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Att forska om ungdom 
Om kunskapssökande och reflexivitet  
bland deltagande ungdomsforskare 
 
 
 
 
 
Allt fler av de som forskar om ungdom och ungdomars vardagsliv och 
levnadsvillkor söker sig idag ut i ungdomarnas egna miljöer för att 
inhämta kunskap och erfarenheter. Detta sätt att bedriva forskning 
brukar inordnas under det som kallas ”etnografisk fältforskning”. Ett 
etnografiskt angreppssätt karakteriseras bland annat av att studien 
utförs i naturliga situationer; att forskaren försöker förstå de studerade 
personernas intentioner, tankar, känslor etc; att sammanhangen ses som 
väsentliga samt att forskaren använder sig av varierade datainsamlings-
metoder.1 

Innan jag går vidare vill jag rikta uppmärksamheten på en bild.2 
Den föreställer en man som sitter vid sitt bord i skuggan under en tält-
duk. Bilden är tagen inifrån tältet så att den sittande figurens silhuett 
tydligt avtecknar sig mot den ljusa tropiska scenen utanför, där ett antal 
infödingar står och tittar på honom när han skriver. En enkel tolkning 
av fotografiet säger oss att det är den kände antropologen Malinowski i 
arbete på fältet. Men bilden kan också användas för att reflektera kring 
frågan om relationen mellan forskaren och dennes informanter.3 För 
vad är det egentligen Malinowski håller på med? Är han mer engagerad 
i sitt skrivande än i sina informanter? Skriver han överhuvudtaget eller 
har bilden arrangerats bara som ett bevis för att han verkligen var där? 
 

           
1 Se t ex Skantze (1989), Berglund (1985) och Rosengren (1991). 
2 Figuren ingår i Woolgar (1991 s 15) och utgör förstasida i en bok om etnografiska 
fältstudier under redaktion av Stocking (1983). Bilden publicerad med tillstånd av 
London School of Economics. 
3 Inom antropologin används termen informant som beteckning på den grupp män-
niskor som förser forskaren med information. Termen ger uttryck för ett mera 
aktivt deltagande än vad t ex termerna material och respondent gör. 
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Frågor av det här slaget aktualiserar olika tänkbara alternativ på vad 
etnografiska fältstudier kan handla om. För vem är det egentligen som 
observerar och vem är det som blir observerad? Alla kan vi tänka oss 
observatören Malinowski mitt uppe i sitt arbete. Men fotot visar också 
att Malinowski själv blir observerad av några av infödingarna. En 
närmare granskning av fotot visar dessutom att några av infödingarna 
tittar in i kameran – alltså att själva observationen av observatören i fält 
också blir observerad. Denna insikt får man genom sina egna 
observationer av fotografiet.  

Med andra ord är det genom våra egna observationer vi upptäcker 
att observationen av observationen av observatören också blir observe-
rad....! Jag har tagit med exemplet för att visa på den komplexa och 
mångsidiga relation som kan finnas mellan observatör och deltagare; 
mellan forskare och informant. I den klassiska antropologins redovis-
ningar är observatören vanligtvis inte med på ”bilden” – han opererar i 
tysthet bakom scenen. Att frågan om observatörs-/deltagarrollen blivit 
aktuell igen, beror på att forskaren/observatören återigen blivit en del 
av bilden. Förmodligen är det också så att forskarens roll/närvaro idag 
ifrågasättes på ett helt annat sätt än tidigare. 
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De metoder och tillvägagångssätt som används i samband med 
etnografiska fältstudier varierar naturligtvis, bland annat med hänsyn 
till den enskilda undersökningssituationen. Men vanligtvis används oli-
ka typer av intervjuer och deltagande observation. Metoderna är för-
knippade med en hel del svårigheter och problem, inte minst av etisk 
natur. De är t ex ofta kontroversiella i förhållande till de personer (ung-
domar) som ska utforskas, och bör därför noga diskuteras och 
skärskådas utifrån olika perspektiv på vår roll som forskare. Vad gör 
egentligen forskare när de studerar och observerar ungdomar i deras 
egen miljö? Vilken typ av kunskap erhålles genom sådana studier och 
hur ska denna kunskap användas? Kan man överhuvudtaget studera och 
förstå de fria ungdomsmiljöerna utan att också påverka dem?  

Ungdomsforskare bör kanske i större utsträckning fundera över den 
här typen av frågor. Vad betyder deras egen forskning, metoder och 
tillvägagångssätt för ungdomarna, och på vilket sätt påverkas de själva 
i mötet med sina informanter? På samma gång som etnografin är en 
vetenskaplig metod ger den, i egenskap av att också vara en social 
relation, unika möjligheter till en mera närgången konfrontation med 
själva forskningsbetingelserna (Willis 1980/1986 s 94). Fältforskaren 
tvingas t ex ibland att konfrontera sina teoretiska modeller med nya och 
kanske också obehagliga erfarenheter, överraskningar och sådant som 
han på förhand inte hade tänkt sig. Ibland leder det till att hela 
fältforskningsproceduren börjar gnissla och kanske t o m måste göras 
om. Frågan är då vad fältforskaren drar för lärdom av detta. Ja, 
förmodligen inte särskilt mycket. Antagligen går han bara vidare på sin 
utstakade plan, möjligen med vissa modifikationer. Kanske skulle han i 
stället ta den här typen av ”misslyckanden” eller motsägelser till 
utgångspunkt för en vidare reflektion kring vad det är han håller på 
med. Det handlar således om att lägga till en dimension i forsknings-
processen som gör det möjligt att reflektera över kunskapsprocessens 
grundbetingelser. En sådan reflekterande självprövning håller också på 
att växa fram bland dagens ungdomsforskare, men tyvärr finns ännu 
ganska lite publicerat om dessa frågor.4 Att reflektera över 
kunskapsprocessens betingelser kan bland annat handla om att försöka 
locka fram sådant vi inte ser eller är medvetna om, men som ändå har 
stor betydelse för tolkningen av våra forskningsresultat. En sådan de-
           
4 Bland det fåtal texter som mera ingående behandlar detta tema kan nämnas 
Fornäs m fl (1988 och 1990) samt Petersson (1993). Se även Hermansson (1988), 
Wulff (1988) och Öhlund (1988). 
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konstruktion av verkligheten kan naturligtvis skapa oro och bekymmer 
i vårt sätt att tänka och i vårt sätt att förhålla oss till praktiken. Men 
som Foucault (1984/1986) påpekat är det först när vi betraktar våra 
tänkesätt och föreställningar genom något annat – och särskilt det 
främmande och okända – som vi kan få fram förhållanden som annars 
inte utan vidare är synliga för oss. Metodböckernas anvisningar om hur 
datainsamlingen bör gå till och hur de insamlade uppgifterna ska han-
teras, analyseras och presenteras är ofta förenklade och otillräckliga 
och svåra att applicera på den enskilda undersökningssituationen. En 
vidare diskussion och presentation – med utgångspunkt från ungdoms-
forskarnas egna empiriska fälterfarenheter (inklusive ”misslyckanden”) 
– bör därför kunna bidra till fördjupad kunskap om såväl teoretiska som 
metodologiska aspekter på detta forskningsområde. 

Syftet med denna text är att, med hjälp av några inledande teoretis-
ka ansatser, försöka lyfta fram och problematisera några olika aspekter 
av deltagarorienterad ungdomsforskning. Tanken är att väcka intressan-
ta frågor snarare än att försöka besvara dem. Det är framför allt två 
aspekter som behandlas. Den första handlar om kommunikation och 
berör frågan om arbetsdelningen mellan forskaren och dennes in-
formanter. Hur ser processen från okänd forskare till deltagare och 
samarbetspartner ut? Vilka olika roller kan (bör) man ha som forskare i 
förhållande till dem man forskar kring? Den andra aspekten, som av 
utrymmesskäl inte behandlas lika utförligt, handlar om kunskaps-
processen och vad det är för typ av kunskap som produceras i del-
tagarorienterad ungdomsforskning. 

 
 

Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod inom samhällsvetenskaperna är en samlingsbeteck-
ning för olika metodologiska inriktningar. Dessa har det gemensamt att 
de lägger tonvikten vid förståelsen av ”de innebörder, betydelser och 
motiv människor knyter till sina handlingar” (Hughes & Månsson 1988 
s 160ff). Kvalitativa forskningsansatser skiljer sig från kvantitativa an-
satser genom att de genererar upptäckter och teorier från få men väl pe-
netrerade ”fall” med hjälp av deltagande observation, djupintervjuer 
eller liknande metoder. Kvantitativa ansatser genomför statistiskt rep-
resentativa datainsamlingar som inte går lika djupt in i varje fall. De 
båda ansatserna kan dock mycket väl kombineras och berika varandra. 
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Numera används ofta båda i en och samma undersökning (Starrin m fl 
1991). 

Blumer (1969) anvisar en forskningsstrategi som går ut på ett nog-
grant studium av sociala fenomen i den miljö där de uppträder. Syftet 
bör enligt Blumer vara att studera den sociala interaktionen med ut-
gångspunkt från deltagarnas – de sociala aktörernas – eget perspektiv. 
Blumer menar att vi i våra sociala verksamheter ständigt befinner oss i 
en tolkningsprocess – att vi tolkar vår omvärld, människor och föremål 
– och handlar utifrån den mening denna omvärld har för oss. För att 
kunna fånga denna process krävs ett kvalitativt angreppssätt där 
forskaren försöker sätta sig in i och förstå de handlandes situation och 
omständigheter. Ett sådant tillvägagångssätt är deltagande observation. 

