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1. Inledning
Under mina praktikperioder i lärarutbildningen har jag upptäckt hur viktigt det är att känna eleverna.
Den gamla klyschan fick nytt liv ute på fältet där läraren och eleven har en reell relation med syfte att
lärande skall kunna äga rum. Det är viktigt att veta vad eleverna tänker på, vad de gör, vilka
intressen de har och vilka hemförhållanden de lever under.

Att de tycker att vänner är viktigt stod klart för mig. Skolan är till stor del relationer och flertalet av
relationerna som eleverna ingår i är relationer med jämnåriga. Därför är det intressant att veta vilket
förhållande de har till sina vänner. Jag var bl a nyfiken på vad de anser känneteckna en god
vänskapsrelation och vad som krävs för att en vänskapsrelation skall uppkomma. Kort sagt, jag ville
undersöka hur ungdomar berättar om något som betyder mycket för dem.

I tonåren intensifieras den psykiska och sociala utvecklingen. Under puberteten sker en mental
utveckling som gör individen kapabel att ifrågasätta sig själv och sin omgivning. Då upptar sökandet
efter en identitet en stor del av vår tankevärld. Det är en betydelsefull och omvälvande process som
börjar. Utvecklingspsykologen Erik Homburger Erikson uttrycker det så, att "under puberteten och
ungdomstiden blir all den identitet och kontinuitet ifrågasatt som man tidigare litat på" (Erikson 1950,
s 237).

Det är viktigt att jag som lärare vet vad ungdomar funderar på och kanske brottas med under sin
ungdomstid. Genom att kombinera ett arbete om identitet med ett arbete om kompisars betydelse för
ungdomar fick jag en chans träffa elever och höra vad de har att säga. Jag fick även möjlighet att
spåra vad de eventuellt utgår från när de beskriver sig själva.

2. Syfte
Att  redogöra för hur några ungdomar i tonåren beskriver sig själva och sina relationer till kamrater.

3. Litteraturgenomgång

3.1 Identitet

3.1.1 Identitet är viktigt

Identitet beskrivs i Svenska akademiens ordlista (1986) som "fullkomlig överensstämmelse". Att
identifiera betyder att med hjälp av en referens verifiera en typ av uppgifter, t ex en persons uppgifter
om sig själv. Jag drar slutsatsen att identiteten har (minst) två beståndsdelar - ett påstående och en
referens. När dessa överensstämmer råder identitet. Utan att nämna referensen menar Egidius
(1995) att "självidentitet är det som individen uppfattar som det konstanta och varaktiga i den egna
personen".
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Vi människor har ett behov av att känna igen och förutsäga saker i vår omgivning och identiteten är
det som gör att vi känner igen oss själva i förhållande till vår omgivning och som personligheter. Utan
identitet kan inte individen skapa kontinuitet i sitt liv (Källström 1994) och avsaknad av kontinuitet
leder till förvirring. Identitet är något livsnödvändigt. Den amerikanske utvecklingspsykologen Erik
Homburger Erikson bygger hela sin teori om den mänskliga utvecklingen på identitet. Han anser att
det mänskliga livets huvuduppgift är sökandet efter en identitet (Miller 1993).

3.1.2. Vad formar den mänskliga identiteten?

Det mänskliga identitetsbildningen sker genom olika processer som kan delas in i tre delar;
biofysiska, psykologiska och sociala processer (Stier 1998). De två förstnämnda benämns
intrapersonella, dvs de sker inom individen, och den sistnämnda benämns interpersonell då den sker
mellan olika individer. De biofysiska processerna är benämningen på den biologiska tillväxt som
påverkar vår uppfattning av oss själva. Det är t ex de biologiska processer som ligger bakom
utvecklingen av vårt nervsystem och även omfattande kroppsliga förändringar som tex
könsmognaden som initierar ett nytt stadium i vår mänskliga utveckling (se Erikson nedan). De
psykologiska processerna innefattar den mentala utvecklingen och grundläggandet av en
personlighet. De sociala processerna, slutligen, hör samman med social interaktion som får individen
att bli en del av ett större sammanhang.

Det ligger utanför syftet att gå in på de biofysiska processernas betydelse för identiteten. Jag kommer
att koncentrera mig på de psykologiska och sociala processerna och lägga tyngdpunkten på de
sistnämnda.

3.1.3 Eriksons syn på begreppet identitet

Erik Homburger Erikson utvecklade en teori om människans utveckling med utgångspunkt i den
psykoanalytiska teoribildningen. En rad begrepp överensstämmer därför med begrepp myntade av
Freud men Erikson lägger tonvikten vid omgivningens betydelse för identitetsutvecklingen. Erikson
anser att identitet är något som vi utvecklar under hela livet och som ökar i komplexitet allt eftersom
vi blir äldre.

Under sin levnad genomgår människan åtta psykosociala perioder (Erikson 1950). Under varje
period behandlas en fråga av stor betydelse för individens identitetsutveckling. Resultatet av
behandlingen är antingen positivt eller negativt och sätter spår för den fortsatta utvecklingen.

Under den femte perioden, som innefattar puberteten och ungdomstiden, sker ett intensivt
identitetsarbete och utgången av denna period är, enligt Erikson, antingen identitet eller
identitesförvirring. En rad omvälvande förändringar inträffar under denna period; könsmognaden
signalerar att barndomen är slut, omgivningen ställer nya krav i form av val av utbildning och
framtidsplaner, frigörelse från föräldrarna skall ge plats åt att leva ett mer självständigt liv. Den
identitet man tillägnat sig i familjens sköte prövas mot utifrån komna normer och och det pågår ett
aktivt skapande av en självuppfattning. Det är en omfattande process som pågår. Den femte
perioden syftar till att uppbringa en "inre identitet" (Erikson 1950, s. 238). Inre identitet är en känsla
av identifiering gentemot olika referenser. Individens uppfattning av sig själv skall kunna identifieras
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med andras uppfattningar. Individen skall också kunna identifiera sig med de krav som framtiden och
samhället ställer på individen om att lyckas.

