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Titel  

”Punkten” – En etnologisk studie om ungdomars och vuxnas upplevelser av mötesplatsen ”Punkten” 
 
”The Spot” – An ethnological study about youths and adults experiences of the meeting place ”The Spot” 
 
 
Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att belysa och diskutera personalens och ungdomarnas uppleverlser kring 
arbetet med mötesplatsen Punkten i förhållande till dess tänkta syfte, samt att undersöka vilka 
skillnader och likheter som förekommer mellan dessa två grupper. Syftet har belysts genom 
fältobservationer och kvalitativa forskningsintervjuer, datamaterialet har analysterats utifrån den 
fenomenografiska metoden. I materialet har jag funnit fyra centrala teman; Behovet av en 
mötesplats, Att arbeta i grupp, De vuxna och Punkten ur ett KASAM perspektiv. Dessa teman 
har sedan analyserats utifrån teorier om; Känsla av sammanhang, livsfas, ungdomsperioden, 
socialisation och gruppsykologi. De centrala slutsaterna i studien är att både ungdomarna och 
personalen upplever att det finns ett behov av mötesplatsen i bostadsområdet. Däremot har den 
osäkra ekonomin bidragit till ett bristande engagemang men även det att ungdomarna är 
upptagna med andra aktiviteter. Samarbetet mellan ungdomar och personal har fungerat bra, 
däremot har det uppstått en “vi” och “dom” upplevelse inom ungdomsgruppen. Detta har 
bidragit till att det tänkta syftet med studien uppfyllts till en viss del men inte helt.  
 
 
Nyckelord 

Ungdom, personal, mötesplats, grupp, ”vi” och ”dom” och livsfas.  
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Inledning 
Under livets gång lär sig individen att ta mer ansvar och bli tilldelad mer ansvar. Känslan av att 
känna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet för det en individ gör är det centrala i Aaron 
Antonovskys begrepp känsla av sammanhang KASAM. Denna teori ligger till grund för det 
projekt som jag ska studera i denna studie. Genom att starta en mötesplats främst för ungdomar 
var tanken att skapa en arena för dem att påverka och känna sig delaktiga i. Detta var anledningen 
till att mötesplatsen Punkten skapades. Syftet med denna är att öka ungdomars KASAM och på 
så sätt främja deras hälsa. Mötesplatsen ligger i ett bostadsområde som jag i den kommande 
studien valt att kalla Kringlan i en medelstor stad i södra Sverige.  
 Bostadsområdet Kringlan började byggas i början av 1970-talet, i samband med att det 
uppstod ett behov av bostäder i den aktuella staden, då statliga verk började etablera sig. I början 
var stadsdelen relativt självständig med egen service av exempelvis polis, post och 
barnavårdscentral. Idag har denna service avtagit, däremot finns det en bra kommunal service 
inom området i form av skola, förskola, fritidsgård och en stor idrottsanläggning. Under en längre 
period har området befunnit sig i en negativ spiral, det fysiska underhållet har varit eftersatt, 
centrum har utarmats och den sociala problematiken, oron och segregationen har ökat. Detta har 
bidragit till att den aktuella kommunen i samarbete med andra aktörer tagit initiativ till en 
kraftsamling i bostadsområdet. Målet är att Kringlan inom fem år ska uppfattas som ett av 
stadens mest attraktiva bostadsområden. Med attraktivt syftar de på ett område som upplevs som 
ett bostadsområde som erbjuder skolor, barnomsorg, bostäder och grönområden med hög 
kvalitet. Det ska även ses som ett område som värderar och tar till vara de boendes kompetenser, 
drivkrafter, samt betraktas som ett tryggt område av dess invånare och besökare. 

Detta projekt är anledningen till att jag överhuvudtaget kom i kontakt med mötesplatsen 
Punkten. Dessa två projekt har egentligen ingen sammankoppling men jag kan urskilja en likhet 
då båda syftar till att öka engagemanget och intresset för bostadsområdet. Men hur lätt är det att 
genomföra dessa förändringar? Vilka motsättningar finns det? Dessa tankar ledde mig in på 
denna studie. Att undersöka om syftet med mötesplatsen har uppfyllts samt hur de ungdomar 
och vuxna som arbetat med detta projekt har upplevt det. 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera personalens och ungdomarnas upplevelser kring 
arbetet med mötesplatsen i förhållande till dess tänkta syfte, samt att undersöka vilka skillnader 
och likheter som förekommer mellan dessa två grupper. 
 

• Hur upplever ungdomarna arbetet med Punkten? 
• Hur upplever de vuxna arbetet med Punkten? 
• Förekommer det skillnader mellan dessa två gruppers upplevelser? 
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Metod 
I studien har jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod. Alan Bryman beskriver denna 
metod som en forskningsstrategi som oftast lägger tyngdpunkten vid ord och analys av data, och 
inte kvantifiering.1 Datamaterialet i studien består av fyra observationer och tio intervjuer, fyra 
intervjuer har jag utfört med personalen som arbetar med Punkten och sex stycken med 
ungdomarna. Punkten har öppet fyra dagar i veckan, mellan klockan 16:00-20:00. Jag har fördelat 
observationerna på så sätt att jag har varit där var dag som mötesplatsen har haft öppet. Runa 
Patel och Bo Davidsson beskriver observationen som det främsta medlet för att skaffa 
information om omvärlden i vardagslivet. Enligt författarna är observationer bra att göra i 
samband med att forskaren vill samla information om områden som berör beteenden och 
skeenden i naturliga miljöer.2 Den kunskap som forskaren får genom observationen kan han eller 
hon enligt Patel och Davidsson använda som grund för att samla in vidare information för 
studien med andra tekniker.3 Fördelen med observationsmetoden jämfört med exempelvis 
intervjun är att forskaren kan studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i 
samma stund som de inträffar. Han eller hon är inte beroende av att informanten har en tydlig 
minnesbild som den dessutom ska kunna förmedla så att forskaren uppfattar den rätt.4  

Jag har också valt att använda mig av observationer vid insamlingen av data, dessa har jag 
kombinerat med intervjuer. De har varit mellan 10 minuter och 40 minuter långa, informanterna 
är de 6 ungdomar som i dagsläget är mest engagerade i projektet och den personal som arbetat 
med projektet. De flesta intervjuerna har utförts på Punkten medan några har utförts på 
fritidsgården i bostadsområdet och universitet, beroende på var informanten ville att intervjun 
skulle genomföras.  

Eva Fägerborg beskriver intervjun som en metod där forskaren får möjlighet att gå på djupet, 
han eller hon kan inte bara ställa frågor utan även följdfrågor och uppmuntra informanten till att 
berätta mer och förklara tydligare. Det som enligt henne skiljer ett vanligt samtal från intervjun är 
att det är en etablerad och välkänd genre som har sina regler och konventioner.5  
 Analysmetoden som jag använt mig av i studien är den fenomenografiska metoden som ger 
forskaren möjlighet till att beskriva människors upplevelser av fenomen.6 Denna metod vill 
genom intervjuer ge en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden. Det 
innebär att analysen präglas av hur människor uppfattar omvärlden.7 Enligt Staffan Larsson kan 
den kvalitativa metoden tillämpas på olika sätt. Forskaren kan observera, göra intervjuer eller ta 
del av skriftligt material. Det är även möjligt för honom eller henne att kombinera olika 
datainsamlingsmetoder. Intervjuer har enligt Larsson legat till grund för den fenomenografiska 

                                                 
1 Alan Bryman, ( 2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, s. 35.  
2 Runa Patel & Bo Davidsson, (2003), Forskningsmetodikens grunder, studentlitteratur, s. 87. 
3 Ibid. s. 88. 
4 Ibid. s. 88. 
5 Eva Fägerborg, (1999), ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, studentlitteratur, s. 
57. 
6 Staffan Larsson, ( 1986), Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi, studentlitteratur, s. 11. 
7 Ibid. s. 13. 
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inriktningen.8 Analysen av empirin inom den fenomenografiska inriktningen sker genom att 
forskaren skapar kategorier utifrån det material han eller hon har samlat in. Sedan jämför 
forskaren dessa kategorier med varandra och försöker urskilja likheter och skillnader i dessa.9 
Detta är även något som jag har gjort vid analysen av det material som jag samlat in, på grund av 
brist på tid har jag inte haft möjlighet att analysera de intervjuer som jag genomfört innan jag 
gjorde nya. Vilket innebär att jag började med analysen först när alla intervjuer var färdiga.  
 