 
 

Deltagande observation – problem och möjligheter 
 
En i metodlitteraturen ofta förekommande definition av deltagande ob-
servation är den av Bogdan & Taylor (1984): ”forskning som innebär 
social interaktion mellan forskaren och dennes informanter i deras egen 
miljö, under vilken data samlas in systematiskt och på ett icke 
påträngande sätt”.5 

Denna definition stämmer väl in på den allmänna föreställningen 
om vad deltagande observation är för något – nämligen en forsknings-
verksamhet som utförs av de utforskades vardag och där forskaren är 
en outsider. De utforskade vet att forskning pågår men de påverkas inte 
i nämnvärd utsträckning i sin ordinarie verksamhet eftersom det är just 
själva vardagen som är föremål för studien. 

 
Relationen mellan forskare och deltagare 
 
Dahlgren (1992) beskriver fyra idealtypiska modeller för arbetsdel-
ningen mellan forskare och deltagare. Den utopiska modellen, som han 
betraktar som närmast orealistisk, innebär att deltagarna fullständigt 
dominerar scenen och styr forskningsprocessen. Medborgarmodellen, 
som är den vanligast förekommande, beskriver en forskningsprocess 
där deltagarna initialt har en passiv roll för att sedan successivt öka sin 
grad av engagemang. Konsensusmodellen beskriver den diametralt 

           
5 Översättningen är gjord av Berner (1989 s 190). Se också Jacobson (1991 s 207). 
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motsatta arbetsfördelningen mellan forskare och deltagare. Deltagarnas 
roll är mycket aktiv i början. De definierar och beskriver problemet för 
att sedan alltmer överlåta ansvaret åt forskaren. I kompetensmodellen, 
som av författaren beskrivs som den mest realistiska i deltagar-
orienterad forskning, bidrar parterna med just det de är bäst på. 
Deltagarna definierar problemet och beskriver sin situation. Forskaren 
står för analysen och syntesen av det insamlade materialet. En in-
tressant fråga är var svensk ungdomsforskning befinner sig idag i för-
hållande till dessa olika modeller: Vem är det som formulerar forsk-
ningsproblemet och vem initierar de projekt som sätts igång? Är 
medborgarmodellen fortfarande den vanligaste modellen eller håller det 
på att ske en förändring även inom detta forskningsfält? 

 
Deltagar-/observatörsrollen 
 
När forskare använder sig av deltagande observation kan de vara mer 
eller mindre ”deltagande” alternativt ”observerande”. Forskarrollen kan 
därmed diskuteras utifrån två olika perspektiv: dels med avseende på 
graden av kommunikation mellan observatör och informant, dels med 
avseende på vilken kunskap informanten har om att en observation 
pågår (Jacobson 1991). Genom att sätta samman kategorierna erhålls 
fyra olika roller: (1) den medverkande (öppet observerande del-
tagande), (2) reportern (öppet observerande), (3) wallraffaren (dolt 
observerande deltagande) och (4) spionen (dolt observerande).6 

”Den medverkande” och ”reportern” representerar den öppna studi-
en medan ”wallraffaren” och ”spionen” representerar den dolda vari-
anten. Innebörden i detta resonemang är att det ofta är svårt att dra 
gränsen mellan öppna och dolda studier. Ibland kan det vara lockande 
att tona ner forskarrollen, särskilt om den är problematisk ur de utfors-
kades perspektiv. Vid andra tillfällen kan det tvärtom vara en fördel att 
överbetona forskarrollen, t ex för att den ger legitimitet och status 
(Jacobson 1991 s 208). 

För det mesta tror jag att ungdomsforskare intar rollen som ”repor-
ter”, och öppet, men utan direkt interaktion, följer ungdomarnas föreha-
vanden i olika miljöer och sammanhang. Som exempel kan nämnas de 
välkända klassrumsstudierna (Callewaert & Nilsson 1980) eller 
           
6 Modellen bygger på Tord Jacobson (1991 s 206), som även hänvisar till Fasth 
(1976 s 30). Kategorierna har dock förändrats genom att inte enbart observatörsrol-
len utan även deltagarrollen diskuteras. 
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William Foote Whytes (1981) och Helena Wulffs (1988) studier av 
gatuhörnskulturer i Boston respektive London. Ibland har forskarna 
dock rollen som ”medverkande”, t ex när de deltar i ungdomarnas egna 
aktiviteter. Ett exempel på detta är Elisabeth Tegners pågående studie 
av den s k housemusiken, där hon själv medverkar på rave-partyn och 
liknande tillställningar (Tegner 1991). Oftast är dock medverkan 
begränsad till vissa faser av ett projekt eller en fältstudie.7 

Kategori 3 och 4 i modellen, ”wallraffaren” respektive ”spionen”, 
är svårare att exemplifiera åtminstone om man ska hålla sig till fältet 
ungdomsforskning. Det finns dock exempel både inom mentalvården 
och det sociala fältarbetet där forskare har utgett sig för att vara 
patienter/klienter och på så sätt kunnat studera de sociala miljöer de 
själva har ingått i (Jacobson 1991 och Festinger m fl 1956). Exempel 
där forskare uppträder som ”spioner” och genom dolt observerande stu-
derar sina informanter, är den s k one-way-screen tekniken som bland 
annat används som diagnostiskt instrument inom utvecklingspsyko-
logins område (Wright 1960).  

En annan sida av problematiken kring relationen forskare-infor-
mant är hur rollen som deltagande observatör påverkar forskaren. En 
risk som ofta nämns i dessa sammanhang är att forskaren alltför mycket 
identifierar sig med de utforskade och övertar deras perspektiv (going 
native). Ett sätt att komma till rätta med detta problem kan vara att 
växla mellan närhet och distans, mellan teoretiskt arbete vid 
skrivbordet och empiriskt arbete i fält. Men vilka krav bör vi ställa på 
oss själva i dessa sammanhang? Hur skapar man som forskare nära och 
förtroendefulla relationer till de ungdomar man studerar, utan att också 
påverka dem i negativ riktning? Hur ser processen fram till en ömse-
sidigt positiv relation ut? Vilka steg och roller måste vi ta oss igenom 
och hur beter vi oss när relationen ska avbrytas? 

 
Fiendens fyra ansikten 
 
Dessa frågor har kanske framför allt att göra med synen på forskarens 
och forskningens roll i samhället. Hur vill man att andra ska uppfatta en 
som forskare och vilken relation vill man ha till de utforskade? Som 
forskare har man olika valmöjligheter och ståndpunkter att ta ställning 
till (vilket ofta sker mer eller mindre omedvetet). Enligt Eliasson 
(1987) står valet ofta mellan något av följande alternativ: man kan liera 
           
7 Se t ex Hermansson (1988) och min egen studie (Lieberg 1992). 
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sig med de starka parterna i samhället (elitistisk ståndpunkt) eller med 
de svagare (demokratisk ståndpunkt). Man kan ha stark tilltro till 
vetenskapens förmåga att lösa sociala problem (scientistisk ståndpunkt) 
eller också kan man underordna sig vetenskapen och i stället förlita sig 
på praktiken (pragmatisk ståndpunkt). Eliasson betraktar dessa olika 
ställningstaganden som ”fiendens fyra ansikten” och hennes råd är att 
man ska försöka undvika dem alla. Men hur är det i praktiken?  

Frågan kan diskuteras utifrån två olika nivåer. På en övergripande 
forskningspolitisk nivå är frågan var svensk ungdomsforskning står 
idag; mot bakgrund av vilka intressen och utifrån vilka perspektiv stu-
derar vi ungdomar idag? Ett svar på frågan kan vara att på svensk 
grund försöka utveckla teorier om ungdom, för att därigenom öka för-
ståelsen och insikten om vad det innebär att vara ung i dagens svenska 
samhälle. Ett annat mera pragmatiskt och kortsiktigt svar kan vara att 
utveckla metoder och strategier för att kontrollera och disciplinera ung-
domen. Betraktar man däremot frågan utifrån den enskilde forskarens 
nivå handlar det närmast om man som forskare verkligen kan hålla sig 
neutral och inte tillmötesgå någon särskild grupp eller konstellation i 
den konkreta forskningssituationen. Hur ska man t ex bete sig när 
ungdomarna vill att man ska föra deras talan i någon kontroversiell 
fråga? Eller om man blir indragen i en situation där det begås brott eller 
olagliga handlingar? Så vitt jag kan förstå väljer man som forskare 
alltid sida och perspektiv – men man kan göra det mer eller mindre 
medvetet och uttalat. 

 
 

Mångdimensionalitet och strategisk självreflektion 
 
Att studera ungdomars vardagssituationer i deras egen miljö ställer 
särskilda krav på tillvägagångssätt och datainsamlingsmetoder. Det 
låter sig knappast göras med hjälp av färdigformulerade frågor i ett for-
mulär eller en enkät. Här måste man på något sätt börja från grunden 
och successivt lägga ihop bitarna i ett pussel till ett mönster som kan ge 
perspektiv åt ungdomarnas tillvaro. Genom att delta och följa dem i 
deras vardagsliv kan ett sådant mönster successivt växa fram. Genom 
att ta del av deras umgängesformer, samtal och aktiviteter och genom 
att följa dem under bestämda tidsförlopp, får man möjlighet att se på 
tillvaron utifrån deras perspektiv. Samtidigt bör vi också fundera och 
reflektera över vad det är för processer vi startar och ger oss in i. 
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Valet av metoder och sätt att lägga upp undersökningen måste där-
för enligt min mening grunda sig både på studiens frågeställningar och 
på karaktären av de problem och de grupper vi studerar. Ungdoms-
forskning ställer ofta krav på mångdimensionalitet. Vilket ungdoms-
kulturellt fält man än väljer, stöter man nästan alltid på flerskiktade 
processer, d v s processer på såväl individnivå, gruppnivå som på 
strukturell nivå. Det vetenskapliga studiet av dessa processer måste 
också vara flerskiktat. Samverkan över gränserna mellan olika discipli-
ner kan motverka vetenskaplig reduktionism och att viktiga dimensio-
ner av ungdomskulturen reduceras bort. Med tanke på att de fråge-
ställningar ungdomsforskare har att belysa ofta är både komplexa och 
sammansatta, förefaller det rimligt att också i det enskilda projektet 
välja en uppläggning där det går att kombinera olika typer av metoder 
och infallsvinklar.  

