med hjälp av tidigare forskningar, teorier och 
mina egna tankar om ämnet. 
 

Metod  

Grundat teori 
Jag kommer att använda mig av grundad teori. Det är en metod som innebär att man skapar en 
tankemodell för att kunna förstå och förklara verkligheten.54 Som vi nämnde i den gemensamma 
delen kommer jag att utgå ifrån ett induktivt sätt att arbeta med insamlat data. Men det är lika 
viktigt att nämna att mina antaganden och tidigare erfarenheter påverkar mitt närmande till fältet 
också. Att använda Grundat teori innebär att man ställer frågor till det egna empiriska forsknings 
materialet eller data. Frågor som jag började med var: Vad säger data och vilka händelser avslöjar 
data? Därefter kodade jag data och gav den en innebörd. Att koda innebär att välja talande 
uttryck, skapa kategorier och ge de namn för att sedan söka dimensioner och variationer.  

Observationer 
Jag började min studie genom att göra observation på en internetsida, så kallad community, vid 
namn Lunarstorm.  Jag valde Lunarstorm på grund av dess popularitet bland ungdomar, som 
också är den åldersgrupp jag inriktar mig på. Lunarstorms popularitet avspeglades, enligt mig, i 
många samhällsdebatter där ungdomar och internet var involverade. För att kunna göra 

                                                 
54 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad Teori, (Stockholm, 2003) s.5 
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observation på Lunarstorm var jag tvungen att skapa en profil med en så kallat logg in och 
användarnamn. Efter att jag blev godkänd som medlem gjorde jag en kort presentation av mig 
själv och vilket var mitt syfte med min deltagandeobservation. Bryman skriver i boken 
Samhällsvetenskapliga metoder att deltagare som observatör är en person som har en roll i den sociala 
miljön där medlemmarna är medvetna om forskarens status som forskare.55  Det var jätteviktigt 
att skriva om syftet bakom mina besök eftersom Lunarstorm liknar en virtuell fritidsgård.  Jag 
ville inte väcka några misstankar om att en äldre person surfar på ungas sidor. Tanken med 
observationen var att jag skulle få idéer och förslag för mina intervjufrågor. Lunarstorm är ett 
jättestort nätverkssamhälle och möjligheterna var många. När jag loggade in fick jag möjlighet att 
välja bland olika alternativ, olika teman man kunde prata om, till exempel: djur, film & tv, 
föräldraskap & barn, hälsa & motion, kultur, livsstil, lunarstorm, musik, nöje, politik, relationer & 
sex. I och med det insåg jag att Internet kan handla om många olika saker. Jag beslöt mig att inte 
göra några val utan att ”surfa” på Lunarstorm slumpmässigt, låta fältet överaska mig. Det som 
syntes på framsidan var många små bilder på Lunarstorms medlemmar. Det var stor variation 
bland medlemmarna: unga, äldre, tjejer och killar. Jag klickade mig fram för att se vad som skulle 
hända. Jag hamnade på en tjejs presentation där det också fanns en bild på henne. Bredvid bilden 
skrev hon, ” jag är inte den som är, jag är den andra”. Det fick mig att tänka på att man inte 
behöver vara den man uppger att man är, utan man kan vara någon helt annan på internet. 
Fältobservationen resulterade i att jag lättare kunde formulera mina frågor kring 
internetanvändandet.  

Intervjuer 
Val av informanter skedde slumpmässigt, via arbetskamrater och vänner. Två av informanter 
kände jag ytligt sen tidigare. En av informanterna intervjuade jag i lägenheten där han bor medan 
de andra tre intervjuade jag i Linköpings universitets lokaler. Ett stort misstag som jag gjorde vid 
intervjuandet var att jag aldrig bokade något rum utan chansade och hoppades på att de skulle 
vara lediga. Detta resulterade i att vi blev avbrutna vid ett tillfälle och intervjun fick därefter 
fortsätta i en annan byggnad i närheten. Ett annat problem som jag insåg att jag kommer att ha 
problem med under intervjun var just komplexiteten kring att ställa en fråga. Som Jan Krag 
Jacobsen skriver i boken Intervju, ”det är ingen konst att ställa en fråga, men det är konst att få 
den att stämma överens med förgående och få den att bidra till att ge hela intervjun en mening 
och ett sammanhang”.56  Därför valde jag en semi – strukturerad intervju som innebar att jag 
hade en lista över förhållandevis specifika teman som berördes samtidigt som informanterna 
hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.57 Semi – strukturerad intervju innebär också 
att forskaren har en viss möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån det som uppfattas vara 

                                                 
55 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Stockholm, 2002) s.286 
56 Jan Krag Jacobsen, Intervju, konsten att lyssna och fråga, (Studentlitteratur, 1997) s. 63 
57 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Liber, 2001) s. 301 
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viktiga svar från informanternas sida.58 När alla intervjuerna var avklarade, transkriberade jag 
materialet vilket sedan var grund till analysen. 

Etiska reflektioner 
Jag tog hänsyn till de fyra etiska regler som gäller vid humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 
då jag observerade och intervjuade. Redan vid min första Internetobservation, har jag tagit 
hänsyn till informationskravet då jag skrev ett introduktionsbrev om vem jag är och mitt syfte 
och hur jag har tänkt gå till väga när jag observerar.59 Jag har också nämnt att de riktiga 
användarnamnen inte kommer att nämnas eftersom de är irrelevanta för min studie. I början av 
varje intervju har jag upplyst informanterna om att intervjun är frivillig och att de har rätt att 
avbryta intervjun om det på något sätt känns obehagligt.  
 

Presentation av informanterna  
Jag har intervjuat fyra ungdomar i arton- nittonårsåldern. I studien har jag anonymiserat 
informanterna så att det inte ska gå att känna igen dem och gett dem fingerande namn. Jag kallar 
dem Thomas, Jenny, Stefan och Danne. Tre av informanterna går på olika gymnasieskolor medan 
den fjärde informanten Stefan har en tillsvidare anställning på ett bemanningsföretag. 
 

Teori  
Identitetsskapandet är en process som berör relationen mellan individen och hennes sociala 
omgivning60. Identiteten bygger på balansen mellan autonomi och tillhörighet. I boken Identitetens 
omvandlingar hänvisar Ove Sernhede och Thomas Johansson till André Jansson som menar att 
”det måste finnas ett slags överensstämmelse mellan å ena sidan att vara autonom mänsklig 
varelse som existerar oberoende av omgivningen och å andra sidan upplevelsen av att vara 
delaktig i ett socialt sammanhang”.61 Jansson utvecklar det vidare och menar att ”om man vill 
skapa en balanserad självupplevelse måste individen uppleva både ett tillstånd av självständig 
existens (genom individuation/separation) och en tillhörighet i den sociala världen (genom 
integration/relation)”.62 Frågan är om Internet är denna sociala arena där man kan uppnå både 
individuation och integration och skapa balansen?  
 

                                                 
58 Ibid. s. 472 
59 Bryman, s. 440 
60 Ove Sernhede & Thomas Johansson, Identitetens omvandlingar, (Göteborg, 2001) s. 123 
61 Ibid s. 124 
62 Ibid. s. 123 
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Tidigare forskning 
I boken Intergalaxen beskriver Manuel Castells internet som en utvidgning av själva livet i alla 
dessa dimensioner och former. Han menar även att vid rollspel och i informella chattrum, 
verkliga liv (inklusive verkliga nätliv) formar interaktionen.63 Manuel hänvisar också till Hovard 
Rheingolds som hävdar ”att det hade fötts en ny form av gemenskap som över nätet sammanför 
människor kring gemensamma värderingar och intressen och som etablerar förbindelser av stöd 
och vänskap som även kan utvidgas till direktkommunikation.”64 
     Studien som genomförts av Barry Wellman och hans kollegor av Pew Institutes projekt 
Internet and American Life (2000), tyder på att internet är effektiv när det gäller att upprätthålla 
svaga förbindelser, som annars skulle gå förlorade i avvägningen mellan att ge sig in i fysisk 
interaktion. Forskarna menar att utbyte av information och emotionellt och personligt stöd skulle 
gå förlorade om relationerna inte skapades genom internet. De menar att internet hjälper till att 
vidmakthålla ett sådant fårhållningssätt. Människor loggar in och loggar ur, byter intresse, avslöjar 
inte alltid sin identitet, skiftar till andra nätpartner, menar Wellman. Vidare menar han att även 
om de specifika förbindelserna inte är varaktiga består flödet, och många av nätverksdeltagare 
använder det som en av sina sociala manifestationer. 65 
     Internet tycks också spela en positiv roll när det gäller att bevara starka band på distans, menar 
Castells. Vidare menar han att det har ofta observerats att familjerelationerna, som ansträngs på 
grund av allt mer skiftande familjeformer, individualism och ibland även geografisk rörlighet, 
stärks genom användning av till exempel e-post. Castells betonar att Internets viktigaste roll för 
att strukturera sociala relationer är dess bidrag till de nya, individualistiskt baserade 
umgängesformer66. 
  

Vad är internet? 
Internet hade existerat sedan slutet av 1960-talet, fram till 1983 under namnet ARPANET som 
hade ett ytterst begränsad antal användare. De första användare var militären, olika universitet 
och dataentusiaster som hade utväxlat filer och information på så kallade BBS:er (elektroniska 
anslagstavlor ). Det var runt 1991 som Internet tog fart och blev kommersiellt tillgängligt. Ett par 
år senare kom World Wide Webb som för många betyder Internet.67 Internet är ett 
kommunikationsmedium med egen logik och eget språk. Internet begränsas inte till ett viss 
kulturellt uttrycksområde utan den skär över alla områden. Det används för att sända politiska 
budskap, e-postkommunicera, förmedla idéer och söka information. Internet är kommunikation 
och underhållning men inte huvudsakligen. Den typ av kommunikation som blomstrar på 

                                                 
63 Castells, s. 127 
64 Ibid. s. 128 
65 Castells, s. 138 
66 Ibid. s. 139 
67 H. Eriksen, s. 21 
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internet är släkt med yttrandefriheten i alla dess former, mer eller mindre önskvärd allt efter hur 
individen ser det. Det är fri tillgång, allmän affischering, decentraliserad sändning, slumpartad 
interaktion, målmedveten kommunikation och gemensamt skapande som finner sitt uttryck på 
internet.68 
 

Begreppsförklaring 
MSN Web Messenger - Med MSN Web Messenger kan du prata online och i realtid med vänner 
och familj bara med hjälp av en webbläsare! Du kan använda tjänsten på delade datorer - i skolan, 
på jobbet, hemma hos en kompis och överallt där du kan installera programmet MSN 
Messenger.69 
     Communitys eller nätverksgemenskaper - är nätverk av mellanpersonliga band som 
tillhandhåller umgänge, stöd, information, känsla av tillhörighet och social identitet.70 
     Blogg eller webblogg - är en webbplats som uppdateras ungefär som en dagbok på nätet.  
Privatpersoner använder oftast bloggar för att publicera sina tankar och reflektioner inom olika 
intresseområden. Professionella bloggare t.ex. politiker, experter och konsulter använder oftast 
webbloggar för att skapa opinion och förmedla sina åsikter eller för att visa upp sin kunskap och 
kompetens inom sitt speciella område.71 
 

Analys 
I analysdelen ska jag ta upp det som studien har genererat, nämligen tre teman. De övergripande 
teman som jag kommer att lyfta fram är:  

1. Vad är internet till för? 
2. Varning, kan framkalla beroende 
3. Jag och Internet  

Dessa tre teman har löpt som en röd tråd genom alla intervjuer och har därför varit viktiga att 
djupdyka i. Analysdelen avslutas med en slutdiskussion.   

                                                 
68 Castells, s. 206 
69 http://webmessenger.msn.com/?mkt=sv-se 
70 Castells, s. 136 
71 http://info.webblogg.se/301004201544_vad_r_en_blogg.html 
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Vad är Internet till för? 

Keep in touch! 
Gemensamt för alla informanter vad gäller internetanvändning är att på olika sätt vara i kontakt 
med andra människor, huvudsakligen med deras ”kompisar”, men även med andra. Detta gör 
dem genom att chatta t ex på MSN, som är ett program för snabbmeddelanden som skickas 
mellan två personer eller My Space som är ett community vars huvudsakliga innehåll är musik. 
De använder också e-post. 

Thomas: … det är inte så mycket mer att surfa, utan att chatta med andra människor, kontakta 
andra människor, blogga vet du… så idag frågar man mer om msn än telefonnumret. 

 

I citatet ovan påpekar Thomas vikten av att använda internet och att internet har stor betydelse i 
ungdomarnas tillvaro. Jenny och Thomas har uppgett att de har kommit i kontakt med nya 
människor vilket de upplever som positivt. Thomas däremot har tagit det ett steg längre och 
använt internet till att breda ut sitt sociala nätverk både på internet och i verkliga livet. 

 
Thomas: …det var en helt annan värld där man kan prata och komma i kontakt med vem som 
helst… jag har faktiskt träffat tre, fyra stycken genom chatt och msn, så på så vis har jag ju 
både chattat och träffat nytt folk med… vi har ju fortfarande kontakt och så… 

 

Thomas och Jenny är också medvetna om negativa effekter och risker med att komma i kontakt 
med nya och främmande människor. Jenny uppger att det kan vara läskigt och att det inte 
behöver kännas likadant att prata med någon i verkligheten som på internet.  

 

Jenny: Man kan, det är lite läskigt också om man träffar om man pratar med folk på internet 
och sen så träffar man dem i verkligheten sen och det inte är likadant alls... för det finns ju och 
det finns ju folk som typ utnyttjar en genom internet och säger att de är yngre än vad de är och 
såna grejer. 

 
Jenny säger också att man kan använda internet eller olika chattrum till för att prata om saker 
som man annars inte vågar prata om i direktkontakt.  
 

Jenny: Nåt som jag tycker är skönt det är om man pratar med folk man inte känner personligen 
på internet så har man nånting man kan prata med nån annan om och som om man inte vågar 
prata med nån annan så kan man ju berätta det för den (Z – ok) och skriva allt om hur man 
känner och så där och få stöd från andra på internet som mår lika dåligt då. 
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Jag tolkar det som att internet har en befriande effekt vilket, Margie K.Shields och Richard E. 
Behrman tar också upp i artikeln Children and Computer Technology: Analysis and Recommendations om 
att Internetanvändning kan bli befriande speciellt för barn med särskilda behov från rädslan att 
bli stigmatiserade.72 Att Internetanvändning kan bli befriande framkommer i citatet ovan vilket 
tyder på att detta även kan gälla ungdomar. 

Ni, vi och jag 
En annan gemensam nämnare för alla informanter är att de tillhör ett så kallat ”community”. Två 
av informanterna, Jenny och Danne, uppgav att de har ett så kallat konto på ”My Space” vilket är 
en sida där man kan, lägga upp sin musik, lyssna på andras musik och hitta nya musik stilar. Alltså 
musiken är gemensam nämnare för ”My Space” community . Man kan också använda My Space 
till att som Jenny sa: ”sen så kan man ju bara ha den för att hålla kontakten, det är som en vanlig 
community, fast man har chansen att lägga ut musik också”. Jenny sa också att man, via My 
Space, kan få respons på kompositionen man hade gjort och på så sätt självutvecklas. Detta kan 
relateras till Castells kommentar där han menar att ”internet ger möjlighet till kollektivt, 
interaktivt, gemensamt konstskapande genom gruppmetoder som gör att människor tillsammans 
kan måla, utforma, komponera och producera på distans”73. Thomas däremot har sitt konto på 
en community som är relaterad till fotboll där man som Thomas sa kan: ”själv sköta om ett lag” 
och Stefan har sitt konto på Facebook som också är ett community där man enligt honom:  

 

Stefan: Man har typ en eget konto så där, man lägger bilder på sig själv, hur gammal man är 
och efternamn, och så kan man träffa, söka på typ D.G. då kommer nån som heter D.G. de 
som har face bok, om det är en gammal skol kompis, så hittar man honom typ, så det är jäkligt 
bra. 

 

Genom att tillhöra olika communitys visar informanterna grupptillhörighet men också 
individualitet eftersom de har frihet att välja, community som de vill tillhöra. Informanterna visar 
exempel på social identitet och personligt identitet. Enligt Giddens innefattar den sociala 
identiteten en kollektiv dimension och markerar att en individ är ”samma” som de andra. 
Giddens menar att social identitet kännetecknar grupptillhörighet medan den personliga 
identiteten är något som skiljer individer åt från ”de andra”.74 Vi har alltid levt i avgränsade 
grupper med staket och avgränsningar kring vår egendom och våra sociala gemenskaper, menar 
Nicklas Lundblad i boken Det låsta nätet och anonymitetens fiender. Han menar att vi kommer att 
fortsätta att göra det på nätet också .75  

                                                 
72 Margie K. Shields & Richard E Behrman, “The future of children”, Children and Computer Technology, Vol.10, No. 2, 
(Autumn – Winter, 2000) s. 8-28 
73 Castells, s. 205 
74 Antony Giddens, Sociologi, (Lund, 2007) s. 44 
75 Nicklas Lundblad, Det låsta nätet och anonymitetens fiender, (Timbro, 2002) s. 95 
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Vad, hur, när, och var... är det sant? 
Det tredje sättet att använda internet är att söka information och fakta. Samtliga informanter 
påpekade att internet spelar ganska stor roll när det gäller att hitta information och fakta samtidigt 
som de visade en kritisk ställning mot det. 
 

Thomas: Nej man måste vara självkritiskt, det är jätte viktigt, vi hade tre exemplar i skolan på 
USA´s presidentens webbsida som man har sätt två falska som såg precis perfekta ut men fast 
ändå var falska, så det gäller att kolla det där. Det finns olika sätt man kan göra för att se om 
det är falskt. 

 

Tre av informanterna använder internet till skolarbeten. De menar att internet underlättar då man 
ska söka information och fakta till skolarbeten men också till hobbys och andra intressen. Jenny 
använder tillexempel internet till att söka tabs eller tontecken vilket underlättar då hon spelar 
gitarr. Det är praktiskt att ha tillgång till internet, menar informanterna. Man behöver inte gå till 
biblioteket varje gång, utan kan kombinera biblioteket och internet, menar de. Danne föredrar 
böcker i stället samtidigt som han menar att internet är någonting nödvändigt och att han inte 
skulle vilja vara utan internet. Ett annat skäl till varför man använder böcker som källa, istället för 
internet är, enligt samtliga informanter, saknanden av trovärdighet mot internet. De menar att 
internetsidor kan skapas av människor som inte är experter på de områden som de uppger vara 
vilket visar Thomas uttalande i citatet ovan.  
 

Danne: … När man ska söka information till arbete. Att man kollar upp källor och såna saker. 
Det tror jag är ganska farligt, det finns många hemsidor som skriver saker som folk, aaa, man 
kollar inte upp källor. 

 

All information på internet ska man ta med ett nypa salt, menar mina informanter. 

 

Varning, kan framkalla beroenden! 
Det andra temat handlar om Internet eller ”datoranvändandet” som kan framkalla beroendet. 
Samtliga informanter har på något sätt uttryckt oro över tiden som de spenderar på internet eller 
som de ibland uttrycker, ”vid datorn”. I den här studien använder informanterna ofta begreppet 
”sitta vid datorn” då de menar att man är ute på nätet och surfar, skaffar information, chattar och 
roar sig. Anledningen till att informanterna tillbringar mycket tid på Internet är på grund av att 
Internet, som jag har sagt i inledningen, erbjuder upplevelser, utmaningar, kunskap och 
gemenskap. Internet är också praktiskt. När man väl sätter sig vid datorn då är man fast menar en 
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informant. Detta påpekade Thomas också när jag frågade honom om Internet hade förändrat 
hans vardag på något sätt? 
 

Thomas: Aaa det har den, ibland fängslar internet mig så det känns som liksom, man kommer 
inte ifrån den, eee så ibland känns det nästan som man mår dåligt för att man har suttit för 
länge det känns man, man skulle vilja gjort nåt annat av dan, men att internet och chatt tog 
över då. Så det är liksom om man har suttit väldigt länge, flera dagar o så känner man oftast att 
man vill aaaaa att man vill göra någonting annat, så det där med friluftsliv det är liksom, det 
kommer tillbaka till slut, för man känner att man vill göra någonting annat (z- aaa,aaa) blir 
rastlös o så där.  

Zlatko: När man använder det länge menar du?  

Thomas: Aaaa precis, men aaaa varje dag känns det kul att sätta sig och titta vilka som är 
inloggade och så, det är ju spännande… 

 
I det här citatet visar Thomas att han tycker att det är roligt att chatta men är helt medveten om 
risken med att sitta för länge framför datorn. Thomas tar upp att man också kan spela spel när 
man har tröttnat på att chatta, ”… det går ju att fördriva en helt dag, hel klart, framför datan, 
genom att spela, chatta o surfa på internet”. 
     På frågan, om man kan göra vad som helst på internet svarade Jenny: 
 

 Jenny: Det går att göra nästan vad som helst, alltså man får ju tag på allting, kan ladda ner filer, 
du kan alltså…(informanten pratar otydlig)…du kan handla , du kan ha mat, du kan sitta där 
isolerad och bara ha din dator, där har du hela världen liksom. 

  

Alla dessa fördelar med internet gör att man blir fängslad eller isolerad menar Jenny. I dagens läge 
så kan man göra nästan vad som helst, du kan få tag på allting. Man kan beställa tjänster, mat, 
man kan klara skoluppgifter och man kan även jobba. Man övergår till som Christer Sturmark 
och Ulrika Brandén sa i boken Digital kommunikation i nätverkssamhället, att vara en 
nätverksmänniska vars tid upplevs alltmer som en bristvara, eftersom den utsätts för hård 
konkurens från allt man vill och behöver göra. De menar att behovet av att samordna aktiviteter 
mellan vänner, kollegor och familj ökar och hemmet blir kommunikationscentralen för 
ändamålet. 76 Det är just det Jenny menar: ”… du kan sitta där isolerad och bara ha din dator, där 
har du hela världen liksom”. 
     Stefan visar också att internet upptar mycket av hans tid. Han säger att han använder internet 
tre till fyra timmar varje dag när han är hemma. När jag frågade Stefan, vilket betydelse internet 
har för honom, då svarade han: ”man har alltid nåt att göra, annars, jag blir lite rastlös”. En annan 
fråga som jag ställde till honom var, hur skulle ditt liv se ut om du inte hade internet? Så svarade 
Stefan: ”jag skulle inta ha så mycket att göra”. Stefans utsagor tyder på att internet kan styra ens 

                                                 
76 Christer Sturmark, Ulrika Brandén, Digital kommunikation i nätverkssamhället, (Svenska Förlaget, 2001) s. 78 
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liv och att ha internet innebär för honom enda meningsbärande fritidsaktivitet vilket jag tycker 
kan leda till att man blir beroende. 
     Informanten Danne, däremot skiljer sig från andra informanter och påstår att ”det ska vara du 
som använder internet och inte internet som använder dig”.  Han menar att man ska ta sitt eget 
ansvar och se till att man använder internet på ett klokt sätt.  
 