En förutsättning för att individen skall kunna utvecklas till en vuxen människa är att hon frigör sig från
familjen. När tryggheten av att vara familjemedlem börjar upplösas inträder en viss osäkerhet. Det
identitetsarbete som pågår syftar till att skapa en för individen greppbar helhet av det förflutna, det
nuvarande och, som tidigare nämnts, framtidens krav om att lyckas. Identiteten står nu i en kris som
"endast kan lösas i nya identifikationer med jämnåriga och med ledargestalter utanför familjen "
(Erikson 1968, s. 75).

Erikson anger framtiden, samhället och den kultur vi lever i som de referenser mot vilka individen
utvecklar sin identitet. Men också trygghet i någon mån erfordras för individens nödvändiga
undersökning av självet. Erikson beskriver den unga människan som "angelägen om att vinna bifall
från sina jämnåriga och bekräftelse från sina lärare och finna inspiration i meningsfulla sätt att leva"
(Erikson 1968, s. 111).

Jämnåriga är en trygghet som betyder mycket. Bland dem finns ett spelrum för uttrycksformer som
individen behöver för att uppleva en stärkande utveckling. I jämnåriggruppen är experimenterande
med roller och tankar godtagbart. Det är en stimulerande miljö där det är möjligt att utforska sig själv
genom de intryck man gör på andra.

3.2 Socialisation

Socialisation kan enkelt beskrivas som "hur man utvecklas från barn till vuxen" (Frönes 1981, s. 48).
Mer detaljerat kan socialisation ses ur två synvinklar, samhällets och individens (Frönes 1995). Ur
samhällets synpunkt innebär socialisation den process varigenom individen formas av samhället till att
bli en medlem av detsamma. Stier (1998) anser att socialisation i individens perspektiv handlar om
införlivande av normer, värderingar och beteenden i individens identitet som gör att individen blir en
del av samhälle. Det är alltså frågan om inlärning i identitetshänseende. Enligt Ramström (1994) är
syftet med identitetsarbetet under tonåren att individen skall uppnå en känsla av trygghet i sitt sociala
sammanhang. Sammanhanget man ingår i ska kunna bekräfta att man är någon och även vem man är
i förhållande till andra.

Källström (1994) skriver, liksom Stier, om ömsesidigheten i socialisationsprocessen. Han tillskriver
individen en aktiv roll i identitetsskapandet. Utifrån de förutsättningar som finns hos individen och
dess miljö formar individen sin identitet. Socialisationsprocessen ses av Källström som en interaktiv
process.

3.2.1 Betydelsen av jämnåriga för socialisationsprocessen

Idag efterföljs inte barndomen direkt av vuxenliv med förvärvsarbete som främsta innehåll. Tiden
mellan barn och vuxen, ungdomstiden, har förlängts och fyllts av utbildning istället för arbete. Och
den har blivit allt längre med tiden. Ungdomar befinner sig i en flerårig process som syftar till
frigörelse från familjen. Ramström (1994, s 137) menar att det är en tid av "övning i
grupprelaterande" där ungdomar prövar att identifiera sig med ungdomar och vuxna utanför familjen.
Det behov av bekräftelse som under barndomstiden tillfredsställts av föräldrarna och familjen
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tillfredsställs under ungdomstiden i allt högre grad av andra delar av omgivningen (Ramström 1994).
Jämnåriga är då en viktig påverkansgrupp av flera anledningar. De relationer man i huvudsak
kommer att ha efter utträdet ur familjen är jämnårigrelationer. Ungdomarna är på väg att lämna sin
familj och de har ännu inte antagits som vuxna och bildat en egen familj. De saknar också en
yrkesroll.

3.2.2 Jämnårigrelationens natur

Frönes (1995) har jämfört relationen mellan en vuxen och ett barn med relationen mellan två
jämnåriga barn och presenterat en rad kvaltitativa skillnader. Det ger intressanta aspekter på
jämnårigas betydelse. I en vuxen-barn-relation har den vuxne ofta rollen av vägledare, den som
uppfattas veta mera (även om det inte alltid är i överensstämmelse med verkligheten). Det gäller
särskilt föräldrar och lärare men även andra vuxna. Mellan jämnåriga, däremot, är relationen
ömsesidig. Frönes beskriver vuxen-barn-relationen som vertikal och barn-barn-relationen som
horisontell. Den senare saknar hierarkisk struktur. Relationen blir mera direkt och umgänget sker på
lika villkor.

Vidare skriver Frönes att relationerna inom en familj är givna från början. Relationen är oförstörbar
genom den biologiska samhörigheten. Det betyder inte nödvändigtvis att relationen är bra. Det kan
finnas brister i kommunikationen men relationen kommer alltid att existera. I en jämnårigrelation är
däremot kommunikationen avgörande för relationens fortlevnad. En relation mellan jämnåriga måste
vara aktiv för att bestå. Den är inte förgivettagen och inte vertikal. Den är vald och bygger på att
varje medlem godtagit de egenskaper de upplever att varje medlem har. Viktiga egenskaper är
trofasthet och ärlighet (Frönes 1995 s, 172).

Ytterligare en intressant skillnad mellan relationerna inom familjen och jämnåriggruppen är
dynamiken. Jämnåriggruppen är föränderlig i sin sammansättning till skillnad från familjen som är
konstant över relativt långa tidsperioder. Även sättet att kommunicera skiljer de båda grupperna. I
familjen är kommunikationen en social rutin (social routine) (Frönes 1995, s. 166) som har stort
värde för uppfostran. Kommunikation mellan jämnåriga skapas av dem själva och utgörs till stor del
av förhandlingar, t. ex. beträffande vad man ska göra. Kommunikationen med föräldrarna innehåller
givetvis också förhandlingar men kännetecknas där av anpassning.