När det gäller studiet av ungdomar är det kanske inte metoderna i 
sig och den inomvetenskapliga öppenheten som är avgörande, utan 
snarare vilket förhållningssätt och vilken typ av relationer som etable-
ras mellan forskare och ungdomar. Det handlar om ett forskningsstrate-
giskt öppnande: att tydliggöra den egna sfärens position, d v s forsk-
ningens plats i relation till system och livsvärld.8 Det kan måhända 
vara frestande att luta sig mot den traditionella forskarrollen, där ung-
domarna reduceras till objekt och där teorier och metoder mer eller 
mindre tas för givna. Det förefaller dock som om svensk ungdoms-
forskning idag håller på att lämna detta synsätt. Samtidigt slår det mig 
vilken brist det råder på verkligt etnografiskt inriktade ungdomsstudier. 
Alla pratar om hur bra sådana är och att de borde göras, men få gör 
undersökningar av det slaget. Av det fåtal studier som trots allt 
genomförts i Sverige under senare år, är det några som särskilt förtjänar 
att nämnas. 

I projektet ”Kulturell produktion och reception i tre ungdomsgrup-
per” följde Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede på nära håll 
tre tonårsgäng som spelade rockmusik (Fornäs m fl 1988). Forskarna, 
alla med egna erfarenheter av rockmusik som lyssnare och 
medverkande i amatörband, deltog på repetitioner och konserter, 
genomförde intervjuer med ungdomarna såväl i grupp som enskilt, 
samt drog in ungdomarna i forskningsprocessen genom att låta dem 
läsa och reflektera över vad de skrivit. Resultatet redovisas i två 
böcker, Under rocken (1988) och Speglad ungdom (1990), där framför 
           
8 Dessa frågor utvecklas mera i Fornäs & Boëthius (1990 s 14 ff). 
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allt den senare beskriver vad som hände i mötet mellan ungdomarna 
och forskarna. Ungdomarna kommenterar vad forskarna skrivit om 
dem och forskarna reflekterar över sin egen roll och hur de själva 
påverkades i mötet med ungdomarna.9 

Helena Wulffs studie av gatukulturen bland unga tonårsflickor i 
London samt Thomas Öhlunds studie av rockbandet hör också till de 
mera intressanta etnografiska studierna, där framför allt närheten och 
vardagskontakterna med ungdomarna diskuteras.10 Hans-Erik Her-
manssons sociologiskt inriktade fältstudie av gatugängen kring Fri-
stadstorget i Eskilstuna, samt Kenneth Peterssons studie av makt och 
motståndsstrategier i ett tonårsgäng i Malmö, är båda exempel på fält-
studier där bytesförhållandet och relationen mellan forskaren och den-
nes informanter sätts på prov.11 I Hermanssons fall resulterade det i 
genomförandet av en film tillsammans med ungdomarna, medan det för 
Petersson innebar en total omprövning av hela undersökningsde-
signen.12 Ytterligare intressanta exempel på studier som skildrar vad 
som händer i mötet mellan forskare och ungdomar, denna gång i skol-
miljö, är Olle Holmbergs studie av videovåld samt Gun Malmgrens un-
dersökning av gymnasiekulturer.13 

 
 

Några exempel från mitt eget forskningsområde 
 
Även om det är ganska bekvämt och frestande att uppehålla sig vid vad 
andra har gjort, ska jag nedan med hjälp av några olika exempel för-
söka tydliggöra min egen roll som forskare och hur jag själv har han-
terat det material som jag har samlat in genom deltagande observation. 

I min forskning har jag försökt tillämpa ett slags strategiskt förhåll-
ningssätt.14 Det kanske bästa sättet att beskriva detta på är att jag som 

           
9 Fornäs, Lindberg & Sernhede (1990). 
10 Wulff (1988) och Öhlund (1988). 
11 Hermansson (1988) och Petersson (1990). 
12 I en senare artikel (Petersson 1993) reflekterar författaren, med hjälp av exempel 
från sin studie i Malmö, kring den etnografiska fältmetodens betingelser och släkt-
skap med andra fältmetoder, t ex de som används inom socialtjänsten. 
13 Holmberg (1988) och Malmgren (1992). 
14 För den som vill fördjupa sig ytterligare i dessa frågor hänvisar jag till metodap-
pendixet i min avhandling Att ta staden i besittning. Om ungas rum och rörelser i 
offentlig miljö (Lieberg 1992). Allmänna introduktioner och diskussioner kring des-
sa frågor finns hos Berner (1989) och Starrin m fl (1991). 
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forskare bär med mig en verktygslåda med många olika verktyg i. Jag 
försöker välja det verktyg som passar bäst i den konkreta situationen. 
Det innebär att valet av metod kopplas till olika faser i forsk-
ningsprocessen. Det innebär vidare att jag får olika roller i olika faser 
av projektet. Tillvägagångssättet kallas i metodhandböckerna för tri-
angulering.15 Det påminner om den strategi navigatören använder för 
att till sjöss utnyttja olika referenspunkter så att han lättare ska kunna 
avgöra skeppets exakta position. Valet av den ena eller andra metoden 
avgörs med andra ord i konkreta problemsituationer beroende på vilka 
resurser och andra möjligheter som står till förfogande. 

Den här typen av strategiskt förhållningssätt skapar möjligheter att 
välja datainsamlingstekniker på ett sådant sätt att de kompletterar var-
andra i så stor utsträckning som möjligt, och ger en så allsidig belys-
ning av problemet som möjligt (intervjuer, uppsatser, dagböcker, egen 
medverkan, öppna och dolda observationer, fotografering etc). Till-
vägagångssättet ger möjligheter att se skillnader mellan det som är och 
det som sägs. En sådan metodpluralistisk hållning innebär naturligtvis 
också begränsningar, t ex för metodernas förenlighet och kombi-
nationsmöjligheter. Liksom navigatören till sjöss kommer man förvisso 
ibland på fel kurs, går på grund eller stöter på en mina som gör att man 
måste ompröva hela eller delar av projektet.  

 
Att forska i sitt eget bostadsområde 
 
Under cirka tre års tid genomförde jag ett fältarbete i stadsdelen Norra 
Fäladen i Lund – ett område som jag själv har bott i sedan drygt tio år 
tillbaka.16 Syftet var att samla in material till en avhandling om hur 
ungdomar i tonåren använder olika platser och miljöer i det offentliga 
rummet för att skapa mening och sammanhang i tillvaron. Det var sam-
bandet mellan den byggda miljöns utformning och ungdomarnas 
faktiska beteenden och handlingsmönster som stod i fokus för mitt in-
tresse. Utgångspunkten var ungdomarnas eget bostadsområde, men jag 
följde dem också till andra miljöer för att se vad det offentliga stadsli-
vet överhuvudtaget betyder för dem. 

           
15 Denzin (1978 s 28) och Starrin m fl (1991 s 14). 
16 Se Lieberg (1992). För en utförlig beskrivning av fältarbetets uppläggning, ge-
nomförande samt en diskussion kring de metoder jag använde såväl i datainsamling 
som i analys och sammanställning, hänvisas till avhandlingens metodappendix. 
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En fråga som jag omedelbart fick ta ställning till var hur det skulle 
vara att forska i ett bostadsområde där jag själv bodde. Även om det 
fanns nackdelar bedömde jag ändå att fördelarna skulle överväga. För 
det första kunde jag utnyttja och bygga vidare på de kontakter med 
både ungdomar och vuxna som jag hade fått som boende och förälder. 
För det andra hade jag, i egenskap av tonårsförälder, fått tillträde till 
och delvis också hunnit bekanta mig med en del av de platser och 
ungdomsmiljöer som jag senare allt oftare skulle komma att besöka och 
vistas i. En av dessa var områdets fritidsgård, där jag som förälder 
vistats ett antal gånger i anslutning till någon danstillställning, disko-
tekskväll eller annan aktivitet som ungdomarna hade ordnat. Jag hade 
också varit med och ansvarat för öppethållandet av fritidsgården under 
vissa kvällar då personalen inte räckte till. Härigenom hade jag fått en 
god inblick i förhållandena på fritidsgården och lärt känna både 
personalen och de ungdomar som gick dit. 

En fråga som naturligtvis blev aktuell var hur de ungdomar och 
vuxna jag i egenskap av förälder tidigare hade lärt känna nu skulle 
uppfatta mig i rollen som forskare. Så här i efterhand kan jag inte påstå 
att ”rollbytet” blev något större problem. Jag var mycket noga med att 
tala om syftet med det jag höll på med. Jag sade att jag skulle skriva en 
bok om ungdomar och ungdomsliv på Norra Fäladen och att det fram-
för allt handlade om deras uteliv och fritid. 