Danne: …det får inte bli allt för mycket. Alltså internet för privat personen så tycker jag att det 
ska vara ett nöje eller någonting nödvändigt, så men det ska inte vara någonting som tar över 
ens liv och såna saker… 

Internet är inte någonting man väljer utan internet är någonting som bara finns, menar Danne. 
Han varnar och menar att man måste bli försiktig då man använder internet och att 
internetanvändandet och nyfikenheten kan utvecklas till beroende.  
 

Danne: ...som jag sa i början så det känns som om det är en naturlig del av, eller det är ju mer 
och mer saker som en tänker göra på internet. Nya grejer som dyker upp. Man blir väl alltså på 
nåt sätt beroende av det att ha hela tiden, så där bekvämt sätt. 

 

”Man låser in sig själv” 
En paradox som kännetecknar internet är att internet är både tidssparande och tidskrävande 
vilket kan bland annat leda till att man blir ”osocial”. Internet kan leda till att man blir 
”antisocial” menar vissa informanter.  
 

Jenny: Det kan va bra att kolla sina e-mail tycker jag, sen har jag stört mig många gånger på att 
folk sitter på msn och håller koll på msn hela tiden på mobilen. Man blir förbannat, folk blir 
antisociala det är det som är tråkigt. Vist det är ju bra, det är en annan värld som man är där 
inne för man är själv och man har, man kan se hela världen men liksom. Man kommer inte ut i 
verkligheten riktigt utan man låser in sig själv. 

 
Danne hänvisar till en väns uttalande där hans vän menar att:  

 

Danne: Det har på något sätt blivit för stort, det här, han tyckte väl att tekniken blev för stor 
och att man kanske måste gå tillbaka några år för att hitta nåt mellan läge liksom. Folk blir för 
osociala.”  

 
Stefan säger däremot att ”man umgås inte lika mycket med varandra, man sitter mest vid datorn 
hemma”. 
     Castells tar upp en studie som pekar på att internet tycks ha mer positiv än negativ effekt på 
social interaktion. Det är en omfattande studie som gjordes vid University of California at Los 
Angeles. Denna studie har visat att majoriteten inte ansåg sig ignorera familj eller vänner på 
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grund av internetaktivitet. Tvärtom sade de att utnyttjande av e-post, webbplatser och chattrum 
hade haft en viss positiv effekt på deras förmåga att få vänner och kommunicera med familjen. 77 
Jag tolkar att tre av mina informanter inte heller ignorerar sin familj och sina vänner. Däremot 
menar de att de inte umgås lika mycket med varandra som de gjorde förr. 

 

Jenny: Ja, alltså jag tycker inte att den leder mest till, det är väll, folk är inte lika sociala, så där, 
folk sitter och pratar via msn istället, folk sitter framför datorn istället att gå ut, och det tycker 
jag är väl tråkigt, det är lite svårt att få ut folk o så. 

 
Ju roligare, bättre och mer intressant internet blir desto svårare blir det, som även Jenny sa: ”att få 
ut folk”. 

 

Jenny: …när internet inte hade funkat hemma då hade liksom varit helt underbart, vi hade mer 
tid tillsammans, alltså jag och min pojkvän. Och jag tycker att det är en lättnad att det inte finns 
nån dator hemma, jag önskade att jag inte hade nån dator hem o inte var beroende av, men nu 
måste man skriva allt på datorn, skicka in o sådana grejer. Så jag är väldigt beroende av dator, 
men jag önskar nästan att jag inte hade den faktiskt. 

 

Här visar Jenny att internet- eller datoranvändning har blivit vardags företeelsen som man inte 
kan leva utan. Man uppmuntras och styrs både av samhället och av det egna begäret att använda 
internet eller dator varje dag.  
 

Stefan: … jag tror att det kommer bara att bli mer och mer, allt är ju nu är allt, allt är ju dator 
och tekniskt. 

 

Jag och internet 

Här presenterar jag vilken betydelse internet har för mina informanters personliga framsteg. Det 
har visat sig att internet spelar stor roll i mina informanters liv och att ingen av dem vill vara utan 
internet. Vissa uttalanden kommer att upprepas i och med att de kommer att sättas i en annan 
kontext.  
 

Det är jag, du känner mig, fast inte 
I och med Internets uppkomst kom också möjligheten att välja identiteter. När man är ”online” 
har man möjlighet att presentera sig själv som man vill. Man kan välja vad man vill och inte vill 

                                                 
77 Castells, s. 130 
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avslöja om sig själv avseende t ex kön, ålder eller intresse. Man skräddarsyr sin egen identitet 
beroende på vad man vill åstadkomma. På frågan när hade du börjat använda internet så svarade 
Thomas öppet: 
 

Thomas: Det var när jag började bli lite mer intresserad av tjejer tror jag, man för lättare 
kontakt med människor och på så sätt också tjejer, så man bygger upp nästan ett litet 
självförtroende när man sitter där, man kan ju liksom vara någon helt annan liksom. 

 

I citatet ovan tolkar jag det som att informanten hade problem med att få kontakt med tjejer 
vilket är ett typiskt problem bland tonåriga pojkar. I den åldern har man svårt att prata med andra 
tjejer, man är blyg och osäker. Man vill inte göra någonting dumt eftersom risken att bli 
förlöjligad är stor. Men tack vare internet kan man undvika detta. Sherry Turkle skriver i artikeln 
Cyberspace and Identity om att när man väl väljer att presentera sig själv på internet, vilket görs 
skriftligt, har man möjlighet att fundera över sin egen presentation som gör att blyga människor 
blir mer utåtriktade. 78 Hon menar också att internet erbjuder en relativ anonymt liv. I och med 
detta är man friare att bli vem man vill. När man är ”online” så kan man välja en annan identitet 
om man vill och på så sätt utforska kring det man finner problematiskt eller kring själva jaget. 
Man kan gå bortom verkligheten skulle jag nog säga. Med det menar jag att man med hjälp av 
internet kan förändra sitt kön, kroppslängd eller hårfärg på nolltid. Man väljer utseende och 
identitet som det passar en. I Thomas fall skulle en kanske mer attraktiv personlighet på internet 
leda till att man kan chatta med många tjejer och på ett det sättet få bättre självförtroende. Både 
citat ovan och under tyder på detta. 
 

Thomas: Ja, du kan vara dig själv och nån annan det är ju upp till dig själv…nej man behöver 
inte vara riktigt sig själv och på så sätt så kan man liksom få kontakt med många, men man ska 
aldrig ge ut sig för någon annan, men att man kan vara liksom mer ja vad kan man säga vara 
lite mera alltså modig då, än vad man skulle vara om man såg en 

 

En av informanterna tog också upp Internets roll då man vill dölja sina riktiga jag. Om man 
exempelvis vill få mer information om känsliga ämnen t ex. nazism kan man göra det genom 
internet utan att någon behöver veta om det. Han menar att tekniken och då syftar han på 
internet hade möjliggjort skyddad tillvaro. Oavsett vilken information man söker på internet så 
menar min informant att det är bra eftersom man breder ut sina vyer vilket han tycker är viktigt. 
 

Danne: Om man nu tycker att nazism är någonting bra, för det blir ju du lär ju få blickarna på 
dig när du, och på internet så liksom det är ju bara att skriva nazism så kan du läsa så du kan på 
nåt sätt testa olika vägar eller läsa få det blir ganska du får en bred syn på saker och ting utan 
att folk behöver veta om det. 

                                                 
78 Sherry Turkle, Cyberspace and Identity Contemporary Sociology, Vol. 28, No. 6 (Nov., 1999), pp. 643-648 
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Öppen mot främlingar 
Det som mina informanter starkt betonade var att det kan vara lättare att prata om personliga 
saker med främlingar än med människor i ens omgivning. De menar att främlingar inte har 
förutfattade meningar som människor i ens omvärld. 

 

Jenny: Alltså det är inte bra och typ och skriva allt fakta om sig själv vart man bor och så vidare 
såå men nåt som jag tycker är skönt det är om man pratar med folk man inte känner 
personligen på internet så har man nånting man kan prata med nån annan om och som om 
man inte vågar prata med nån annan så kan man ju berätta det för den, och skriva allt om hur 
man känner och så där och få stöd från andra på internet som mår lika dåligt då … och det är 
ju på det sättet är det ju jättestöd, för man kan träffa folk som mår om jag mår dåligt så kan jag 
träffa nån som mår likadant och kunna prata om det och inte vara rädd att den vet vem jag är. 
Jag kan vara anonym och så där, det vet jag att många tycker är väldigt skönt, att kunna prata 
av sig.  

 
Att informanterna upplever kommunikation med främlingar så positivt kan bero på frånvaron av 
känslor. Man skapar inte känslomässiga band i slumpartade kommunikationer via internet som i 
verkliga livet. Anonymitet är också ett annat skäl till positiv inställning mot främlingar på internet. 
Man blir inte avslöjad vad än man pratar om. 
 

Feed back 
Idén om personlig identitet bygger på den symboliska interaktionismen som innebär att det pågår 
ett samspel och en förhandling med yttervärlden som bidrar till att skapa eller forma individens 
upplevelse av sig själv.79 
 

Jenny: Alltså om man inte tar just musik och kanske tar andra Communitys som man lägger 
bilder på, som bilddagboken tillexempel så lägger man bilder på sig själv och sen kommenterar 
man och vacker eller nånting, då känner man ju, får man bättre självförtroenden så där, det 
tycker jag. 

 

Här visar Jenny att bekräftelsen är viktig för henne vilket leder till bättre självförtroende som 
innebär att man vågar göra saker och att man känner sig trygg i sig själv samtidigt som hon tycker 
att det är roligt. 

 

Jenny: Det är jätte roligt att man får kommentarer och så , de förstärker ju ens självförtroende, 
tycker jag. 

                                                 
79  Giddens, s. 44 
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Slutdiskussion   
De fyra intervjuer som jag hade gjort genererade i tre slutresultat som jag tidigare belyste i 
analysen.  Första delen som har rubriken ”Vad är internet till för?” handlar om internet som 
kommunikationsverktyg då man upprätthåller kontakt med sina vänner men även med andra 
människor. Man kan se att mina informanter använder internet till att skaffa information, 
kommunicera med sina vänner men även att utveckla sin identitet utifrån grupptillhörighet. 
Genom att tillhöra olika communitys visar informanterna grupptillhörighet men också 
individualitet eftersom de har frihet att välja vilket community de vill tillhöra. Detta kan knytas till 
Janssons teori om identitetskapandeprocesser där han menar att en balanserad självupplevelse 
kan uppnås om individen upplever både ett tillstånd av självständig existens och en tillhörighet i 
den sociala världen. I studien har visats att ungdomarna kan uppnå både självständig existens och 
att de väljer community utifrån egna intressen och på så sätt väljer grupptillhörighet och sin 
online identitet som också har stark koppling till verkliga livet.  Rheingolds hävdar att det hade 
fötts en ny form av gemenskap som över nätet sammanför människor kring gemensamma 
värderingar och intressen och som etablerar förbindelser av stöd och vänskap som även kan 
utvidgas till direktkommunikation.80 Lundblad menar att vi vill stärka vår sociala identitet via 
nätet. Ju mer tid vi tillbringar på Nätet desto mer betydelse får det för konstruktionen av vår 
sociala identitet.81 Han menar att vi har tendens att vilja definiera oss i kontrast mot andra 
grupper och att vi genom grupptillhörighet karakteriserar den personliga och sociala identiteten. 
Vi väljer vår community utifrån vår sociala grupp och vår identitet. Den andra delen i analysen 
handlar om att internetanvändning kan framkalla beroende. Användning av internet i hög 
utsträckning kan leda till att man tillbringar mindre tid med sin familj och sina vänner i direkt 
kontakt. En av informanterna uppmanar att ”det är du som ska använda internet och inte 
internet dig”. Det har visat sig att informanterna upplever att de har blivit mer osociala. En av 
informanterna visar avsky mot internet men vill ändå inte vara utan den. Hon menar att 
internetanvändandet har förändrat livsvillkoren för många och att människor idag ”låser in sig”. 
Den tredje och slutliga delen handlar om att man genom att vara anonym på Internet kan stärka 
sitt självförtroende. Risken att bli förlöjligad är liten och blyga människor blir då mer utåtriktade. 
En fördel med internet är också möjligheten att komma i kontakt med främmande människor. 
Flera av informanterna upplever detta positivt eftersom de på detta sätt får möjlighet att prata 
med andra om svåra saker eftersom man inte behöver vara rädd att bli avslöjad. Det liknar också 
det som tas upp i tidigare forskning där Wellman menar att utbyte av information och 
emotionellt och personligt stöd skulle gå förlorade om relationerna inte skapades genom internet.         

                                                 
80 Castells. s. 128 
81 Lundblad, s. 82 
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”Om inte jag hade hittat den musiken så hade jag 
vart en förvirrad idiot" 

En studie om ungdomars identitetsskapande genom musik 
Av Emma Cederberg 

Inledning  
Musiken finns runt omkring oss i stort sett var vi än befinner oss. Från att tidigare ha varit något 
som vi mer eller mindre fått välja att ta del eller inte ta del av har det idag blivit något som är 
svårt att undvika. Den finns där när vi är i matbutiken, i klädbutiken, hos frisören, på bussen, i 
simhallen och även när vi går ut för att ta en promenad i skogen kan vi möta den, utströmmandes 
ur en högtalare på en förbipasserandes mobiltelefon. Min fascination för musik har länge varit 
stor. Under mina tidigare ungdomsår har jag rest land och rike runt i jakt på kickar framför 
scenkanter. Jag tror själv att jag utan de upplevelser jag skaffat mig med hjälp av musiken inte 
skulle vara den personen jag är idag. Mitt intresse för hur andra personer upplever musikens 
betydelse för deras identitet har stigit ju längre ifrån den tiden jag har kommit, därför har jag nu 
tagit tillfället i akt att undersöka just detta.  
 

Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse ungdomar upplever att musiken har för 
deras identitetsskapande. Jag vill undersöka hur de använder sig av musikaliska referenser och 
musik för att skapa en identitet. Jag vill även lyfta fram hur produkter av musiken såsom 
gemenskap och stil har för betydelse för ungdomars identitetsskapande samt hur upplevelser av 
”andra” kanaliseras genom musiken. 
 

Metod och tillvägagångssätt 

Observation 
Jag inledde min studie med att utföra två observationer. Dessa observationer ägde rum på två 
olika typer av platser, men där den gemensamma nämnaren var någon form av musikaktivitet. 
Under observationerna var jag deltagande, vilket innebär att jag interagerade med människorna på 
platsen, dock inte i någon högre utsträckning.82 Jag förde anteckningar under observationerna, 
baserade på mina upplevelser av fältet, som jag sedan använde mig av för att formulera teman 

                                                 
82 Magnus Öhlander ”Deltagande observation” i Etnologiskt fältarbete, (red) Lars Kaijser och Magnus Öhlander, (Lund, 
1999) s. 74 
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och frågor för mina kommande intervjuer. Genom observationerna upplevde jag att jag fick en 
inblick i den sociala kontext som jag hade för avsikt att studera, samt att jag fick bra uppslag inför 
mina intervjuer. Det analytiska värdet av observationerna i sig fann jag dock inte att vara speciellt 
stort, däremot var det ett bra sätt att snäva in mitt från början allt för stora ämnesområde och det 
fungerade som en fingervisning mot vad jag ville lägga fokus på i min studie. 
 

Informanter och intervjuer 
Den första kontakten med mina informanter togs via email. Då jag sökte efter ungdomar med ett 
stort musikintresse skickade jag ut en förfrågan till olika föreningar och människor som jag av 
olika anledningar visste var aktiva på musikscenen. Därefter har jag, efter de svar jag fått, 
intervjuat sex personer. Mina informanter är i åldrarna 16-21 år. Samtliga av dem är aktiva inom 
musikscenen men på olika sätt. Två av dem spelar själva musik mer frekvent än de andra som 
mer sysslar med bokningar av spelningar och har ett allmänt intresse för musik. Informanterna 
kommer jag i resterande del av denna text att kalla för Elin, Klara, Annika, Kajsa, Malin och 
Linda. 
     Intervjuerna gjordes under fyra olika tillfällen. En av dessa intervjuer var således en 
gruppintervju utförd med tre av informanterna. Jag upplevde gruppintervjun som den mest 
givande intervjun då det kändes som att min roll som intervjuare blev mindre tydlig och som att 
diskussionen hade kunnat flyta på med eller utan mitt deltagande. Min tanke var att jag i 
genomförandet av intervjuerna skulle använda mig av en kvalitativ intervjumetod med ett semi-
strukturerat upplägg.83 Detta innebar att jag skrev ner stödord eller teman för att få en översikt 
över de ämnen som jag ville att mina intervjuer skulle täcka in. Jag hade en ambition om att vara 
så flexibel i mina frågor som möjligt och följa upp det informanten sa.84 Anledningen till att jag 
ville använda mig av detta upplägg var att jag upplevde den mer flexibel än en helstrukturerad 
intervju, men mer strukturerad än en ostrukturerad. Efter första intervjun insåg jag dock hur svårt 
jag hade att formulera frågor på ett lättförståligt sätt utifrån mina övergripande teman. Jag 
upplevde även att mycket fokus togs från själva intervjun och det som sades till att jag försökte 
tänka ut hur jag skulle ställa kommande fråga. De följande intervjuerna utfördes därför med ett 
mer strukturerat upplägg där jag på förhand skrev ner mina frågor som jag sedan följde. Detta 
upplevde jag gav mig en större frihet att faktiskt fånga upp det informanten sade och möjligheten 
att ställa följdfrågor ökade.  
     Då mina informanters ålder är ganska närliggande min egen har jag funderat, både under och 
efter intervjusituationerna, på vad det har haft för betydelse för informanternas sätt att bemöta 
mig och vad det har haft för betydelse för deras utsagor. Jag har även själv ibland delat med mig 
av mina upplevelser och erfarenheter av ämnet vilket jag tänker mig kan ha haft en inverkan på 
empirin. Jag har många gånger under analyserandet av empirin insett att en del av det som sägs är 

                                                 
83 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2006) s. 301 
84 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997) s. 121 
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underförstått, något som en icke insatt person inte skulle förstå. Det finns ett antagande hos både 
mina informanter och mig själv om att vi delar samma erfarenheter. Referenser dras till 
musikgrupper, livespelningar och andra upplevelser som jag tänker mig att en person utan min 
förförståelse inte skulle känna till. Marty Hammersley och Paul Atkinson skriver i Ethnography om 
att det personliga uppträdandet kan vara viktigt under intervjusituationer och att det ibland kan 
vara nödvändigt för forskaren att klä sig på ett liknande sätt som människorna som ska 
studeras.85 Även om jag och mina informanters delande av samma intresse och närliggande ålder 
under analysen har känts mödosam att förhålla sig till så tänker jag mig ändå att det under 
intervjuerna har haft en positiv inverkan på empirin. Detta i och med att jag tänker mig att jag 
kan nå djupare än vad en äldre person, oinsatt i ämnet, skulle kunna göra.  

                                                

 

Analysmetod 
Jag har under analyserandet av min insamlade empiri använt mig av metoden Grundad Teori 
vilken rent metodiskt har presenterats mer ingående i den inledande gemensamma kappan. Jag 
kommer därför här beskriva mer hur mitt arbete med metoden har sett ut och hur jag har upplevt 
det.  
     Jag har efter att ha transkriberat och kodat samtliga intervjuer arbetat mig fram till tre 
övergripande teman. Detta genom kategorisering av koderna, en ständig jämförelse dem emellan 
för att tillslut nå fram till mina övergripande teman. Dessa tre övergripande teman som jag 
kommit fram till består av olika kategorier som jag pusslat ihop då de i vissa fall var väldigt lika 
varandra men i andra fall talade emot varandra. De tre teman som jag kommer att presentera i 
analysavsnittet har valts ut då de ger en övergripande bild av det som samtliga intervjuer handlade 
om.  
     Att arbeta med Grundad teori innebär att man analyserar och samlar in sin empiri utifrån en 
induktiv ansats.86 Detta har många gånger känts svårt då mitt valda ämne ligger mig väldigt nära. 
Jag har flera gånger varit rädd för att jag ska tolka in mina egna åsikter och erfarenheter i mina 
informanters utsagor. Förförståelsen för mitt ämne har gjort att arbetsprocessen har tagit längre 
tid än väntat. Jag har många gånger fått återgå till mitt intervjumaterial för att se att koder och 
begrepp tas ur sitt rätta sammanhang och så att det inte får stå för något som inte ursprungligen 
var tanken.  
  

Etik 
Jag har i arbetet med denna studie utgått från Vetenskapsrådets etiska förhållningsregler.87 Vid 
första kontakten med mina informanter skickade jag med ett introduktionsbrev där jag skrev ned 

 
85 Marty Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2004) s. 37 
86 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad Teori, (Stockholm, 2003) s. 12 
87 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, s. 6-14 
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relevant information som till exempel vad intervjuerna kommer att användas till, vad det kommer 
att handla om och att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Det är viktigt att informera om 
dessa saker då det är utifrån denna information som informanterna kan ta beslut om att ge, eller 
inte ge, sitt samtycke.88 I linje med Vetenskapsrådets etiska förhållningsregler har jag även strävat 
efter konfidentialitet. För att nå konfidentialitet har jag använt mig av fiktiva namn på både 
platser och informanter.  
     Min roll som forskare, både under insamlandet av materialet och i arbetet med analysen, är 
något som jag ständigt har reflekterat över. Då mitt valda ämne ligger mig väldigt nära har jag 
många gånger upplevt det svårt att inte tolka in för mycket i både det uttalade och det outtalade. 
För att undvika detta har jag strävat efter att ha en distanserad hållning till mitt område.89  
 

Teori och tidigare forskning 
I min analys och slutdiskussion kommer jag att använda mig av olika teoretiska utgångspunkter 
som jag anser vara av intresse för min studie. Jag kommer att lyfta fram sociologen Richard 
Jenkins teorier kring identitet. Bärande för förståelsen av mitt fält och min insamlade empiri är 
teorin om att vi lever i ett senmodernt samhälle. Samtliga teorier kommer jag att kort presentera 
nedan.  
 