3.2.3 Jämnåriggruppens fostrande verkan

Jämnåriggrupper består av individer som befinner sig, strängt taget, i samma situation. Medlemmarna
är alla på väg in i vuxenlivet, de är av ungefär samma ålder och de har samma status. Det skapar
förutsättningar för en speciell gruppdynamik. Till skillnad från i familjen saknas vuxna som ofta har
sista ordet. När så många roller och perspektiv möts är möjligheterna stora att lära sig ett
stimulerande socialt beteende. Det ska dock inte ses något motsatsförhållande mellan familjen och
jämnåriggruppen. De fyller helt enkelt olika funktioner. Den primära tryggheten finns i familjen och
där sker den primära fostran. I familjen uppkommer också de första relationerna. Familjen är
nödvändig men kan inte ensam ge den kompetens vi behöver för att kunna kommunicera
tillfredsställande med andra människor. " ... social relations in a peer (jämnårig kamrat) environment
lay the foundations for developement of social and communicative competence" (Frönes 1995, s.
178).



9

Den kommunikativa kompetensen tillkommer genom olika former av inlärning som är möjlig i
jämnårigas sällskap. I en jämnåriggrupp sker möten mellan olika perspektiv (meeting of perspectives)
och perspektivbyten (exchange of perspectives) (Frönes 1995, s. 46) precis som i vilken grupp som
helst. Men den horisontella gruppstrukturen erbjuder varje deltagare att själv bygga sin uppfattning
om saker och ting. Det saknas vuxna som genom sin roll som fostrare sitter inne med de rätta svaren.
Under dessa förutsättningar kan den typ av inlärning ske som ger en kommunikativ kompetens.

Den komplexa miljön stimulerar den typ av inlärning som har att göra med individens växande
förmåga att sätta sig in i andras situation. Frönes menar att inlärningen sker genom social simulering
(social simulation) (Frönes 1995, s. 223). Det beskrivs som en lek där det är möjligt att själv eller
tillsammans med andra pröva olika roller genom att ikläda sig dem. Detta förfarande möjliggör
perspektivbyten och experimenterande utan risk för att göra bort sig eftersom det sker på låtsas.
Leken är, enligt Frönes, ett sätt att utveckla kommunikativ kompetens genom social decentrering.
Detta innebär att försätta sig i en roll varifrån det går att se andra och även sig själv genom andra.

Enligt Frönes är jämnårigrelationer de enda miljöer där vissa egenskaper och förmågor kan odlas.
Egenskaper som är av stor betydelse för att kunna bli en samhällsmedborgare. "The capacity to
interpret complex contexts, marked not by repetition and clear contracts, but by instability,
changeability, and ambiguity (tvetydighet), can only be learned by participation in such a social
environment (Frönes 1995, s. 176).

3.2.4 Identitet genom social interaktion

Det femte stadiet i Eriksons modell över den mänskliga utvecklingen rymmer den tid som kallas
pubertet. Vi har sett att utgången av den perioden resulterar i att individen upplever en känsla av
identitet eller identitetsförvirring. Liksom Erikson tillskriver Frönes individens sociala miljö en viktig
betydelse för identitetsutvecklingen. Ty enligt Frönes utvecklas identitet "through social interaction
and reflection and is expressed by interaction" (Frönes 1995, s. 226). Avsaknad av en
jämnåriggrupp kan därför få negativa följder för identitetsbildningen.

3.3 Sammanfattning av litteraturgenomgången

Sökandet efter en identitet är under puberteten och ungdomstiden en betydande och arbetsam
process. Identitetens funktion är att den ger individen en visshet om att han är någon och vem han är
i förhållande till andra människor och samhällets normer.

Under hela livet pågår identitetsutvecklingen och den går hand i hand med förmågan att kommunicera
eftersom identitetsutveckling är en interaktiv process mellan individen och dess omgivning. Förmågan
att kommunicera grundläggs tidigt och jämnåriga har, vid sidan av familjen, stor betydelse för
utvecklandet av en kommunikativ kompetens. Familjens betydelse för socialisationsprocessen
minskar allt eftersom individen frigör sig från den och jämnårigrelationer får en allt större betydelse.

Socialisationsprocessen pågår under hela livet och kan därför sägas ha en aktualitet, den rymmer ett
nu-perspektiv. Den är viktig eftersom den ger tillgång till det som livet i hög grad består av, nämligen
relationer och kommunikation. Vi har sett att jämnåriga utgör en fundamental del av denna process
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och i den följande delen skall vi se hur några ungdomar uttrycker sig kring frågor som rör deras bild
av sig själva och sina kamratrelationer.

4. Undersökningen

4.1 Urval

Undersökningen bestod i att jag intervjuade fem par pojkar och fem par flickor i år nio. Bland de
ungdomar jag kommer att undervisa är det den grupp som sannolikt har mest erfarenheter av
kamratrelationer och samtidigt de som tänkt mest kring vilka de själva är. De borde därför ha lättre
än yngre ungdomar att se sig själva utifrån och prata om det. Chanserna att erhålla ett bra
analysunderlag var därför störst om jag koncentrerade mig på 15- och 16-åringar. Min avsikt var
inte heller att jämföra olika åldersgrupper.

Jag valde att intervjua ungdomar från tre skolor i Linköping. Jag gjorde detta för att få viss spridning
vad gäller bostadsområde och boendeform. Jag antog att detta möjligen kunde ha betydelse för svar
jag fick av ungdomarna. Under de fyra första intervjuerna deltog ungdomar från en skola belägen i en
närförort, under den femte och sjätte intervjun deltog elever från en skola i innerstaden och de
resterande fyra intervjuerna genomfördes med elever från en skola i innerstadens omedelbara närhet.
Det var även spridningen på svaren som fick mig att begränsa antalet intervjuer till tio. Efter den
åttonde intervjun upplevde jag att undgomarnas svar inte längre var nya för mig. För att vara på den
säkra sidan genomförde jag ytterligare två intervjuer och nöjde mig sedan.