Trots dessa fördelar har det naturligtvis också funnits problem och 
svårigheter förknippade med att forska i min egen boendemiljö. En 
sådan svårighet har med vuxen-/föräldrarollen att göra. Även om jag 
försökte vara tydlig med att berätta i vilken egenskap jag uppträdde och 
agerade, var ungdomarnas uppfattning av mig långtifrån självklar, 
vilket jag strax ska återkomma till. Min föreställning är att många 
ungdomar har svårt att hålla isär alla de roller som vuxna kan uppträda 
i. Det gällde så klart mig själv men kanske i ännu högre grad alla andra 
vuxna som uppträder i många olika roller samtidigt.17 Den största 
svårigheten har nog annars legat på det psykologiska planet. Det har t 
ex stundtals varit svårt att koppla bort engagemanget och forskaren i 
mig när jag har rört mig ute i området och någon i gänget plötsligt 
råkade dyka upp. Min nyfikenhet på ungdomarna och deras uteliv och 

           
17 Det kanske tydligaste exemplet på detta var kvarterspolisen som fanns med 
nästan överallt i området: som ”lärare” i skolan och på föräldramöten, som personal 
på fritidsgården, som jultomte på dagis, som ledare inom föreningslivet och – om 
så skulle behövas – som polis i full mundering och med möjlighet att ingripa. 
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mötesplatser omvandlades periodvis till ett krav på att jag skulle lära 
mig något nytt varje gång jag rörde mig ute i området. Men samtidigt 
har närheten och den omedelbara tillgången till både ungdomarna och 
området naturligtvis mestadels varit en fördel i sammanhanget. Nedan 
beskrivs fyra olika exempel eller episoder som jag mer eller mindre 
oväntat hamnade i när jag sökte kontakt med olika ungdomsgäng i 
området. 

 
”Misslyckandet” 
 
Den första kontakten var med ett gäng ungdomar som bestod av en 
kärna på sex till sju pojkar i 15-17-årsåldern, de flesta med invandrar-
bakgrund. De höll så gott som alltid till på fritidsgården eller ute i 
området. En av pojkarna, som jag hade kommit i kontakt med tidigare, 
var väldigt tillmötesgående och ställde omedelbart upp på flera 
improviserade intervjuer. Han övertalade också de andra i gänget att 
ställa upp på ett möte med mig. Jag berättade att jag höll på att skriva 
en bok om ungdomar och att jag ville ha kontakt med dem som rörde 
sig mycket ute i området. Första kontakten med gänget gick bra, tyckte 
jag, och vi avtalade tid för ett nytt sammanträffande. Men till detta kom 
bara två av killarna. Jag förklarade att det var hela gruppen jag ville 
träffa, inte bara de enskilda individerna. Jag fick göra en intervju med 
var och en av killarna men det var som att dra ut informationen med en 
tång. Intervjun utvecklades till något som mest liknade ett slags 
utfrågning eller förhör. Trots ihärdiga övertalningsförsök lyckades jag 
inte få det här gänget att ställa upp på några fler intervjuer. I stället fick 
jag erfara hur det är att få cykeln ”luftad” ett antal gånger, och när jag 
slutligen fick båda däcken sönderskurna, förstod jag att dessa killar inte 
ville ha med mig att göra. Senare fick jag veta att några av dem hade 
varit föremål för polisens och socialförvaltningens åtgärder och jag 
antog att det var av rädsla för att jag skulle tjalla på dem som de inte 
ställde upp. De betraktade mig som ännu en av de där 
”myndighetspersonerna” som ständigt lägger sig i vad de håller på 
med. Lojaliteten mellan gängmedlemmarna var i detta fall stark och en-
tydig. 

Av detta ”misslyckande” lärde jag mig flera saker. För det första att 
man måste ha stort tålamod i kontakterna med ungdomarna. Det går 
inte att forcera fram en kontakt eller relation. Ungdomarna måste 
uppleva att kontakten också byggs upp på deras villkor och utifrån 
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deras förutsättningar och intressen. Kanske kom jag helt enkelt in i fel 
skede eller i en känslig period då de kände sig hotade eller särskilt ut-
satta av myndigheterna. Under de fåtal intervjuer som trots allt kom till 
stånd tillämpade de ”tigandets taktik” (Fornäs m fl 1990 s 57). Oviljan 
att låta sig intervjuas kan ha att göra med deras erfarenheter av 
socialförvaltningen och andra myndigheter, där varje närgående fråga 
tolkades med misstänksamhet och som inledning till en kontrollåtgärd. 
Ungdomar som sysslar med kriminalitet bygger också gärna upp 
speciella relationer, såväl inom gruppen som i förhållande till vux-
envärlden och myndigheterna (Petersson 1990). För det andra måste 
relationen bygga på ömsesidigt förtroende. Killarna i det här gänget var 
naturligtvis nyfikna på mig samtidigt som de inte kunde vara säkra på i 
vilken skepnad jag skulle dyka upp nästa gång. Det är väldigt lätt att 
man som forskare kopplas ihop med andra myndighetspersoner. Det 
var kanske inte så konstigt att jag i deras ögon betraktades som en 
skum figur eftersom jag tidigare hade intervjuat både kvarterspolisen 
och socialförvaltningens fältsekreterare. Vad hade dessa personer sagt 
till mig? Det hjälpte inte hur jag än förklarade min nuvarande situation. 

En annan förklaring till mina svårigheter med det här gänget kan ha 
med etnicitet att göra. Ungdomar och kanske speciellt invandrarung-
domar utvecklar egna strategier för att klara av mångfalden och skapa 
en viss ordning och förutsägbarhet i kontakterna med varandra och med 
omgivningen. Många invandrarungdomar tycker det är svårt att få 
kontakt med svenska ungdomar, som de uppfattar som alldeles för 
instängda och inte ger tillbaka det man har gett i förtroende (Ehn m fl 
1987). När ungdomarna från Norra Fäladen åker in till centrum i stora 
blandade gäng, känner de sig ofta nerklassade av diskotekvakter och 
jämnåriga ungdomar från andra stadsdelar. Då sväller lokalpatriotismen 
och de etniska gränserna suddas ut. Den lokala tillhörigheten blir i 
sådana situationer viktigare än den nationella. Men i förortens 
relationer mellan lika gäng blir etnicitet, klass, kön, etc, viktiga som 
revirgränser. Även om man försöker tona ner de etniska skillnaderna, 
är det dagliga livet genomsyrat av etniska olikheter och gränser. Man 
måste vara både tuff och tolerant på samma gång. Det var i detta 
mönster jag klev in. Utan att vara medveten om var gränserna gick, 
mellan vilka grupper det rådde ”krig” respektive ”fred”, sökte jag 
kontakt med det här gänget och någonstans gick det snett. Kanske var 
jag alltför naiv och ivrig att komma igång för att se och förstå de kul-
turella gränserna och skillnaderna. Kanske såg de mig som ännu en 
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ointressant ”svensk” som de i och för sig kunde lita på, men som de 
förmodligen själva inte skulle ha någon glädje av att samarbeta med.  

Med detta exempel har jag också velat antyda att etnografisk fält-
forskning inte bara är en vetenskaplig metod, utan också kan sägas ha 
släktskapsförhållanden med olika typer av institutionell maktutöv-
ning.18 Petersson (1993) menar att etnografin använder sig av metoder 
som är nära besläktade med de arbetssätt, främst den form av upp-
sökande och sonderande nätverksarbete, som bland annat tillämpas 
inom socialsektorn, polisen och fritidssektorn, inte bara i Sverige utan 
även i de övriga nordiska länderna. Arbetsformen kan karakteriseras 
som en form av institutionell samverkande praktik, där alla ungdomar i 
en miljö blir betraktade som potentiella riskfaktorer (s 19). Tanken att 
det är bättre att förebygga än att bota är i och för sig inte särskilt ny i 
behandlingssammanhang. Det nya är den höga prioritet metoden fått 
och de tekniker man använder. När de individuella behandlingsme-
toderna framstår som otillräckliga och när man inser att det inte går att 
utrota eller behandla bort sociala problem, försöker man i stället 
förhindra deras uppkomst.19 

En del element i dessa sociala praktiker finns enligt Petersson ock-
så inhysta i den etnografiska metoden. Det handlar då inte i första hand 
om att försöka definiera den etnografiska metoden som disciplinär i sig 
själv, utan snarare att försöka visa att den ”opererar via i princip samma 
typ av makttekniker” (s 23). Om detta resonemang appliceras på min 
egen roll som deltagande fältforskare i området kan följande 
konstateras: Förutom att vara en representant för forskarvärlden och 
universitetet framstod jag också som lite av en ”kompis” och ”faders-
figur” och som lite av en ”fixare”, som ställde upp på ungdomarna och 
hängde med på deras aktiviteter. Jag blev därmed ännu en av de där 
diffusa personerna som inom ramen för ett ”sonderande nätverks-
arbete” gled runt i olika ungdomsmiljöer och registrerade vad jag såg 
och upplevde. Det är mot denna bakgrund vi ska se de här killarnas 
skepsis mot mig eller som de sa: ”Inte en sån till!”  

 
           
18 Petersson (1993) gör en intressant genomgång och belysning, bl a med utgångs-
punkt från Foucault (1975/1987 och 1984/1986), av förhållandet mellan etnografin 
och olika former av myndighetsutövning. 
19 Denna typ av handlingsstrategi hos välfärdsstaten har i andra sammanhang be-
skrivits i termer av ”okunnig välmening” (Mosesson 1991) och ”välviljans 
förtryck” (Jacobson 1991). Se även t ex Langager (1985) och Schmidt & 
Kristensen (1986). 
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”Fadersfiguren” 
 
Besviken över att inte ha fått kontakt med gänget på fritidsgården bör-
jade jag istället att sondera terrängen inom föreningslivet. Genom den 
lokala handbollsföreningen i området, som jag själv en gång tillhört, 
kom jag i kontakt med ett tjejgäng. Flickorna hade egentligen inte 
träffats genom handbollen, utan utgjorde ett utpräglat skolgäng som 
hade hängt ihop sedan låg- och mellanstadiet. Sammanlagt bestod 
gänget av åtta flickor, 15-16 år gamla. Fyra av dem spelade handboll 
och de brukade nästan alltid stanna kvar en stund i handbollshallen 
efter träningen för att umgås, prata eller göra något annat. Det var på så 
sätt jag upptäckte dem första gången. De var mycket lätta att få kontakt 
med och redan första gången jag berättade om vad jag höll på med blev 
de intresserade. De berättade om sitt gäng och att de nästan alltid höll 
ihop på fritiden och under helgerna. Bara någon vecka senare blev jag 
presenterad för de övriga flickorna i gänget och vi bestämde att träffas 
några gånger för att tillsammans prata igenom vad min undersökning 
skulle innebära.  