Kulturell friställning och senmodernitet 
Ove Sernhede har skrivit mycket kring ämnet ungdomar och ungdomskultur och jag kommer 
därför att luta mig mot hans resonemang i min analys. I boken Modernitet, adolescens & kulturella 
uttryck skriver Sernhede, utifrån en undersökning gjord av Statens ungdomsråd år 1990, om hur 
rock- och populärmusiklyssnandet blivit ungdomars största fritidsintresse. Vidare skriver han om 
hur antalet aktiva utövare har nått en sådan stor omfattning att det gör dem jämförbara med 
sport och idrott.90 Att påstå att musiken spelar en central roll i ungdomars liv blir därmed inte 
särskilt tvivelaktigt att göra. Sernhede menar att dragningen till det egna skapandet, 
upptagenheten av symboler, stilar och kulturella koder har sitt ursprung i att vi i dessa 
(kulturella)sammanhang kan finna en form av säkerhet och skapa mening. Vidare menar han att 
kulturen idag har blivit ett ”måste” på ett helt annat sätt än det har varit tidigare.91 Sernhedes 
tankar om kulturella uttryck som en säkerhet och som en plats att skapa mening grundar sig på 
tanken om att vi lever i senmoderniteten. Sernhede menar att senmoderniteten utmärks av en 
långt driven reflexivitet och individualisering.92 Vidare menar han att det är mot bakgrunden av 

                                                 
88 Bente Gullveig Alver & Örjan Öyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1998) s. 93 
89 Ibid. s. 63 
90 Ove Sernhede, Modernitet, adolescens & kulturella uttryck, (Göteborg, 1995) s. 38 
91 Ibid. s. 37 
92 Ove Sernhede, Ungdom och kulturens omvandlingar, (Göteborg, 2006) s. 13-15 
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de förändrade livsvillkoren i det senmoderna samhället som vi kan få en mångfasetterad 
förståelse av ungas kulturella uttryck. Identitet under senmoderniteten står under ständig 
omprövning och Sernhede menar att alla aspekter av livet har blivit görbara, d.v.s. möjliga att 
skapa.93 Vidare menar han att detta skapande med fördel kan äga rum är inom kulturens breda 
fält.94 Jag anser att senmoderniteten är en relevant utgångspunkt i mitt arbete då jag, i likhet med 
Sernhede, vill påstå att det är mot de förändrade livsvillkoren i senmoderniteten som ungas 
kulturella uttryck bäst kan förstås.  

                                                

     En övergripande definition av kulturell friställning har redan givits i denna antologis inledande 
kappa. Jag kommer därför här att presentera kulturell friställning mer ingående utifrån det jag 
anser vara av relevans för just min studie. Sernhede menar att livssammanhang och traditioner 
har ersatts av ett samhälle där det självklara avnaturaliserats. Vidare menar han att det inte längre 
är självklart att ungdomar orienterar sig mot de livsformer som tidigare gav livet struktur, mening 
och innehåll. Denna friställning innebär dock inte att vi fritt skapar oss själva i ett neutralt eller 
tomt rum som Sernhede uttrycker det. Istället har varuvärlden med dess utbud av stilar, symboler 
och tecken fått en allt större roll för identitetsskapandet och Sernhede menar att vi idag har mer 
material än någonsin tidigare när det gäller vår egen identitet och hur vi ger mening åt vårt liv och 
våra handlingar.95  
 

Social Identitet 
Då min studie syftar till att undersöka musikens betydelse för ungdomars identitetsskapande 
anser jag det relevant att lyfta fram sociologen Richard Jenkins teorier kring identitet. Jenkins 
menar att identitet är vårt sätt att förstå vilka vi och vilka andra människor är samt andra 
människors förståelse av dem själva och andra.96 Jenkins skriver om en individuell och en kollektiv 
identitet vilka han menar hänger samman med varandra och endast uppstår genom interaktion. 
Skillnaden mellan den individuella och den kollektiva identiteten, menar Jenkins, ligger i att den 
individuella betonar skillnader medan den kollektiva betonar likheter.97 Den individuella 
identiteten formas således genom att särskilja sig från andra, d.v.s. kollektivet, medan den 
kollektiva identiteten formas tillsammans i grupp. Jenkins menar att individer måste ha någonting 
gemensamt, hur vagt eller oviktigt det än må vara, innan man kan tala om ett medlemskap i ett 
kollektiv. Vidare menar han att dessa likheter inte kan bli uppmärksammade utan att det samtidigt 
lyfter fram olikheter. Inkludering kräver exkludering skriver Jenkins, vilket betyder att när man 
skapar kriterier för medlemskap till en grupp så skapar man även gränser för vilka som får 

 
93 Sernhede (2006). s. 28 
94 Ibid. s. 37 
95 Ibid. s. 25f 
96 Richard Jenkins, Social Identity, (London, 2006) s. 5 
97 Ibid, s.15f 
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tillträde till denna grupp. Vidare menar Jenkins att när vi definierar ”oss” så definierar vi även 
”dem”, när vi säger något om andra så säger vi samtidigt även något om oss själva.98 
 

Analys av intervjuerna 
Efter att ha transkriberat samtliga intervjuer och analyserat dem enligt Grundad Teori har jag valt 
ut tre teman som jag kommer att presentera i detta analysavsnitt. Dessa tre övergripande teman 
som jag här nedan kommer att lyfta fram har jag valt att kalla för ”Att hitta sig själv genom 
musiken”, ”Musiken som en vän” och ”Att definiera sig själv utifrån vad man inte är”.  
 

Att hitta sig själv genom musik 
Mina informanter berättar för mig om perioder i deras liv då de menar att de varit som mest 
mottagbara för musiken. Några av dem pekar ut 12-15 årsåldern som den period då musiken 
började bli betydelsefull i deras liv. En av informanterna, Malin, kommer väldigt detaljerat ihåg 
vad som utlöste den där speciella relationen som hon sedan haft till musiken och beskriver det 
som sitt ”wake up call”. Annika beskriver hur att hitta en musikstil för henne kändes som att 
”hitta hem”. Kajsa berättar hur hon tror att musiken ger en grund att stå på och hur man genom 
musiken ges möjlighet att ”släppa ut det man har inom sig”. Klara berättar om hur hon i och med 
musiken har ett mål och vet vad hon vill. Elin berättar om hur hennes första riktiga kontakt med 
musikintresserade personer fick henne att tänka om.  
     Flera av mina informanter pratar om musiken som något som har fått dem att upptäcka saker 
hos sig själva som de inte tror att de skulle ha upptäckt utan musiken. Malin beskriver detta på 
följande sätt: 
 

Malin: När jag började lyssna på Ebba Grön.. då växte ju ett jättestort intresse och det 
utvecklades ju också till att jag på nåt sätt, att jag märkte nånting som jag inte hade märkt… 
Alltså märkte nåt med mig själv som jag inte hade märkt om jag inte hade börjat lyssna på dom 
(…) asså att jag märker nånting hos mig själv som jag inte hade märkt innan om jag inte hade 
lyssnat på den musiken och då utvecklas man liksom personligt också… 

 
Utifrån mina informanters berättelser skulle jag vilja mena att musiken blir en arena där de kan 
hitta och utveckla sig själva. Musiken har således en betydelse för mina informanters 
identitetsskapande då de genom musiken menar att de kan ”hitta” sig själva och utvecklas. Jag 
tolkar det även som att de inom musikens fält kan utveckla sig själva till dem de vill vara. Detta är 
något som Kajsa ger uttryck för i följande citat:  
 

                                                 
98 Jenkins s. 79 
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Kajsa: Jag va såhär den här tysta och liten och blond och jätteförsynt och då va det såhär... det 
va ingen som räknade med att jag skulle ha en åsikt det va ingen som frågade mig någonting 
(…) och sen så färgade jag håret svart en dag när jag va 14 (skratt) och då va det verkligen 
såhär… ja men det är nästan som man skulle skratta åt på film men då va det asså som att folk 
tog för givet att man skulle ha en åsikt och att folk frågade en och då liksom, ja men hela jag 
vart bemött på ett helt annat vis för att jag antagligen såg ut att ha mer attityd liksom (…) så de 
va ju liksom skitbra på det viset, annars hade man kanske inte liksom fått bli den man... då 
hade man hela tiden varit den här som inte fick komma fram liksom, och som inte fick tycka… 

Emma: Mm, men då... har musiken då den inverkan att man kan förändra sig själv? 

Annika: Ja jag tror att man hittar sig själv... om inte jag hade hittat den musiken där då hade jag 
vart en förvirrad idiot. 

Kajsa: Och då kan man ju släppa ut det man har inom sig också för då har man någonting att 
utgå från också. 

 
Kajsa ger i ovanstående citat ett konkret exempel på hur musiken har varit betydelsefull för 
hennes identitetsskapande. Hur hon genom yttre attribut, i det här fallet svart hår, förändrade sig 
själv och skapade den Kajsa som hon är idag. Något som jag tolkar som att hon inte hade haft 
modet att göra om det inte hade varit för musiken. Annika menar att musiken ger en möjlighet att 
hitta sig själv på samma sätt som Kajsa menar att det ger en möjlighet till att släppa ut det man 
har inom sig. Jag tolkar det som att Kajsa och Annika menar att det finns någonting inom oss 
som väntar på att få bli hittat eller som väntar på att få komma ut. Tanken om att vi alla är någon 
längst inne och att vi med rätt attribut kan förmedla det till omgivningen och kanske i vissa fall 
även för oss själva. Sernhede skriver i Modernitet, adolescens och kulturella uttryck om hur 
ungdomskulturens symbol- och kommunikationssystem har uppenbara funktioner att för 
omvärlden visa vem man är eller vem man skulle vilja vara.99 Detta går att knyta an till Kajsas 
utsaga då hon själv beskriver hur hon i och med att hon färgade håret blev bemött på ett annat 
sätt och fick mer av den plats som hon själv tyckte att hon förtjänade. Vidare menar Sernhede att 
ungdomskulturens icke-verbala uttryck även har funktioner som griper in i de ”inre” psykiska 
omstruktureringsprocesser som är kännetecknande för adolescensen. Sernhede menar att 
musiken besitter egenskaper som gör det möjligt för individen att orientera sig i och lära känna 
sitt eget inre psykiska landskap.100 Utifrån det Kajsa berättar för mig så tolkar jag det som att det i 
det här fallet inte enbart handlade om att förmedla en annan bild av sig själv gentemot andra, 
utan att det även handlade om att få utveckla sin ”inre” identitet, eller som Sernhede uttrycker 
det, sitt inre psykiska landskap. Genom att använda sig av symboler eller koder så kunde hon 
ändra omvärldens bild av henne, men det gav henne också en möjlighet att utveckla sig själv, att 
släppa ut det hon hade inom sig.  

                                                 
99 Sernhede, (1995) sid. 58 
100 Ibid.  
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Musiken som en trygghet 
Sernhede lyfter fram kulturella sammanhang som ett sätt att skapa trygghet och mening i 
ungdomars liv.101 Detta är något som jag även spårar i mina intervjuer, då mina informanter på 
flera sätt lyfter fram musiken som något som skapar trygghet i deras liv. Tryggheten uttrycks som 
något som kommer med musiken och betydelsen av trygghet går som en slags röd tråd genom 
samtliga delar av analysen.  
     I intervjun med Elin berättar hon för mig om hur musiken är som en vän. Genom att hon 
beskriver musiken som just en vän förmedlar hon en föreställning om att musiken innebär en 
trygghet då hon vet att hon har den att luta sig tillbaka på. Att beskriva musiken på detta sätt 
tänker jag mig betyder att hon ser det som ett samspel mellan henne själv och musiken. Att det 
finns ett givande och ett tagande som i alla typer av relationer. På liknande sätt berättar Kajsa om 
hur musiken känns som en trygghet då hon känner sig mindre ensam genom att någon annan 
uttrycker det hon själv känner och tänker. Kajsas utsaga påminner om Elins då den också ger 
uttryck för en slags vänskap. Musiken får fylla ett tomrum av ensamhet och jag tolkar det som att 
musiken blir ett slags komplement till ”riktig” vänskap. Jag ser det som att musiken som vän 
innebär en annan typ av trygghet än vanlig vänskap då den inte innebär samma osäkerhet. 
Musiken finns där oavsett, den dömer inte och den sviker inte, tillskillnad från vad vanlig vänskap 
kan göra.  
     En annan informant, Linda, beskriver känslan av att stå på scen på följande sätt: 
 

Linda: Alltså man kan ju säga vad som helst när man står där och alla lyssnar liksom… jag vet 
inte... det är typ, man har typ makt på nåt sätt sådär. 

 

Jag vill mena att makt är en känsla av att styra, eller inneha kontroll vilket i sin tur innebär en 
känsla av trygghet. Jag anser att Lindas känsla av makt i det här sammanhanget för henne innebär 
att hon har kontroll över situationen. Genom att med musik påverka människor påverkar hon 
även bilden av sig själv i sina egna och andras ögon, vilket på ett avgörande sätt påverkar hennes 
identitet. Jag tänker mig även att makten som Linda menar att hon känner har sin grund i en 
känsla av trygghet på så sätt att hon känner att hon får göra det hon vill. Linda och även Klara 
talar också om uppskattning, att det är uppskattningen från publiken som får dem att vilja syssla 
med musik. Uppskattning är också något som jag kopplar till trygghet då att uppskattas är ett sätt 
att få bekräftelse på att det man gör är bra och att man därigenom blir mer trygg i sig själv och sin 
identitet. olika former av trygghet, spela och lyssna 
Sernhede lyfter fram hur den verklighet som dagens unga träder in i kännetecknas av att 
gårdagens helhetliga livssammanhang, där traditionen valde åt individen, har ersatts av ett 
samhälle där det självklara avnaturaliserats. Vidare beskriver han hur unga idag tvingas till att bli 
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”sökare”..102 Att det självklara avnaturaliserats behöver dock inte nödvändigtvis innebära att 
vardagen är otrygg, men det innebär att valen och möjligheterna är fler och att ett 
ställningstagande och aktivt väljande är en del av ungdomars vardag.. Den kulturella friställning 
som har skett i senmoderniteten går att koppla till hur mina informanter talar om hur de väljer sin 
identitet och skapar trygghet i tillvaron genom musik. Utifrån mina informanters utsagor så tolkar 
jag det som att musiken för dem blir en trygghet då den kan ge en känsla av att höra hemma, 
genom t.ex. den uppskattning som Linda och Klara ger uttryck för, men också genom den 
vänskap som Elin och Kajsa berättar om. Jag ser det som att musiken blir ett sammanhang där 
det uppstår en slags validering av den egna identiteten, dels genom att inse att man inte är ensam, 
och dels genom, för dem som utövar musik, att få bekräftelse på att det man gör är bra och att de 
på så sätt blir mer trygga i sin identitet.  
 

Att känna igen sig 
När jag frågar mina informanter om vad det är som gör att musik är bra så kommer de ofta in på 
känslorna som musiken frambringar. Fokus ligger inte först och främst på musiken i sig, såsom 
texter, bryggor och refränger, utan snarare på upplevelsen av allt tillsammans och de känslor som 
musiken väcker. Flera av informanterna talar om att musiken är ”så mycket” och jag tolkar det 
som att det finns en motvilja till att reducera musiken till enbart de ljudvågor som strömmar ut ur 
högtalarna. Istället lyfts upplevelser av musiken fram såsom att de känner igen sig, att det 
förstärker det de känner, att det är träffsäkert osv.  
 

Malin: Asså ofta är det väl att man… att det man lyssnar på sätter ju… dom slår huvudet på 
spiken, på det man känner eller det man behöver 

Kajsa: Man kan liksom… man kan uttrycka sig själv genom den på nåt vis 

Malin: Mm även fast att det är andra som liksom har skapat den 

 
Både Malin och Kajsa lyfter i citatet fram det som jag vill kalla för igenkänning som kan ses som ett 
förklarande begrepp för vad det är som gör musik bra. Malin berättar att musiken har en förmåga 
att ”slå huvudet på spiken” det vill säga att det ger uttryck för det hon själv känner. På samma 
sätt berättar Kajsa om hur musiken kan uttrycka det hon själv känner. Flera av mina informanter 
talar om att de kan identifiera sig med musiken och att det är det som gör den bra. Jag tolkar det 
som att de anser att musiken blir ett sätt för dem att ge uttryck för sig själva och att det blir ett 
sätt för dem att kanalisera sina egna känslor och tankar på.  
    Att känna igen sina egna känslor i musiken är något som några av mina informanter tar upp. 
De talar om hur musiken har en förmåga att förstärka det dem känner och jag tolkar det som att 
de på så sätt för utlopp för sina känslor.  
                                                 
102 Sernhede, (2006) s. 25f 
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Linda: Asså om man är glad så lyssnar man ju oftast på glada låtar och då blir man ännu gladare 
liksom (…) Jag tror att musik typ kan förstärka det man känner liksom. Är man ledsen så kan 
man lyssna på en ledsen låt och då blir man ännu mera ledsen liksom. 

 

Malin ger uttryck för samma sak i följande citat 
 

Malin: Men musik har ju en sån jäkla makt också… är man såhär smådeppig så kan man välja 
att antingen så sätter jag på den här låten som gör mig skitglad eller så sätter jag på den här så 
kommer jag sitta hemma och böla hela kvällen liksom. 

 
Linda och Malin beskriver här hur musiken kan förstärka den egna sinnestämningen. Dessa två 
citat visar på ytterligare en dimension i hur mina informanter förhåller sig till musik.  Här lyfts 
musiken som makt fram, genom att mina informanter påvisar hur musiken rent konkret kan 
förstärka den egna sinnesstämningen. Mina informanter menar alltså att musiken blir ett verktyg 
för dem att kanalisera och hantera känslor.  
     Även den faktorn att det finns andra att dela sina upplevelser med. Att man inte är ensam om 
sina tankar och känslor. Vetskapen om att andra lyssnar på samma musik och antagligen upplever 
samma sak gör även att det växer fram en slags gemenskap vilket jag kommer att gå in mer på i 
kommande avsnitt.  
 

Gemenskap och utseende  
Sernhede skriver i boken Ungdom och kulturens omvandlingar om hur det gemensamma för alla unga, 
när de går från barndom till vuxenhet, är att de är tvingade att utforma och ompröva sin identitet 
och att de i detta arbete är beroende av varandra. Vidare beskrivs kamratgruppen som ett 
nödvändigt övergångsområde som ger rum åt viktiga experiment med den egna identiteten.103 
Kamratgruppens, eller gemenskapens betydelse för identitetsskapandet är även något som mina 
informanter tar upp. Jag kommer i detta avsnitt presentera hur mina informanter talar om hur 
denna gemenskap upprättas och upprätthålls. 
 

Kajsa: Det är ju runt musiken som jag har träffat dom människorna jag tycker om och dom 
hade jag ju inte träffat om det inte va för musiken 

 
Det finns således något annat förutom upplevelserna av musiken, som också ryms inom uttrycket 
”så mycket mer” som jag under föregående rubrik skrev att mina informanter beskriver musiken 
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med. Mina informanter berättar för mig om hur det inte bara är själva musiken utan även det som 
ligger utanför musiken men som hör den till, nämligen gemenskapen, som också är betydelsefull.  
     Gemenskapen beskrivs många gånger som något grundläggande i musiken, att mycket av 
musiken cirkulerar kring den gemenskap som den bidrar till att upprätta. Livekonserter framställs 
som tillfällen där mina informanter beskriver det som att både bandet och åhörarna räknas som 
en del av denna gemenskap och då denna gemenskapskänsla är som starkast. Linda beskriver det 
som att det känns som att man är en stor familj, Klara berättar om hur det känns som att vara en 
del i allting och Annika beskriver hur livekonserter är speciellt eftersom att hon vet att alla är där 
och lyssnar på just det bandet av samma anledning som hon själv. Vidare beskriver de det som att 
det finns en underliggande tanke om att alla är likasinnade och att känslan av att ”höra hemma” 
därför blir extra stark.  
 

Annika: Och då hittar man folk som är likasinnade som man känner att man ändå har 
gemenskap med, och så växer man ju verkligen. 

 
Flera av mina informanter talar om hur de genom musiken har funnit många vänner och hur de 
genom den trygghet som musiken och gemenskapen ger, ges en möjlighet att utveckla sig själva. 
Annika beskriver i ovanstående citat hur hon genom musiken har funnit likasinnade personer och 
hur hon genom denna gemenskap också upplever att hon växer i sig själv. Citatet visar ganska 
tydligt på just kamratgruppens, eller gemenskapens, betydelse för utvecklandet av den egna 
identiteten.  
     I samband med att gemenskap har tagits upp i intervjuerna har det som regel sedan glidit in på 
utseende. Jag tolkar det som att utseendet, eller stilen är både något som kommer med 
gemenskapen kring musiken men även som att gemenskapen upprätthålls genom stilen. 
 

Kajsa: För min del är det väl mycket musik liksom, att bara den gemenskapen har gjort att man 
är som man är och kanske ser ut som man gör… 

Annika: Ja men det är väl så, jag håller med. Jag tror att det är väldigt mycket så för alla… 
ungdomar. Att det är mycket med musiken. Men grejen är väl kanske att vi ser väl ut som vi 
gör för att vi har musiken. 