Etiska dilemman 
Anna-Liisa Närvänen menar att det är viktigt att forskaren redan vid formuleringen av de 
frågeställningar som studien ska utgå ifrån reflekterar kring de etiska reglerna.10 Detta är något 
som jag har gjort, då jag i studien har förhållit mig till forskningsrådets etiska principer. Enligt 
dem finns det fyra viktiga krav som forskaren ska ta hänsyn till. Dessa är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet uppfyllde jag då 
jag vid det första mötet med informanterna berättade om studien, samt informerade dem om att 
det är frivilligt att delta och att de har rätt att avsluta sin medverkan i studien när de vill. I 
samband med att forskaren informerar informanterna ska även projektansvarig och 
institutionsanknytning anges för att underlätta för denne att ta kontakt med forskaren.11 Detta 
gjorde jag under första mötet, då lämnade jag mitt namn och telefonnummer så att dem skulle 
kunna nå mig om det var någonting som de undrade över. Vetenskapsrådet beskriver i sitt andra 
krav samtyckeskrvet hur viktigt det är att forskaren inhämtar samtycke från informanterna. De 
ska själva bestämma till vilken grad de vill delta i studien och hur länge, samt vara medvetna om 
att de har rätt att avsluta sin medverkan när de vill.12     
 Enligt det näst sista kravet Konfidentialitetskravet ska forskaren lagra och avrapportera de 
uppgifter som skulle kunna ses som identifierbara på ett sätt så att omgivningen inte kan 
identifiera uppgiftslämnaren. De som arbetar med studien har enligt detta krav tystnadsplikt när 
det gäller uppgifter om enskilda, identifierbara personer som är etiskt känsliga.13 Detta är ett krav 
som kan bli svårt för mig att leva upp till fullständigt, för att uppfylla detta krav så mycket som 
möjligt har jag valt att anonymisera mötesplatsen, bostadsområdet och informanterna i studien. 
Trots detta kan det bli lätt att identifiera informanterna, då vissa av de personer som kommer att 
ta del av studien vet vilken mötesplats det handlar och vart den ligger. De som deltar i studien 
kommer att bli informerade om detta innan de tar ställning till om de vill vara med eller inte. 
Informanterna har fiktiva namn men även då kan det bli lätt för dem att identifiera varandra. Det 
finns även möjlighet för utomstående som har någon insyn i projektet att känna igen de som 
deltar i studien. Anna-Liisa Närvänen anser också att det finns risk att de informanter som deltar i 
                                                 
8 Larsson, (1986), Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, s. 26. 
9 Ibid. s. 37. 
10 Anna-Liisa Närvänen, (1999), När kvalitativa studier blir text, Studentlitteratur, s. 26 f.  
11 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS15.pdf, 2008-03-06, s. 6 f.  
12  Ibid. s. 9 f.  
13 Ibid. s. 12. 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS15.pdf
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en studie identifierar varandra, då de kanske känner varandra väl och kan identifiera varandras 
intervjuutsagor. Detta gör det enligt henne svårt att uppfylla konfidentialitetskravet. För att 
forskaren ska försvåra detta menar Närvänen att han eller hon i en offentlig studie, ska undvika 
att ange uppgifter som kan identifiera en enskild person eller en specifik social miljö.14  Bente 
Alver och Ørjar Øyen menar att en forskare som arbetar med en kvalitativ metod har svårare att 
värna om informanternas integritet och privata sfär, då han eller hon använder sig av mindre data 
vid analysen. För en forskare som exempelvis arbetar utifrån en kvantitativ metod är det oftast 
enklare för att försvåra identifieringen av enskilda personer, då dennes datainsamling är stor och 
han eller hon använder sig av analysmetoder som riktas mot generaliserande sammanhang.15

 Det sista kravet Nyttjandekravet har jag tagit hänsyn till genom att som det står i 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer endast använda den information jag får till denna 
studie. Detta är även något som informanterna blivit meddelade om.16  
 

Bakgrund 

Beskrivning av fält och informanter 
Punkten är en mötesplats som är en del av ett projekt i det aktuella bostadsområdet som syftar till 
att öka medborgarnas medvetenhet om möjligheten till att påverka och förändra olika saker i 
området. Projektet var tänkt att vara i tre år men i och med regeringsskiftet har detta inte blivit 
möjligt då de har fått avslag när de ansökt om pengar, eftersom den nya regeringen prioriterat om 
i budgeten. Mötesplatsen är till för alla i den aktuella staden men kanske främst för det som bor i 
området och är till för personer som är 16 år eller äldre. Det är en Caféliknande mötesplats där 
det finns möjlighet att ta en fika och prata eller göra det man känner för. De som för stunden 
driver stället är de ungdomar som arbetat med projektet i drygt 1 år tillsammans med personalen, 
där ungdomarna har den avgörande makten. Detta är något de medvetet arbetat med vid 
skapandet av Punkten, det vill säga att göra ungdomarna medvetna om olika 
demokratiseringsprocesser, möjligheter att påverka, förändra och skapa denna mötesplats. Dessa 
ungdomar som arbetar med Punkten gör det frivilligt för att de anser att det behövs en sådan 
mötesplats i området. De senaste månaderna kan man säga att projektet legat nere då ekonomin 
varit osäker och de har inte vetat om de kommer att kunna fortsätta att driva Punkten. De 
intervjuer som jag genomfört har jag gjort med de tio ungdomar som är mest engagerade i 
projektet för tillfället. 
  Sammanfattande syftar projektet till att: öka känslan av sammanhang (KASAM) i 
bostadsområdet, bland annat genom att lyfta fram och erbjuda en mötesarena för äldre ungdomar 
och andra boende i området som styrs av brukarna själva. Få till stånd varaktig samverkan mellan 
olika verksamheter i området genom politisk förankring i de olika kommunala nämnderna och 
                                                 
14 Närvänen, (1999), När kvalitativa studier blir text, Studentlitteratur s. 67 f.  
15 Bente Gullveig Alvar & Ørjar Øyen, (1997), Etik och praktik i forskarens vardag, Studentlitteratur, s. 107 f.  
16 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS15.pdf, 2008-03-06, s. 14.  

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS15.pdf
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genom olika arbetsgrupper. Samt att sätta folkbildningen i fokus, öka inflytandegraden och 
delaktighetskänslans hos framförallt de unga medborgarna. Öka kunskapen om demokratiska 
processer samt se det egna ansvaret som en möjlighet att påverka sin egen vardag.     
  

Känsla av sammanhang 
År 1979 introducerade den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky begreppet 
känslan av sammanhang (KASAM) som en persons viktigaste salutogena faktor.17 Antonovsky 
beskriver i boken Hälsans mysterium salutogen som motsatsen till patogen. I den sistnämnda 
undersöks orsakerna till sjukdomar medan den förstnämnda syftar till att förklara hur individer 
som utsatts för stressorer kan anses vara vid god hälsa.18 Ett sådant tankesätt öppnar enligt 
honom upp möjligheter för en formulering och vidareutveckling av en teori för 
problemhantering. För att bemöta den salutogenetiska frågan på bästa möjliga sätt utvecklade han 
begreppet KASAM.19 Begreppet består av tre centrala delar; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Den första beståndsdelen begriplighet syftar till i vilken utsträckning individen 
upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, 
sammanhängande, strukturerad och tydlig. En person med hög känsla av begriplighet räknar med 
att de stimuli som han eller hon möter i framtiden är förutsägbara eller att de när de kommer som 
överraskningar i alla fall går att ordna och förklara.20

Hanterbarhet syftar till att beskriva till vilken nivå en individ upplever att det finns resurser till 
hans eller hennes förfogande, med vilka personen kan möta de krav som ställs av de stimuli som 
han eller hon möts av. Besitter individen en hög känsla av hanterbarhet kommer han eller hon 
inte att känna sig som ett offer för olika omständigheter eller känna att livet behandlar honom 
eller henne orättvist. Individen förstår att olyckliga saker händer i livet, men när det sker kommer 
han eller hon att klara sig och inte sörja för alltid.21  
 Meningsfullhet är begreppets motivationskomponent. Den beskriver i vilken utsträckning 
individen känner att livet har en känslomässig innebörd. En del av de problem och krav som livet 
ställer upplever personer med hög meningsfullhet som värda att investera energi i. De ser dessa 
som utmaningar att välkomna snarare än bördor som han eller hon hellre skulle vara utan.22  
 

                                                 
17Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=490801&i_word=Aaron%20Antonovsky&i_h_te
xt=1&i_rphr=Aaron%20Antonovsky, 2008-03-06. 
18 Aaron Antonovsky, 1991, Hälsans mysterium, Natur och kultur, s. 29. 
19 Ibid. s. 35. 
20 Ibid. s. 38 f.  
21  Ibid. s. 40. 
22  Ibid. s. 40 f.  