Under det närmaste året träffade jag flickorna i det här gänget re-
gelbundet. Jag intervjuade dem både enskilt och i grupp. Intervjuerna 
gjorde jag oftast i deras egna miljöer, d v s utomhus, på skolan eller i 
handbollshallen, men så småningom började vi också träffas hemma i 
min bostad. Så gott som alla intervjuer spelade jag in på band som re-
digerades i efterhand. Flickorna tog mig med till olika platser i området 
där de brukade hålla till, och vi gjorde gemensamma bussresor till 
innerstaden där vi besökte deras olika favoritställen. De visade mig hur 
de rörde sig i innerstaden när de gick runt för att handla eller titta på 
folk. Vid dessa tillfällen förde jag i efterhand kontinuerliga anteck-
ningar om vilka platser vi varit på, vad vi hade pratat om och vilka vi 
hade träffat. Periodvis skrev flickorna själva dagbok där de antecknade 
olika platser de besökt och situationer som de varit med om. Mina 
kontakter med det här gänget innebar också att flickorna anförtrodde 
mig en hel del privata saker. Det var dels sådant som gällde relationen 
mellan de olika gängmedlemmarna, dels sådant som inte alls hade med 
forskningsuppgiften att göra men som ändå innebar att min relation till 
flickorna påverkades och förändrades. Jag hamnade då närmast i ett 
slags terapeutisk situation som stundtals blev svår att skilja från den 
vanliga intervjusituationen. Jag försökte lösa detta genom att kanalisera 
över merparten av kontakten på en annan vuxen person inom förening-
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en, samtidigt som jag tonade ner kontakten med gänget och återvände 
till skrivbordsarbetet. Att jag fick så fin kontakt med det här tjejgänget 
tror jag delvis beror på att flickor i den här åldern är mer 
samtalsbenägna än pojkar. De är mer mogna och också vana vid att tala 
om känslor och relationer till andra människor. 

 
”Kompisen” 
 
Samtidigt som jag var engagerad i tjejgänget sökte jag mig tillbaka till 
fritidsgården. Det hade gått ett år sedan sist och både personal och ung-
domar höll på att bytas ut. Det gäng som jag hade misslyckats med 
tidigare höll på att upplösas och pojkarna hade i stort sett slutat besöka 
fritidsgården. I stället höll ett nytt gäng på att bildas där. Det var ett 
blandat gäng bestående av fyra flickor och fyra pojkar. Samtliga gick 
på högstadiet, utom en av flickorna som var något äldre än de övriga. 
Kring denna kärngrupp fanns en krets på 10-15 andra ungdomar som 
stundtals anslöt sig till gänget. Det var egentligen delar av flera mindre 
kamratgrupper som nu höll på att slås ihop till ett större gäng. 

Mina första kontakter med det här gänget blev mycket trevande och 
försiktiga. Jag försökte vinna deras förtroende genom att öppet de-
klarera vad jag höll på med, samtidigt som jag försökte undvika att 
tränga mig på. Jag berättade om min bok och att jag besökte fritidsgår-
den för att komma i kontakt med ungdomar som ville berätta om sin 
fritid och sitt uteliv. Men den här gången nöjde jag mig med att bara 
vistas på fritidsgården. Jag satt och pratade med ungdomarna om allt 
möjligt, spelade spel och biljard, drack kaffe med personalen och gick 
runt i största allmänhet. När jag kom hem på kvällen skrev jag ner de 
viktigaste intrycken i min anteckningsbok.  

En gång hade jag kameran med mig, vilket väckte ungdomarnas 
nyfikenhet.20 Jag berättade att jag gärna ville fotografera platser i områ-
det där ungdomar brukar samlas. Då föreslog några av killarna i gänget 
att vi skulle gå ut tillsammans och ta några bilder på de ställen där de 
brukade hålla till. Detta blev upptakten till en mera etablerad kontakt 
med medlemmarna i gänget. Under rundvandringen i området, vilken 
uppenbarligen kom att bli ganska avgörande för deras bild av mig, 
hittade de på diverse upptåg och konstiga saker för att testa mig: de 
           
20 I USA finns en hel del exempel på hur fotografering har använts eller varit ut-
gångspunkt i sociologisk och etnologisk forskning, men i Skandinavien är sådana 
exempel relativt få (Hanssen 1952/1977, Becker 1980 och Rosengren 1991). 
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skrek och ropade obscena ord till personer vi mötte; de behandlade 
olåsta cyklar och andra lösa tillhyggen som kastredskap; de klättrade, 
sparkade, hoppade och utstötte diverse oljud som fick människor i 
omgivningen att dra djupa andetag. Det hela avslutades med ett besök i 
områdets utkant där stambanan med stockholmstågen passerar. Här 
förevisades jag vem som vågade stå kvar längst på rälsen när tåget 
närmade sig i hög hastighet och med sirenerna påslagna. 

Utmattad återvände jag hem och skrev i min anteckningsbok: ”Hur 
ska jag någonsin få ut något vettigt ur dessa killar?” Senare, då jag fått 
lite mera distans till denna och liknande händelser, förstod jag att även 
flams, upptåg och utspel av olika slag kan betraktas som en typ av vär-
defulla data och tolkningsbar information.21 Willis (1977/1983) betonar 
t ex betydelsen av ”att ha roligt”, ”få sig ett skratt” (having a laugh), 
som ett viktigt redskap i formandet av skolans motkultur. Efter denna 
händelse visade det sig också att jag fick bättre kontakt med gänget och 
framför allt med killarna. Tjejerna hade varit lättare att få kontakt med 
redan från början. Det kändes ungefär som att jag hade bestått provet. 
Nu var jag godkänd av gänget. Så småningom kunde jag börja göra 
mera systematiska intervjuer med de olika medlemmarna i gänget. 
Flickorna var meddelsamma och hade mycket att berätta. I början var 
de ganska försiktiga och återhållsamma men efterhand som deras 
osäkerhet inför mig släppte blev de alltmer öppna och pratsamma. 
Liksom tjejerna i det andra gänget tog de också med mig ut till 
”hemliga”platser i området där de brukade hålla till. Vid dessa tillfällen 
hade jag ofta kameran med mig och sedan träffades vi några dagar 
senare och tittade på bilderna. Pojkarna var betydligt svårare att 
intervjua. De var mera fåordiga och hade nästan ingenting att säga när 
vi satt i själva intervjusituationen. Det var väl okey att snacka med mig, 
men så mycket att berätta hade de ju inte. Då var det betydligt lättare 
att få kontakt med dem i anslutning till någon aktivitet eller händelse 
som de var inblandade i. Det var också på så sätt som min roll stundtals 
gled över från ”reportern” till ”den medverkande”. 

Även om forskning måste innehålla element av systematik och 
ordning, var det mycket slumpen som avgjorde vilka vardagliga situa-
tioner jag blev vittne till. Jag gick ofta runt ute i området med kameran 
och fotograferade. I början trodde jag att kameran skulle ge ett 
           
21 Betydelsen av att ta med den här typen av data understryks i flera etnografiska 
studier. Se t ex Corrigan (1979), Wulff (1988 s 46f), Willis (1977/1983 s 77ff) och 
Petersson (1990 s 3ff). 
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avskräckande intryck men det var precis tvärtom. ”Kan inte vi också få 
vara med på en bild”, var den vanliga kommentaren från ungdomarna. 
Jag använde kameran både som ett metodologiskt hjälpmedel och ett 
beskrivande redskap. Genom att låta ungdomarna själva fotografera de 
ställen de helst sökte sig till och ansåg som viktiga, fick jag insyn i 
miljöer och sammanhang som annars skulle vara svåra att dokumen-
tera. Fotograferandet och genomgången av bilderna efteråt blev också 
en viktig inkörsport till fortsatta och fördjupade diskussioner om de 
händelser och platser de hade dokumenterat.  

Under sommarhalvåret vistades jag en hel del nere på torget i cent-
rumanläggningen där gårdsgänget och andra ungdomar från stadsdelen 
brukade samlas. Jag gjorde ofta spontana besök på fritidsgården för att 
se vad som var på gång. Vid dessa tillfällen drogs jag in i alla möjliga 
sorters samtal. Bland killarna kunde det handla om tjejer och sex; om 
att supa och festa; om fotboll och annat. Flickorna pratade mycket om 
killar och om relationer överhuvudtaget. Men mest handlade det om 
triviala frågor som t ex vad som hänt i skolan, om något bra TV-
program eller vad som skulle hända till helgen.  