 

Kajsa och Annika beskriver här hur de själva tror att de har den stil som de har eftersom de 
lyssnar på en viss typ av musik. Jag tokar det som att stilen är något som alltså kommer med 
musiken och som att det är svårt att värja sig från att inte skaffa sig denna stil eftersom 
gemenskapen runt omkring musiken på något sätt förutsätter det. Stilens betydelse för 
gemenskapen är något som Kajsa tar upp i följande citat: 
 

Kajsa: Om jag ser ut på ett visst vis så vet ju den typen av person att… eller det blir också att 
man kan söka upp varandra. 
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Kajsa beskriver här hur man genom att klä sig på ett visst sätt lättare kan söka upp likasinnade 
personer. Jag tolkar det som att stilen är ett verktyg för att markera sin tillhörighet gentemot 
andra men också ett verktyg att använda sig av för att kunna söka upp likasinnade. Sernhede 
skriver om hur stil är ett sätt att ”utåt” markera identitet. Att man genom att anskaffa sig en stil 
kan visa på tillhörighet och på så sätt positionera sig själv i förhållande till andra.104 Jag tolkar det 
som att utseendet, eller stilen blir ett sätt att upprätthålla den gemenskap som från början 
upprättas genom musiken. 
     Sernhede lyfter även fram hur kamratgruppen kan bromsa en individs utveckling genom krav 
på blind inordning, att medlemskapet i ett kamratgäng kan leda till att hämma en individs 
individualisering.105 Tendenser av liknande tankegångar tycker jag mig kunna se i vissa av mina 
informanters utsagor. Några av mina informanter trycker på behovet av att träffa oliktänkande 
och lyfter fram betydelsen av att umgås med personer som kompletterar en.  
 

Att definiera sig själv utifrån vad man inte är 
I intervjuerna med mina informanter fastnade jag snabbt för sättet de beskrev sin musiksmak på. 
Att beskriva vilken musik de lyssnar på var nämligen något som jag tolkar som att informanterna 
hade ganska svårt för att göra. Några av dem var säkrare än andra, men en del av dem tycktes ha 
en motvilja till att dra tydliga gränser för vad som rymdes inom deras musiksmak. Att peka ut vad 
de inte lyssnar på var dock något som informanterna hade betydligt lättare för, och något som jag 
tolkar som att de även var angelägna om att göra. Jag kommer här att lyfta fram min 
begreppskategorisering intelyssnandet som ett sätt att skapa dels en individuell identitet och dels en 
kollektiv identitet grundat på föreställningen om vad ”vi”, i detta fall informanterna, inte är. 
 
Elin berättar till exempel följande:  

Elin: Men alltså jag är väl en allätare… så länge det inte är såhär schlager och sånt som spelas 
på Rix Fm. 

 

En annan informant, Malin, beskriver sin musiksmak på detta sätt:  

Malin: Jag vill inte säga att jag lyssnar på allt för det tycker jag låter så… men jag lyssnar inte på 
idolmusik, det gör jag ju inte. 

 
Utifrån ovanstående utsagor tolkar jag denna motvilja till att definiera sin musiksmak som ett sätt 
för mina informanter att undvika att bli placerade i ett fack. Skulle de ha sagt ”jag lyssnar på 
indiepop” så skulle de genast placera sig själva i ett fack med tillhörande egenskaper. Att inte 
                                                 
104 Sernhede, (2006) s. 58 
105 Ibid. s. 33 
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definiera sin musiksmak utifrån en typ av etikett blir ett sätt för dem att uttrycka det som Jenkins 
kallas för sin individuella identitet. Detta genom att de särskiljer sig från andra, genom att de 
beskriver så tydligt vad de inte lyssnar på. Citaten visar på hur informanterna genom att särskilja 
sig från andra, de som lyssnar på radio-, idol- och schlager- musik, ger uttryck för sin individuella 
identitet, utan att egentligen berätta så mycket om sig själva. Jenkins skriver om hur vi i 
definierandet av ”oss” även definierar ”dem”. Detta blir tydligt i ovanstående citat då 
informanterna lyfter fram vad de inte lyssnar på, genom att göra detta definierar de sig själva 
utifrån vad de inte är och på så vis definierar de även ”dem andra”. Jenkins framhåller även att 
när vi säger något om andra så säger vi samtidigt något om oss själva. 106  Informanterna säger 
således i detta läge, genom att säga något om dem andra, även något om sig själva.  
 
I gruppintervjun skedde följande konversation mellan mina informanter: 
 

Malin: Jag hoppas ju inte att folk tror att jag lyssnar på ”Boten Anna” 

Kajsa: Ja men man ser ju ändå vad du inte lyssnar på... eller tillhör 

Annika: Ja jag menar grejen är ju att vi skulle ju aldrig gå och köpa en radioskiva… eller va fan 
heter det… absolute… [ absolute music, min anm.] 

 
Samtliga citat visar på vad det är för typ av musik som inte är okej att lyssna på. Samtidigt som 
informanterna i gruppintervjun är måna om att inte placera sig själva i ett fack så tycks det även 
finnas en högre rädsla för att placeras i fel fack. Detta blir påtagligt genom att de så tydligt pekar 
ut vilken typ av musik de inte vill bli förknippade med. Jag tolkar det som att det finns en 
gemensam föreställning om vilken typ av musik som är mindre accepterad att tycka om. Det 
handlar här återigen om hur informanterna tillskriver andra en identitet, eller hur de placerar in 
andra i ett fack och hur de i definierandet av andra även definierar sig själva. 
     Ytterligare en aspekt av ovanstående citat går att lyfta fram genom att ta upp Jenkins teori om 
kollektiv identitet. Utifrån informanternas utsagor tolkar jag det som att de ser sig själva som en 
grupp, genom att de talar i ”vi-form”, samt att det ligger en underton av förståelse för varandra i 
dialogerna. Jag anser att man tydligt kan se hur informanterna sätter upp gränser för vilka som 
kan få tillträde till gruppen. Gränserna utgörs här av musiksmak, ovanstående citat visar att för att 
du ska få vara en del av denna grupp bör du inte lyssna på ”Boten Anna” eller köpa ”Absolute 
music” skivor. Gör du inte detta kan det ses som den gemensamma faktorn som gör att du kan få 
ett tillträde till denna grupp. Mina informanter skapar således, utifrån musiksmak, en kollektiv 
identitet som grundar sig på likheter genom särskiljning.  
 

                                                 
106 Jenkins, s. 79 
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”Dom andra” 
Under den tidigare rubriken har jag gått igenom hur mina informanter i talet om andra definierar 
sig själva och även hur de i talet om dem själva definierar ”dom andra”. ”Dom andra” är något 
som ofta har kommit upp i intervjuerna. Jag kommer här att lyfta fram hur talet om ”dom andra” 
har sett ut i mina intervjuer.  
     ”Dom andra” beskrivs i mina intervjuer med viss skepticism och jag tolkar det som att 
autenticiteten är något som ifrågasätts. ”EMO107 -kloner” är ett återkommande ord och det 
används för att på något sätt påvisa att det finns en mindre grad av autenticitet hos denna grupp, 
genom att de beskrivs som just ”kloner”. EMO-kloner kan därför ses som ett begrepp som 
kategoriserar individer som mina informanter upplever som mindre autentiska. Detta sker utifrån 
en föreställning om vad gruppen, i detta fall mina informanter, definierar som autentiskt. Att vara 
äkta eller ej är en viktig del i talet om ”dom andra” och om dem själva. Mina informanter 
tillskriver ”dom andra” en kollektiv kategorisk identitet då denna tillskrivna identitet inte säkert 
valideras av den grupp som blir den tillskriven. Det handlar här om att kategorisera individer och 
grupper främst utifrån autenticitet. Vissa av informanterna beskriver musikgenrer som de själva 
inte tillhör med större skepticism. En av informanterna berättar om hur ”Sex, drugs and 
rock’n’roll”, som är ett slags motto eller slogan inom rockens sfär, är coolt även om det inte är 
något som hon själv vill leva upp till. Personer som lyssnar på bandet Kent och som lever upp till 
motsvarande typ av motto, vilket mina informanter framhåller är ”depression” beskrivs dock som 
mindre trovärdigt.  

 

Kajsa: Jag tycker att jag har träffat en del människor som... åh jag håller på och dömer (skratt) 
men som skär sig såhär i armarna och så lyssnar dom på sån musik och jag tror liksom inte att 
det va så från början (…) det är så dåligt och så får dom massa piller för att dom är 
deprimerade fast egentligen så kanske dom inte är deprimerade... utan att det är något som 
dom själva har skapat för att dom har sett dom här och tycker att det är ballt… 

 
Den egna musikens slogan passerar i förbifarten utan att bli ifrågasatt, trots att det vore fullt 
möjligt att ifrågasätta den, medan en ifrågasättning sker när det gäller både ursprunget av denna 
depression som de tillskriver de som lyssnar på Kent men också hur bra det är för fansen med ett 
sådant typ av ”ideal”.  
 

Malin: Sen finns det väl kanske folk som lyssnar på Kent som skär sig i armarna som mår dåligt 
på riktigt också men det känns som att majoriteten är väl såna som… a tyvärr… 

 

                                                 
107 EMO är en förkortning för musikstilen Emotional hardcore, som lägger större vikt vid det emotionella 
perspektivet på musiken.  
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Ifrågasättandet av autenticiteten hos andra var något som även uppkom i intervjun med Elin. I 
följande citat ger hon uttryck för hur fel hon tycker att det är att attribut tillhörande musiken har 
kommersialiserats och blivit tillgängliga för alla.  
 

Elin: Det känns ju ganska fel när man hittar såhär The Clash t-shirtar på H&M och nån tjej 
som aldrig vet att det är ett av tidernas största punkband köper den liksom… då har vi helt 
hamnat snett. 

 
Det blir i det här citatet tydligt att Elin talar om ett vi och ett ”dom”, där ”dom” i citatet 
representeras av ”nån tjej” som inte vet att The Clash är tidernas största punkband. Elin lyfter här 
fram att det finns dem som lyssnar på musiken och dem som bara vill ha stilen utan att egentligen 
veta något om musiken. Vidare ger hon uttryck för en skepticism mot personer som handlar 
band t-shirts på H&M. Deras autenticitet ifrågasätts starkt samtidigt som hon är noga med att 
understryka att hon själv kan sin musikhistoria och vet att The Clash är tidernas största punkband 
(även om detta är något som kan anses vara en relativt subjektiv bedömning). Det ligger här 
underförstått att Elin ser sig själv tillhöra en grupp av liknande personer, med ett lika stort 
musikintresse som hon själv, då jag tolkar det som att ”vi” i citatet består av den grupp 
människor som ser det här som fel. Elin tillskriver ”dom andra” en kollektiv kategorisk identitet, 
det vill säga att hon tillskriver en grupp människor, de som handlar band t-shirts på H&M en 
identitet som de själva inte behöver vara införstådda med. Genom att tillskriva denna kollektiva 
kategoriska identitet till andra gör Elin det möjligt att identifiera sig själv då kategoriseringen är en 
resurs med vilken vi konstruerar vår egen identitet.   
     Att musiken stjäls ifrån dess ursprunglighet är något som jag tolkar som att Elin upprörs över. 
När band t-shirtar bli mode och alla tar sig rätten att bära dem. Upprördheten över modet kring 
musiken tar sig i uttryck även i följande citat: 
 

Elin: Idag är det väldigt… alltså det va annorlunda förr då va det ju mycket mer uppdelat än 
vad det är nu, nu har ju allt sånt där helt plötsligt börja va mode och alla ska tro att dom är 
någonting eller… något som dom egentligen inte vet vad det innebär. 

 

Här understryker Elin än en gång att ”dom andra” inte vet vad det innebär att lyssna på en viss 
musikstil. Att de inte har samma koll på musiken som hon har. Elin tillskriver sig själv en 
identitet som innehåller en större grad av äkthet än den som hon tillskriver ”dom andra”. Det blir 
tydligt hur kategoriseringen av ”dom andra” blir ett viktigt redskap i definitionen av den egna 
gruppen och identiteten. 
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Slutdiskussion 
Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka musikens betydelse för ungdomars 
identitetsskapande. Utifrån min analys, och därigenom med utgångspunkt i mina informanters 
utsagor, anser jag att musikens betydelse för identitetsskapandet kan vara mycket stor. Denna 
betydelse, vill jag mena, kan ta sig i uttryck både på ett direkt men även på ett mer indirekt sätt, 
vilket jag i de kommande resonemangen ämnar redogöra för.  
     Musiken kan på ett direkt sätt sägas ha betydelse för mina informanters identitetsskapande då 
den fungerar som en arena i samhället där mina informanter menar att de kan hitta och utveckla 
sig själva. Att hitta sig själv genom musiken innebär att de genom de känslor som musiken 
frambringar och förmedlar upptäcker saker hos sig själva som de anser att de inte skulle ha blivit 
varseblivna om annars. Jag tänker mig att uttrycket ”att hitta sig själv”, att hitta sin identitet, 
förutsätter att vi är ”sökare”, att vår identitet är något som vi från början söker efter. Detta är 
något som Sernhede tar upp då han menar att då de tidigare kollektivt giltiga tolkningsmönster 
och värden idag är ifrågasatta och att vi på så vis tvingas till att bli just sökare.108 Ytterligare en 
aspekt av detta är hur jag tokar att mina informanter menar att de genom musiken också kan 
utvecklas till dem som de vill vara. Detta sker genom det som Sernhede kallar för 
ungdomskulturens icke-verbala uttryck vilka han menar har uppenbara funktioner för att för 
omvärlden visa vem man är eller vem man skulle vilja vara.109 Vidare menar Sernhede att dessa 
kulturella symboler som ungdomarna använder sig av närmast måste ses som ett råmaterial med 
vars hjälp ungdomar skapar sina stilar och på så sätt ger uttryck för sitt identitetssökande.110 
      Musiken kan på ett mer indirekt sätt sägas ha betydelse för mina informanters 
identitetsskapande genom den gemenskap och det ”vi och dom” skapande som skapas genom 
musiken. Detta ser jag som en indirekt faktor då detta inte är upplevelser som kommer ur den 
omedelbara musiken utan mer är en produkt utav den kultur som omger den. Jag anser mig 
kunna urskönja att gemenskap är något som upprättas genom musik och upprätthålls genom stil. 
Stilen blir ett sätt att utåt markera sin identitet och tillhörighet till en gemenskap och på så sätt 
också ett sätt att kategorisera sig själv och andra. Genom att lyfta fram Richard Jenkins tankar om 
individuell och kollektiv identitet kan jag se att det är viktigt för mina informanter att markera sin 
tillhörighet också på ett mer indirekt sätt, detta främst genom att beskriva andra och påvisa vad 
de själva inte är. Jag tycker mig se en motvilja till att placera in sig själv i ett fack, men en lätthet 
inför att göra det med andra. Gemenskap och kategorisering och ifrågasättandet av autenticiteten 
hos andra framkommer som grundläggande för mina informanters identitetsskapande genom ett 
”vi och dom” skapande.  
     Jag vill även lyfta fram hur jag anser det vara tydligt att musiken är mer än bara ett 
fritidsintresse och än en gång påpeka att musiken snarare bör ses som ett arena för att utveckla 

                                                 
108 Sernhede, (1995) s. 21 
109 Ibid. sid. 58 
110 Sernhede (2006) s. 35 
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och trygga sin identitet. Det är även en plats för självförverkligande och gemenskap. Den hjälper 
till att forma identiteter och däri ligger också en valmöjlighet att utforma identiteten i den riktning 
man själv vill. Jag finner det ändå viktigt att lyfta fram hur det i mina informanters utsagor inte 
talas kring varför de valt just den musiken de gjort. Inte heller det faktum att informanternas val av 
stil och identitet styrs av utbudet av de tillgängliga musikstilarna. Mina informanter framhåller att 
de har funnit en musik som passar dem och att de på så sätt utvecklat sin identitet. Jag vill även 
belysa hur mina informanter skapar en berättelse om sin stil, sitt musikaliska förflutna, för att 
motivera och förklara vilka de är idag. På så sätt definierar sig inte bara emot ”dom andra” utan 
de bygger även ett förflutet med hjälp av musikaliska referenser. Deras berättelse är just det, en 
berättelse om deras själv, ett sätt att skapa en historia och ett förflutet som passar med deras 
nuvarande självbild och med bilden av vem de vill vara. Det talas i mina informanters utsagor 
väldigt lite om vilken betydelse grupptryck, vilka stilar som finns och som är ”inne”, har för de 
val som mina informanter gjort i anskaffandet av identiteten. På samma sätt som Sernhede menar 
att även om vi orienterar oss efter gamla livsformer så är det ändå inte längre ett uttryck för en 
”naturlig” livsform utan bara ett av många möjliga val som den avtraditionaliserade kulturen 
tvingar oss att göra, så vill jag mena att även om mina informanter framställer deras musikstil som 
något som hör ihop med deras identitet så finns det även utomstående faktorer som spelar in på 
varför de valt att tillhöra just den musikstil som de gör. Även om senmoderniteten och dess 
kulturella friställning gör det möjligt för oss att orientera oss mot andra livsformer än de som 
tidigare gav livet struktur, mening och innehåll så innebär denna friställning inte att vi fritt skapar 
oss själva i ett neutralt eller tomt rum.111 Utan det som Sernhede kallar för varuvärlden med dess 
utbud av stilar, symboler och tecken har fått en allt större roll för identitetsskapandet och 
Sernhede menar att vi idag har mer material än någonsin tidigare när det gäller vår egen identitet 
och hur vi ger mening åt vårt liv och våra handlingar.112. Därigenom tänker jag mig att valet av 
vilka symboler, stilar och tecken man väljer att uttrycka sin identitet med ändå görs inom en viss 
ram. Mina informanter framställer det som att de fritt skapat sig själva utan någon påverkan från 
yttre faktorer. Även om vi i senmoderniteten och i och med den kulturella friställningen har 
många möjligheter att själva välja vilka vi vill vara så vill jag påpeka att dessa val vi gör ändå måste 
ställas i relation till de yttre faktorer som ändå finns där. Vi skapar inte oss själva i ett tomt rum 
utan rummet i sig innehar och styrs redan av utbudet av de symboler och stilar som finns och det 
grupptryck som man i ungdomen ändå inte kan förbise.  
 
 
      
 
 
 

                                                 
111 Sernhede (2006) s. 25f 
112 Ibid. 
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Och så var man morsa… - Om att få barn i tonåren 

Av Kajsa Danielsson 

Inledning 

Jag har själv ingen erfarenhet av hur det känns att bli mamma innan man har fyllt 20, innan man 
har tagit en plats på arbetsmarknaden eller innan man ens har flyttat hemifrån, och innan den här 
studien inleddes var min (och förmodligen även mina föräldrars) tanke: ”Tack gode gud för det!”. 
En sådan inställning är nog inte heller helt ovanlig. Termen ”tonårsmamma” (med vilken jag 
syftar på ’mamma i tonåren’ och alltså inte ’mamma till tonåring’) används oftare, enligt min 
erfarenhet, med en beklagande ton än en positiv, men hur upplever dessa ”tonårsmammor” 
situationen själva?  
     Den här delen av antologin handlar om att bli mamma i tonåren och fokus ligger på 
förhållandet mellan föräldraskap, ålder, identitet och livsvillkor.  
 

Syfte  
Mitt mål är och har varit att undersöka hur unga mödrars verklighet kan se ut, hur de uppfattar 
sin omgivnings syn på ungt föräldraskap och huruvida den överensstämmer med deras egen 
verklighet. Det intressanta är alltså informanternas egna upplevelser av hur det är att vara gravid 
och att vara mor vid ung ålder.  
 

Disposition 
I det följande kapitlet redogör jag för hur studien har kommit till, hur kontakten gjordes med 
fältet, hur intervjuer och observation utfördes samt hur materialet har behandlats, detta under 
rubriken Metod. Detta följs utav en förklaring av den teoretiska bakgrunden där jag utvecklar 
begrepp relevanta för studien och ger en inblick i tidigare forskning. Vidare kommer ett avsnitt 
rörande etiska dilemman som jag har stött på och efter det följer en presentation utav mina 
informanter. Därefter kommer jag till analysdelen som innehåller resultaten utav min studie. Den 
är uppdelad i två huvudrubriker; Lycka och taxöron – synen på sig själva och mödraskapet och Mammor, 
pappor och pengar, hos vem finner man stöd och för vad med tillhörande underrubriker. Avslutningsvis 
finner du min slutdiskussion där jag resonerar kring mina resultat med en sammanfattande ansats. 
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Metod 
För denna studie har jag gjort två observationer/gruppintervjuer (varför det är svårt att konkret 
benämna dess förklaras under rubriken Observation) och fem individuella djupintervjuer. Metoden 
för analys har varit Grundad Teori. Nedan redogör jag utförligare för nämnda metoder. 
 

Fältkontakt 
Jag bestämde mig tidigt för att begränsa mitt intresseområde till att bara röra kvinnors 
föräldraskap, jag har alltså inte studerat faderskap i tonåren, även om detta skulle vara en 
intressant studie i sig. Det är alltså mödrarnas personliga upplevelser, inte någon analys av sättet 
deras barn uppfostras på eller spekulationer om barnen i frågas egna upplevelser, inte heller hur 
fadern i fråga upplever situationen. Jag sökte alltså informanter som antingen är gravida och 
under 20 år, eller som blev mödrar innan de fyllt 20 år. Kontakten med mina informanter 
upprättades på varierande sätt. Två utav dem är sedan tidigare ytliga bekanta, en är en ”väns vän”, 
en annan togs kontakt med efter att en arbetskamrat intresserat sig för min studie och föreslagit 
denna som informant och en femte hade deltagit i samma stödgrupp för blivande föräldrar som 
en utav de tidigare nämnda. 
 

Observation 
Från början var planen att jag skulle medverka vid ett antal möten för unga blivande föräldrar. 
Tyvärr så blev det problematiskt då det inte gick att tillgodose samtyckeskravet113 då en del utav 
mötesdeltagarna inte kände sig bekväma med att ha mig där som observatör. Istället så var jag 
med vid ett par tillfällen då en väninna och hennes gravida vänner träffades, en slags informell 
stödgrupp. Detta tog sig snarare formen av gruppintervjuer då jag förklarade varför jag plötsligt 
visade intresse för att vara med då jag absolut inte gjort det tidigare. När jag förklarade varför så 
kom sig deras samtal möjligtvis inte att falla sig naturligt så som de hade varit om jag inte hade 
varit närvarande, de spelades heller inte in. På grund av denna problematik har dessa erfarenheter 
från fältet inte använts i vidare omfattning förutom som till uppslag för de intervjuer som skulle 
komma. 
 