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=490801&i_word=Aaron%20Antonovsky&i_h_text=1&i_rphr=Aaron%20Antonovsky
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=490801&i_word=Aaron%20Antonovsky&i_h_text=1&i_rphr=Aaron%20Antonovsky
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Teoretiska utgångspunkter 

Livsfas 
Ordet åldrande används enligt Anna – Liisa Närvänen som en synonym för att en person blir 
gammal. Olika discipliner har enligt henne olika svar på vad det innebär att åldras och när den 
processen börjar. Enligt Närvänens tolkning av McPherson finns det olika sorters åldrande; 
biologiskt, kronologiskt, psykologiskt och socialt. Det biologiska åldrandet syftar till ålders 
baserade förändringar i kroppen. Kronologisk ålder innebär mer än bara en individs ålder från 
födseln i form av år, månader och dagar. Det är även en social och kulturell markör, då den 
placerar individen i den sociala strukturen beroende på hur gammal han eller hon är.23 Socialt 
åldrande kan uppfattas som väldigt likt det kronologiska åldrandet. Enligt Närvännens tolkning 
av Ginn och Arber är socialt åldrande socialt konstruerat och syftar till normer och lämpligt 
beteende. Barndom, ungdom tidig och sen medelålder och ålderdom är exempel på socialt 
konstruerade livsfaser, där var och en för med sig olika skyldigheter. Sociala scheman som är 
kopplade till livsfaser bestämmer exempelvis när människor förväntas gifta sig och skaffa barn.24      

Jenny Hockey och Alison James menar att åldringsprocessen precis som ”ras” och genus 
formar individens identitet. Ofta betraktas denna process enligt författarna som biologisk, det vill 
säga att ålder uppfattas som en skala från det att en person föds till det att den dör. I det 
västerländska samhället påverkar ålder starkt hur individen upplever sig själv och hur han eller 
hon upplevs av andra. De menar att ålder blivit en av de viktigaste faktorerna i skapandet av en 
individs sociala identitet, då den betraktas som ett sätt att strukturera upp en persons liv.25 Ålder 
tillåter enligt författarna tillträde till vissa specifika sociala erfarenheter medan den hindrar 
tillträde till andra. Den skapar även förväntningar på individen i relation till den ålder han eller 
hon befinner sig i.26 Hockey och James beskriver åldrande som en social så väl som psykologisk 
process. Begreppet livsfas har därför blivit anammat som ett sätt att beskriva en persons livstid 
mindre som ett mekaniskt hjul och mer som det oförutsägbara flödet i en flod.27

Ungdomsperioden 
I boken ungdomsgrupper i teori och praktik beskriver Philip Lalander och Thomas Johansson 
ungdomstiden som en mytologiserad tid av obestämbarhet. De centrala begrepp som de 
diskuterar i samband med ungdomsperioden är; puberteten, tonåren, adolescens och ungdom. 
Författarna beskriver puberteten med de kroppsliga förändringar som sker under denna tid hos 
en person. Detta sker eftersom individen går in i en ny livsfas. Det är när denna biologiska 
förändring sker som personen går in i tonårsperioden. Lalander och Johansson menar att denna 

                                                 
23 Anna – Liisa Närvänen, (2004) ”Age, Ageing and the Life Course” i Changing Worlds an the Ageing Subject, red. Britt-
Marie Öberg, Anna-Liisa Närvänen mfl. Ashgate, s. 67. 
24 Ibid. s. 67 f. 
25 Jenny Hockey &  AllisonJames, (2003) Social Identities across the Life Course. Palgrave Macmillian s. 3. 
26 Ibid. s. 4 
27 Ibid. s. 5. 
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tid präglas av groende sexualitet, idoldyrkan, spänningssökande och av särskilda 
konsumtionsmönster. Författarna ser denna period som en övergångsfas mellan barndomen och 
vuxenlivet. Den psykoanalytiska inriktningen använder begreppet adolescens som en benämning 
på den perioden. Begreppet används för att analysera hur personen utvecklas psykologiskt från 
att exempelvis frigöra sig från sina föräldrar och skapa en egen identitet. 28

 Då begrepp som pubertet, tonår och även adolescens går att avgränsa till vissa åldersintervall 
är begreppet ungdom mer flytande och obestämbart. Författarna menar att det är valet av livsstil 
och kulturell tillhörighet som avgör hur länge en person kan vara och känna sig ung.29

Socialisation 
Den primära socialisationen är enligt Peter L. Berger och Thomas Luckmann den första 
socialisationen en individ genomgår i barndomen. Det är genom denna socialisation som han 
eller hon enligt författarna bli medlem av samhället. Sekundär socialisation kallas varje följande 
process som leder en redan socialiserad individ in i nya sektorer av hans eller hennes samhälles 
objektiva värld.30 Beger och Luckmann menar att den primära socialisationen vanligen är den 
som är viktigast för en individ och att den grundläggande strukturen i all sekundär socialisation 
måste likna strukturen i primär socialisation. De signifikanta andra påtvingar individen deras 
definition av hans eller hennes situation denna ställs upp för honom eller henne som objektiv 
verklighet. Individen föds på så sätt inte bara in i en objektiv social struktur utan också en 
objektiv social värld. De signifikanta andra som förmedlar denne hans värld till honom förändrar 
den under tiden som de förmedlar den.31

 Under den primära socialisationen förekommer det inte några identifikationsproblem. Det 
existerar inga valmöjligheter när det gäller signifikanta andra. Samhället förser den individ som 
skall socialiseras med en i förväg definierad uppsättning av signifikanta andra, som han eller hon 
måste acceptera som sådana utan att kunna välja något annat alternativ.32 De formella 
processerna vid sekundär socialisation bestäms av dess grundläggande problem, den förutsätter 
alltid en föregående primär socialisation, det vill säga att den måste handskas med ett redan 
format jag och en internaliserad värld.33

    

Gruppsykologi 
När ett antal individer möts för första gången har de enligt Philip Lalander och Thomas 
Johansson inte utvecklat någon kultur, gruppen har inga gemensamma symboler, regler, 

                                                 
28 Philip Lalander & Thomas Johansson, (2007), Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur, s. 16. 
29 Ibid. s. 20. 
30 Peter L Berger & Thomas Luckmann, (2003), Kunskaps sociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 
Wahlström & Widstrand, s. 154. 
31 Ibid. 155. 
32 Ibid. s. 158. 
33 Ibid. s. 164. 
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värderingar eller attityder som reglerar samspelat mellan individerna.34 Författarna menar att en 
symbol endast är en symbol genom att den tolkas och tillskrivs betydelse. De menar att symboler 
används för att människor ska kunna kommunicera och förstå varandra. Individen kan använda 
en symbol för att visa vem han eller hon är, de kan även användas av kollektivets medlemmar för 
att göra gruppens gränser i förhållande till omvärlden tydligare. Genom symboler försöker 
gruppens medlemmar enligt författarna att markera den egna gruppens identitet, det vill säga ge 
en ungefär bild av vad gruppen anser sig vara. Symbolerna varierar mellan olika grupper men de 
måste uttrycka något om vad gruppen är.35 Enligt Lalander och Johanssons tolkning av 
socialantropologen Mary Douglas används begreppen yttre och inte konturer för att analysera 
olika kollektiv. Yttre konturer är enligt deras tolkning av Douglas de gränser som gruppens 
medlemmar upprättar mellan sig själva och sin omvärld. Att inom gruppen ha väldigt tydliga 
symboler för ”vi” och ”de” tyder enligt henne på starka yttre konturer. Det motsatta det vill säga 
oklara yttre och inre konturer innebär enligt henne motsatsen. Den första formen innebär en 
relativt sluten grupp, där de egna medlemmarna är hårt hållna av gruppens normsystem. Den 
andra formen innebär att gruppen inte har så skarpa gränser mot omvärlden och inte så mycket 
regleringar mot kollektivets medlemmar.36  

Analys 
Analysen har jag som jag beskrivit i metod delen gjort utifrån den fenomenografiska metoden. 
Vilket innebär att jag utifrån det insamlade datamaterialet skapat teman som jag sedan har 
analyserat. De teman som jag anser är mest relevanta för studien kommer att presenteras nedan. 
Dessa är; Behovet av en mötesplats, Att arbeta i grupp, De vuxna och Punkten ur ett KASAM 
perspektiv. Jag har hittat andra intressanta teman i materialet så som; Informanternas bakgrund 
och Upplevelser av området. Dessa har jag inte tagit med i studien eftersom jag inte har ansett att 
de har varit relevanta för mitt syfte och för denna studie. Större delen av analysen bygger på 
intervjuerna. I metod delen har jag beskrivit att jag även utfört fyra observationer innan jag gjorde 
intervjuerna, men då det var väldigt få besökare på Punkten under dessa tillfällen fick jag inte ut 
mycket av observationerna.  
 För att försvåra identifikationen av informanterna har jag valt att kalla ungdomarna för U1, 
U2 och så vidare. De vuxna har jag valt att kalla för P1, P2 etc. I citaten kallar jag mig själv för I.  