Det var vid ett sådant tillfälle som jag fick höra talas om killarnas 
vandringar nere i ”kloakerna”. Först trodde jag att ”kloakerna” bara var 
ytterligare ett symboliskt uttryck i deras i övrigt välförsedda vokabulär 
och sätt att uttrycka sig. Men ganska snart förstod jag att det rörde sig 
om något helt annat. När jag därför frågade dem rakt på sak vad det var 
de höll på med, fick jag utan förvarning ett erbjudande att hänga med 
nästa gång de skulle dit. ”Vi samlas på torget klockan 6 på torsdag 
kväll. Ta på dig stövlar och oömma kläder och se till att du har en bra 
ficklampa med dig”, var det enda de sade. Jag trodde förstås att de drev 
med mig och att de skulle utsätta mig för ännu ett prov. Samtidigt sade 
mig min nyfikenhet och intuition att det här tillfället fick jag inte missa. 

Sagt och gjort. Jag infann mig på avtalad tid och plats där två av 
ungdomarna mötte mig. De andra skulle ansluta senare. Under den ki-
lometerlånga vägen genom bostadsområdet och ner till kulvertsyste-
mets ingång, förklarade de för mig vad det var som väntade mig. Det 
var inte utan att min egen ungdoms äventyrslust väcktes till liv igen när 
vi stod där i vattenplasket i mynningen till det gigantiska cementröret 
som utgjorde ingången till dagvattensystemet. Här gällde det att för en 
gångs skull glömma bort forskaren i mig. Här var det inte jag som 
visste bäst. Här var det ungdomarna som var experterna. Nu skulle de 
visa mig något som de hade varit med om, men inte jag. 
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Därefter följde ett underjordiskt äventyr som kom att omfatta en 
drygt tre kilometer lång vandring inne i ett slutet kulvertsystem, mesta-
dels i hukande ställning, i decimeterhögt vatten och med spindlar och 
andra insekter hängande i taket. Spaltutrymmet i denna artikel tillåter 
inte att närmare redogöra för denna närmast osannolika händelse. Men 
man kan ju naturligtvis fråga sig vad det var för vetenskaplig metod 
som hade lett mig ner i detta drypande inferno: Hade det 
överhuvudtaget med vetenskap att göra, detta klafsande i decimeterhögt 
vatten mot något okänt mål långt därinne? 

På den frågan vill jag absolut svara ja. För det första vill jag hävda 
att mycket av det som sades och utspelades under denna underjordiska 
vandring, med påföljande ”eftersnack”, förmodligen aldrig hade 
kommit fram om jag inte hade utsatt mig för denna eller liknande 
situationer. Det gällde framför allt olika aspekter på relationen mellan 
killarna i gänget. Genom att dela en upplevelse som helt och hållet ut-
spelades på deras villkor, blev rollerna plötsligt omvända. Här var det 
killarna som var experterna och som kunde visa mig någonting som jag 
som vuxen aldrig hade varit med om. Samtidigt som jag kunde ta del 
av deras samtal och beteenden blev jag själv en del av den dialog och 
de händelser som utspelades. Efter denna gemensamma upplevelse var 
killarna också betydligt mera öppna mot mig. De verkade nu ha fullt 
förtroende för mig och visade också mera respekt för det jag höll på 
med. Flera år senare, när forskningsarbetet var avslutat, gjorde vi ett 
radioprogram tillsammans om de makabra händelserna under 
kloakvandringarna (Lieberg & Janzon 1992). Dessutom gick det nu 
mycket lättare att prata med dem också om mera känsliga frågor. 

 
”Spionen” 
 
Under våren 1990 samlade jag in uppgifter om ungdomars beteende 
och rörelser i två varuhus i Lund.22 Då använde jag mig av en metod 
som jag kallar förföljelsestudier. Det gick till så att jag slumpmässigt 
fångade upp ungdomar utanför entrén och på avstånd och utan att ge 
mig till känna följde dem inomhus, tills de lämnade varuhuset. På en 
särskild karta ritade jag in deras rörelser och förflyttningar i varuhuset. 
Jag noterade också särskilda beteenden som t ex när de stannade till för 
att granska, prova eller köpa en vara, om de pratade med någon de 

           
22 Studien finns redovisad i Lieberg (1991). 
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mötte eller om något annat av intresse inträffade.23 Sammanlagt gjorde 
jag ett 50-tal observationer, omfattande drygt hundra ungdomar i 
tonåren. Syftet var närmast att komplettera den kunskap om 
köpmiljöerna jag redan hade skaffat mig via kontakterna med ungdo-
marna på Norra Fäladen, med ett material som bygger på deltagande 
observation på platsen. Här var det således inte alls ungdomarna från 
Norra Fäladen, utan snarare varuhuset och dess besökare som var i 
blickpunkten. Detta är ett exempel på hur jag som forskare genomgick 
ett rollbyte och iklädde mig rollen som ”spion” – måhända ett tveksamt 
tillvägagångssätt eftersom de ungdomar som observeras inte fick reda 
på att de blev observerade. Å andra sidan var inte ungdomarna från mitt 
eget fält inblandade och jag hade så att säga ingen särskild relation till 
dem jag observerade – vilket naturligtvis underlättade mitt ”spioneri”. 
Detta var i stort sett också min enda möjlighet att samla in denna typ av 
uppgifter. Observationerna var dessutom relativt blygsamma båda vad 
gäller tiden de pågick och vad som observerades.  

 
 

Den kommunikativa processens olika faser 
 
Med dessa exempel har jag velat fästa uppmärksamheten på den kom-
munikativa processens olika faser och stadier i relationen mellan fors-
karen och dennes informanter. Vad det handlat om är att ta sig igenom 
olika faser i processen från okänd forskare till samarbetspartner och 
medaktör. I stort sett skulle dessa faser kunna beskrivas i termer av (1) 
presentation, (2) initiering och prövning, (3) acceptans/avvisning samt 
(4) relation/icke relation. Denna process och dessa faser har som 
framgått sett olika ut och tagit sig olika uttryck när det gäller de olika 
gäng och kamratgrupper jag har följt. Processen har knappast varit 
enkel och förutsägbar. Snarare har det varit ett tålamodsprövande ”trial 
and error”-arbete med både framgångar och misslyckanden. Det har 
också handlat om att pendla mellan olika roller i förhållande till 
ungdomarna. För att återknyta till den inledande modellen för deltagar-
/observatörsrollen, kan jag knappast placera in mig själv i någon sär-
skild ruta i modellen. För det mesta fungerade jag nog som ”reportern” 
när jag öppet observerade vad som försiggick i de miljöer och 
sammanhang som jag deltog i. Vid vissa speciella tillfällen, som t ex i 
           
23 Intressant att notera var att endast ett fall av snatteri kunde konstateras bland 
ungdomarna. Däremot såg jag flera fall av snatteri bland vuxna varuhusbesökare. 
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samband med kloakvandringen och i förhållande till vissa av ungdo-
marna, utvecklades efter hand något av en ”kompisroll”, där jag mer 
eller mindre omedvetet fick rollen av ”medverkande”. Vid andra tillfäl-
len, t ex då jag genomförde förföljelsestudierna i varuhus och köpmil-
jöer, var min roll närmast ”spionens”.24 Att överhuvudtaget bara vistas 
ute i ungdomsmiljöerna och på ett naturligt sätt försöka smälta in i 
olika sammanhang (”just being around”) kan ju också betraktas som en 
form av spioneri. Som forskare har jag således pendlat mellan olika 
roller i olika faser av min studie. Den enda roll i modellen som jag 
direkt undvikit/undgått är ”wallraffaren” som ur etisk synvinkel måste 
betraktas som den mest kontroversiella kategorin. En viss grad av 
förtegenhet kan dock enligt min mening vara befogad i den här typen 
av fältarbete så länge man bara redovisar sina bevekelsegrunder. 
Annars skulle värdefull kunskap om t ex maktutövning och olika makt-
strukturer i samhället förmodligen gå förlorad.  

Det första av de exempel jag beskrev aktualiserade frågan vad man 
gör med sitt ”misslyckande”. Och var det verkligen ett misslyckande? 
Det som vid första anblicken ser ut som ett sådant kan ju också vändas 
till något positivt och kreativt. Ska man luta sig mot handböckerna eller 
ta råd av kollegorna? Kanske rannsakar man sig själv och frågar vilket 
fel man gjorde. Kanske kommer man fram till att man är en dålig 
forskare. Ett mer konstruktivt sätt är kanske att ta ”misslyckandet” till 
utgångspunkt för ett mera genomtänkt reflekterande kring betingelserna 
i den här typen av fältforskning. I stället för att gå vidare enligt den 
utstakade planen och välja en ny grupp kunde jag naturligtvis fördjupat 
mig i betingelserna kring invandrargängets aviga inställning till mig. 
Det hade dock förmodligen ändrat hela den ursprungliga fältforsk-
ningens förutsättningar och kanske resulterat i ett helt annat forsknings-
projekt. I det andra exemplet blev jag accepterad mer eller mindre från 
början, mycket tack vare att några av flickorna visste vem jag var. 
Samtidigt fördjupades och utvecklades samarbetet genom en mot-
prestation från mig – något som i sin tur skapade osäkerhet hos mig om 
hur och när forskningsarbetet skulle avslutas. Här måste de praktiska 
och forskningsmässiga syftena vägas mot mera personliga och känslo-
mässiga avväganden. I mitt fall löste det sig genom de kontakter jag 
hade inom föreningslivet, samt att jag efter avslutat forskningsarbete 
kunde fortsätta att ha kontakt med några av flickorna i det här gänget. 

           
24 Se mera härom i Lieberg (1991). 
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Det tredje exemplet visar närmast på vad man kan råka ut för när 
ungdomarna vill pröva och testa vad man går för som vuxen; att man 
ibland också måste vara beredd på att ställa upp på deras villkor och 
intressen för att bli accepterad och respekterad. Det handlar om 
öppenhet och ärlighet i förhållande till dem man studerar och att man 
också är beredd på att bjuda på sig själv. 