I övrigt utgick jag från ungdomarnas talförhet. Min önskan var att de i så stor utsträckning som
möjligt skulle prata rikligt utan jag behövde mata dem med frågor. Av samma anledning valde jag att
intervjua dem i par. De skulle då kunna inspirera varandra till att prata och även känna sig mindre
pressade i den obekanta situationen. Jag önskade därigenom kunna fånga ungdomarnas samtal om
mina frågor samt förhindra ett fråga-svar-förfarande. Eftersom jag intervjuade ungdomarna i par var
det också eftersträvansvärt att de inte var blyga för varandra.

I de fyra första intervjuerna deltog elever som jag undervisat under en praktikperiod i min utbildning.
Dessa valde jag själv ut. De resterande ungdomarna valdes ut av de lärare jag varit i kontaktat med
på de två övriga skolorna.

4.2 Intervjusituationen

Jag presenterade syftet med intervjun, garanterade anonymitet och uppmuntrade ungdomarna att
diskutera med varandra. Namnen som förekommer i texten är därför fingerade. De inspelade
intervjuerna skrev jag sedan ut, ordagrannt och så nära talspråk som möjligt.

Ungdomarna var mer eller mindre frispråkiga och i endast en intervju var ungdomarna fåordiga.
Intervjun varade blott åtta minuter men visade sig ändå vara betydelsefull. Alla intervjuer
kännetecknades av en god stämning. Ungdomarna skrattade och skämtade och vågade prata om
vad som föll dem in. Vissa intervjuer var särskilt lättsamma. I dessa tycktes ungdomarna emellanåt
glömma min och bandspelarens närvaro och samstämmigt associera iväg från ämnet under muntert
glam för att sedan falla tillbaka i intervjuns form. Jag upplevde att ungdomarna var "inne i" intervjun.
Med det menar jag att de var måna om att förstå mina frågor och att avge genomtänkta svar. Deras
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tysta tankepauser var mera besvärande för mig än för dem. De av mina följdfrågor som de upplevt
som avbrott snarare än hjälp på traven, har de antingen ignorerat helt eller besvarat snabbt för att
sedan prata till punkt.

4.3 Frågeområden

Jag har inte använt mig av exakt samma frågeformulering under alla intervjuerna eftersom jag varit
mån om att anpassa mig efter det samtal ungdomarna fört. Följande frågeområden har emellertid
belysts i alla intervjuer:

Hur skulle ni vilja beskriva er själva?
Vad tycker ni bäst om att göra på fritiden?
Med vilka umgås ni?
Varför är just du och dina kompisar tillsammans?
Var brukar ni vara?
Beskriv en lyckad kväll med dina vänner!
Hur är en bra vän?
Hur är ni när ni är med era vänner?
Hur mycket betyder kompisar?

4.4 Datainsamling

Jag bandade intervjuerna och skrev sedan ut dem ordagrant och markerade längre pauser i
ungdomarnas utsagor. För att kontrollera överföringen från band till papper läste jag sedan igenom
intervjuerna samtidigt som jag lyssnade på bandupptagningen. Den sammanlagda intervjutiden
uppgick till två timmar och 39 minuter. Utskrivet med blankrad mellan varje ny replik uppgick
sidantalet till 81.

5. Val av analysmetod
Syftet med min analys är att försöka se vad som ligger bakom ungdomarnas utsagor och åsikter om
vilka de själva är. Det är givetvis intressant för min egen del att t. ex. veta vad de ägnar sig åt på
fritiden men det faller utanför ramen för arbetet.

För att kunna spåra ungdomarnas uppfattningar och för att de bäst skall komma till tals har jag
inspirerats av två vedertagna kvalitativa ansatser, fenomenografi och teorigenerering på praktisk
grund (grounded theory).

Ett sätt att redogöra för hur ungdomarna beskriver sig själva är att söka de uppfattningar som i
fenomenografisk ansats anses ligga bakom våra medvetna åsikter och handlingar. Enligt t ex Staffan
Larsson (1986) är en åsikt skild från en uppfattning på så sätt att "uppfattningar ofta är den
oreflekterade grund på vilken åsikter vilar" (s. 21). Idén med grounded theory är att data skall utgöra
grunden för den framväxande teorin. Det är sympatiskt eftersom det låter ungdomarna komma till tals
i första hand.

Jag har inte haft för avsikt att verifiera eller falsifiera i förväg uppställda hypoteser. Och min intention
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har varit att låta mitt material bestämma analysmetoder.

5.1 Bearbetning av intervjumaterialet

Inledningsvis sammanfattade jag intervjuerna. I de första sammanfattningarna utgick jag från vad
eleverna svarat på mina frågor. De resterande sammanfattningarna byggde på de tidigare på så sätt
att jag angav likheter och skillnader jämfört med dessa. Därpå gick jag igenom hela materialet igen
för att kontrollera enhetligheten i sammanfattningen. På detta sätt fick jag fram de variationer som
förekom och kunde lämna oväsentligheter därhän. För att ytterligare vaska fram väsentligheter i mitt
material koncentrerade jag mig därefter på de sju teman jag tyckte mig märka i materialet.

1) Egenskaper och intressen

2) Anledningar till umgänge

3) Aktiviteter med kompisarna

4) En bra vän.

5) Kompisarnas betydelse

6) Hur man själv är när man är med sina kompisar

För att bringa ordning i analysen och minska datamängden klippte jag ut de delar av intervjuerna där
ungdomarna berörde något tema, varefter jag sorterade urklippen inom varje tema efter vad de
uttryckte mer specifikt. Detta gäller endast tema 3 - 7 då tema 1 och 2 kan belysas tillräckligt med
direkta återgivningar av vad ungdomarna sagt (se resultatdelen).

5.2 Analys av data

Poängen med att arbeta utifrån teman är att arbetsmaterialet blir mer gripbart och mer strukturerat.
Att arbeta med teman gör även att jag fjärmar mig från datanivån vilket är ett steg på väg mot att
hitta de uppfattningar som ligger bakom utsagorna. Med begrepp lånade från grounded theory skulle
det uttryckas som att jag gått från "öppen" till "selektiv kodning" (Starrin 1991).