Behovet av en mötesplats 
Jenny Hockey och Allison James menar att ålder precis som genus och ”ras” formar en individs 
identitet. Ofta tas det för givet att ålder endast är ett mått på en människas liv mellan födseln och 
döden. I västvärlden däremot har ålder enligt författarna en stor påverkan på hur individen 
uppfattas av sig själv och av andra. Ålder har blivit en av huvudfaktorerna för personens 

                                                 
34 Lalander & Johansson, (2007), Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur, s. 56. 
35 Ibid. s. 31 f.  
36 Ibid. s. 58. 
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skapande av den sociala identiteten.37 I olika samhällen lever individen livet genom strukturerade 
riter, som en slags skala där åldern avgör de olika nivåerna.38  

Ett tidigt socialkonstruktionistiskt exempel för att förstå relationen mellan identitet och 
åldrande är det schema av riter som Van Gennep konstruerade. Han upptäckte olika likheter 
kring olika slags riter. Det han identifierade var hur den sociala processen som en individ 
genomgår ofta är åldersrelaterad från exempelvis att vara pojke till att bli man. Detta är enligt 
honom ett sätt att behålla stabilitet i samhället, då det genom riter och ceremonier blev möjligt att 
reglera och skydda så att samhället i stort inte skulle drabbas av någon skada.39

Likaså menar Jane Pilcher att ungdomsperioden betraktas i förhållande till vad den inte längre 
är, exempelvis barndomen och i förhållande till vad den snart kommer att övergå i, nämligen 
vuxenlivet.40 Enligt Jenny Hockey och Allison James spelar ålder en viktig roll i hur individen 
uppfattas av sig själv och andra. De menar att ålder är en av huvudkomponenterna i den 
identitetsskapande processen.41 Liknande tankar kring hur åldern påverkar en individs 
identitetsskapande har jag funnit i mitt material.   

 
 U1: Då tror jag att det skulle kunna vara bra, för att man behöver ett ställe och vara på som 
ungdom speciellt om man är många och vill vara ute och kanske inte kan vara hemma hos 
andra. I: Nää U1: Så då tycker jag att det behövs någonstans och vara och det är inte alltid att 
man vill gå till fritidsgården när man är i min ålder tillexempel, I: nää U1: och vara med dem 
som går i sjuan. I: mm U1: Därför tror jag att det är nödvändigt.42

 

Jag tolkar det som att informanten menar att mötesplatsen Punkten behövs då det inte finns 
mycket för de äldre ungdomarna att göra i bostadsområdet. På fritidsgården som finns är det 
enligt informanten främst yngre ungdomar, vilket gör att de äldre inte vill vara där. Det skulle 
kunna innebära att då informanten befinner sig i processen mellan att vara barn till att bli vuxen 
är det viktigt för denna att inte associeras med fritidsgården och de yngre besökarna som finns 
där.  
 Enligt Hockey och James är relationen mellan vuxna och barn en maktrelation. Genom sin 
sociala identitet förväntas de vuxna att ha ett ansvar gentemot barnen, en plikt att skydda och ta 
hand om dem. Författarna tolkar det som att Christensen och James menar att maktförhållandet 
mellan vuxna och barn snarare bygger på förhandlingar än förgrenade maktrelationer. Under 
processen med att skapa sin egen identitet går barnet från att inte ha någon makt till ett att bli 
vuxen där han eller hon förväntas ha åldersbaserad auktoritet.43 Liknande upplevelser 
framkommer hos personalen jag har intervjuat.  

 

                                                 
37 Jenny Hockey &  AllisonJames, (2003) Social Identities across the Life Course Palgrave Macmillian s. 3. 
38 Ibid. s. 23. 
39 Ibid. s. 24. 
40 Jane Pilcher, (1995), Age & Generation in modern Britain, Oxford, s. 58. 
41 Jenny Hockey &  AllisonJames, (2003) Social Identities across the Life Course. Palgrave Macmillian s. 3. 
42 Intervju med U1, torsdagen den 10e april 2008. 
43 Jenny Hockey &  AllisonJames, (2003) Social Identities across the Life Course. Palgrave Macmillian s. 16. 
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P1: Mm jo men så är det väl många gånger och att dom ee dom frågar: ” Ja men det är inga 
här, det är inga där”, I: nää P2: ”finns inget och göra där” I: nää P2: Det säger dom, men där 
har dom ju, där skulle dom ha lätt och påverka själv, men alltså tanken har ju inte varit att det 
ska vara fritidsgård med ett pingisbord och biljardbord utan snarare att man, ee, det finns 
inköpt en dator man kan använda det finns musik som man kan lyssna på, I: mm P2: Det finns 
möjlighet och fika I: mm P2: och att man träffas och sitter och pratar och att det är en lugnare 
miljö om man säger så när man träffas att det inte är som en fritidsgård direkt. I: Nää. P2: Men 
däremot så är en del av ungdomarna väldigt beroende av det här med att det inte händer 
någonting och att alla kommer dit om man säger så.44

 

Jag tolkar det som att informanten beskriver att tanken med Punkten har varit att skapa en 
mötesplats för ungdomar där de får en möjlighet att påverka själva. Enligt informanten är 
besökarnas ökade ansvar det främsta som skiljer Punkten från fritidsgården. Eftersom det inte är 
lika strukturerat eller planerat på Punkten som det kan vara på fritidsgården. Då det är främst 
ungdomar som är 16år eller äldre som besöker Punkten i dagsläget skulle detta även kunna vara 
ett problem, eftersom många av ungdomarna känner ett behov av att göra något. Detta fungerar 
dock inte alla gånger då ungdomarna kanske inte än är mogna för ansvaret. Detta i sig behöver 
enligt min tolkning inte vara något negativt då de fortfarande befinner sig i processen till att bli 
vuxna och kommer på så sätt att forma en identitet som medför auktoritet. Nedan beskriver en 
av ungdomarna hur han eller hon har upplevt arbetet med projektet. 

 
U3: Ee det är ju för ett år sen typ inte kommer ihåg riktigt hur mötet var, men vi började ju, 
idén kom att först var vi tvungna att utbilda oss, I: mm U3: så åkte vi på läger du vet, så fick vi 
lära oss samarbetsövningar och så och utbilda oss vi åkte på läger i XXX där typ XXX, I: mm 
U3: där var vi två dagar och gjorde övningar och utbildade oss och lärde vi oss om det här typ 
demokrati och så I: mm U3: och att alla fick bestämma och vara med och så där J: mm U3: och 
aaa och så var de det var vi mer ungdomar också typ några hade typ folk hoppat genom tiden 
och så.45

 

Jag tolkar det som att informanten upplever att det har varit positivt att få möjlighet påverka och 
ta ställning i olika beslut som rör Punkten. Det skulle innebära att den makt som associeras med 
vuxenlivet är en markör för honom eller henne att han eller hon inte längre är ett barn utan att 
informanten befinner sig på tröskeln in i vuxenlivet. 
 Under intervjuerna framkom det att informanterna upplever att fritidsgården associeras med 
barndomen. 

 
U2: Så att man kan sitta här och ta det lugnt istället för att vara på gården. I: aa U2: En del som 
är lite yngre där håller på och larvar sig och skit, I: aaa U2: ta det lugnt.46

 

                                                 
44 Intervju med P1 tisdagen den 8e april 2008. 
45 Intervju med U3 onsdagen den 16e april 2008. 
46 Intervju med U2 tisdagen den 22e april 2008. 
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Detta skulle enligt min tolkning kunna beskriva citatet ovan med att fritidsgården associeras med 
barndomen och den tiden som varit vilket gör att man inte vill vara där som äldre tonåring, då det 
finns risk för att stämplas som barnslig och omogen. Medan Punkten som beskrivs nedan är ett 
ställe för de äldre ungdomarna att vara och umgås på. Även personalen framhåller att det finns 
ett behov av en mötesplats i området.  
 

P1: Ja egentligen är det väl folk som bor i området och det är väl både ungdomar som lite alltså 
äldre så som går på fritidsgården och som går på skolor också men i första hand är det väl 
ungdomar som bor i XXX. /../P1: Det ska vara en träffpunkt och tanken var också att på 
dagtid skulle det kunna lånas av olika grupper i området både pensionärer och vi hade en 
invandrarkvinna som skulle ha undervisning på sitt hemspråk, på arabiska med några 
ungdomar på helgerna och det det hade dom väl ett tag men sen vet jag inte om det fortsatte.47

 
Enligt min tolkning av informanten behövs Punkten för ungdomar som anser att de är för gamla 
för fritidsgården men även för de övriga invånarna i bostadsområdet. 

Under intervjuerna framkom det även att det fanns ett behov av en mötesplats i det aktuella 
bostadsområdet.  

 
U3: Asså XXX, dom har ju här frisk gym och allt möjligt och mataffärer här är det inte så, här 
finns det inte så mycket, ungdomarna hänger ju bara utanför och gör ingenting. I: mm U3: 
Och sen blir det bara ”aa vi går dit och förstör lite glas” och så, sen det är mycket skadegörelse 
har det varit här nu för tiden ungdomar har ingenstans och ta vägen. I: mm U3: Och ta vägen, 
men så jag tyckte ju själv att det skulle vara typ att vi fick ju chansen och göra något så kunde 
det, I: mm U3: så det skulle vara kul om man kunde hitta på nått.48

 
Jag tolkar det som att informanten upplever bristen på att göra saker i området som en anledning 
till att Punkten behövs. Han eller hon menar att fritidsgården som finns i området är till för yngre 
vilket gör att de inte vill vistas där. Enligt min tolkning menar informanten även att mötesplatsen 
bidrar till att inte lika många ungdomar bara hänger ute i bostadsområdet.  