Intervju 
Intervjuerna har varit semistrukturerade114, jag har alltså haft några frågor förberedda som bas att 
utgå ifrån och ta stöd i men har försökt att få intervjuerna att löpa fritt och otvunget. Steinar 

                                                 
113 Oscar Pripp, ”Reflektion och Etik” i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars Kaijser och Magnus Öhlander (Lund, 1999) s. 
53 
114 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2006) s. 301 
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Kvale skriver att forskningsintervjun bygger på vardagssamtal, och han definierar en 
halvstrukturerad livsvärldsintervju som en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening115 , vilket jag tycker väl beskriver 
den funktion som jag har eftersträvat att mina intervjuer ska fylla. 
     Jag har flera fördomar om att bli förälder i tonåren som framgick i inledningen, men har 
försökt förhålla mig så öppen som möjligt till fältet genom att behålla en medvetenhet om dessa. 
Som resten av gruppen har jag alltså arbetat med grundad teori, så begrepp och teoretiska 
modeller har hämtats från empirin116. 
     Jag gjorde fem djupintervjuer med fem olika individer (de kommer att presenteras under 
rubriken Informanter). Intervjuerna varierade i längd mellan tjugo minuter och upp till två timmar, 
dessa spelades in och transkriberades därefter. Vid den längsta intervjun så flöt dock samtalet ut i 
annat och blev inte lika fokuserad på ämnet som var dess syfte. Det tog sig mer och mer 
karaktären av ett samtal mellan två vänner, vilket innebär en risk som jag återkommer till under 
rubriken Etiska dilemman.  
 

Grundad teori 
Metoden för studien och behandling av dess material har alltså, som för övriga författare av 
denna antologi varit Grundad Teori (GT) och tillvägagångssättet var detsamma som har 
redogjorts för i den inledande gemensamma delen. Arbetet med kodning och kategorisering blev 
mycket mer komplicerat än förväntat och kategorier ändrade mening och innehåll under arbetets 
gång såsom de dynamiska begrepp de blev, av sin natur gör. 
 

Teoretisk bakgrund 
Den gemensamma teoretiska bakgrunden står att finna i antologins inledande gemensamma 
kapitel. Jag kommer nedan att presentera några utav de teorier, begrepp och synsätt som har haft 
betydelse för min analys. 
 

Familjen 
Familjen är idag inte något som lätt går att bestämma eller förklara med en enkel uppräkning utav 
mamma, pappa barn. Konstellationerna är idag oändliga och varierade på alla möjliga vis, och de 
flesta är allmänt accepterade och ses inte längre som något märkligt. Anthony Giddens skriver att 
man brukar räkna med att det bara är cirka var fjärde hushåll som stämmer överens med den 
traditionella familjebilden, det vill säga kärnfamiljen117, vilket i sin tur vill säga ett gift 
                                                 
115 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997) s. 13 
116Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 2003) s. 5 
117 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund, 2003) s. 170 
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heterosexuellt par med gemensamma barn, adopterade eller biologiska. Viveka Adelswärd och 
Lisbeth Sachs hänvisar till Judith Staceys studier av den moderna familjen i USA där de skriver att 
dagens familjer snarare baseras på egna val än på det rent biologiska bandet.118 Dock så menar de 
att en ensamstående mamma är mer beroende utav familjens stöd och därför i större utsträckning 
vårdar den relationen.119 Jag vill inte ge mig in på en diskussion gällande genus, då det egentligen 
inte har någon avgörande betydelse för min analys även om det alltid är närvarande. Dock kan vi 
konstatera att ansvaret för hem och barn i de allra flesta kulturer ligger hos kvinnan. Idag är det 
inte heller speciellt uppseendeväckande att vara ensamstående mamma, det är tre gånger fler barn 
som lever med en ensam förälder än förr. Däremot är det inte helt vanligt att vara tonårig 
mamma, tvärtom blir åldern för förstföderskor allt högre. 120 
 

Social identitet – Personlig identitet 
Begreppen social identitet och personlig identitet berörde vi redan i den gemensamma inledande 
delen, men jag vill återkoppla till dem även i denna del då jag anser att de har stor betydelse för 
min studie. Den sociala identiteten handlar alltså om de kännetecken hos dig som är dig 
tillskrivna utav andra, vad man anses vara, exempelvis mamma.121 Dock så finns det oftast inte 
bara ett sådant tillskrivet attribut, utan en mängd, som exempelvis ditt yrke, civilstånd eller 
nationalitet. Den personliga identiteten är den självupplevda identiteten. Giddens skriver om den; 
”Även om den kulturella och sociala omgivningen är viktiga, när det gäller formandet av den 
personliga identiteten, är det individens handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter som är det 
centrala.”122 Han skriver vidare att vi idag har större möjligheter än någonsin att själva definiera 
vilka vi är, då de generella sociala gruppernas betydelse för identiteten har minskat betydligt. Det 
är inte längre närmast oundvikligt att följa dina föräldrars fotspår.123 
 

Stigma 
Vidare från begreppet social identitet går vi in på det nära förknippade stigma. Erving Goffman 
skriver att stigma i sin ursprungliga betydelse innebar märken på kroppen som gjordes för att 
man skulle kunna känna igen exempelvis slavar eller kriminella. Genom igenkännandet av dessa 
synliga tecken skulle man därmed kunna undvika dylika personer.124 Det ligger nära till hands att 
säga att innebörden idag har ändrats markant, för inte brännmärker vi människor längre. Nej, inte 

                                                 
118 Viveca Adelswärd och Lisbeth Sachs, Framtidens skuggor – Samtal om risk, prevention och den genetiska familjen, (Lund, 
2002) s. 103 
119 Ibid. s. 104 
120 Giddens, s. 173 
121 Ibid. s. 43 
122 Ibid. s. 44 
123 Ibid. s. 44 
124 Goffman, s. 11 
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bokstavligt talat, men märkena finns där ändå. Vi dömer snabbt människor, tillskriver dem 
egenskaper som vi antar att de innehar utifrån deras utseende eller exempelvis vilket yrke de har. 
Vid ett första ögonkast bestämmer vi oss för den främmandes sociala identitet. Som Goffman 
vidare skriver så är det dock inte förrän vi måste ifrågasätta huruvida personen i fråga följer det 
förväntade mönstret för den tillskrivna identiteten, som vi reagerar. Det som utmärker personen i 
dessa fall är ett stigma.125 Det är inte nödvändigtvis ett fysiskt attribut, utan det kan även vara ditt 
yrke eller faktumet att du är mamma. Jag använder begreppet stigma i den mening som att det är 
något som gör att omgivningen tillskriver mig en identitet, det kan vara en identitet som inte 
överensstämmer med min egen självbild eller den jag vill vara och i de fallen hindrar stigmat mig 
från att leva det liv jag vill leva. Vidare använder jag ’stigmatiserad’ som tilldelad en social 
identitet utav omgivningen, där huruvida personen ifråga är tillfreds med detta eller inte, är 
individuellt. 
 

Tidigare forskning 
     Marie Lall skriver i en artikel från 2007 om problematiken runt hur unga mödrar hamnar 
utanför skolsystemet och får svårt att ta sig tillbaka in i det och ut på arbetsmarknaden.126 I den 
som i en hel del annan forskning jag tittat på behandlas det, enligt min uppfattning, som ett 
problem att få barn i tonåren, medan få verkar belysa de positiva aspekter som kanske kan finnas. 
Exempelvis i artikeln Interventions addressing the social determinants of teenage pregnancy av Adam 
Fletcher, Angela Harden, Ginny Brunton, Ann Oakley och Chris Bonell står det i bakgrunden till 
studien att föräldraskap i tonåren kan vara en positiv upplevelse men därefter handlar studien om 
hur man ska kunna förebygga tonårsgraviditeter. De menar bland annat att sexualundervisningen 
inte är nog för att ändra beteendemönstret utan att andra åtgärder är nödvändiga för att råda bot 
på problemet, denna insikt kan jag hålla med om då jag knappast tror att det är okunskap om hur 
ett barn blir till som är den vanligaste orsaken till graviditet i tonåren. Enligt de undersökningar 
de refererar till är huruvida eleverna trivs i skolan, tror sig ha en framtid på arbetsmarknaden eller 
vad de anser sig ha för utsikter till högre utbildning bidragande faktorer till om de skyddar sig 
mot en graviditet eller inte. De skriver vidare om detta: “This might then lead some young people 
to be more willing to risk a pregnancy rather than prioritising contraception, and to consider 
sexual relationships and early parenthood as alternative markers of the transition to 
adulthood”.127 Jag anser att det ligger ett stort värde i att verbet riskera används flitigt när det 
kommer till graviditet för tonåringar, det finns ofta inte en möjlighet till graviditet utan en risk för 
det.  

                                                 
125 Goffman, s. 12 
126 Marie Lall, ”Exclusion from school: teenage pregnancy and the denial of education”, Sexual Education, Vol.7, 
No.3, (London, 2007) s. 219-237 
127 Adam Fletcher, Angela Harden, Ginny Brunton, Ann Oakley, Chris Bonell, “Interventions addressing the social 
determinants of teenage pregnancy”, Health Education, Vol. 108 No.1, (London, 2008) s. 32 
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     En som dock belyser att det kan finnas positiva aspekter är Simon Duncan i sin artikel: What’s 
the problem with teenage parents? And what’s the problem with policy? Han menar bland annat att 
statistiken som pekar på alla svårigheter som tonårsmödrar skulle hamna i är missvisande.128 
Enligt honom ser man, när det kommer till politiska ställningstaganden mot ”problemet”, oftast 
till den kvantitativa forskningen och bortser från den kvalitativa129 där flera positiva aspekter 
framkommer, såsom att mödrarna har fått en ökad självkänsla och upplever föräldraskapet som 
en berikande del av deras liv.130 
     I artikeln Impact of Adolescent Pregnancy on the Future Life of Young Mothers in Terms of Social, 
Familial, and Educational Changes har författarna Willibald Zeck, Vesna Bjelic-Radisic, Josef Haas 
och Elfriede Greimel kommit fram till liknande resultat. I deras studie framkom det att de 
intervjuade unga mödrarna kände en högre tillfredsställelse med sina liv jämfört med deras 
jämnåriga som inte hade barn. Även om mödrarna ofta visade sig ha en sämre ekonomi och lägre 
utbildning den första tiden efter havandeskapet visade det sig att detta förhållande ändrades ju 
längre tid det gick efter själva havandeskapet. De avslutar sin redogörelse för studiens resultat 
med: “In our opinion the notion that teenage childbearing is a devastating event can no longer be 
supported. As our results show, focus must be given to the important contribution of other 
factors such as family and individual characteristics and the demands on the country's welfare 
system.”131  
     Elisabeth Hertfelt Wahn, Eva Nissen och Beth Maina Ahlberg utförde under 2003 en studie i 
sydvästra Sverige där de intervjuade 17 gravida flickor och 3 mödrar i åldern 15-19.132 De hävdar 
att de inte tidigare har stött på någon studie som har behandlat perspektiven och erfarenheterna 
hos tonåriga tjejer om att bli, och vara, en tonårsmamma i Sverige.133 Jag nämner den därför att 
det har inte heller jag, utan den tidigare forskning jag har studerat främst har sitt ursprung i 
Storbritannien. Wahn, Nissen och Maina behandlar bland annat problematiken runt den svåra 
ekonomiska situation en graviditet under skolåren innan 21 års ålder resulterar i, då du i denna 
situation inte är berättigad till socialbidrag. Tjejerna är i dessa fall helt ekonomiskt beroende av 
sin familj eller eventuell pojkvän.134 En del likheter mellan de resultat de kom fram till och mina 
egna finns, men även en del olikheter, vilket kommer att framkomma i analysen.   

                                                 
128 Simon Duncan, “What’s the problem with teenage parents? And what’s the problem with policy?” Critical Social 
Policy, Vol. 27, No.3, (Bradford, 2007) s. 313 
129 Ibid. s. 322 
130 Ibid. s. 317 
131 Willibald Zeck, Vesna Bjelic-Radisic, Josef Haas och Elfriede Greimel, “Impact of Adolescent Pregnancy on the 
Future Life of Young Mothers in Terms of Social, Familial, and Educational Changes”, Journal of Adolescent Health, 
Vol.41, No. 4 (Graz, 2007) s. 380-388 
132 Elisabeth Hertfelt Wahn, Eva Nissen och Beth Maina Ahlberg ” Becoming and Being a Teenage Mother: How 
Teenage Girls in South Western Sweden View Their Situation”, Health Care for Woman International, Vol. 26, No. 7 
(Stockholm, 2005) s. 591-603 
133 Ibid. s. 593 
134 Ibid. s. 592 
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Etiska dilemman 
Jag har följt de fyra etiska huvudkraven etablerade av Vetenskapsrådet som utförligare 
presenteras i vår gemensamma inledning och även står att finna på www.vr.se. Vid intervjuerna 
delgavs informanterna ett informationsblad om studiens syfte och vad som var deras rättigheter. 
Speciell vikt lades vid deras möjlighet att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och 
begära att deras upplevelser skulle utelämnas ur analysen. 
     En aspekt av ungt föräldraskap som nästan är ofrånkomligt i sammanhanget är abort. Under 
intervjuerna undvek jag medvetet detta område och ställde inga frågor i den riktningen då jag 
knappast kände mig kvalificerad eller lämpad för att närma mig ett sådant känsligt ämne. Det togs 
dock vid ett antal tillfällen upp av informanterna själva, men jag tänker inte behandla det i min 
vidare analys då jag anser att det skulle kräva en studie i sig, samt av den anledning som nedan 
följer. 
     Vid ett par intervjutillfällen upplevde jag att samtalet blev för kamratligt, för vilket jag lägger 
skulden på en bristande intervjuteknik från min sida där jag allt för mycket rycktes med i 
informanternas berättelse. Detta kan vara ett dilemma då informanten möjligen lämnar ut sig 
själv i en högre grad än vad som för denne i efterhand kan kännas bekvämt. Oscar Pripp skriver 
att intervjuaren är skyldig att fråga informanten verkligen vill berätta om känsliga saker.135 Detta 
gjorde jag dock inte under intervjuns gång, men väl efteråt då jag i dessa fall i samtal med 
informanterna valt att bortse från dessa känsliga delar och informerat dem om detta. 
 

Informanter      
Nedan följer en presentation av mina informanter (jag har använt fingerade namn och den nedan 
presenterade informationen har godkänts av informanterna): 
 
Lotta: Är i övre 20-årsåldern och mamma till 4 barn, varav hon fick det äldsta när hon var 17 
och det andra när hon nyss hade fyllt 19. Lottas två äldsta barn har inte samma far som de två 
yngsta, hon lever dock inte tillsammans med någon utav fäderna i dagsläget, men har delad 
vårdnad om de två yngsta. 
 

Linnea: Är i nedre 20-årsåldern och har en dotter som hon fick som 18-åring. Linnea lever 
tillsammans med fadern till barnet, med planer på nära förestående giftermål. 
 
Jessica: Är ännu inte 20 år och fick en son som 16-åring. Hon lever inte tillsammans med fadern 
och har ensam vårdnad. 
 
                                                 
135 Kaijser, Öhlander.  s. 53 
 

http://www.vr.se/
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Maja: Är i övre 20-årsåldern och fick en son som 17-åring. Maja levde fram till nyligen 
tillsammans med fadern, de har nu separerat men har delad vårdnad. 
 
Anna: Är 18 år och vid intervjutillfället i femte månaden av sin graviditet. Hon lever tillsammans 
med fadern. 
 
Utav informanterna fick alltså fyra utav dem barn när de var tonåringar och en väntar sitt första 
som 18-åring. Vidare framkommer det att det endast är två utav mina fem informanter som lever 
tillsammans med fadern till barnet/barnen i dagsläget. Huruvida detta är statistiskt vanligt för 
tonårsföräldrar vill jag inte uttala mig om då detta är en kvalitativ studie och det är mina 
informanters egna berättelser som är det intressanta och tongivande. 
 

Analys 
I de citat som återkommer i analysen omnämns fadern till barnet i fråga som X och när det 

handlar om barnet benämner jag honom/henne Y. 

Lycka och taxöron – synen på sig själva och mödraskapet 
Att de fått barn i tonåren upplevdes inte som något någon utav informanterna ångrade. Jag 
förstod det däremot som att det var just barnets existens som individ som var avgörande för 
denna positiva hållning. Maja uttrycker det på följande sätt: 
 

Maja: Jag ångrar absolut inte att jag fick Y, jag menar han är det bästa som finns, men såhär i 
efterhand kan jag ju känna att jag skulle fått honom när jag var äldre, fattar du? 

 

En osäkerhet och vilja att jag ska förstå hennes resonemang kan jag utläsa i att hon lägger till 
”fattar du” efter uttalandet. Det kan förstås som att Maja är orolig för att man ska missförstå 
henne och tro att hennes barn är oönskat. Hon berättar vidare om att hennes framtidsplaner 
ändrades totalt i och med den nya rollen som mamma. Maja hade planerat att läsa en 
kosmetikutbildning efter gymnasiet men fick skjuta på den på vad som då kändes som obestämd 
tid. Dock så tog hon upp utbildningen när Y var tillräckligt gammal för att kunna lämnas på dagis 
och menar därför att hon har samma karriär nu som hon hade haft om hon inte hade fått Y, med 
den modifieringen att den kom senare. 
     Tankar om att de inte ångrade beslutet att behålla barnet men att de hellre hade fått barn 
senare återkom hos flera utav informanterna. Trots detta så visar både Linnea och Jessica 
irritation när vi under intervjuernas gång kommer in på området om hur omgivningen reagerar på 
faktumet att de vid ung ålder är mödrar. Båda anser att de ofta möts utav en ömkande hållning 
som de tar avstånd från då de själva inte anser sig ömkansvärda. Linnea menar att hon är en lika 
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duglig mamma som någon annan och att det är nedlåtande att behandla henne som att hennes 
barn är något som skett utav en olycka, som man kan tycka synd om henne för: 
 

Linnea: Jag blir så jävla trött på de där störiga ledsna blickarna man får från folk när man säger 
att jag fick Y när jag var 18, som typ ”staaackars diiig”. Jag menar, vi ville ju ha honom och är 
bra föräldrar och sådär. Det är inte som att mitt liv förstördes som dom verkar tro, egentligen 
tvärtom. Jag har ju familj som jag älskar och ett bra liv och allt det där och det är inte alla som 
har det 

 

     Linnea var heller inte ensam om att känna sig kränkt utav förutfattade meningar om att vara 
ung mamma. Det framkom flera gånger under intervjuerna att informanterna inte förstod varför 
omgivningen gjorde skillnad mellan kvinnor som fått barn i en högre ålder och dem själva. Jag 
tror att det har att göra med att de ser det som ett ifrågasättande av deras kompetens som 
mamma vilket upplevs som orättfärdigt. 
 

Att bli vuxen 
Vid ett flertal tillfällen framkom det att en upplevd positiv effekt utav graviditeten och 
mödraskapet var att i större utsträckning bli behandlad som vuxen, vilket också ökade känslan av 
distansering från sina jämnåriga. Anna, Linnea och Jessica berättade om hur de, i olika 
sammanhang, bemöttes på ett helt annat sätt än innan sin graviditet, dock inte alltid på ett positivt 
sätt. 

Jessica: nu får jag ta mer ansvar för saker än innan, och jag blir typ inte tillsagd och sådär. Man 
känner sig mer vuxen också, eller man är ju mer vuxen, det måste man ju va, men jaa[…] 

 

Men att detta skulle vara anledningen till att de skaffade barn så tidigt kan jag inte se några tecken 
på. Ann Erling skriver att vissa tonårsflickor ser på en graviditet som en lösning på 
”identitetskrisen som hör samman med en vilsenhet inför de roller som väntar som vuxen 
kvinna”136. Vidare hävdar hon att blivande tonårsmödrar inte vet vad de ger sig in på i den 
bemärkelsen av hur mycket tid och energi det tar att ta hand om ett barn.137 Det sistnämnda 
stämmer in på mina informanters utsagor då samtliga berättar om att den energi barnet skulle ta i 
anspråk vida översteg deras förväntningar. Dock varierar anledningen till att de fick barn vid en 
tidig ålder. I Majas fall så var det först en inbillad graviditet som gjorde att hon och hennes 
pojkvän ställde sig in på att bli föräldrar och även informerade sina egna föräldrar. När de sedan 
upptäckte att så inte var fallet så blev de till sin egen förvåning så besvikna att de bestämde sig för 

                                                 
136 Ann Erling, Identitet, kropp och sexualitet, i Ungdomspsykologi – Utveckling och livsvillkor, Ann Erling och Philip 
Hwang red. (Stockholm, 2001) s. 104 
137 Ibid. s. 105 
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att avsiktligt skaffa barn. För Jessica var graviditeten inte planerad utan ett resultat av en tillfällig 
sexuell kontakt. Hon säger vid ett tillfälle: 
 

Jessica: jag kände ju inte honom så utan vi hade bara träffats typ två gånger när vi var fulla, så 
han blev jävligt paff när jag berättade det […] men jag kände att jag ville ha det, barnet asså 

 

Nina Björk skriver i Under det rosa täcket om moderskapet som ett sätt att få sin naturliga kvinnliga 
identitet alldeles gratis genom att ”fylla oss av det vi är till för att bli fyllda av: ett barn i vår 
alldeles egen livmoder.”138 Men att graviditeten har mar motiverats utav att de har sökt en annan 
identitet kan jag inte se några tendenser till hos någon utav informanterna. Däremot berättar Maja 
om tryggheten som hon upplever med att vara mamma: 
 

Maja: Y kommer ju alltid att vara min son, vad som än händer runtom så hänger vi ju alltid 
ihop, jag är hans mamma även om hans pappa inte är med mig längre 

 

Anna uttrycker detta på ett annat sätt: 

 

Anna: folk är ju ihop och gör slut lite hursomhelst, men jag och Y kommer ju ha en riktig 
familj och det känns som att det är mer på riktigt då 

 

I ovanstående tycker jag mig kunna utläsa att ett barn kan inge en trygghetskänsla och en fast 
punkt i tillvaron som inte är förgänglig. Detta upplever jag vara en viktig faktor till att 
informanterna upplevde sin livssituation som mamma som något definitivt övervägande positivt. 
 