Detta steg är dock alltid förknippat med en risk att förlora information. Att endast utgå från det
iögonfallande innebär att analysen blir mindre sytematisk och det finns en risk att missa dolda
väsentligheter. Den risken är inte lika stor om alla data behandlas lika systematiskt. Men det
väsentliga är, för min del, att utgå från det som berör eleverna och som samtidigt belyser mitt syfte.
Mitt intervjumaterial är inte särskilt omfattande och jag kom efter ett antal genomläsningar och
genomlyssningar att känna mitt material väl. Därför anser jag att jag inte gått miste om särskilt mycket
information.

5.3 Tillförlitlighet

Att generera teori innebär att beskriva verkligheten med hjälp av en rad begrepp som står i vissa
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förbindelser med varandra. Längs denna väg finns många felkällor. En sådan är huruvida ungdomarna
verkligen kan uttrycka vad de menar. Det är också osäkert om de uttrycker sina egna åsikter eller
andras. Vidare kan ungdomarnas vilja att kunna svara på mina frågor ha resulterat i att vissa svar är
uppdiktade.

Även intervjusituationen kan ha påverkat det material jag fått. Eftersom jag intervjuade ungdomarna i
deras skolor där familjerelationer inte förekommer och ungdomarna i huvudsak umgås med
jämnåriga kan detta ha påverkat hur ungdomarna uttrycker sig om sina kompis- och familjerelationer.
Jag tror ändå att det finns någon koppling mellan vad ungdomarna säger och hur de lever sina liv.

Beträffande min tolkning av materialet föreligger också en viss osäkerhet. När någon svarar på en
fråga är det inte säkert att det som sägs är svaret på intervjuarens fråga. Det som avges är svaret på
intervjupersonens tolkning av intervjuarens fråga. Med all önskvärd tydlighet klargjordes detta under
den fjärde av mina intervjuer. På min alltid inledande intervjufråga "Hur skulle du vilja beskriva dig
själv?" svarade nämligen en av ungdomarna med kontrollfrågan "Utseendemässigt eller ...?". Jag
måste tillstå att frågan förvånade mig storligen.

Med anledning av det nyss beskrivna var jag i fortsättningen än mer mån om att låta ungdomarna
komma till tals. Hjärtpunkten i den fenomenografiska anstsen är "att kunskap är att tolka omvärlden"
(Larsson 1986, s. 27). Av den anledningen ville jag att intervjupersonerna så fritt som möjligt skulle
diskutera mina frågor med varandra. Chanserna för mig att tolka deras uppfattning av mina frågor
och även deras svar skulle då vara stora och därmed skulle jag lättare kunna spåra de uppfattningar
som ligger bakom deras uttalanden.

Den sista felkällan i teorigenereringen är huruvida den genererade teorin har någon grund i data. Det
finns en spänning mellan teorier genererade från data och verkligheten teorin avser beskriva. Så länge
det inte handlar om en korrekt återgivning innebär teorigenerering "ett överskridande av verklighetens
framträdelseformer" (Starrin 1991, s. 33). Det går enligt Starrin inte att helt komma ifrån detta.

6. Resultat
Ungdomarna som medverkat i intervjuerna är:

Intervju 1 Love
Tove

Intervju 2 Veronika
Linnea

Intervju 3 Lars
Tom

Intervju 4 Lydia
Felicia
Love (se intervju 1)



14

Intervju 5 Erik
Andreas

Intervju 6 Jonna
Rebecka

Intervju 7 Lovisa
Eva

Intervju 8 Hampus
Samuel

Intervju 9 David
Joel

Intervju 10 Filip
Alfons

Analysen har resulterat i sex teman. De kan spåras i olika många intervjuer. Det viktiga är att belysa
ungdomarnas föreställningar om sig själva och relationerna till kamrater (se syftet). Det är därför inte
viktigt att det finns ett statistiskt underlag för mina resultat. Vissa teman återfinns i endast några
intervjuer men eftersom de förekommer och faller under syftet har jag tagit med dem. Vissa går att
hitta i samtliga intervjuer. I de fall där ett tema finns representerat i flera intervjuer har jag inte gjort
urklipp från samtliga såvida inte ungdomarna säger olika saker.

Under varje tema har jag försökt ge en så rättvis bild som möjligt av vad ungdomarna anser. I
resultatsammanfattningen koncentrerar jag mig på att spåra uppfattningar som ligger bakom
ungdomarnas uttalanden.

6.1 Tema 1. Egenskaper och intressen

När ungdomarna svarar på min första fråga "Hur skulle du vilja beskriva dig själv?" berättar de helt
enkelt vad de gör eller tycker om att göra på fritiden och vilka egenskaper de har. Fritidsaktiviteterna
kan delas in i organiserade sådana, t. ex. att spela i ett fotbollslag, och intressen. Ett intresse kan vara
datorer, "gå på stan" och "umgås med folk". De gånger de berättar varför de ägnar sig åt en viss
aktivitet anger de att det beror på aktiviteten i sig och den sociala samvaron. "Först och främst är det
ju jäkligt kul och hålla sig igång och hålla sig i trim och så där. Och sammanhållningen i laget det som
vi är just vårat lag är tycker det är perfekt. Ja det är nog den största anledningen till att jag spelar
fotboll" (Lars).

Som exempel på egenskaper kan nämnas "snäll", "envis", "elak", "vill ha mycket uppmärksamhet"
och "försöker göra mitt bästa i allt".
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6.2 Tema 2. Anledningar till umgänge

Ungdomarna verkar förvånade över frågan varifrån kompisarna kommer och svarar med en
självklarhet att man är med dom man träffar i skolan, i grannskapet och genom fritidsaktiviteter.
"... då blir det att man hänger ihop och så." (David), "... det blir ju att man är med varandra." (Felicia)
Det går också att få nya kompisar genom redan etablerade kompisrelationer. Kompisarnas kompisar
blir ens egna kompisar.