Att arbeta i grupp 

Lalander och Johansson skriver att en symbol endast är en symbol genom att den tolkas och 
tillskrivs betydelse. Enligt dem används symboler för att vi ska kunna kommunicera och förstå 
oss själva och andra. Symboler används av individen för att visa vem han eller hon är och av 
kollektivets medlemmar för att göra gruppens gränser i förhållande till omvärlden tydligare. 
Genom symboler försöker gruppens medlemmar enligt författarna tydliggöra den egna gruppens 
identitet, det vill säga ge en ungefärlig bild av vad gruppen anser sig vara. Vilka symboler de 

                                                 
47 Intervju med P1 tisdagen den 8e april 2008 
48 Intervju med U3 onsdagen den 16e april 2008. 
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använder sig av varierar mellan olika grupper med de måste uttrycka något om vad gruppen är.49  
Detta är även något som framkommit under denna studie. 

 
P2: Nää men det är inte bara kompisbaserat I: aa P2: sen Punkten var ju inte det, utan dom 
ungdomar som vi kontaktade för att se om dom var intresserade dom var ju lite utspridda 
några var ju kamrater I: mm P3: men alla var inte det I: nää P3: och sen vet visste vi nog inte 
om vissa bindningar innan.50

 
Jag tolkar det som att de i personalen genom ungdomarnas olika gruppsymboler kunde avgöra 
vilka ungdomar som är i samma gäng. Samtidigt beskriver de hur de inte visste om vissa 
relationer vilket skulle kunna tolkas att ungdomarna inte varit lika tydliga med att symbolisera 
dessa relationer utanför gruppen. Under intervjuerna har det av ungdomarna framkommit att de 
kände till varandra även fast de inte umgicks, eftersom i stort sett alla är från samma 
bostadsområde. Enligt vissa ungdomar umgås de en del i gäng och även fast de i grunden är 
väldigt lika hindrar gängen dem från att umgås med andra. Detta menar de att projektet har 
bidragit positivt till då de fått en möjlighet att lära känna personer från andra gäng som de inte 
skulle ha umgåtts med annars.  
 

U4: Asså vi visste ju, jag kände alla. I: Mm. U5: Eller asså visste vilka alla var, I: mm U4: det 
var ju inte så man typ bara, ” hej är det bra” utan det var liksom man gick förbi på stan nickade 
lite typ så här I: aaa. U4: Men vi pratade typ aldrig I: nää, U4: inte som nu. I: Nää var det någon 
speciell anledning eller att ni? U4 nej, det var väl mest att vi tillhörde så mycket olika gäng I: aa 
U4 asså aa gängen förstörde även fast vi är lika i sättet I: mm.51

 
Lalander och Johansson menar att när ett antal individer möts för första gången har de inte 
utvecklat någon kultur, det finns inga gemensamma symboler, regler, värderingar eller attityder 
som reglerar samspelet mellan individerna.52 Grupper är enligt författarna sällan helt homogena, 
oftast finns det utrymme för olikheter i normer och värderingar mellan de individuella 
gruppmedlemmarna.53 Detta är även något som framkommit under de intervjuer som jag har 
genomfört.  

 
I: Men hur blev det just dom här som det blev?, la ni ut det på någon anslagstavla att ni sökte? 
P1: Nej, det gjorde vi inte vi valde väl ut, eller plockade några som vi trodde skulle fungera så 
vi försökte blanda om man säger så, ungdomar som har vad ska man säga som har lite lättare 
för sig och andra som har lite svårare för sig. I:Mm P1: Så att det skulle bli en blandning av 
ungdomar I: mm P2: sen det fick ju sprida sig lite gran mun till mun om man ville vara med 

                                                 
49 Lalander & Johansson, (2007), Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur s. 31 f. 
50 Intervju med P2 tisdagen den 8e april 2008. 
51 Intervju med U4tisdagen den 22e april 2008. 
52 Lalander & Johansson, (2007), Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur s. 56 
53 Ibid. s. 58 
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och så där va, det var ju en del som kom tack vare att dom hade hört av andra som I: mm P1: 
var intresserade av kompisar och så där.54

 

Jag tolkar informantens utsaga som att de strävade efter att medvetet skapa en grupp som inte var 
homogen, då de försökte få med ungdomar som låg på olika nivåer i mognadsprocessen. Detta 
skulle enligt Lalander och Johanssons teori om grupper inte behöva upplevas som negativt då de 
menar att det inom gruppen finns möjlighet för den enskilda individen att tillsammans med de 
andra gruppmedlemmarna skapa sin identitet. Författarna menar att den interaktionen som sker i 
grupper innebär både socialisation och individuation, där gruppmedlemmarna framträder som 
individer och där man faktiskt respekterar varandras olikheter.55  
  Lalander och Johansson beskriver hur socialantropologen Mary Douglas använder begreppen 
yttre och inre konturer för att analysera olika kollektiv. Yttre konturer är enligt deras tolkning av 
Douglas de gränser som gruppens medlemmar upprättar mellan sig själva och sin omvärld. Att 
inom gruppen ha väldigt tydliga symboler för ”vi” och ”de” tyder enligt henne på starka yttre 
konturer. Det motsatta det vill säga oklara yttre och inre konturer innebär enligt henne 
motsatsen. Den första formen innebär en relativt sluten grupp, där de egna medlemmarna är hårt 
hållna av gruppens normsystem. Medan den andra formen innebär att gruppen inte har så skarpa 
gränser mot omvärlden och inte så mycket regleringar mot kollektivets medlemmar. 56 Liknande 
upplevelser finns i den ungdomsgruppen som jag har studerat, men jag upplever att det även 
skapats ett ”vi” och ”de” inom den egna gruppen. 
 

I: Mm men hur upplevde du att stämningen var i gruppen då, så att säga i början där? U3: asså 
e, pustar. Jag tyckte att asså stämningen kunde ha varit bra typ I: mm U3: ibland, men ofta har 
jag tyckt att stämningen var kass. Asså jag tyckte så här typ det var ungdomar, asså det har varit 
med i gruppen men dom gör ingenting liksom, asså jag bara fick så här vad gör dom här om 
inte dom visar något intresse och dom tror bara att dom får vara med och åka på läger, själva 
lägret dom skulle ha kul och få vara vakna hur länge som helst och I: mm U3: asså som vanlig 
I: aktivitet liksom U3: aa så jag typ asså jag typ jag har inte kunnat umgås så mycket med dom 
ur gruppen asså jag typ, jag blir irriterad på dom.57

 
Jag tolkar det som att Symbolerna för ”vi” i ungdomsgruppen som jag har studerat är de som på 
allvar engagerat sig i projektet, medan ”de” är dem ungdomar som inte visat samma intresse för 
att arbeta med Punkten och som har hoppat av projektet.  
 

U5: Så vi borde ha lite mer bättre folk om man säger som går till skolan, de går inte till skolan, 
går ju till XXX som är liksom specialundervisning och går till skolan typ två gånger eller tre i 

                                                 
54 Intervju med P1 tisdagen den 8e april 2008. 
55 Lalander & Johansson, (2007), Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur,  s. 58 
56 Ibid. s. 59. 
57 Intervju med U3 onsdagen den 16e april 2008. 
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veckan eller så I: mm U5: så dom har ju inte ens klarat gymnasiet ens liksom I: nää U5: eller 
9an är det ju I: mm U5: så det är svårt.58

 
Inom den egna gruppen tolkar jag att det finns symboler som skiljer gruppen åt. Vissa ungdomar 
är väldigt mycket fokuserade på att prestera bra i skolan vilket enligt min tolkning blivit en stark 
symbol för dem. Medan andra kanske inte lägger samma tid på studierna vilket gör att de har tid 
att vara på Punkten och på så sätt har det blivit en symbol för dem. Något annat som skiljer 
gruppen åt enligt mig är inställningen till mötesplatsen. 

 
U1: För att ee jag tror att det behövs, asså, mm ungdomarna som jag sa innan, det är väldigt 
mycket gäng som går omkring och bara strör runt liksom I: mm U1: för de vet inte vad de ska 
göra, så jag tror att liksom om fler fick reda på Punkten finns och här kan man komma och va 
och här kan man komma och slappa och göra vad som helst I: aa.59

 
Enligt min tolkning har de ungdomar som fokuserar mycket på skolan en annan syn på vilka 
Punkten är till för då de menar att det är ett projekt för dem som det inte går bra för i skolan eller 
för de som ”stökar” ner i bostadsområdet.  
 