Samtidigt måste man acceptera att det ibland krävs särskilda meto-
der för att få fram en viss kunskap. Detta kan illustreras med det fjärde 
exemplet, där det krävdes en dold metod för att få fram relevanta 
upplysningar. I det här fallet var det inget större problem på grund av 
att mitt ”spioneri” inte drabbade de ungdomar som jag hade byggt upp 
en relation till. 

Finns det då något gemensamt i de fyra exempel jag har redovisat? 
Ja, samtliga handlar ju om ungdomarnas förhållande till mig som 
vuxen. Tonåringars förhållande till vuxenvärlden präglas under adoles-
censen av ett minst sagt ambivalent synsätt. Å ena sidan ska de frigöra 
sig och bryta banden med de vuxna och bli självständiga medborgare. 
Å andra sidan söker de kontakt och konfrontation för att lära sig förstå 
och tolka vuxenvärlden. Vuxnas reaktion på ungdomarna är också 
ambivalent och osäker och präglas ömsom av kärlek och omsorg, 
ömsom av regler och försök till disciplinering. Allt detta påverkar 
naturligtvis forskningsprocessen och kommunikationen och relationen 
mellan mig och ungdomarna. 

 
 

Den deltagarorienterade forskningens relevans och 
giltighet 
 
Redovisningen av empiri och bearbetningen av data utgör problem för 
etnografiska studier. Här finns knappast några standardiserade hand-
grepp. Risken är stor för att antingen få långa deskriptiva sjok utan 
teori eller också att man missar att redovisa väsentliga delar av sin 
empiri. En annan svårighet när det gäller etnografisk fältforskning är att 
delar av forskningsprocessen och metoden inte går att förklara. 
Däremot går det, som jag har försökt visa, att med konkreta exempel 
beskriva vad det är man gör. Det innebär samtidigt att undersökningens 
giltighet i stort sett kommer att handla om den allmänna trovärdigheten. 
I vilken utsträckning man blir accepterad bland ungdomarna och i 
forskarsamhället hänger således på vilket förtroende man lyckas skapa 
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som individ respektive forskare. För lojaliteten finns där säkert, både 
gentemot ungdomarna och forskarsamhället.  

Som samhällsforskare ställs man alltså inför beslut som handlar om 
valet mellan noggrannhet och relevans. Här ligger det nära till hands att 
tänka sig att om man i alltför hög utsträckning böjer sig för de 
noggrannhetskrav m m som forskarsamhället ställer, så riskerar forsk-
ningen att bli ointressant för praktiker. Men om man å andra sidan allt 
för mycket böjer sig för relevanskravet riskerar man att komma till 
korta när det gäller upprätthållandet av en teoretiskt kvalificerad och 
grundläggande ungdomsforskning. Sådan forskning utgör när allt 
kommer omkring faktiskt grunden för den typ av resultatorienterade 
studier som praktiker efterfrågar. Det är också på det här området som 
äldre svensk ungdomsforskning mött mest kritik (Stafseng 1989). Det 
finns således inte något enkelt svar på det dilemma som skisserats 
ovan. Möjligen kan en rollfördelning enligt den av Dahlgren (1992) 
tidigare redovisade kompetensmodellen, där forskaren respektive 
deltagarna bidrar till kunskapsprocessen med just det de är bäst på, vara 
en framkomlig väg. 

En annan fråga gäller hur tillförlitliga de metoder är som jag har 
använt mig av. Ett vanligt sätt att diskutera detta på är att ställa sig frå-
gan om en annan forskare med samma kompetens och förutsättningar 
skulle komma fram till samma resultat. Detta måste dock betraktas som 
en ytterst hypotetisk fråga. För även om man hittar en sådan forskare 
skulle denne förmodligen med sin bakgrund och sina utgångspunkter 
välja en annan teoretisk referensram och analysmodell för tolkningen 
av sina data.  

Resultatens giltighet kan också diskuteras mot bakgrund av olika 
undersökningseffekter. I positivistiskt inriktade studier framhålles ofta 
betydelsen av att ”verkligheten” inte får påverkas av undersökarens 
närvaro eller åtgärder. Naturligtvis kan det vara relevant att fråga sig 
vad min närvaro i ungdomarnas naturliga miljöer betydde för deras sätt 
att uppträda och bete sig. Att påstå att min närvaro på t ex fritidsgården 
eller centrumtorget inte skulle ha påverkat ungdomarna alls, är 
naturligtvis otänkbart, speciellt om man inkluderar den första tidens 
nyfikenhet. Men det som är intressant i sammanhanget är i vilken ut-
sträckning min vistelse i dessa miljöer har påverkat tolkningen av det 
jag hört och sett samt om det fanns någon annan metod än deltagande 
observation som kunde ha gett mig samma eller bättre information. 
Själv anser jag att jag vistades tillräckligt mycket i dessa miljöer för att 
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ungdomarna så småningom skulle vänja sig vid min närvaro. Jag var 
också noggrann med hur jag uppträdde vid dessa tillfällen. Jag hade t 
ex aldrig anteckningsbok och bandspelare med mig om det inte gällde 
en avtalad tid eller intervju. Jag gjorde ofta spontana besök i deras 
miljöer och deltog gärna i deras aktiviteter – vilket oftast väckte 
uppskattning. Här menar jag således att mitt sätt att närma mig ungdo-
marna och det faktum att jag har använt mig av flera olika metoder i 
datainsamlingen, bör ha minskat risken för denna felkälla. 

Jag har försökt undvika rena missförstånd och feltolkningar i mate-
rialet genom att konfrontera några av ungdomarna med mina resultat. 
På så vis kunde några smärre felaktigheter rättas till. Däremot har jag 
inte låtit dem ta del av mina egna analyser och tolkningar, eftersom 
dessa bygger på sammanställningar och jämförelser av vad flera olika 
personer har sagt. Analyserna innehåller dessutom ställningstaganden 
och slutsatser som jag själv ensam måste ansvara för. 

 
 

Typ av kunskap 
 
Vad är då möjligt att uppnå genom intervjuer och observationer i etno-
grafiskt orienterade undersökningar? Antropologen Clifford Geertz 
(1973) har uttryckt det så här: ”Man behöver inte veta allt för att förstå 
någonting.” Den etnografiska metoden ger oss erfarenheter av, snarare 
än vetande om, saker och ting. Det handlar om att söka efter mening 
snarare än sanning. Det handlar också om att hitta nycklarna till de rätta 
situationerna där en dialog uppstår. Att försöka ge porträtt, bilder av 
verkligheten sett ur olika individers och gruppers perspektiv. Att släppa 
fram reflexioner och associationer, koncentrera sig på uppfattningar, 
hållningar och attityder i lika hög grad som att studera faktiska beteen-
den och handlingar. Att tolka och förstå symboliska handlingar och 
beteenden. Det gäller med andra ord att försöka se brotten mellan det 
som är och det som sägs (Ehn & Klein 1989). 

Avslutningsvis kan man naturligtvis fråga sig om det som jag har 
behandlat här är något som är typiskt inom fältet ungdomsforskning. 
Naturligtvis inte, men vissa aspekter tror jag tydliggörs mer inom detta 
område. I den etnografiskt orienterade fältforskningen ingår kun-
skapsproduktionen i kommunikationsprocessen. Men det är fortfarande 
forskaren som är domare och som väljer vad som ska tas fram och 
belysas. En lösning på detta skulle kunna vara att ge ungdomarna större 
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uppgifter i forskningsarbetet, t ex genom att låta dem vara med och 
formulera forskningsfrågorna, medverka aktivt i redovisningen av 
projektet etc. De kunde redan under arbetets gång göras delaktiga i 
skrivandet, kommentera utkast och kanske t o m skriva vissa avsnitt 
själva. Parallellt med forskningsprojektet kunde man också arbeta till-
sammans i olika konkreta projekt, som t ex att göra en film eller video 
tillsammans, ställa samman en utställning eller skriva enklare de-
battartiklar. En del av dessa saker görs och själv provade jag mer eller 
mindre framgångsrikt att låta ungdomarna läsa och ta del av sina egna 
intervjuer, gå ut och fotografera olika miljöer, skriva dagbok samt göra 
ett radioprogram (visserligen i efterhand) etc. Jag tror fortfarande att 
det finns mycket mer att göra när det gäller att uppnå en bra 
kommunikation och arbetsfördelning mellan forskaren och dennes 
informanter i syfte att få fram relevant kunskap. Men relationen och 
kommunikationen får inte bli ett mål i sig. Jag tror t ex det är viktigt att 
erkänna de skillnader som finns mellan forskarens praxis och 
ungdomarnas, liksom de gränser som finns mellan empiri och teori. I 
stället för att försöka dölja dem eller arbeta bort dem, tror jag vi bör 
sträva efter att lyfta fram dem och arbeta medvetet utifrån de 
begränsningar som ligger i forskningsprocessen och den logik och 
särart som forskningsarbete faktiskt innebär. Visst kan ungdomarna 
dras in mer aktivt i forskningsarbetet, framför allt i problemformule-
ringsfasen, men samtidigt har vi som forskare kvalifikationer och 
intressen som går utöver ungdomarnas. Jag tänker då framför allt på det 
teoretiska arbetet och analysen av det insamlade materialet, där det 
gäller att sätta in resultaten i ett större och mera övergripande samman-
hang. Överblicken och den analytiska förmågan, tillsammans med den 
teoretiska ambitionen, får inte försummas hur bra kontakt man än 
strävar efter med de individer eller grupper man forskar på. 