Genom att ingå i olika sammanhang uppkommer ett galleri av potentiella vänner. Bland dessa väljer
man dem som är lika en själv i något avseende. "Då började Marie och Josefin då och då började
jag och va mer med dom och sen kom ju Katarina då, så vi är ju jättebra kompisar. Så jag är mest
med dom. För vi har mer gemensamt på så vis" (Lydia). Det handlar här inte om att anstränga sig för
att vara trevlig och därigenom skapa en dräglig samvaro. Det handlar om att hitta varandra och välja
att umgås. "Vi är ju fem stycken som är ganska mycket med varann och det är ju för att vi passar
ihop och liksom så här, direkt. Vi tycker om att göra samma saker och är väl ganska lika så det är
väl därför. Och sen ... Jo, men det är ju ... Man är ju med dom kompisar som man tycker är lika en
själv på nåt sätt. För att det är ju roligast" (Love i int. 1).
"Direkt" anger att det gäller att hitta varandra. Det är inte behagligt att förställa sig för att passa in.
Det finns en personlig integritet som måste bevaras (se tema 6).

Att vara lika betyder inte att vara identisk med utan att vara lika i något avseende. Man ska ha något
"gemensamt" med sina kompisar. Att ha något gemensamt är t ex att kunna ha "roligt åt samma
saker", att "tänka likadant" och "förstå varandra lättare" än vad fallet är med andra kompisar. Det
som sedan gör att en kompisrelation kan fungera är att man tycker om varandra. Det är kittet som
får smärre olikheter att bli betydelselösa för relationen. "Man är ju inte med en kompis för att den har
snygga kläder. Utan den får ju ha på sig vad den vill. Huvudsaken är om man tycker om personen i
sig om man säger" (Linnea).

Ungdomarna uttrycker sig lite osäkert kring detta ämne. Många "väl", "liksom" och "så här" fyller ut
deras förklaringar men de är genomgående överens om att man måste ha något "gemensamt" med
sina kompisar. Med tanke på deras svårigheter att formulera sig drar jag slutsatsen att de inte
funderat specifikt över detta. Om en relation fungerar så fungerar den, annars inte. Så enkelt är det
och det märks om kompisarna är roliga att vara med.

6.3 Tema 3. Aktiviteter med kompisarna

Under detta tema har jag samlat det ungdomarna sagt om vad de gör när de är tillsammans med sina
vänner och hur en lyckad kväll med dem ska vara. Ungdomarna hade genomgående svårt att berätta
om detta. Frågan verkade främmande och de hade svårt att avge svar. "Allt möjligt", "hittar på en
massa grejer", "vad man känner för" är exempel på inledande svar. Även här förekommer
utfyllnadsord och ord som antyder att något är underförstått och självklart: "och så där", "liksom",
"bara", "ju". Att de inte kunde svara direkt på frågorna skvallrar om att de inte funderat särskilt över
dem eller att det man gör är svårt att beskriva i ord.

Jag har delat in temat i tre underteman.
  1) Aktiviteten i sig
  2) Bra stämning
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  3) Dynamik

6.3.1) Aktiviteten i sig

Att ägna sig åt något som roar t. ex. att spela Laserdome, se på film eller äta pizza är ett sätt att vara
med sina kompisar. Aktiviteten är omtyckt och uppskattas som den är. "Man behöver inte va ute
och liksom prata" (Erik).

6.3.2) Bra stämning

Det som ska känneteckna en lyckad kväll med kompisarna är att det ska vara roligt och att
stämningen ska vara god. Som vi sett kan aktiviteterna ha en viss betydelse då de är roliga som de
är. Men stämningen går inte att råda över utan det blir som det blir. Just detta obestämda är den
röda tråden i nästa undertema som jag har valt att kalla dynamik.

6.3.3) Dynamik

Att vara tillsammans med sina kompisar är att vara i ett sammanhang där man trivs och där det
händer saker som inte är förutbestämda. Vad man gör när man är med sina vänner är därför av
underordnad betydelse. Aktiviteterna kan variera och deras funktion är att rama in umgänget.
Aktiviteterna behöver inte heller vara bestämda i förväg eller ens överenskomna. Det blir som det
blir.

Linnea: Det kan ju va liksom ibland känner man ju för och sitta hemma och
liksom ha tjejkväll; kolla på TV, äta nånting kanske och så. Men ibland känner man
ju för och gå på stan och liksom bara ... Ja.

Veronika: Va. (Skall läsas ”vara”)

Några särskilda samtalsämnen förekommer inte heller under den aktivitet som benämns "gå på stan".
"Jo men så här praktiska grejer snackar man ju om då. Men man snackar ju även om, om man ser
nån snygg kille" (Felicia). Att diskutera killar görs bara om någon anmärkningsvärd person dyker
upp. Killar finns som ett intresse men det aktiveras bara om tillfället är det rätta. Det krävs någon
aktivitet att förenas kring men det är inte mer än så. Sedan står omständigheterna för möjligheterna
och under en lyckad kväll går det att haka på det som bjuds.

6.4 Tema 4. En bra vän

Vi har i tema 2 sett att den viktigaste anledningen till att man är kompis med någon är att man tycker
att man är lika. Här ger ungdomarna ytterligare exempel på vad som måste till för att en gemenskap
skall värderas högt. Det skall i olika avseenden gå att lita på en bra vän.

6.4.1) Förtroende

Det ska gå att anförtro sig åt en kompis. Förutom att ha någon att berätta för ska det berättade tas
emot på ett bra sätt. "Det är mycket roligare om man delar med nån som man kan prata med"
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(Alfons). Att dela något betyder ju att någon annan blir delaktig i ens erfarenheter. Det är viktigt att
kompisarna har en förmåga att sätta sig in i ens situation. Om så är fallet märks på vännens sätt att
lyssna och ge respons. Det är också viktigt att kompisen inte i sin tur berättar eller far med osanning.
"Så man vet att man kan lita på den kompisen så att det inte kommer ut en massa annat skit" (Tom).