De vuxna 
Peter L. Berger och Thomas Luckmann menar att individen föds in i en redan existerande 
verklighet, där den primära socialisationen förmedlas av föräldrar och familjen medan den 
sekundära socialisationen är varje följande process som leder en redan socialiserad individ in i nya 
sektorer av samhället.60  Under den sekundära socialisationen är inte den känslomässiga 
identifikationen till de signifikanta andra av lika stor vikt som under den primära då den ändå kan 
ske i den grad av ömsesidig identifikation som förekommer i kommunikationen mellan 
människor.61 Enligt denna teori skulle personalen som arbetar med Punkten kunnas beskrivas 
som ungdomarnas generaliserade andra. Nedan beskriver en av informanterna hur han eller hon 
upplever relationen till personalen.  

 
U3: Joo asså som jag, jag är, asså jag har gått på fritidsgården sen jag var liten asså jag har känt 
dom bra dom XXX har jag ju träffat känt länge och XXX  också I: mm U3: och XXX är jag 
uppväxt med /…/ men asså, nää men, det har alltid varit bra asså typ vi ser dom som 
personer, vi kan prata med dom och som kompisar inte som vuxna, kan prata om vad vi vill I: 
mm U3: som kompisar men ee men relationen har alltid varit bra med ledarna.62

 

                                                 
58 Intervju med U5 måndagen den 21a april 2008.  
59 Intervju med U1 torsdagen den 10e april. 
60 Berger & Luckmann, (2003), Kunskaps sociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, Wahlström & 
Widstrand,  s. 154 
61 Ibid. s. 165. 
62 Intervju med U3 onsdagen den 16e april 2008. 
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Då många av ungdomarna är uppvuxna i området och har besökt fritidsgården sen tidigare har de 
en relation till de flesta i personalen. Jag tolkar det som att informanten beskriver relationen till 
personalen som något positivt, då han eller hon associerar dem med vänner som man kan prata 
med det mesta om. Enligt min tolkning skulle detta kunna bero på så som Beger och Luckman 
beskriver ovan att ungdomarna har en mer känslomässig relation till sina föräldrar vilket gör det 
svårare att prata om ämnen som de upplever som känsliga.  
 Som jag nämnt tidigare menar Hockey och James att relationen mellan vuxna och barn är en 
maktrelation. Genom sin sociala identitet förväntas de vuxna att ha ett ansvar gentemot barnen, 
en plikt att skydda och ta hand om dem. Författarna menar att Christensen och James menar att 
maktförhållandet mellan vuxna och barn snarare bygger på förhandlingar än förgrenade 
maktrelationer. Under processen med att skapa sin egen identitet går barnet från att inte ha någon 
makt till ett att bli vuxen där han eller hon förväntas ha åldersbaserad auktoritet.63. Då syftet med 
Punkten varit att ungdomarna ska ha den beslutande makten vad gäller projektet och att 
personalen endast ska vara där som ett stöd har de försökt att ändra på denna åldersbaserade 
auktoritet. Nedan beskriver en av ungdomarna detta ombytte av roller. 

 
U1: Det är jättebra, I: mm U1: ibland ee har dem ju fått rycka in I: aa, U1: om det har blivit 
nått trassel eller så där, men annars så har det fungerat jättebra I:mm. U1: Det har verkligen 
varit kul att vi har fått göra någonting vi ungdomar utan att vuxna ska lägga sig i I: aa U1: och 
så.64

 
Enligt min tolkning upplever ungdomarna att det har fungerat bra med det ansvar som de har fått 
i projektet, samtidigt som informanten upplever att det varit skönt att ha personalens stöd när det 
har varit nödvändigt. Då informanten befinner sig i de senare tonåren är min tolkning att han 
eller hon upplever den roll som de har fått i projektet som positiv och att det varit skönt att inte 
behöva ha någon som vuxen som styr och ställer. Personalen däremot beskriver en annan slags 
upplevelse av ungdomarnas ökade ansvar i projektet. 
 

P2: Dom tycker nog att vi har varit jätte abstrakta alltså vi har ju sagt att vi ee, anammade ordet 
OLGA I: mm P2: utifrån att få dom att förstå att vi stod utanför I: ja P2: OLGA kommer från 
oligarkin I: mm P2: ee förmyndarskapet ee och vi har sagt att  vi är inga förmyndare I: nää P2: 
vi kommer inte lösa era konflikter vi kommer inte att försöka styra er allt för mycket sen har vi 
gjort det så är det ju J: mm P2: och då har vi gett dom verktyget att kunna säga till oss ”Nu gör 
ni en OLGA”.65

 

Jag tolkar det som att informanten upplever det som att ungdomarna inte är tillräckligt mogna för 
att hantera ansvaret då han eller hon upplever att ungdomarna uppfattat personalen som diffus. 
Begreppet ”olga” som de använder upplever jag som en markör dels för personalen men även för 

                                                 
63 Jenny Hockey &  AllisonJames, (2003) Social Identities across the Life Course. Palgrave Macmillian  s. 16. 
64 Intervju med U1 torsdagen den 10e april. 
65 Intervju med P2 tisdagen den 8e april 2008. 
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ungdomarna. Genom att ha anammat detta begrepp blir det svårare för personalen att använda 
sin auktoritet som vuxen och lägga sig i ungdomarnas beslut, då dessa blivit medvetna om på 
vilket sätt de ska säga ifrån. Samtidigt skulle begreppet ”olga” enligt min tolkning kunna ses som 
en indikation till ungdomarna att de inte ska förvänta sig att personalen ska hjälpa till för mycket. 

I materialet har det även framkommit att dem i personalen upplever det som väldigt 
frustrerande att stå bredvid och vara passiv. 
 

P3: Jag tyckte att det var jätte frustrerande, framför allt när dom skulle göra i ordning den här 
lokalen I: mm P3: ee för jag ville ee, vi hade ett datum utsatt och så skulle vi inte hinna och så 
sköt vi på det och så skulle dom inte hinna så vi fick skjuta på det igen. /…/ P3: så tyckte jag 
det var jättejobbigt, jag vart så frustrerad för att det inte hände någonting I: nää P3: eee så att 
ee, då gjorde man väl en och annan kanske I: mmm P3: OLGA/…/ I: mm P3: ee så, jag tyckte 
att det var jätte jätte jättejobbigt.66

 
Informanten upplever att många gånger hade han eller hon haft möjlighet att skynda på arbetet 
med projektet men eftersom fokusen under projektet har varit att ungdomarna själva ska förstå 
processen har de inte rykt in. Enligt min tolkning skulle detta kunna bero på att informanten är 
van att utnyttja sin åldersbaserade maktposition som vuxen och när han eller hon inte får gå in 
blir denna frustrerad då han eller hon enligt min tolkning är van att gå in och styra upp arbetet.   
Samtidigt finns de som menar att de ibland gått över gränsen och räddat projektet allt för ofta.  

 
P4 /…/ För att dom är vana vid att vuxna går in och tar över I: mm P4: på vilka ställen dom 
än är I: mm ,P4: så att jag tror att dom /…/ I: mm P4: jag tror vi har gjort det ibland I: mm 
P4: att man gör missar och misstag ibland da I: aa P4: det tror inte jag att dom själva har tänkt 
på I: mm P4: dom är vana vid på andra ställen att folk att vuxna gör det I: mm P4: medan vi 
inte vill att man ska göra det.67

 
Enligt min tolkning upplever informanten att de i personalen inte klarat av att hålla tillbaka på sin 
auktoritet som vuxen utan att de många gånger enligt honom eller henne gått in och hjälpt till för 
mycket. Informanten beskriver det som att det beror på att ungdomarna inte är vana vid att 
vuxna är passiva, då de på andra ställen inte fått uppleva en sådan arbetsmetod.   

Punkten ur ett KASAM perspektiv 
Aaron Antonovskys teori Känsla av sammanhang (KASAM) består av tre centrala komponenter 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.68 Nedan ska jag analysera projektet utifrån dessa 
tre komponenter. 

                                                 
66 Intervju med P3 tisdagen den 15e april 2008. 
67 Intervju med P4 tisdagen den 15e april 2008. 
68Antonovsky, (1991), Hälsans mysterium, Natur och kultur s. 38. 
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Begriplighet  
Denna komponent syftar på i vilken utsträckning en person upplever inre och yttre stimuli, det 
vill säga att individen upplever den information som förmedlas av omvärlden som ordnad, 
sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som kaotisk, oordnad och oförklarlig.69 I 
studien framgår det att flertalet av ungdomarna uppfyllt denna komponent till en viss del. 

 
I: och vad heter det hur var din eller din första kontakt med Punkten U3: Det var ee, jag tror 
att XXX kontaktade mig och berättade lite om att frågade om jag ville förändra Kringlan och 
du vet och man fick chansen och börja arbeta med ett projekt och så. I: Mm U3: Jag tyckte att 
det var intressant och hakade på, så var det typ andra ungdomar som hakade också på som jag 
känt sen jag var liten och så, I: mm. U3: Så ee, började vi med olika träffar och idéer först I: 
mm U3: om vad som fattades i området och så I: och då kom vi med att öppna ett Café I: aa, 
U3: Så öppnade vi Caféet sen gick det bara, rullade det på bara sen öppnade vi här nu.70

 
Jag tolkar det som att informanten beskriver sin upplevelse av arbetet med projektet enligt 
behörighets komponenten, då han eller hon förstod processen med att skapa en mötesplats. 
Liknande upplevelse finns bland personalen.  
 