Utseende 
När vi talade om graviditetens olika effekter framkom det att utseendet var av stor betydelse för 
informanterna. Anna berättar om sitt upplevda försämrade utseende som en negativ effekt av 
graviditeten:  
 

Anna: Jaa jag trodde att jag skulle bli sådär snyggt gravid som man ser på typ vissa, men istället 
går man runt å ser ut som en fet padda, [skratt] tur att jag redan är ihop med X för de e fan 
ingen som kollar in en nu 

 

                                                 
138 Nina Björk, Under det rosa täcket – Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, (Stockholm, 1995) s. 89 
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Utseendet som viktigt för informanterna för att kunna träffa en ny partner kan tyckas 
motsägelsefullt mot att inte uppge sig vara i större behov utav en närvarande fader till 
barnet/barnen (detta förhållande behandlas under rubriken ”Pappor och pengar”). Men att träffa 
någon verkar snarare handla om informanternas eget välbefinnande och behov av att få 
uppskattning och bli bekräftade som åtråvärda ”trots” att de är, eller som i Annas fall, ska bli, 
mödrar. Under själva graviditeten upplevs det som accepterat med den stora magen och andra 
kroppsliga förändringar, men direkt efter födseln finns det ingen ursäkt längre utan då upptas 
återigen arbetet med ett utseende som helst inte ska avslöja att personen har fött ett barn. Som 
Nina Björk skriver; ”Den gravida kvinnokroppen kan möjligen vara en paus från ett ständigt krav 
på skönhet – men pausen bör inte vara längre än nio månader.”139 Flera utav informanterna 
uppgav att de lade ner mycket tid på sitt utseende på ett sätt som att dölja de förändringar som 
skett med kroppen under, och efter, graviditeten 
 

Maja: jag operera brösten för två år sen för det e inte så himla kul o ha taxöron innan man ens 
e 25 liksom [skratt]  

Jessica: … men när man är ute o sådär så vill man inte att folk ska se att man e mamma så jag 
håller mer på för å se snygg ut nu, typ tajta kläder o så 

 

Här handlar det alltså om det de upplever som omgivningens syn på mödrar. Att vara mamma 
uppfattas i deras ögon som något som gör dem mindre attraktiva vilket föranleder att detta 
faktum försöker döljas. De har själva en bild utav hur en typisk mamma ser ut och tar avstånd 
från denna utan vill istället uppfattas som vilken jämnårig som helst. 
 

Vänskapsförhållande 
Vid intervjutillfällena talade vi en del om hur informanternas bekantskapskrets hade ändrats i och 
med deras nya roll som mamma. De äldre utav informanterna som har längre erfarenhet utav 
mödraskapet, det vill säga Lotta och Maja, hade inte längre gemensamma intressen och 
kunde/ville inte längre prata om samma saker som förut med sina barnlösa vänner. Istället 
träffade de nya vänner som var i ungefär samma situation som de själva och som de kunde 
jämföra erfarenheter med och tala om det som intresserade dem. Det som tidigare förefallit 
viktigast som killar, fester och vilka kläder man skulle köpa hade istället bytts ut till saker som 
rörde barn och att bli mamma, vilket inte alltid möttes av förståelse 

 

Lotta: man märkte ju att dom inte ringde lika ofta eller ville fika o så o när man gjorde det så 
prata vi ändå inte om samma saker så det blev liksom avstånd med dom gamla kompisarna, 
dom pallade ju inte snacka barn hela tiden o jag kunde ju inte med ut å festa så då va de inte 
lika intressant  

                                                 
139 Björk, s. 97 
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Det framkom dock under intervjuerna med Linnea och Jessica att de kände sig orättvist bedömda 
och placerade i ett fack utav människor i deras omgivning som de upplevde behandlade dem 
endast utifrån kriteriet att de numera var mödrar. 
 

Linnea: nu när Y kan vara själv och så, så vill jag ju få va med i gänget igen liksom, men det 
känns som om dom tycker att man är helt ute och det är onödigt att skvallra med mig för att 
jag bara vill prata barn men så är det ju inte längre, jag vill ju också veta men dom tror typ att 
jag e känslig eller nåt nu bara för att jag e mamma men jag e ju samma som dom 

 

     Jag upplevde att flera utav informanterna kände sig stigmatiserade utav omgivningen på grund 
av sitt mödraskap. De upplevde att människor ofta behandlade dem främst utifrån denna premiss 
och att deras mödraskap för andra framstod som det utmärkande för deras identitet. 
Informanterna visar här att de delar denna stereotypiska bild utav hur en mamma är med sin 
omgivning men att de vill ta avstånd ifrån den. Även om exempelvis Maja starkt identifierade sig 
med rollen som mamma och inte hade något emot en sådan kategorisering utav hennes person så 
underströk tre utav de andra att deras roll som mamma inte var det första de tänkte på sig själva 
som. Lotta, som har fyra barn, upplevde det som att det hon tänkte på som sin egen identitet 
hade hamnat i skymundan för hennes roll som mor då de flesta av hennes göromål under dagen 
på ett eller annat sätt hade anknytning till barnen. De situationer där omgivningen var omedveten 
om informanternas mödraskap upplevdes ofta som befriande. I dessa situationer uppgav flera 
utav informanterna att de i större utsträckning upplevde dig vara sitt ”gamla riktiga” jag: 
 

Lotta: när man inte har berättat för folk att man har barn så är det ganska skönt ibland för då 
kan dom inte tänka typ –hon borde inte bete sig så hon har ju faktiskt barn, utan då kan man 
vara sig själv helt o göra det man vill 

 

Här kan en koppling göras till Goffmans resonemang om det sätt en stigmatiserad individ kan 
välja att dölja sitt stigma för en omgivning som inte ännu är medveten om det, han exemplifierar 
med före detta mentalpatienter som väljer att inte dela med sig av denna information när de 
träffar nya människor för att slippa att bli stigmatiserad.140 Ett liknande beteende illustreras både i 
ovan nämnda citat och i följande: 
 

Lotta: de är ju inte de att jag skäms eller nåt men många killar blir skiträdda när man säger att 
man har fyra barn… eller asså… dom säger inte det men man fattar ju det på dom 

 

                                                 
140 Goffman, s. 59 
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Samtliga ensamstående av informanterna framhåller att faktumet att de är mödrar inte är det 
första de berättar när de träffar andra människor, främst av det motsatta könet, för första gången. 
 

Mammor, pappor och pengar – Hos vem finner man stöd och för 
vad  

Mammors mammor 
Vid samtliga intervjuer framkommer det att informanternas mödrar är av central betydelse. Det 
är till henne informanterna har vänt sig med frågor och för att få stöd och hjälp. Moderns 
erfarenhet och stöd ses som betydligt mycket viktigare än barnets pappa. 
  

Jessica: ja jag vet inte va jag skulle göra utan mamma, hon tar hand om Y jättemycke, typ när 
jag vill göra saker o så, för hon fattar ju att jag inte vill va hemma jämt 

 

Maja: jag hade ingen kompis som hade barn så mamma va den som berätta typ va som skulle 
hända o så, vad man skulle tänka på o sådär duvet 

 

Lotta: inte först för då va dom ju arga o sa att jag fick klara mig själv o sådär men nu får 
ungarna va hos sin mormor ofta men det är bra för alla, dom tycker det är kul o va där o hon 
vill det o så får jag va lite själv [skratt] 

 

Intressant är även att inte någon av informanterna nämner sin egen pappa som en viktig person 
för sitt barns fostran. Endast vid två tillfällen under intervjuerna omnämns informanternas egna 
fäder, och då när vi talar om hur informanternas föräldrar reagerade när de berättade om sin 
graviditet: 
 

Jessica: när jag berättade att jag var med barn… aaa shiit, mamma var ju sådär lessen duvet, 
men pappa var asförbannad först o sen vägra han snacka med mig på aslänge 

Anna: aa jag fick den där klassiska ”jag är inte arg jag är besviken” behandlingen du vet av 
pappa men nu tror jag att han tycker det ska bli lite kul med barnbarn även om han inte säger 
det… 

 

Pappan och pengarna 
Jag reagerade på förhållandet att fadern till barnet inte var närvarande eller hade större delaktighet 
i föräldraskapet och barnets/barnens liv inte verkade vara något större problem för någon utav 
de informanter som axlade föräldraskapet till största delen ensamma. Under intervjuernas gång är 
fadern till barnet inte en person som dyker upp speciellt ofta i berättelserna. Det uppfattades 
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visserligen som ”tråkigt” utav vissa av informanterna att fadern inte var involverad i sitt barns liv 
i högre utsträckning, men det var inte något som innebar något större problem: 
 

Jessica: Han fattar ju ändå inget om hur det är, jag klarar det bättre själv för han är bara i 
vägen när han ska komma o sådär, jag är ju mamman liksom 

Lotta: Ja han var ju med en del i början men nu har han en unge med sin nya tjej så nu är det 
inte så ofta, det gör inget bara han betalar sin del [skratt]…de e mest för barnens skull det är 
tråkigt då 

 

     Ett liknande något förvånande resultat kom även Hertfelt Wahn, Nissen, Maina och Ahlberg 
fram till då inte heller deras informanter nämnde fadern till barnet som någon som de vände sig 
till för att få råd och hjälp.141 Vad en sådan tendens kan bero på är svårt att sia om, men till en 
inte betydande del anser jag att faktumet att dagens familjekonstellationer inte är lika fasta som 
förut och kvinnan inte längre är lika beroende utav mannen är en bidragande faktor. Dock är ju 
minst sagt även det ekonomiska beroendet ett beroende, men inte utav den sort som mina 
informanter tenderar att syfta på. Informanterna (de ensamstående) själva uppgav att de inte alls 
kände sig beroende utav fadern. Jag tolkar det som att de syftar på den emotionella biten utav 
föräldraskap och alltså menar att de inte är beroende utav fadern i det avseendet, för sin egen del, 
eller för sitt barns fostran. Som sagt görs dock ett undantag utav informanterna för den 
ekonomiska biten, men enligt Lotta, Jessica och Majas utsagor är det först och främst denna 
funktion som fadern till barnet fyller. Undantag från den inställningen utgör Linnea som uppger 
att det delade ansvaret är av största vikt för fostrandet av deras gemensamma barn, hon är, som 
också nämnt, den enda utav informanterna som lever i en traditionell familjekonstellation 
bestående av mamma, pappa och barn som lever tillsammans.  
     Anna i sin tur uppger att hon tycker att det är svårt att veta hur framtiden som familj kommer 
att se ut. Hon och fadern har inte bestämt det rent ut men hon berättar att det är underförstått 
för dem båda att hon kommer att vara den som är hemma med barnet så långt det går och att 
han ska fortsätta arbeta. Detta upplever hon dock inte som en orättvisa utan snarare som en 
förmån då hon ännu inte är färdig med sin gymnasiegång medan fadern till barnet har en 
heltidstjänst på en industri och därför är den som har störst möjlighet att skapa en stabil ekonomi 
för den nya familjen.  
     Det som vid samtliga intervjuer framkommer som det största problemet är just att få 
ekonomin att gå ihop. Linnea berättar om de svårigheter hon hade med att söka bidrag när hon 
var gravid, eftersom hon var så ung hade hon inte rätt till socialbidrag utan var helt beroende utav 
sina föräldrar för försörjning: 
 

                                                 
141 Hertfelt Wahn, Nissen, Maina Ahlberg, s. 601 
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Linnea: jaa asså, eftersom X är lika gammal som jag så hade ju liksom inte han heller pengar så 
vi fick alla pengar från våra föräldrar och det kändes konstigt för liksom det var ju vårat barn 
men nu har ju X jobb o så, så han betalar det mesta 

Även Jessica visar frustration inför hur hennes försök att finna ekonomiskt stöd från 
myndigheter blev bemött: 
 

Jessica: Man blir ju förbannad när jag inte kan få pengar när jag är med barn och inte kan 
jobba, men så ser man alkisar o massa lata jävlar som inte pallar jobba som springer runt o 
hämtar ut bidrag hela tiden, jag fattar inte hur dom tänker liksom 

 
Vidare berättar Lotta om hur hon ibland upplevde det som orättvist att deras jämnåriga kunde 
lägga pengar på kläder och utseende utan att reflektera speciellt mycket över detta, då de själva 
fick lägga alla pengar på saker som rörde barnet: 
 

Lotta: när dom andra köper nya skor eller så, så kanske jag också gör det, men till ungarna, och 
när dom äter ute åker jag och storhandlar och sådär, det är ju lite träligt ibland  

 

Det är alltså främst på det ekonomiska planet som informanterna känner sig marginaliserade, i 
övrigt är de noga med att framhålla att de anser sig vara fullt kapabla att sörja för sina barns 
behov. 
 

Slutdiskussion 
Det som slog mig när alla transkriberingar låg framför mig och kodningen var ordnad var att 
studien inte alls skulle komma att handla så mycket om informanternas ålder. Många bekymmer 
och många glädjeämnen kom upp vid intervjuerna, men till den största delen så hade man inte 
kunnat gissa informantens ålder bara genom att lyssna utan någon förkunskap. Samtalen hade i 
många avseenden lika gärna kunna ha varit med vilken mamma som helst om de positiva och 
negativa aspekter som följer med föräldraskap vilken ålder du än är i. 
     I den första delen utav analysen, Lycka och taxöron – synen på sig själva och mödraskapet, kan man 
urskilja att informanterna har en uppfattning om hur en mamma är, en stereotyp bild som de inte 
eftersträvar utan tar avstånd ifrån och försöker undvika att sammankopplas med. De har dock 
åsikter om det sätt som de anser att omgivningen uppfattar dem på vilket de anser vara felaktigt. 
Däremot framkommer det tydligt att själva mödraskapet är något som är en positiv del utav deras 
liv.  
     I den andra delen, Mammor, pappor och pengar – Hos vem finner man stöd och för vad, kan vi se att 
merparten utav informanterna själva ansåg att stöd finner man hos sin mamma och barnets fars 
största funktion är att bidra med det ekonomiska. Att de två representerade manligheterna, som i 
denna studie utgörs utav den egna fadern och fadern till barnet, förhållandevis får liten plats i 
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informanternas utsagor, är värt att notera. Statistik visar att tonårsmödrar själva ofta har 
ensamstående föräldrar och i hög utsträckning separerar från fadern till barnet om de över huvud 
taget hade ett förhållande till att börja med.142 Detta skulle kunna tyda på att en frånvarande fader 
vid den egna uppväxten påverkar inställningen till i vilken omfattning det har betydelse att det 
finns en närvarande fader till det egna barnet. 
     Ingen av informanterna upplevde att de motgångar de upplevde i vardagen var orsakade utav 
att de fått barn i tidig ålder utan snarare att det var problem som alla stötte på förr eller senare.      
Precis som i artikeln Impact of Adolescent Pregnancy on the Future Life of Young Mothers in Terms of Social, 
Familial, and Educational Changes så var det inte det faktum att de hade barn som orsakade 
bekymmer utan andra faktorer runt om såsom arbete, förhållande och ekonomi.143 Ingen av 
informanterna ångrade heller att de hade fått barn utan upplevde sina barn som en stor källa till 
glädje, vilket måste väga tyngre. Enligt dem så uppvägde all den glädje och lycka som kom med 
barnen med stor marginal allt det som andra kunde uppfatta som problematiskt. Detta föranledde 
också den frustration jag kunde märka över omgivningens missriktade och för dem omotiverade 
och ovälkomna sympati. Det här visar en diskrepans mellan informanternas sociala identitet och 
den personliga, en skillnad som de ser och upprörs över. I jämförelse med den upplevda lyckan 
förbleknar allt annat. 
    Vilken betydelse har forskningens konstaterande att tonårsmödrars mödrar själva var 
tonåringar när de blev gravida eller att de ofta kommer från en sämre socioekonomisk bakgrund, 
eller att de i högre utsträckning än övriga har ensamstående föräldrar? Denna information betyder 
åtminstone ingenting för de det handlar om, det vill säga mammorna själva.  
 

                                                 
142Zeck, Bjelic-Radisic, Haas, Greimel, s. 384 
143 Ibid. s. 386 
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           Vilket kom först – Kvinnan eller Kvinnligheten? 
Av Emma Hasselrot 

 

Inledning 
Jag önskar mig en feminism som just vill upplösa ”kvinnan” och ”kvinnligheten” som samlade 
begrepp för hur en grupp varelser bör vara, uppträda, klä sig, värdera, tänka, känna etc. Jag 
önskar mig en feminism som inte skriver människors livsmanus efter deras kön, som kämpar 
mot rosa och blåa täckens förväntningar på framtida ”kvinnlighet” och framtida ”manlighet”. 
144 

Skillnader mellan kvinnor och män som förr varit lagstadgade är numer på väg att lösas upp, 
skillnader mellan kvinnor och män som förr tagits som självklara är numer ifrågasatta och vi har 
samma formella möjligheter att slå igenom och göra karriär inom vad som helst – vilket kön vi än 
föddes med, eller? Räcker det? Under Grammisgalan år 2008 tog den svenska sångerskan Annika 
Norlin (artistnamn Säkert) tillfället i akt att i sitt tacktal för vinsten av årets kvinnliga artist, 
attackera kategoriserandet av att göra ett pris för just vardera ”manlig” och ”kvinnlig”. Artisten 
uttryckte sitt misstycke i att säga att hon önskade att priset för ”kvinnlig” artist och ”manlig” 
artist inte fanns utan att de båda slogs ihop till ett och samma. Att vi till och med anser att det är 
en skillnad i ”manlig” och ”kvinnlig” musik pekar på att alla särskillnader av huruvida du föddes 
som pojke eller flicka ännu inte är utsuddade. Något som är en dröm för bland annat artisten 
Annika Norlin, författaren Nina Björk och mig själv. Men i denna studie är det inte våra åsikter 
som ska lyftas fram. Jag undrar vad andra tycker. Skiljer sig ska/ska inte och får/får inte 
göranden sig fortfarande utifrån om vi fick XX eller XY i det sista avgörande kromosomparet i 
det biologiska lotteriet?  
 

Syfte 
Syftet med denna antologi-del är att undersöka unga kvinnors syn på sig själva, deras identitet, 
identitetsskapande och livsvillkor ur ett genusperspektiv. Genus, d.v.s. könsroller handlar om ett 
påstått normalt beteende som sägs följas efter vilket kön man fötts med.145 Mina informanter är 
elever från gymnasieskolor, men huruvida skolan gör särskiljningar i om du är pojke eller flicka 
låter jag bli osagt, och det är heller inte det som ligger för utredning. De frågor som efter grund 
från mina två första intervjuer formades blev: 

- Hur ”ska” en kille/tjej vara och se ut? 
- Finns det något typiskt kvinnligt/manligt? 

                                                 
144 Nina Björk, Under det rosa täcket, Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, (Stockholm, 2005) s. 186 
145 Sarah Fenstermaker & Candace West, Doing Gender, Doing Difference (London, 2002) s. 13 
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Metod 

Kontakt med fältet      
Då skolan ofta tillhör vårt vardagliga liv under ungdomsåren valde jag att söka mina informanter 
från gymnasieskolor. I ett tidigt skede av antologiarbetet skickade jag ett informationsbrev till tre 
olika gymnasieskolors rektorer, detta för att – förutom att följa de etiska riktlinjerna som tas upp 
under den gemensamma rubriken etik – vara säker på att i alla fall förhoppningsvis få ett ja från 
någon av skolorna. Jag ville inte hamna i en situation där jag skulle stå utan informanter och i en 
kamp mot klockan febrilt få leta efter informanter om jag endast förlitat mig på en skola. Detta 
kändes i efterhand som ett bra beslut, då en av de tre skolorna tackade nej och de två andra tog 
flera veckor på sig att svara – dock de med ett positivt svar. Informationsbreven till rektorerna 
för valda skolor följdes upp av telefonsamtal samt ett möte med dessa och klassföreståndare 
innan jag gick vidare. Efter att jag hade fått klartecken från skolans rektor och klassföreståndarna 
informerade jag de två klasserna om mina observationer och intervjuer; min tanke var ett par 
fältobservationer per skola samt intervjuer med 2-3 tjejer från vardera klass. Från början tänkte 
jag att jag skulle intervjua både killar och tjejer, men efter övervägande valde jag att avgränsa mig 
till endast tjejer, eftersom risken för att jämföra svar från både killar och tjejer skulle bli att ställa 
dessa svar mot varandra; jag skulle då ha gjort den skillnad på dem som jag själv är motståndare 
av.  
     Av anledningar jag tar upp närmare under rubriken Etiska dilemman kommer inte mina 
fältobservationer ligga till grund för analysen. 

Intervju    
  Jag använde mig av en ostrukturerad form av intervju, detta för jag för att jag hellre ville att 
mina intervjuer skulle likna ett vanligt samtal snarare än en ”riktig” intervju, då det känns som om 
intervjuaren bara ”matar på” med frågor. Jag hade skrivit upp vissa teman jag ville beröra i mina 
intervjuer, och efter den andra intervjun skrev jag även ner vissa ”färdiga” frågor. 146 Mina fem 
intervjuer var mellan 45-60 minuter långa, de första två var längst vilket jag förmodar berodde på 
att jag inte riktigt ”lärt” mig att formulera frågorna fullt förståeliga. Jag lyssnade igenom mina 
första två intervjuer innan jag gjorde de senare, eftersom jag ville se hur jag skulle kunna 
formulera mina frågor lättare framöver, jag hade nämligen ibland fått förtydliga vad jag menade, 
vilket stannade upp mina första informanter lite, och vilket förmodligen var anledning till att 
dessa två första intervjuer blev längre än de senare. Jag ville inte riskera att mina informanter 
kände sig obekväma i att ställa upp på intervjuerna och kontrollerade noga mitt språkbruk, 
eftersom det kan vara svårt att få en bra kontakt med informanten när man ställer otydliga 
frågor.147 

                                                 
146 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2006) s. 301 
147 Jan Krag Jacobsen, Intervju – konsten att lyssna och fråga, (Lund, 1993) s. 122 f 
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Grundad teori 
     Det material jag samlat in har jag efter transkribering kodat och analyserat i enlighet med 
grundad teori; hur denna används som analysmetod samt metodens bakgrund ger rubriken med 
samma namn i den gemensamma delen utförligare svar på. 
     De kategorier jag fann och använt mig av som rubriker var utseende, beteende och sexuallitet. 
Dessa tre har i sin tur underrubriker som berör genusperspektiv och massmedia. Kategorin 
sexuallitet var svårast att känna en teoretisk mättnad148 av, men jag har ändå valt att ta med den då 
jag ansåg att jag skulle ha gjort en orätt i att inte ta upp denna diskussion. 
 