Att kompisen ljuger eller i sin tur berättar något som sagts i förtroende är ett tecken på att kompisen
inte bryr sig. Kompisen är en trygghet som behövs. Att kompisen ljög eller berättade något känsligt
är inte det allvarliga utan det svek det innebär att göra så mot sin vän. Är kompisen sådan fungerar
inte relationen: "... för liksom det går ju inte och gå omkring och misstänka att "Ha, nu har han ljugit
igen" eller nånting så här" (Joel).

En kompis ska också vara pålitlig, inte vara inställsam och inte byta åsikter. "Och jag gillar personer
som öh, står för det dom säger så dom inte säger en sak och sen tycker dom helt annan efter fem
minuter" (Lovisa). Av en kompis kan man också vänta sig ett välkänt bemötande oavsett humör. En
kompis är någon "Som man liksom kan va med. Vad det än är" (Veronika).

Det som sammanfattar detta undertema är att kompisen ska gå att lita på. Det är en viktig egenskap
som kompisarna ska ha. Att lita på betyder mer än kompisen inte ska fara med osanning eller berätta
något som inte får komma ut.  "Man vet alltid att när hon ringer då är det hon liksom. Det vet man"
(Felicia). Kompisen ska vara densamme. Utifrån idealet att vara sig själv när man är med sina
kompisar (se tema 6) är det lätt att förstå att de värdesätter denna egenskap. Om kompisen är
nyckfull i sitt beteende går det inte att mötas och följaktligen går det inte att vara sig själv. En bra vän
innebär en trygghet som det går att orientera sig efter.

6.5 Tema 5. Kompisars betydelse

Ungdomar ingår främst i två grupper, familjen och jämnåriggruppen. Om någon av dem av någon
anledning inte fyller sin funktion ökar den andra gruppens betydelse. Situationen blir outhärdlig om
man inte känner någon tillhörighet. Då är man själv.

6.5.1) Kompisar betyder mer än familjen

Familjen anses som viktig men kompisarna är viktigare och deras betydelse kan ses utifrån den
otillräcklighet som familjen har i ungdomarnas ögon. "Jag tror vänner just nu är nog mycket viktigare
än föräldrar" (Felicia)."Man kan ju inte prata med mamma och pappa om allting" (Erik).

Följande citat säger också något om förhållandet mellan kompisrelationerna och familjerelationen.
"Det är väl dom som påverkar en" (Hampus). Om det är kompisarna som påverkar en har familjen
inte någon stor påverkansfunktion. Det är inte i familjen det sker saker av intresse och betydelse för
den egna individen. Familjens funktion är istället en bas att utgå ifrån när den egna personen och
kompisrelationerna utforskas.

6.5.2) Tråkigt utan vänner

Umgänget med vännerna är meningsskapande. Omtyckta aktiviteter förlorar sin tjusning utan
kamraters närvaro. Det som återstår när vännerna inte är med är att sitta ensam och sysslolös. Även
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något som är tråkigt (som skolan tydligen kan vara ibland) går att uthärda i kompisars sällskap. Det
är tråkigare att vara ensam. "Likadant om man är hemma från skolan bara för och slippa nånting bara
... Och så tänker man "Åh, vad tråkigt det är i skolan" och så sitter man hemma och glor där. Ja,
mycket roligare man har typ" (Eva).

6.6 Tema 6. Hur man själv är när man är med andra

6.1) Att anpassa sig till umgänget

För att passa in med olika kompisar sker en omställning. Den verkar ske av sig självt vilka man än
umgås med.

Samuel: Jag måste ställa in mig för vem jag ska va med.
Hampus: Jo, men det gör man ju automatiskt. Det blir ju så. Det gör man ju i alla

situationer.

Förändringen Samuel och Hampus pratar om avser en anpassning som verkar för att man ska passa
ihop men inte för att man ska bli någons kopia. Hampus säger nämligen följande. "Jag försöker att
inte förändras så mycket från mitt vanliga jag, om man säger så. Jag vill inte bli nån helt annan person
bara för att jag umgås med honom och eller liksom så tar efter den personen bara för att jag är med
den och så." En integritet om den egna personen framträder. Att vara som vanligt är att befinna sig
inom de naturliga gränserna för hur mycket det "vanliga jaget" (se ovanstående citat) kan förändras.
Det anser också en annan av ungdomarna som upplever sig vara lika oavsett sällskap. "Man är som
vanligt ändå liksom. Man är ju en och samma person hela tiden" (Lydia). "Ändå" ska här läsas med
betydelsen "oavsett sällskap". Det handlar om att inte ikläda sig en obekväm roll.

6.6.2) Avslappnad

Att vara avslappnad i umgänget med sina kompisar innebär att man inte behöver gömma sidor som
kan tyckas konstiga och att man inte behöver hålla inne med saker. Inte heller behöver man göra sig
populär. Att göra sig populär ligger nära att förställa sig. Det är okonstlat och tryggt att vara med sina
vänner. "Jag har en kompis som jag kan prata allting med. Behöver inte bry mig. Jag kan göra vad
jag vill. Vi är kompisar i alla fall. ... Jag behöver inte akta mig så att jag säger nåt dumt så att han
tycker tror att jag är lite konstig. För han vet ju hur jag är" (Samuel).

6.6.3) Sig själv

I den sista meningen i föregående citat berättar Samuel att han är sig själv tillsammans med sin vän.
Flera av ungdomarna säger att de är sig själva när de är tillsammans med sina kompisar. "När vi är
med varandra så är vi ju ganska ... Då är ju alla sig själva" (Love i int.1). Det hörs på uttrycket att
det är behagligt. Ungdomarna berättar också att man kan vara olika mycket sig själv och att det är
avhängigt hur väl man känner sina kompisar. Samhörighet och otvungenhet i relationen beror på hur
väl man känner varandra. "Man är ju sig själv ju mer man känner dom" (Love i int. 4).
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7. Diskussion
Syftet med arbetet har uppnåtts på så sätt att jag har kunnat redogöra för hur några ungdomar
beskriver sig själva och sina kompisrelationer.