P2: Aa alltså under själva första delen, så, så tycker jag att dom fixade det skitbra, alltså dom 
skaffade sig behörighet helt enkelt till slut. I: Aa P2: Hittade en beslutsordning som dom tyckte 
var ok.71  

 
Enligt min tolkning upplever även personalen att ungdomarna förstod den information som de 
förmedlade till dem när det gäller processen att starta Punkten. Problemet med arbetet kring 
mötesplatsen har uppstått först senare. Jag tolkar det som att det beror på att personalens 
engagemang minskade vilket bidrog till att ungdomarna slutade att uppleva arbetet med projektet 
som strukturerat och ordnat.  

Antonovsky menar att när en person bestämmer allting åt en annan när han eller hon 
exempelvis bestämmer uppgiften, formulerar reglerna och åstadkommer resultaten och den andra 
personen inte har någonting att säga till om då reduceras han eller hon till objekt. Individen 
upplevs då som likgiltig för vad han eller hon gör och upplever som att världen berövats sin 
mening. Det gäller i personliga relationer i hans eller hennes arbete och i alla andra sfärer. Därför 
är det menar Antonovsky viktigt att individen får känna medbestämmande.72 I studien framgår 
det att vid bildandet av föreningen har inte alla ungdomar deltagit.  

 
P4:/../ Och dom har ju funderingar kring det hela, medan dom andra inte, inte är med i 
samma tänk när dom diskuterar på möten och så da. Dom, en del av dom förstod inte vad det 

                                                 
69 Ibid. s. 39. 
70 Intervju med U3 onsdagen den 16e april. 
71 Intervju med P2 tisdagen den 8e april 
72 Antonovsky, (1991) Hälsans mysterium. Natur och Kultur. S. 120. 
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handlade om I: näää P4: och en del gjorde när vi diskuterade och förklara mera då förstod dom 
medan en del bara ”orkar inte” I: mm P4: orkar inte lyssna och därför förstår dom inte för att 
dom inte vill lyssna för att det var jobbigt tyckte dom I: mm P4: då blir det för skolliknande.73

 
Ovan beskriver en i personalen sin upplevelse kring ungdomsgruppens arbete med föreningen. 
Jag tolkar det som att hon menar att anledningen till att omvandlingen till en förening har dragit 
ut på tiden för att alla i gruppen inte förstod betydelsen av en förening för projektet. Vilket enligt 
min tolkning skulle innebära att dessa ungdomar inte skaffat sig förståelse enligt begriplighets 
komponenten som jag beskrivit ovan. Det skulle även kunna bero på att alla ungdomar inte varit 
engagerade i arbetet på samma sätt och därför inte fått samma insyn eller Antonovsky beskriver 
inte fått känna medbestämmande. I materialet framkommer det att vissa ungdomar har förstått 
denna process enligt komponenten. 
 

U3: Asså jag har också, där jag fick också lära mig jag visste ingenting om förening va, 
egentligen va det typ att i gruppen dela vi upp oss i andra små grupper I: mm U3: vissa tog 
hand om hur vi skulle komma ut med det I: mm U:3 skicka ut så här reklam och så och sen var 
det att vad vi skulle ha för musik och så /../74

 
Jag tolkar att informanten enligt denna utsaga fullständigt arbetat med bildandet av föreningen 
enligt begriplighets komponenten. Enligt min tolkning har han eller hon inte haft någon som 
helst kunskap kring detta arbete men med hjälp från personalen har informanten lyckats förstå 
processen och även haft en vilja att sätta sig in i den trots bristande kunskaper från början. 
 

Hanterbarhet  
Genom KASAM:s andra komponent hanterbarhet bedömer man vilka resurser individen 
upplever att det finns till hans eller hennes förfogande för att bemöta de krav som ställs från 
omvärlden. Det kan handla om resurser som den enskilda individen förfogar över men även de 
som kontrolleras av behöriga andra, vänner och kollegor etc.75 Enligt min tolkning av 
datamaterialet finns det två faktorer som gör att personalen och ungdomsgruppen inte lyckats att 
leva upp till denna komponent.   
 

 P2: Ee sen var ju gruppen, alltså gruppen egentligen, är ju gruppens problem vårat problem I: 
aa/…/P2: Därför att det har funnits, gruppen har ju inte varit homogen I: nää P2: det har varit 
en grupp som har verkligen spretat utifrån, utifrån hur man är som personer I: mm P2: ee där, 
ja, där vi har haft en riktig bromskloss, ee därför som den bronsklossen har också haft ett 
oerhört mandat hos flera i gruppen, vilket innebär att det har försvårat arbetet. I: Mm. P2: ee 
alltså den har sugit lusten I: ja P2: jag vet inte hur jag ska förklara det och vi har prövat alla 

                                                 
73 Intervju med P4 tisdagen den 15e april. 
74 Intervju med U3 onsdagen den 16e april 2008. 
75Antonovsky, (1991), Hälsans mysterium, Natur och kultur s. 40. 
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vägar som vi tycker att vi har kunnat utan att alltså vi skulle kunna ha gjort det enkelt för oss 
hade vi velat att, att ja nu jävlar ska vi se till att det här projektet funkar då skulle vi ha lyft ut 
den här personen.76

 
Ovan beskriver informanten hur en av ungdomarna spridigt en negativ stämning i gruppen. Jag 
tolkar det som att han eller hon upplever att både personalen och ungdomarna inte lyckats 
bemöta detta problem enligt komponenten hanterbarhet. Enligt min tolkning är den negativa 
stämningen i gruppen som personen sprider en resurs som de andra inte klarat av att hantera 
ännu. Då syftet med projektet är att ungdomarna ska driva mötesplatsen har personalen valt att 
inte gå in och ta över. 

Den andra faktorn som personalen och ungdomarna inte klarat av att hantera enligt min 
tolkning av deras upplevelser är osäkerheten med ekonomin.   

 
P3: Engagemanget i ungdomsgruppen I: :mm P3: har ju verkligen dvalat I: aa P3: ee under ee 
ett par månader, aa säg innan jul uppehållet, ee eller sen efter juluppehållet menar jag, ee jag 

tror att dom visste ju också att vi inte visste hur länge hur länge vi hade några pengar I: mm P3: 
ee och att framtiden är oviss och att vi inte vet ee vilket gjorde att jag tror att dom kände att aa 

jaa vad ska vi engagera oss för att det kommer ju i alla fall och läggas ner I: mm P3: så lite 
uppgivenhet tror jag, sen tror jag att dom jättegärna vill men nu känns det som att det går och 

vända.77

 
Jag tolkar det som att de inte klarat av att hantera den osäkra framtiden med projektet. Ser man 
till komponenten hanterbarhet så ska individen enligt denna skapa sig resurser för att ta sig 
igenom problemet, vilket de enligt min tolkning inte har gjort ännu. Samtidigt som informanten 
ger sken av att detta är någonting som enligt honom eller henne inte är omöjligt att förändra.  
Som jag tidigare nämnt innebär komponenten hanterbarhet att individen känner att han eller hon 
förfogar över de resurser som finns. Ytterligare en faktor som ungdomarna enligt min tolkning 
inte klarat av att hantera är själva mötesplatsen. Detta är en tolkning som jag fått under de 
observationer som jag utfört på Punkten. 
 

Lite senare kom det fler ungdomar dit, de satt och umgicks vid datorn när jag frågade dem om 

varför de kommer till Punkten så sa de att de var för att gården hade stängt och att det är 

roligare på fritidgården för att det händer mer där.78

 
Jag tolkar det som att då de känner att det är tråkigt på Punkten och att det inte finns något att 
göra där så har de inte riktigt förstått hur de ska hantera mötesplatsen.  

                                                 
76 Intervju med P2 tisdagen den 8e april 2008. 
77 Intervju med P3 tisdagen den 15e april 2008. 
78 Observation på Punkten tisdagen den 2a april 2008. 
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Meningsfullhet 
Den tredje och sista komponenten i KASAM begreppet är meningsfullhet, denna syftar till på i 
vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, det vill säga att 
åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi 
i.79 Detta är en komponent som jag kan relatera till de flesta ungdomar som jag har intervjuat. 
 