Etiska dilemman 

Vid observation 
Mitt första möte med klasserna var inte vid första observationstillfället utan dagen innan. Vid 
dessa tillfällen var det ingen som direkt frågade mig någonting, men ju oftare jag kom dit desto 
mer ville de veta. Det märktes tydligt att eleverna kände sig mer avslappnade med min närvaro. 
Redan vid dessa deltagande observationer kunde jag känna hur förtroendet för mig växte och den 
roll som ”forskare” som gjorde mig lite avvikande suddades snabbt ut. Kanske hade det med min 
ålder att göra, jag är inte och ser förmodligen inte ut att vara så mycket äldre än de jag var där för 
att observera/intervjua. Meningen med den deltagande observationen var ju att se situationerna 
där de hände, på den naturliga sociala händelsearenan men tyvärr blev konsekvensen att jag blev 
en del av den.149  
     Under mina observationer hamnade jag i något av ett slags etiskt dilemma, där jag å ena sidan 
kunnat understryka vad någon/några av informanterna sa under intervjuerna med att ha kopplat 
dem till särskilda händelser i klassrummet eller i det samlingsrum i den ena skolan där jag gjorde 
en av mina observationer. Å andra sidan hade jag förmodligen tagit mig vatten över huvudet med 
att försöka analysera dessa i jämförelse med informanternas uttalanden. 
     Det finns många möjligheter med att göra en deltagande observation, bland annat i att kunna 
se återkommande fenomen och/eller att kunna se det unika vid specifika situationer. Det kan 
även ge stor möjlighet i att kunna jämföra vad deltagarna/informanterna säger respektive vad de 
gör. Dessvärre finns även risken att vid ett för deltagande observerande inte längre ses som någon 
utomstående analyserande person utan som någon som man kanske inte behöver tänka på vad 
man säger till. 150 Jag märkte hur eleverna efter den tredje observationen inte längre verkade se 
mig som någon direkt utomstående och har i på grund av detta i efterhand valt att inte analysera 
mina fältobservationer närmare.  
                                                 
148 Jan Hartman, Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund, (Lund, 2001) s. 72 
149 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning, (Lund, 1993) s. 125 f 
150 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999) s. 74 f 



 81

Vid intervju     
     Innan mina intervjuer började var jag noga med att återigen berätta för informanterna vad det 
skulle komma att handla om och att de när som helst fick välja att inte svara eller att avbryta 
intervjun. Vid ett par av intervjutillfällena var jag själv ganska osäker på om jag verkligen kunde 
använda mig av allt som informanten delade med sig, men har i efterhand fått godkännande från 
alla fem tjejerna. Jag har självklart i enlighet med konfidentialitetskravet fingerat alla informanters 
namn.151 
 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Analytiska begrepp  

Genus 
Gender (eng.), genus är ett begrepp som kopplas till den kvinnliga/feministiska forskningens 
framväxt under 1960-talet. Ordet var ett sätt att skilja på socialt kön och biologiskt kön, ett 
upplysande om den kulturella normen som bestämmande om hur en man eller kvinna förväntas 
vara. Genus; könsroller handlar om det, utifrån biologiskt kön, förväntade beteendet.152  
     Att placeras i ett fack som kvinna eller man ger alltså associationer till vilka vi är och hur vi 
kommer att bete oss, och har tidigare setts som någon självklart och naturligt – män och kvinnor 
är olika och beter sig olika just utifrån deras biologiska arv. Men enligt genusperspektivet är 
könsrollerna något socialt inpräntat och något som socialiserats fram. Hur vi beter oss kan alltså 
antingen ses som normalt eller avvikande, beroende på om vi följer den kulturella mallen eller 
inte.153  

Stereotyper 
En stereotyp kan klassas som ett slags kategoriserande av människor varigenom vi tillskriver 
dessa särskilda egenskaper och sätter förväntningar över hur de ska vara, baserade på exempelvis 
ålder, kön och etnicitet. Vi antar genom att en person ser ut på ett speciellt sätt, är av ett särskilt 
kön, kommer från ett särskilt land etc. har den också liknande eller samma egenskaper som andra 
vi liknar vid just dessa igenkänningar.154  

Könsrollsinlärning 
Genus är alltså en förväntan av ett beteende utifrån vilket kön som individen fötts med. Joachim 
Israel har i sin bok Ungdomspsykologi beskrivit könsroller som tilldelade i vilken individen föds och 

                                                 
151 Kaijser & Öhlander, s. 51 ff 
152 Fenstermaker & West, s. 13 
153 Ibid. s. 21 
154 Perry R. Hinton, Stereotyper, kognition och kultur, (Lund, 2003), s. 12 f 
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växer in i utan val. I och med denna tilldelan influerar denna roll individen redan ”från början” 
och ju tidigare individen lär sig rollen, desto mer beroende blir denne av rollen. Då de flesta av 
elementen tilldelat rollen är konstanta blir det troligt att dessa bidrar till den generaliserade rollen. 
Genom ovanstående skäl och genom betydelsen könrollsfaktorerna har i vårt samhälle görs rollen 
mer betydelsefull för individen och influerar även individens självuppfattning.155 
     Israel skriver även om de normer som följer i processen av ett rollövertagande, där han menar 
att de ständiga förväntningar som ställs på rollen till slut införlivas i individen själv, även om de 
som sätter normen inte är närvarande: en slags betingningsprocess helt enkelt.156 
 

Eller är det biologiskt? 
Birgitta Sillén-Tullberg skriver, i motsats till genusförklaringen av beteendeskillnader som socialt 
inlärda, om nedärvda beteendeskillnader, där hon finner stöd i biologiforskning och jämförelser 
mellan könsroller i olika kulturer. Då de visar vissa likheter anses detta som bevis för ”inbyggda 
beteendetendenser som är olika för män och kvinnor”. Sillén-Tullberg menar att det finns 
likheter mellan människor och andra primater som också bevisar de naturliga könsskillnader vad 
gäller beteende, särskilt när det kommer till aggression kopplat till hanen/mannen. Hon anser att 
det ofta finns en ultimat förklaring i den evolutionära forskningen snarare än i den 
sociologiska/psykologiska forskningen då den ”i bästa fall kan ge en proximat förklaring”.157 
 

Heteronormativet 
Litteraturprofessorn Judith Butler har breddat diskursen av genus/kön med att ifrågasätta det 
tvådelat motpolära i dem och istället hävda att det finns fler än endast tu av de båda.158 Butler har 
även fört ett vidare resonemang kring tillhörandet av genus i diskussionen om sexualitet och 
heterosexualitet som norm. Genom att förenkla genus till antingen manligt eller kvinnligt blir 
slutsatsen ändå en ekvation av en obeveklig heterosexualitet då det manliga ska begära det 
kvinnliga. Att se det biologiska könet som något bestämt och plussa på genusförväntningen av att 
vara antingen det ena eller det andra (om det endast finns två) och sedan anta att begäret är ens 
motpol är att vidmakthålla det heterosexuella även i det homosexuella förhållandet.159  
     Butler använder sig av två begrepp för att förklara sin teori; performativitet och geneologi. Med 
performativitet menas att kön/genus/sexualitet formas genom sociala processer och geneologi 

                                                 
155 Joachim Israel, Socialpsykologi, (Stockholm, 1963) s. 115 f 
156 Ibid. s. 99 
157 Gunnar Berefelt (red), Flickor och pojkar – om verkligen och overkliga skillnader,(Stockholm, 1991) s. 37-45 
158 Judith Butler, Könet brinner!, (Stockholm, 2005) s. 45 
159 Ibid. s. 172 ff 
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förklarar vidare att de på grund av detta skapande inte kan hävdas som något förankrat i en 
grundexistens men ändå gör det på grund av det heterosexuella mallen.160 
 

Ungdomar och genusnormer på skolans arena 
Eva Lundgren och Renita Sörensdotter har gjort en liknande, dock betydligt större än min egen, 
studie kring ungdomar och deras identitetsskapande, förhållningssätt och tankar om sig själva och 
sin sexuallitet. Lundgren och Sörensdotter gjorde hösten år 2000 en studie av niondeklassare på 
en högstadieskola i Dalarna. De har som jag sin utgångspunkt i att ”genus, sexuallitet och sexuella 
handlingar, socialt och kulturellt konstruerade, men därmed inte sagt att det är formeringar som 
med enkelhet går att förändra”.161 De har i sin studie tagit upp bland annat utseende, sexualitet 
och relationer. Ett urval av deras slutsatser går att läsa i jämförelsen med min egen analys. 
 

”Ebbas Stilguide” synvinkel ur Under det rosa täcket 
Min studie berör ämnet utseende, hur man ”ska” se ut, vilken stil man bör följa och varför. Erik 
Månsson och Linnea Sjölund har i sin KSM- kandidatuppsats från 2007 skrivit en studie om den 
självutnämnda ”mode-mogulen” Ebba von Sydows bok Ebbas Stil – guiden till en glammigare 
garderob. De har där ingående undersökt hur Ebba själv gjort för att uttrycka sig själv i kläder, och 
därmed också sin identitet – och kvinnlighet. Ebba är chefsredaktör för tidningen Veckorevyn och 
har även varit moderedaktör med sin egen veckoåterkommande bilaga i kvällstidningen Expressen. 
Månsson och Sjölund har bland annat använt sig av Nina Björks Under det rosa täcket i sin 
teorietiska inramning. Som en anmärkning om motsägelsen av att ”göra sig till kvinna”, när man 
egentligen som kvinna redan har de rätta medlen av att vara det, tas ett utdrag ur tidningen Elle 
upp; en liten handledning till hur man bäst sminkar sig ”naturligt”.162 Björk menar att när 
anatomins kvinna måste ”lära sig” att bli kvinnlig bibehålls könsrollerna och reproducerar tanken 
om kvinnans naturliga skönhet.163 Månsson och Sjölund frågar sig om ”den naturliga skönhets-” 
skrönan är något som böcker som ”Ebbas stilguide” är med i att upprätthålla. 
 

                                                 
160 Butler. s. 181 ff 
161 Eva Lundgren & Renita Sörensdotter, Ungdomar och genusnormer på skolans arena, (Falun, 2004), s.16 
162 Ur kandidatexamensarbete av Erik Månsson & Linnea Sjölund, En studie om Ebba von Sydow och hennes stilguide, 
Linköpings Universitet, 2007. Fotnoten i deras arbete kommer från Björk, s. 17 ff 
163 Björk, s. 24 
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Analys 

Avgränsning 
Precis som beskrivet under begreppsförklaringen för ungdom i den gemensamma delen menar vi 
alltså ungdomen som perioden mellan barndom och det vuxna livet. Den allmänna synen på 
ungdom är oftast tonåren, vilket innebär åldern 13 –19 år. Detta kan ses som en slags biologisk 
bestämmelse av ungdomen, då den syftar på könsmognaden vid 13 års ålder som ett steg från 
barndomen och avslutas med steget till att vara fysiskt och psykiskt vuxen vid 20 års ålder. Detta 
kan självklart inte heller helt göras som en bestämmelse då könsmognaden sker individuellt och 
kan skilja med flertal år, och detta är bara fysiologisk komplexhet – den psykologiska, eller vad 
vissa kallar intelligenta utvecklingen kan heller inte definiera några bestämda åldrar för när någon 
egentligen blir mentalt vuxen.164 
     I den gemensamma delen ramar vi inte in ungdomsbegreppet till någon särskild ålder, 
däremot har jag i min individuella del valt att titulera mina informanter som är inom en viss ålder 
som ungdom. 
     Att hitta sig själv, att skapa en medveten identitet från den tidigare omedvetna, är en process 
genom många stadier där olika referensgrupper spelar olika stor roll i identitetsskapandet, detta 
beroende på vilken ålder man är i. Primärgruppen består av föräldrar och syskon, och den 
sekundära gruppen är andra betydelsefulla människor i ens omgivning; exempelvis kompisar och 
lärare (när man kommer upp i skolåldern). Den ålder jag kommer att inrikta mig på är då den 
sekundära socialiseringsgruppen165 har ett större inflytande på inlärning och rolltagande, nämligen 
15 år till 20 år (från 0 år till 14 år, samt efter den period jag behandlar, har den primära gruppen 
större inflytande).166 
 

Presentation av fält och informanter      
Mina båda fält var gymnasieskolor med ungefär 1000 elever per skola och är belägna i en 
medelstor svensk stad. De båda har ett stort urval av linjer inom samhälleliga, naturvetenskapliga 
och estetiska ämnen. De klasser jag vände mig till var i det ena fallet från en samhällsinriktad linje 
och den andra från en estetisk linje med inriktning på mode, stil och formgivning. Från 
samhällsklassen kommer mina informanter Evelina och Therese, och från klassen med inriktning 
mode kommer Maria, Micaela och Jessica. Alla fem tjejerna är över 18 år.  
     Analysen består av fyra huvuddelar; utseende, sexualitet och beteende Under dessa följer sedan 
tillhörande underrubriker. Jag har under dessa rubriker samt i min sammanfattning och slutsats 

                                                 
164 Thord Erasmie, Tonåring i hem skola samhälle – introduktion I ungdomspsykolog i, (Stockholm, 1972) s. 33-53 
165 Med socialisering menas den sociala inlärningen av normer, regler och beteendemönster som vi från födseln från 
vår omvärld med. Det är den process som gör barnet ”redo” för att bli ”samhällsmedlem”. Peter L. Berger & 
Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Stockholm, 2007), s. 153 ff 
166 Erasmie, s. 81 
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lagt viss teoretisk grund när jag försöker förklara några av de fenomen som tjejerna i studien 
belyser.  
 

Utseende 

Intresse och fåfänga – tjejigt? 
Maria, Micaela och Jessica går i en klass med bara tjejer i. De har alla tre olika inriktningar i vad 
de vill göra i sin utbildning. Gymnasielinjens bredd gör att de kan välja bland annat 
inredningsdesign, formgivning, klädsömnad och färganalyserande inom makeup och kläder. 
Micaela och Jessica verkar inte tycka att det är så konstigt att det bara är tjejer som valt att gå den 
linjen. Micaela tror att det kan handla om synen på vad linjen innebär: 

 

Micaela: Det har liksom alltid gått bara tjejer här. Killar väljer kanske inte något som är så 
tydligt tjejigt även om dom är intresserade av det. Dom tror typ att vi bara sitter och syr och 
sminkar varandra eller så. Men det gör vi ju inte. I alla fall inte jag.  

 

I Micaelas citat läser jag en slags motsägelse i slutet. Hon verkar mena att linjen hon går, inte alls 
bör ses som något typiskt tjejigt, i alla fall inte i just hennes fall. ”I alla fall inte jag” verkar som ett 
avståndstagande till hur hon ser den negativa sidan av att verka ”tjejig”. Med ett sådant uttalande 
gör hon även ett påstående i att det skulle finnas något som är typiskt kvinnligt, men gör även 
gällande att det typiskt kvinnliga inte ligger i alla kvinnors natur. Anatomins kvinna blir kvinnlig 
när hon följer den norm som gör henne till kvinnlig.167 En norm som jag tyder att Micaela i sin 
utsaga berättar att hon inte tar del i. Om hon inte gör det för att hon inte vill liknas vid den eller 
om det är ett oreflekterat beslut kan jag tyvärr inte svara på. Att hon bär makeup kan jag se, men 
huruvida hon spenderar sina skollektioner sittandes med mascara i handen är inget jag spekulerar 
i. Enligt Micaela finns det alltså tjejer i klassen som gör det. 
     Jessica säger ungefär samma sak som Micaela när det kommer till varför inga killar går deras 
linje: 

 

Jessica: Alltså, fler killar bryr sig ju om kläder och sådant nu fast dom kanske inte direkt visar 
det. Men att gå ett sådant här program vore ju att ”avslöja” att man lägger ner vikt vid det. Men 
eftersom det mest går tjejer här så lär dom väl tro att det ska vara en väldigt tjejig linje. 

 

Både Micaela och Jessica drar paralleller till det typiskt ”tjejiga” i att vara intresserad av mode. 
När man läser tidningar som vänder sig till tjejer handlar de ofta om utseende och kläder. Att 

                                                 
167 Björk, s. 21 f 
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linjen de går är typiskt ”tjejig” förstår man av att det ”alltid har gått mest tjejer här”. Den 
stereotypa bilden av linjen som något åt det feminina hållet gör alltså att regeln bekräftar sig själv. 
Maria däremot verkar vara av en annan åsikt än sina klasskamrater: 

 

Maria: Det är lite tråkigt att bara ha tjejer runtomkring sig hela tiden. Mina killkompisar tycker 
det är jättekul med kläder och vill att jag ska sy kläder till dom hela tiden. Jag fattar inte varför 
dom inte bara hade valt den här linjen själva? Då hade ju jag sluppit liksom [skratt]. 

 

Lundgrens och Sörensdotters studie visar ett ungefärligt mönster av tanken om tjejers större 
spelutrymme vad gäller fåfänga och hur mycket fåfänga man får visa. Där sammanfattar de några 
citat från sina informanter med en förklaring om att killar ”ska vara måna med sitt utseende, men 
inte så att det syns”.168 Fåfänga är alltså ett attribut som tillskrivs tjejer snarare än killar, och att 
välja en sådan linje som Micaela, Jessica och Maria har gjort vore enligt deras egna utsagor för en 
kille att ”avslöja” för mycket av sin fåfänga. 
     Evelina och Therese från samhällsklassen går i en klass med både killar och tjejer. När jag 
frågar Evelina ifall hon ser någon skillnad på killars och tjejers fåfänga och utseendefixering 
svarar hon: 

 

Evelina: Jo alltså det klart det är skillnad fast ändå inte, för nu ska killar också vara såhär 
modeintresserade och dom håller på med vissa stilar och så. Det är ju inne för en kille att börja 
klä sig såhär ”dressat” nu, och först i ettan när man började i samma klass såg ju inte killarna ut 
som dom gör nu. (Emma: vad är det för skillnad?) Jo alltså, i ettan (anm. Evelina går i trean) 
var dom ju så små och rädda, nu ska dom vara såhär snygga. Det är inne med att ha långa 
tröjor och chinos och sådant. Förr var chinos värsta nördgrejen och nu är det så man ska se ut. 

 

Enligt Evelina verkar det numer alltså mer accepterat för killar att vara måna om hur de ser ut 
och vad de har på sig. Hon använder sig av ordet ”inne” för att påpeka att det finns en särskild 
trend som är populär och som killarna har valt att följa. Evelina nämner även att de flesta killar 
hon känner ser ”ungefär likadana ut”. När någonting görs kollektivt är det förmodligen lättare att 
göra det accepterat, och eftersom kompisar i den här åldern har stor inverkan på hur man ska se 
ut och göra, blir steget till att ”våga” vara utseendeintresserad lättare. Killarna i Evelinas klass 
kanske känner att det är okej att vara mer fåfänga nu, eftersom de gör det kollektivt och också 
följer det som är ”rätt” och ”inne”. När en majoritet uppvisar en likhet i beteende, utseende etc. 
blir detta alltså något av en norm. Killarna i Evelinas klass gick innan de började gymnasiet i olika 
klasser, och hade kanske en annan norm gällande utseende då än nu, men i och med bytet 
och/eller breddningen av social umgängeskrets kan detta ha gjort att det är den grupp som 
klasskompisarna tillhör nu som blir den viktiga att anpassa sig till.169 

                                                 
168 Lundgren & Sörensdotter, s. 27 
169 Israel, s. 47 ff 
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Viktigt att ha sin egen stil 
Att man uttrycker sin personlighet och vem man är när det kommer till utseende är tjejerna 
väldigt överens om. Det är viktigt att välja en stil man vill följa, men samtidigt skulle de flesta av 
tjejerna aldrig säga att de följer trender. De har koll på vad som är ”inne” men det är inte därför 
de sätter på sig ett särskilt plagg. 

 

Evelina: Jag skulle ALDRIG sätta på mig något för att det var inne! Jag sätter på mig vad jag 
vill! 

 

Fyra av de fem tjejerna säger att de inte väljer kläder efter vad som är populärt och att de inte 
anser att de följer en särskild trend i hur de klär sig. Endast en tjej säger att hon kollar på vad 
andra har på sig: 

 

Therese: Jag läser jättemycket tidningar om kläder och så. Typ Cosmo och ELLE. Jag gillar att 
se vad andra har på sig och få idéer till min egen garderob. Just nu gillar jag volanger och 
blommor. Dom syns liksom överallt på catwalken och på bilder från galor och sånt. 

 

Therese berättar även var jag kan få tag på fina klänningar och kjolar som följer den trend som 
hon gillar. Hon bryr sig inte så mycket om att hålla ”sin egen stil”, utan ”gillar att välja och vraka 
från alla möjliga”. 
     En av de andra tjejerna berättar om hur hon ser på sin egen stil: 

 

Micaela: Jag har inte kollat på någon annan, utan det är verkligen bara jag själv som kommer 
på vad jag ska ha på mig. Det kan vara typ höga kjolar, låga kjolar, sneakers och sandaler. Det 
spelar ju ingen roll vad alla andra har. Okej mina kläder kommer kanske från vanliga affärer 
som H&M och Gina, men det är ju hur jag sätter ihop min outfit som gör att jag inte ser ut 
som nån annan ändå. 

 

Att behålla sin egen identitet när det kommer till klädstil och inte liknas vid någon annan är alltså 
viktigt i fyra fall av fem för de här tjejerna. Man vill inte gärna blandas ihop med att följa någon 
särskild trend bara för att den är populär just nu. Hur man ser sig själv och presenterar sig själv 
vill tjejerna mena att det går hand i hand. De berättar om hur de inte bryr sig om att ha det 
senaste modet bara för att det ska vara så, att de sedan faktiskt ser ut som vissa av tjejerna i 
modetidningarnas annonser är bara av en slump och att andra också råkar tycka att det de tycker 
är snyggt är ingenting de kan rå för. Skillnaden mellan tjejerna i studiens uppfattning om ”alla 
andras” stil gentemot sin egen kan spegla viljan av att känna att de själva är en egen person som 
faktiskt inte behöver följa någon annans regler eller normer. Fyra av de fem är väldigt måna om 
att försäkra mig om att deras stil är deras egen och inte är influerad av någon annan. Här skiljer 
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alltså den personliga och den sociala identiteten sig åt. För dessa tjejer är det viktigt att bekräfta 
sin medvetenhet om ”sin egen stil” och därigenom också sin identitet genom att de väljer sin 
egen väg.170 
 

Den man gillar då? 
När det kommer till hur de vill att den de är ihop med ska se ut går åsikterna isär, i alla fall till en 
början. Therese vet precis hur hennes kille ska se ut: 

 

Micaela: Jag tycker det är snyggt sådär som modet för killar är nu. Med chinos som är lite 
upprullade och gärna farfars-krage på skjortan eller tröjan. Och så gillar jag långa killar också, 
och mörkt hår. Förut så fanns det en jättesnygg kille som hade såhär långt hår uppsatt men nu 
har han klippt av sig håret. Fast han är snygg ändå alltså. Men det viktigaste är ju ändå att han 
är snäll. 