Den kvalitativt inriktade och deltagarorienterade forskningen har 
vunnit allt större erkännande inom olika discipliner, inte minst inom det 
forskningsfält som berör ungdomar och ungdomskultur. Till en del 
beror nog detta på att denna forskning fortfarande ligger en bit utanför 
de dominerande vetenskapliga maktcentra som styr forskningen. 
Samtidigt ger den kvalitativt inriktade forskningen möjligheter till 
större förklaringsvärde när det gäller att tolka och förstå de alltmer 
komplexa frågorna kring ungdomars uppväxtförhållanden. Man skulle 
kunna säga att ungdomsforskning i allt högre grad har kommit att hand-
la om att söka mening och förståelse snarare än sanning. 

196 



ATT FORSKA OM UNGDOM 

 
 

Litteratur 
 
Bay, Joi & Kirsten Drotner (red) (1986): Ungdom, en stil, et liv. En bog om ung-

domskultur, København: Tiderne skifter. 
Becker, Howard B (1980): ”Aesthetics and truth”, i Culture and Society, 

July/August. 
Berglund, Göran (1985): Den etnografiska ansatsen. Ett aktuellt inslag i 

pedagogisk forskning, Uppsala universitet: Pedagogiska institutionen. 
Berner, Boel (1989): Kunskapens vägar, Lund: Arkiv. 
Beronius, Mats (1991): Genealogi och sociologi. Nietzsche, Foucault och den so-

ciala analysen, Stockholm / Stehag: Symposion. 
Blumer, Herbert (1969): Symbolic interaction. Perspective and method, Los Ange-

les / London: University of California Press. 
Bogdan, Robert & Steven Taylor (1984): Introduction to qualitative research me-

thods, New York: John Wiley & Sons. 
Callewaert, Staf & Bengt Nilsson (1980): Skolklassen som socialt system. Lektions-

analyser, Lund: Lunds bok- och tidskrifts AB. 
Corrigan, Paul (1979): Schooling the smash street kids, London: Macmillan. 
Dahlgren, Lars (1992): ”Forskaren som deltagare”, i Jan Holmer & Bengt Starrin 

(red): Deltagarorienterad forskning, Lund: Studentlitteratur. 
Denzin, Norman (1978): The research act. A theoretical introduction to 

sociological methods, New York: McGraw-Hill. 
Ehn, Billy, Barbro Eriksson & Kathrine Lygrell (1987): Leva mitt ibland oss. Över 

kulturgränser på en fritidsgård, Stockholm: Socialdepartementet. 
Ehn, Billy & Barbro Klein (red) (1989): Etnologiska beskrivningar, Helsingborg: 

Carlssons. 
Eliasson, Rosmari (1987): Forskningsetik och perspektivval, Stockholm: FOU-

byrån, Stockholms socialförvaltning (FOU-rapport 7A). 
Fasth, Eva (1976): Fältmetodik, Lunds universitet: Sociologiska institutionen. 
Festinger, Leon m fl (1956): When prophecy fails, Minneapolis: University of Min-

nesota. 
Fornäs, Johan, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (1988): Under rocken. Musikens roll 

i tre unga band, Stockholm: Symposion. 
Fornäs, Johan & Michael Forsman (red) (1989): Rum och rörelser. Om ungas inre 

och yttre livsrum, Stockholm: Byggforskningsrådet. 
Fornäs, Johan & Ulf Boëthius (1990): Ungdom och kulturell modernisering. FUS-

rapport nr 2, Stockholm / Stehag: Symposion. 
Fornäs, Johan, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (1990): Speglad ungdom. Forsk-

ningsreception i tre rockband, Stockholm / Stehag: Symposion. 
Foucault, Michel (1975/1987): Övervakning och straff, Lund: Arkiv. 
Foucault, Michel (1984/1986): Njutningarnas bruk. Sexualitetens historia 2, Stock-

holm: Gidlunds. 
Geertz, Clifford (1973): The interpretation of cultures, New York: Basic Books. 
Glaser, Barney & Anselm Strauss (1967): The discovery of grounded theory. 

Strategies for qualitative research, New York: Aldine. 

197 



MATS LIEBERG 

Hanssen, Börje (1952/1977): Österlen. En studie över socialantropologiska sam-
manhang under 1600- och 1700-talen i sydöstra Skåne, Stockholm: Gidlunds. 

Hermansson, Hans-Erik (1988): Fristadens barn. Om ungdomars livsstilar, kul-
turer och framtidsperspektiv i 80-talets Sverige, Göteborg: Daidalos. 

Holmberg, Olle (1988): Videovåld och undervisning, Stockholm / Lund: Sympo-
sion. 

Holmer, Jan & Bengt Starrin (red) (1992): Deltagarorienterad forskning. Om meto-
der och förhållningssätt som stimulerar till aktivt deltagande och engagemang 
i forskningsfrågor, Lund: Studentlitteratur. 

Hughes, John & Sven-Axel Månsson (1988): Kvalitativ sociologi, Studentlitteratur: 
Lund.  

Jacobson, Tord (1991): Välviljans förtryck, Lund: Arkiv. 
Langager, Sören (1985): ”Hvem ringer klokkene for?”, i Joi Bay (red): Ungdoms-

kultur. Årbog for ungdomskulturforskning 1985, København: Borgen. 
Lieberg, Mats (1989): ”Stamställen och stråk. Om hur ungdomar använder det of-

fentliga rummet”, i Fornäs & Forsman 1989. 
Lieberg, Mats (1991): ”Vi ses på Domus! Om varuhuset som ungdomsmiljö”, i 

Löfgren & Norell 1991. 
Lieberg, Mats (1992): Att ta staden i besittning. Om ungas rum och rörelser i of-

fentlig miljö, Lund: Institutionen för byggnadsfunktionslära. 
Lieberg, Mats & Janzon, Per-Axel (1992): ”Kloakvandrarna. Om underjordens so-

ciologi”, Malmö: Sveriges Riksradio. 
Löfgren, Anders & Margareta Norell (red) (1991): Att förstå ungdom, Stockholm / 

Stehag: Symposion. 
Malmgren, Gun (1992): Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kul-

tur, Lunds universitet: Didaktikseminariet. 
Mosesson, Matts (1991): I okunnig välmening. Ambitioner och förutsättningar för 

strukturellt socialt arbete, Floda: Zenon. 
Petersson, Kenneth (1990): Ungdom, livsvillkor, makt. En studie av erfarenheter-

nas rum i det moderna, Linköping: Tema kommunikation. 
Petersson, Kenneth (1993): En reflektion över den etnografiska praktiken, Linkö-

ping: Tema kommunikation. 
Rosengren, Anette (1991): Två barn och ett eget hus. Om kvinnors och mäns 

världar i småsamhället, Malmö: Carlssons. 
Schmidt, Lars-Henrik & Jens-Erik Kristensen (1986): ”Den forebyggende tanke”, i 

Social kritik, nr 1. 
Skantze, Ann (1989): Vad betyder skolhuset? Skolans fysiska miljö ur elevernas 

perspektiv studerad i relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter, 
Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen. 

Stafseng, Ola (1989): Ungdomsforskning i Sverige. En vetenskaplig granskning, 
Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

Starrin, Bengt, Gerry Larsson, Lars Dahlgren & Sven Styrborn (1991): Från upp-
täckt till presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk 
grund, Lund: Studentlitteratur. 

Stocking, George (red) (1983): Observers observed: Essays on ethnographic field 
work, Madison, WI: University of Wisconsin Press (History of Anthropology, 
vol 1). 

198 



ATT FORSKA OM UNGDOM 

199 

Tegner, Elisabeth (1991): ”När Housen kom till Göteborg”, i Jan Carle & Hans-
Erik Hermansson (red): Ungdom i rörelse. En antologi om ungdomars kultur 
och uppväxtvillkor, Göteborg: Daidalos. 

Whyte, William Foote (1981): Street corner society, Chicago: The University of 
Chicago Press. 

Whyte, William Foote (red) (1991): Participatory action research, London: Sage. 
Willis, Paul (1977/1983): Fostran till lönearbete, Göteborg: Röda bokförlaget. 
Willis, Paul (1980/1986): ”Deltagerobservation som metode”, i Bay & Drotner 

(1986). 
Woolgar, Steve (red) (1991): Knowledge and reflexivity. New frontiers in the socio-

logy of knowledge, London: Sage. 
Wright, Henry F (1960): ”Observational child study”, i Paul Henry Mussen (red): 

Handbook of research methods in child development, New York: Wiley. 
Wulff, Helena (1988): Twenty girls. Growing up, ethnicity and excitement in a 

south London microculture, Stockholm: Department of social anthropology. 
Ziehe, Thomas (1989): Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet, Stock-

holm / Lund: Symposion. 
Ödman, Per-Johan (1979): Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och 

praktik, Halmstad: Awe/Gebers. 
Öhlund, Thomas (1988): Rockbandet. Kultur och läroprocesser hos en kamrat-

grupp i yngre tonåren, Umeå: Institutionen för socialt arbete. 


	Mats Lieberg
	Att forska om ungdom
	Om kunskapssökande och reflexivitet bland deltagande ungdomsforskare
	Kvalitativ metod
	Deltagande observation – problem och möjligheter
	Relationen mellan forskare och deltagare
	Deltagar-/observatörsrollen
	Fiendens fyra ansikten

	Mångdimensionalitet och strategisk självreflektion
	Några exempel från mitt eget forskningsområde
	Att forska i sitt eget bostadsområde
	”Misslyckandet”
	”Fadersfiguren”
	”Kompisen”
	”Spionen”

	Den kommunikativa processens olika faser
	Den deltagarorienterade forskningens relevans och giltighet
	Typ av kunskap
	Litteratur