U1: Ee det var XXX som ringde mig I: mm U1: och frågade hur mycket vill du engagera dig i 
området och sådana saker I: mm U1: så berättade XXX om den här idén om och starta upp 
någonting och då sa jag, aa det verkar ju roligt och jag är en sån som, ee jagar efter erfarenheter 
eller vad man ska säga I: aa U1: Jag tycker att varje sak är en bra erfarenhet I: aa så det var dina 
första tankar Punkten att du ville främst få lite intressant erfarenhet U1: ja precis och sen att 
det skulle vara bra också för området.80

 

Jag tolkar det som att informanten upplever att det är meningsfullt att engagera sig i exempelvis 
projektet men även andra projekt för att det skapar möjligheter till nya erfarenheter för honom 
eller henne men även för att förbättra situationen i bostadsområdet. Detta är något som 
framkommer av andra ungdomar också.  
 

Avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att belysa och diskutera personalens och ungdomarna upplevelser 
kring arbetet med mötesplatsen Punkten i förhållande till dess tänkta syfte, samt att undersöka 
vilka skillnader och likheter som förekommer mellan dessa två grupper. För att besvara detta 
syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod, då denna läger tyngdpunkten 
vid ord och analys av data och inte kvantifiering.81 Analys metoden som jag har valt att använda 
mig av under studien har varit den fenomenografiska metoden, denna ger enligt Staffan Larsson 
forskaren möjlighet till att beskriva människors upplevelser av fenomen.82

 Utifrån teorierna; känsla av sammanhang, livsfas, ungdomsperiod, socialisation och 
gruppsykologi har jag analyserat det insamlade datamaterialet. I analysen har jag kommit fram till 
fyra centrala teman; Behovet av en mötesplats, Att arbeta i grupp, De vuxna och Punkten ur ett 
KASAM perspektiv. Dessa fyra teman kom jag fram till, då de var mest relevanta för studiens 
syfte.  

I Analysen har jag kommit fram till att ungdomarna upplever att mötesplatsen behövs 
eftersom det inte finns något att göra för de äldre ungdomarna i bostadsområdet. Mötesplatsen 
beskriver de enligt min tolkning även som en viktig markör för att de inte är barn längre. Enligt 
Hockey och James är det schema av riter som Van Gennep konstruerade viktigt för att förstå 
                                                 
79 Antonovsky, (1991), Hälsans mysterium, Natur och kultur, s. 40 f.  
80 Intervju med U1 torsdagen den 10e april 2008. 
81 Bryman, (Malmö, 2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, s. 35. 
82 Larsson, (Lund, 1986), Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, s. 11. 
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relationen mellan identitet och åldrande. Han menar att den sociala processen som en individ 
genomgår från att exempelvis vara pojke till att bli man ofta är åldersrelaterad.83 På samma sätt 
upplever jag att ungdomarna tänker när de beskriver behovet av mötesplatsen, då det inte finns 
mycket för ungdomar att göra i området och fritidsgården är till för de yngre har Punkten 
kommit att bli en markör för vägen till vuxenlivet.  
 Relationen mellan vuxna och barn beskrivs enligt Hockey och James som en maktrelation, där 
de vuxna förväntas att ha ett ansvar gentemot barnen. Under processen med att skapa sin egen 
identitet går barnet från att inte ha någon makt till att bli vuxen där han eller hon förväntas ha 
åldersbaserad auktoritet.84  Detta är något som de försökt att ändra på vid arbetet med projektet, 
då ungdomarna fått ett ökat ansvar och möjlighet att påverka själva. I studien har det 
framkommit att detta inte fungerat fullt ut men enligt min tolkning behöver det inte ses som 
något negativt då ungdomarna befinner sig i processen till att blir vuxna och skapa en identitet 
som medför auktoritet. 
 I studien har det även framkommit att Punkten bidragit till att skapa relationer mellan 
ungdomarna som tidigare inte fanns på samma sätt. Det framgår att de umgåtts mycket i gäng 
vilket tidigare varit orsaken till att de inte umgåtts. Lalander och Johansson beskriver symbolen 
som en viktig markör för gruppidentitet, genom denna kan gruppen ge en ungefär bild av vad de 
anser sig vara.85 Tanken från personalens sida var att inte skapa en homogen grupp vilket gjorde 
att de försökte få med ungdomar i projektet som låg på olika nivåer i mognadsprocessen. I 
studien har jag även kommit fram till att det inom ungdomsgruppen skapats ett ”vi” som syftar 
på att de ungdomar som är kvar är i projektet fortfarande till en viss del är engagerade medan 
”de” är dem som hoppade av projektet under processen. Samtidigt upplever jag att det skapats ett 
”vi” och ett ”de” inom gruppen. Där dem som prioriterar skolan och kanske inte har tid att vara 
på Punkten är en grupp medan de som är där ofta är en annan. Enligt Lalander och Johansson 
beskrivning av socialantropologen Mary Douglas sätt att analysera olika kollektiv använder hon 
sig av yttre och inre konturer. De yttre konturerna är enligt deras tolkning av Douglas de gränser 
som gruppens medlemmar mellan sig själva och sin omvärld. Att inom gruppen ha väldigt tydliga 
symboler för ”vi” och ”de” tyder enligt henne på starka yttre konturer, finns det däremot oklara 
symboler för dessa tyder det på det motsatta.86  

Ungdomarna beskriver relationen till personalen som positiv då de flesta känt dem sen 
tidigare, eftersom de flesta av ungdomarna sen tidigare besökt fritidsgården i området. Det 
framkommer att trots att de haft ett stort ansvar har de känt att de haft personalens stöd. 
Samtidigt menar personalen att de tror att ungdomarna upplevt dem som abstrakta och att de i 
vissa fall kanske gått in för mycket för att rädda projektet.  

Betraktas arbetet kring Punkten ur ett KASAM perspektiv har det enligt min tolkning 
framkommit att de komponenter som ungdomarna och personalen haft problem med är 

                                                 
83 Jenny Hockey &  AllisonJames, (2003) Social Identities across the Life Course. Palgrave Macmillian,  s. 24. 
84 Ibid. s. 16. 
85 Lalander & Johansson, (2007), Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur, 31 f.  
86 Lalander & Johansson, (2007), Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur, s. 59. 
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begriplighet och hanterbarhet. Den sista komponenten meningsfullhet upplever jag är på en 
högre nivå än de andra två. Antonovsky menar att sambanden mellan de tre komponenterna är; 
upplevelser av förutsägbarhet som lägger grunden för begreppet begriplighet, en bra 
belastningsbalans lägger grunden för komponenten hanterbarhet och mindre delaktighet i resultat 
lägger grunden för komponenten meningsfullhet.87

Syftet med studien har även varit att göra en jämförelse mellan de vuxnas och ungdomarnas 
arbete med projektet. De olikheter som jag kan se mellan dessa två grupper är främst deras 
upplevelser av arbetet med projektet men även behovet av mötesplatsen. Personalen ser inte 
mötesplatsen som ett ställe för de ungdomar som stökar ner i området, vilket vissa av 
ungdomarna gör. Sedan upplever personalen att ungdomarna varit i större behov av stöd än vad 
ungdomarna upplever att de har. Ungdomarna upplever att det stöd de fått inte är något negativt 
utan positivt då de bett om det. De upplever inte heller att personalen gått in och tagit över på 
samma sätt som personalen erfar att de har gjort. 

Främsta syftet med mötesplatsen var att skapa en arena för äldre ungdomar att mötas på, detta 
har enligt min analys uppfyllts då ungdomarna lyckats starta en träffpunkt och driva den till en 
viss del. Ser man till de problem som uppstått under projektets gång vilket bidragit till bristande 
engagemang ligger det enligt min tolkning utanför personalens och ungdomarnas möjlighet att 
påverka. Den största faktorn har varit ekonomin enligt personalen, däremot är det ingen av 
ungdomarna som nämner ekonomin som någon anledning till det bristande engagemanget utan 
de menar att det beror på att de fått mer att göra i skolan etc.  

Där det enligt min tolkning har uppstått problem med det tänkta syftet är att nå ut till övriga 
befolkningen i området. Detta är något som både personalen och ungdomarna är medvetna om 
att de behöver arbeta med men att de inte vet riktigt hur de ska nå ut. Min tolkning av Punkten är 
att det finns ett engagemang hos ungdomarna men att de vuxna måste uppmuntra det genom att 
exempelvis kalla till möten, i alla fall fram tills ungdomarna själva klarar av den processen. 

Jag hade gärna studerat projektet under en längre tid, särskilt då det inte var många ungdomar 
på Punkten i samband med att jag utförde mina observationer. Jag känner att det även hade varit 
intressant om jag haft möjlighet att vara med och observera under de möten som ungdomarna 
har haft när de ska fatta beslut i olika frågor, men då projektet varit på is under våren har jag inte 
haft möjlighet till detta. En annan intressant aspekt av studien hade varit att studera projektet ur 
ett vidare perspektiv. Hade jag haft mer tid, så skulle jag tycka att det hade varit intressant att göra 
intervjuer med besökare som inte tillhör ungdomsgruppen. 
 

                                                 
87 Antonovsky, (1991), Hälsans mysterium, Natur och kultur, s. 119. 
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