 

Therese ger mig även här exempel på vilka hon tycker är snygga, skådespelare och sångare. 
Hennes drömkille är skådespelaren Josh Hartnett, som är lång och mörk och ”snygg fast ändå 
söt”. Micaela säger helt tvärtom mot vad Therese gör, hon har inte alls nån särskild typ av 
utseende på killar som hon vill ha: 

 

Micaela: Jag tycker egentligen inte att det spelar nån roll med klädstil och sånt. Jag har varit 
ihop med alla möjliga… [skratt] alla möjliga sorters killar… [skratt] inte för att de är jättemånga 
alltså. Men jag menar att det lika gärna kan vara någon som har skejtstil med stora byxor typ, 
som någon som är värsta ”bratten” med backslick (anm. Bakåtslickat hår). Huvudsaken är att 
vi har kul ihop och att han är schysst liksom. 

 

Micaela har alltså inga särskilda preferenser i hur den hon ska vara ihop med ska se ut, hon verkar 
lägga mest tyngd vid att den hon ska vara ihop med är någon som hon har roligt tillsammans med 
och att han är snäll. Evelina börjar också sin beskrivning av hur hon vill att hennes pojkvän ska 
vara med att säga att han ska vara snäll: 

 

Evelina: Han ska vara schysst mot mina kompisar också, det är jätteviktigt. Vad han har på sig 
är väl kanske inte oviktigt men… Men han måste vara snygg i alla fall [skratt] 

 

Så, utseende verkar vara rätt viktigt för de här tjejerna, både när det gäller sig själv och den de vill 
vara tillsammans med. Micaela och Maria var de enda som inte ansåg att utseendet var det viktiga, 

                                                 
170 Antony Giddens, Sociologi, (Lund, 2007) s. 43 
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medan Therese, Jessica och Evelina lägger någorlunda vikt vid att den de är ihop med måste se 
bra ut. Jessica, som har pojkvän, gillar att hennes pojkvän har samma stil och intresse som henne: 

 

Jessica: Aa, alltså han tycker om samma typ av kläder som jag, eller samma stil som jag fast i 
killversion liksom. Fast nu har han börjat handla kläder på Monki, dom har massa stora tröjor 
som han brukar ha, han har lånat en av mig innan. Jag tycker det är bra, för nu kan jag låna 
hans istället! 

 

När jag frågar Maria om hon har någon särskild stil som hon kollar efter, tar det ett tag innan hon 
svarar: 

 

Maria: Joo… alltså… Jag gillar tjejer… fast inte för sminkade och fixade utan bara såhär rätt 
så vanliga tjejer. 

 

Maria är ganska sminkad själv, men hon säger att hon inte vill att den tjejen hon är ihop med ska 
vara det. Maria förklarar det med att hon tycker att tjejer är vackrast osminkade, även om hon i 
sitt eget val av att bära makeup inte verkar tycka att hon hör till dem. När jag frågar henne om 
sminket skrattar hon och säger att hon använder det för att ”hon får, så varför inte göra det hela 
bättre”. 
 

Massmedial bild av killars och tjejers utseende 
Att det finns en bild av hur man ”ska” se ut är något som alla mina informanter på ett eller annat 
sätt nämner, men detta betyder inte att de faktiskt strävar efter att göra det. 

 

Micaela: Man fattar ju liksom att det är retuscherat, det går inte att se ut så! 

 

Micaela tycker det är tråkigt att idealet av att vara pinnsmal tar över bilden för hur en tjej ska se 
ut. Hon säger själv att hon inte försöker ta åt sig av sådant, men att det är svårt att inte tänka efter 
över hur hon själv ser ut och jämföra det med bilderna på tv och i tidningar. Hon har själv aldrig 
haft någon slags ätstörningar men känner många tjejer som har haft det. Micaela säger däremot 
att hon aldrig träffat någon kille med ätstörningar eller hört någon av hennes killkompisar prata 
om att behöva leva upp till någon idealbild. 

 

Micaela: Fast ändå så springer dom ju på gym och så. Och nu har allt fler börjat sola solarium, 
så de är ju ändå väldigt utseendefixerade. Men jag vet inte om det är för att de har sett det på 
någon reklampelare precis. 
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Hur tjejer och killar tar in illusionen av att behöva se ut på ett särskilt sätt kan alltså inte Micaela 
besvara, men att killar har någonting som driver dem till att vilja se så bra ut som möjligt kan i alla 
fall vara troligt. Om det är gruppens påtryckningar, eftersom ”alla” börjat göra det, eller initiativet 
beror på en mediebild ges således inget svar på. 

 

Jessica: Min kille säger att han inte bryr sig om vad jag väger, och jag bryr mig inte heller. Man 
ser ju hela tiden massa bilder och så i tidningar och på tv, men skulle jag tänka på det hela tiden 
skulle jag ju bli knäpp. Huvudsaken är ju att jag trivs i hur jag ser ut, och att min kille gillar det. 

 

Jessica som redan har pojkvän verkar alltså vara nöjd med hur hon ser, framförallt så länge som 
hennes egen pojkvän gillar det. Efter intervjun insåg jag att jag borde ha frågat om hon lade ner 
mer tid och ansåg det av större betydelse hur hon såg ut och vad hon vägde innan hon träffade 
honom, men jag har tyvärr inte kunnat få svar på denna fråga. 
Enligt mina informanter har killar och tjejer en lika stor (eller lika liten) press på sig att se ut som 
den massmediala bilden visar. 
     I Lundgren och Sörensdotters studie av niondeklassarna berättar några av tjejerna där om 
pressen att se ut som den av media förmedlade idealbilden. Enligt tjejerna i den studien är inte 
skönhetsnormen en följd av mannens förtryck av kvinnan, utan ett resultat av kulturella normer. 
Dessa tjejer anser inte heller att killar har samma press på sig som de själva.171 Tjejerna i min 
studie är däremot av en annan åsikt. Evelina säger att det handlar om att vara ”vårdad”. 

 

Evelina: Killar måste ju ändå tänka på det, och det finns ju massa bilder som visar hur dom 
ska se ut också. Okej att dom kanske inte har värsta pressen om att vara smala som vi tjejer 
har, men dom ska ju vara såhär vältränade. Eller vissa förresten kanske ska vara smala, dom 
som har sådana här smala jeans (klämmer åt med händerna kring låret).  

 

Diskussionen har länge legat till fokus kring den massmediala bilden av kroppsideal och utseende 
och där har, värt att nämnas, skönhetsidealet för kvinnor länge varit en stor diskussionsfråga. 
Massmedia anklagas ofta för att ställa för höga ”krav” på hur tjejer ska se ut och kvinnor i TV-
världen framställs oftast som väldigt utseendefixerade och är i många fall osunt smala172. Personer 
i vår omgivning som kan ses som signifikanta andra är oftast där vi söker identifikation och 
genom att ständigt bli påminda om hur en tjej eller kille ”ska” se ut kan ha en negativ inverkan på 
oss om vi ännu inte riktigt är bekväma i vem vi är.173 

                                                 
171 Lundström & Sörensdotter, s. 109 
172 Jan-Erik Nordlund, Television och socialisation (Studentlitteratur, Lund, 1996), s. 143 
173 Ibid. s. 140  
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     Oavsett om läsaren tar till sig det eller inte ställs i modemagasinens värld, enligt Nina Björk, 
ett likhetstecken mellan det ”feminina” och ”kvinnliga” och förlegade associationer som 
”sensuell” och ”behagfull”. Någon undermedvetenhet i att läsaren kommer att tyda dessa som 
självklara vågar jag själv inte uttala mig om, men Björk menar att det är just detta som håller 
tanken om den naturliga kvinnligheten levande.  

 

Modemagasinen säger: först har vi kvinnan – sedan följer kvinnligheten. Jag menar istället: 
först har vi bestämt vad kvinnlighet är – sedan blir vi kvinnor. Eller snarare: kvinnan är sin 
kvinnlighet – utanför den känner vi henne inte. Om det inte hade funnits kulturella berättelser 
om kvinnlighet, så hade vi inte heller varit vad vi idag menar med kvinnor.174 

 

Sexualitet 
”Tack Gud att jag är lesbisk” skriver Jenny Svedberg i boken Fittstim som innehåller en samling 
texter sammanställda av bland annat Linda Norrman Skugge. Svedberg skriver att hon som lesbisk 
bryter mot ett av de mest väsentliga kännetecknen som en kvinnlig kvinna ska infria – hon gillar 
tjejer istället för killar. Hon skriver även att hon tror att om de som är homosexuella ändå 
bibehåller den ”traditionella” kvinno- eller mansrollen så blir de lättare accepterade, ungefär som 
att en invandrare bli mer accepterad om denne beter sig ”svenskt”. Tankarna om sexuallitet; 
homo-, bi- och heterosexuallitet verkar för tjejerna jag intervjuat inte vara något direkt konstigt. 
Att Maria är lesbisk är hon öppen med, även om hennes första ”avslöjande” mening var lite 
trevande. Tjejerna i hennes klass vet om det säger hon och alla hennes kompisar och hennes 
familj också: 

 

Maria: Det är liksom inget konstigt med det. Det är inget jag känner att jag behöver direkt 
skylta med, för jag bryr mig ju inte om vem mina kompisar är ihop med, om dom är ihop med 
en kille eller tjej alltså. Det är ju upp till dom. 

 

I Lundgrens och Sörensdotters studie svarar de flesta ungdomarna att heterosexuallitet bara ”är”. 
Homosexuell är något man blir.175 Men Maria tänker inte alls på det sättet: 

 

Maria: Det här med att jag föddes lesbisk är inget jag tänkt på. Jag blev kär i en tjej och så 
enkelt är det. Innan jag blev kär i henne hade jag inte varit kär, så jag vet inte hur jag skulle veta 
ifall jag var något annat innan jag var homosexuell [skratt] 

 

                                                 
174 Björk, s. 23 
175 Lundgren & Sörensdotter, s. 84 
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Massmedial bild av sexualitet 
Jag frågar Evelina om hur hon anser att homosexualitet och bisexuallitet speglas i media: 

 

Evelina: Men typ, man ser ”sex and the city” och ser Stanford och han är ju väldigt feminin, 
och sen den där serien Fab 5 där fem bögar ska fixa till en straight kille för att han är helt 
ointresserad av sådant. (Emma: gör sådana serier att man tänker att det ska vara så ”på riktigt” 
också?) Nä det tycker jag inte. Eller jo kanske någon som beter sig väldigt tjejigt men inte 
någon som bara är fåfäng. 

 

Vidare i intervjun förklarar Evelina att det inte nödvändigtvis behöver vara den mediala bilden 
som gör att hon kanske skulle kunna ”gissa” vem som är homosexuell. Sånt ser man tydligen helt 
enkelt. Men Evelina menar att det ”börjar bli svårare”. Om Evelina syftar till att gränserna mellan 
manligt och kvinnligt börjar suddas ut vågar jag bara drömma om. Kanske har det, precis som 
många gånger tidigare i denna analys diskuterats, blivit mer accepterat för killarna att visa sig mer 
”feminina”. Detta frikopplar kanske inte könsrollsföreställningen om hur killar och tjejer bör 
vara, men gör utpekandet av den föreställde ”kvinnliga” homosexuella mannen och den 
”manligt” homosexuella kvinnan krångligare.176  
     Även informanterna i Lundgrens och Sörensdotters studie pratar om homosexualitet och 
många av dem återger en stereotypisk bild av den homosexuella mannen som feminin. 
Informanterna i deras studie finner sin referens i TV-världen och menar att ”bögar” oftast är med 
i serier för att ge en annorlunda ”krydda” till serien, men att de i sin selektiva medverkan oftast 
porträtteras som en slags avvikare.177 
 

Förväntningar av beteende 
 

Evelina: Jag minns att jag tyckte det var viktigare att vara på ett särskilt sätt förut, när jag var 
yngre alltså. Idag är jag mer mig själv. 

 

Evelina svarar på frågan om hon känner att hon har några krav på sitt beteende i och med att hon 
är tjej. När jag frågar varför det var viktigare förr svarar hon att det var viktigare att passa in som 
yngre. Idag känner alltså inte Evelina på samma sätt. Tyvärr förstod jag inte ifall Evelina menade 
att hon behövde vara som en ”tjej” förut, eller om det bara var viktigt att vara ”någon särskild”. 

 

                                                 
176 Butler, s. 89  
177 Lundgren & Sörensdotter, s. 168 
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Jessica: Jag tänker inte så mycket på att jag ska bete mig som en ”tjej”. Jag är ju bara som jag 
är, sen om någon tycker det är fjolligt eller så är väl upp till dom. (paus) och ärligt talat skiter 
jag i det. 

 

Jag tolkar det Jessica säger som att ”fjolligt” i negativ klang kan bli något synonymt med det som 
är typiskt tjejigt. Det här med att vara något som anses tillhöra den kvinnliga karaktären ses ofta 
som något som snarare stjälper än hjälper en individ. Den så kallade naturliga kvinnan och 
hennes medfödda kvinnlighet får alltså inte gå överstyr. Framförallt är det enligt mina 
informanter ett tabu att för en kille verka alltför fjollig. Däremot är det helt tvärtom vad gäller 
manliga egenskaper som anammats av en tjej. Alla fem av mina informanter nämner någon gång 
under diskussion kring beteenden att en tjej som beter sig ”som en kille” får mer uppskattning 
för detta, än en kille som skulle bete sig ”som en tjej”. 

 

Therese: Nä jag tycker inte att jag har någon direkt förväntning på att jag ska vara på nåt 
speciellt sätt bara för att jag är tjej. Fast ja, jo, om man gör något som är ”killigt” så brukar det 
ju bli lite (paus) inte uppståndelse kanske, det vore väl att ta i, men det blir i alla fall liksom 
uppmärksammat som att jag gör något som tjejer egentligen inte brukar göra. Det blir liksom 
som att jag liknar en kille, och nu när jag tänker på det brukar ju det vara som att det är något 
positivt eftersom jag är tjej. Om en kille gör något tjejigt blir det ju inte direkt så. As-fel 
faktiskt. 

 
     Lundgren och Sörensdotter drar i sin studie en slutledning att de killar som visade ”feminina” 
beteendedrag vann tjejernas kamratliga uppskattning snarare än att de sågs som 
”pojkvänsmaterial”. Denna slutsats upprätthåller i så fall föreställningen om heterosexualiteten 
som norm, samt ”regeln” om detsammas upprätthållande av idén att man ska åtrå sin motpol; 
mannen i motsats till kvinnan.178  
     Lundgren och Sörensdotter har även i sin studie dragit slutsatsen att de ungdomar de har 
intervjuat är av åsikten att skillnader mellan könen är socialt vanemässiga och inlärda snarare än 
biologiskt förankrade.179 Mina informanter verkar vara av samma uppfattning då de alla rynkar på 
näsan åt att det skulle finnas något typiskt medfött kvinnligt eller manligt. 

 

Maria: Vad skulle det i så fall vara? Jag minns att när man var liten så fick inte killar som slog 
sig gråta, men det gjorde ju ändå. Att dom inte gör det nu måste ju vara för att de blev tillsagda 
samma sak om och om igen. Vem har bestämt sådant förresten? 

 

Vem som har bestämt att killar inte får gråta vet varken jag eller Maria. Och om de nu var 
tvungna att bli tillsagda att inte göra det även om det var det de faktiskt gjorde, borde väl det vara att 
säga emot det som i så fall var pojkens första reflex och följaktligen enligt Birgitta Sillén-Tullberg 
                                                 
178 Lundgren & Sörensdotter, s. 47 samt Butler, s. 89 
179 Lundgren & Sörensdotter s. 47 
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ska vara det nedärvda beteendet? Det gråtande XY-barnet får inte gråta men det gråtande XX-
barnet får eftersom det förväntas av barnet att det ska göra det? Maria fortsätter: 

 

Maria: Alltså, jag funderar jättemycket nu men jag kan verkligen inte komma på något som jag 
tror är liksom … bara är så för att jag är tjej. Vad jag har på mig kan jag ju liksom fatta att det 
kan ses som tjejigt eller inte, beroende på om det kommer från killavdelningen eller 
tjejavdelningen. Men att det skulle märkas på hur jag är … i så fall borde ju alla tjejer vara exakt 
likadana och det är vi ju inte. 

 

Micaela säger sig ha förstått ”grejen” med att tro att killar och tjejer är olika. 

 

Micaela: Jag tror att vi tjejer tror att killar inte ska tänka likadant. Sen när någon kille säger eller 
gör något så tror vi att det ska vara så annorlunda från hur vi skulle ha gjort att det blir det bara 
därför. Alltså jag tror vi gör varandra svårare än vi är. 

 

”Vi gör varandra svårare än vad vi är.” Den förväntan Micaela pratar om, en förväntan om att det 
ska vara olika och att det blir det ”bara därför”, är precis vad genusbegreppet förklarar våra 
skillnader med. Tjejer förmodar att killar ska vara olika dem vilket gör att de blir olika, de 
reproduceras av blotta tanken att det torde vara så.  
 

Slutdiskussion 
Tjejerna har många tankar kring att det görs så stor skillnad av hur man får göra och vad man ska 
göra när man är tjej eller kille. Men på frågan om varför gör flera av dom lite konfunderade. Jag 
provade att ställa om frågan vid en av intervjuerna, då jag inte visste om frågan var lite för 
komplex, men informanten svarade att det inte var frågan som var oklar utan bara vad hon skulle 
kunna svara på den. Micaela svarade i det avsnittet, om beteende, i min analys att hon tror att ”vi 
gör varandra svårare än vad vi är”. ”Vem har bestämt att det ska vara så?” frågar sig Maria. Att 
det är fel att begränsas och förväntas utifrån sitt kön är tjejerna i min studie rörande överens om. 
Men vems fel är det? Vem skyller vi på? Behövs det ”skyllas” på någon? 
Skyller vi på trycket den sociala identiteten180 har över att vilja tillhöra en särskild grupp klädda i 
”blommor och volanger”?  Skyller vi på socialiseringsprocessen och könsrollsövertagandet som 
producerar och reproducerar det förväntade och därmed gör det typiskt manliga och kvinnliga till 
en självuppfyllande profetia? Skyller vi på den personliga identiteten181 som har egentligen 
friheten att träda över vilka gränser som helst och i själva verket ”ärligt talat skiter i vad andra 
tycker” om deras så kallade kvinnliga fjollighet?  

                                                 
180 Giddens, s. 44 
181 Ibid. 
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     Giddens menar att vi nu mer än någonsin har möjligheten att forma, överträffa och 
förverkliga våra identiteter.182 Så Kvinnan har alltså samma möjlighet som Mannen att göra 
stordåd och kunna känna sig säker i sin identitet, med eller utan återspegling från andra? Mannen 
kan i så fall stiga stolt ur sitt solarium, klä på sig sina tajta jeans och spegla sig i timmar utan att 
känna sig rädd för att bli misstagen för något annat än det han själv ser. Kvinnan kan självsäkert 
skippa sminket som framhävande av det naturliga, visa framfötterna vid varje steg utan att känna 
sig rädd för att bli misstagen för något annat än det hon själv ser. De båda behöver aldrig oroa sig 
för att könet ska bli förvirrat av att någon satt upp en två meter stor bild över killar eller tjejer 
som visar något som pekar på att det de gör är fel om de är så starka och säkra på att ändå inte 
finns någonting som är absolut och bestämt rätt. 
 

Vilket kom då först? Kvinnan eller Kvinnligheten? 

Kön kan alltså enligt Butler ses som performativa handlingar, som repetitioner eller imitationer 
av koder för kön. Genom att agera ”kvinnligt” uttrycker vi inte en kvinnlighet som finns före 
uttrycket för det, utan kvinnligheten skapas genom vårat sätt att agera.183 

 

Enligt Butler kom alltså Kvinnan före Kvinnligheten, Kvinnan måste finnas innan Kvinnligheten 
följer. Om Kvinnlighet är det Manlighet inte är, eftersom de blir kontextuella i förhållande till 
varandra, - vilket kom i så fall först; Kvinnligheten eller Manligheten? Om könet ändå bara blir 
förvirrat, måste vi verkligen veta svaret? 

                                                 
182 Giddens, s.44 
183 Björk, s. 140 
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Avslutning 
Vi har i denna antologi belyst olika aspekter av ungdomars identitetsskapande. Trots att det till 
synes kan vara fem vitt skilda aspekter utav ungdomstiden vi i de individuella delarna har belyst 
så finns det ändå vissa tendenser som vi upplever som återkommande. Att identitetsskapandet i 
högre grad sker på ett medvetet plan då vi lämnar barndomen är något vi tycker oss se vara 
genomgående i denna antologi. Vissa bekräftar sin personliga identitet genom att ställa den i 
kontext till andra. Att inte vilja ges en särskild grupptillhörighet, men att ändå sträva efter 
tryggheten i att inte stå helt ensam. Även då individen uppger sig vara likgiltig till huruvida 
hennes hans identitet godtas utav omgivningen så är denna likgiltighet en faktor som sällar sig till 
resten av identiteten och som kräver ett erkännande. Vi kan även skönja en frustration inför en 
missuppfattad identitet, att inte vilja bli tagen för något man själv inte har påstått att man är. 
     Gemensamt är även viljan att få ett erkännande och accepterande för sin egen upplevda 
identitet, ”jag vill att du ska se mig som den jag säger att jag är”. 
     Giddens menar att vi idag har större potential än någonsin att uppfylla och identifiera vår 
självbild184. Dessa valmöjligheter kan ligga till grund för både frihetskänslor, lyckorus men även 
oro och prestationsångest. Individen har blivit reflexiv och valen man gör befäster även den egna 
uppfattningen, men denne är också beroende av andras gensvar. Det finns många alternativ i 
valen av hur individen upplever och presenterar sig själv, och även valet att inte välja blir ett val i 
sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
184 Giddens, s. 44 
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