7.1 En personlig och en social sida av hur ungdomarna uppfattar sig själva

Ytterligare en intressant aspekt av hur ungdomarna ser sig själva kan skönjas i Loves citat i tema 6.3.
Där framgick att ungdomarna kan vara sig själva. Nu är det främst pronomina jag tänker på: "vi" och
"dom". Här tydliggörs att det går att vara sig själv i ett gytter av personligheter. En känsla av
tillhörighet och delaktighet är bevarad i umgänget med olika kompisar utan att man för den skull
måste vara lika med alla. Att vara sig själv handlar mer om att möta andra och bli någon i det mötet.

Vi har i tema 6.1 sett Hampus berätta att han inte vill förändras från sitt vanliga jag i umgänget med
andra. Tidigare i intervjun berättar Hampus att han likt intervjukompisen Samuel kan vara precis hur
han vill med vissa kompisar. Han kan vara som han är i all ensamhet. Det framgår att Hampus i
sällskap med vänner han känner väl kan vara som när han är själv och att det är behagligt. Det
Hampus säger är alltså att han kan vara som han vill både när han är själv och i andras sällskap.

Det går alltid att göra ett uttalande av typen "Jag är mig själv" respektive "Jag är inte mig själv". Det
betyder att man kan vara någon tillsammans med andra och även att man kan vara någon i sig själv.
Hampus ger här exempel på den dubbla trygghet som identitet innebär enligt Ramström. Syftet med
identitetsarbetet är att individen skall veta att han är någon och även vem han är i förhållande till
andra.

7.2 Socialisation som något interaktivt

Källström (1994) anser att socialisationsprocessen är interaktiv. Det är alltså inte fråga om, enligt
Källström, att individen passivt tar emot intryck från det omgivande samhället och formas till att bli en
del av detsamma. Det handlar om att individen skapar sin egen uppfattning av sig själv, andra och sin
omgivning och även påverkar sin omgivning. Denna dubbelhet i identitetsbildningen framträder när
ungdomarna berättar att de upplever sig själva olika när de är med olika personer. Bland vissa är de
"sig själva". Genom dessa uttalanden säger de att de är medvetna om att de påverkas av andra i sin
omgivning. Att de kan se andra såväl som sig själva framträder i uttalanden av typen "då är alla sig
själva". "Alla" inkluderar som bekant både dem själva och deras kompisar. Eftersom detta uttalande
görs av flera ungdomar kan jag som utomstående betraktare säga att ungdomar påverkar och
påverkas av varandra.

7.3 Jämnårigrelationens natur tillåter att man kan vara avslappnad med sina
kompisar

Enligt Frönes (1995) är jämnårigrelationer horisontella, de består av individer av samma ålder, social
status och mognadsnivå. Karakteristiskt för jämnårigrelationer är också att de ingåtts av fri vilja. De
bygger på medlemmarnas egna val. Eftersom man väljer sina kompisar utifrån de jämnåriga man
träffar i sin omgivning är det inte konstigt att man väljer de som på något sätt är lika. Med dessa kan
man vara sig själv och relationen kan vara så avslappnad som Samuel beskriver det i tema 6.2. Att
det går att vara "sig själv" med sina kompisar vittnar om att kompisar är något behagligt. Att vara sig
själv låter ungefär som att hitta hem.
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7.4 Familjen

Vi har sett att Erikson och Frönes skriver om familjens och jämnåriggruppens betydelse för
identitetsbildning och socialisation. Familjens betydelse för socialisationsprocessen minskar ju längre
processen fortskrider medans jämnåriggruppen får en allt större betydelse. Särskilt viktig blir den när
individen under ungdomstiden frigör sig från familjen.

Ungdomarna uttrycker på olika sätt att de tycker att kompisar är viktigare än familjen. Det går inte
att prata med föräldrarna om allting. Att vänner betyder mycket för dem framgår också när de
berättar att avsaknaden av vänner innebär tristess och leda. "sitta hemma och glo" "sitter själv hemma
så får man panik". Om man betänker att familjen alltid är tillgänglig, dvs även när vännerna är borta,
säger detta uttalande mycket om vänners betydelse.

7.5 Kompisar är viktiga och självklara

Vi har sett att Erikson och Frönes skriver om jämnåriggruppens betydelse för identitetsbildning och
socialisation och jag har i min undersökning sett tydliga och konkreta exempel på att kamrater
betyder mycket för ungdomarna. Det är inte alltid i första hand vad ungdomarna sagt som svar på
mina frågor som varit intressant utan att de fungerat tillsammans utan att själva kommentera det. Den
typ av interaktion jag bevittnat under intervjuerna har varit jämlik. Ingen av ungdomarna i paren har
varit dominerande. Jag har sett exempel på vad Frönes kallar horisontella relationer.

Vi har i tema 3.3 sett att det går att "bara va" tillsammans med kamraterna. Aktiviteterna är inte det
viktiga i umgänget utan umgänget självt. Intervjuerna de deltog i är exempel på aktiviteter som ramar
in umgänget. Det märktes tydligt. Ungdomarna konfererade och samtalade i huvudsak med varandra
om mina frågeområden. Jag hade en biroll och samtalen jag fångade på band var deras.

Även sättet på vilket de talar om mina frågor säger att kompisar är förgivettagna. De berättar inte om
sina relationer i egenskap av oberoende observatörer. När de pratar om aktiviteter och relationer
vrider de ibland tillbaka tiden och ger ett direktreportage från en bekant situation genom att citera
sannolika repliker i umgänget med vännerna. Allt detta skvallrar om att kompisar är något nära och
självklart.

Kompisar är, inte minst, viktiga för hur man betraktar sig själv. Som ungdomarna uppfattar den är
uppgiften att beskriva sig själv inte lätt. De tvekar och är tysta långa stunder och de tar hjälp av vad
andra sagt om dem. Ibland ber de även intervjukompisen om hjälp och jämför sig med denne. De
kommenterar varandras beskrivningar och jämkar tillsammans ihop en bild av sig själva som de kan
hålla med om. Enligt Erikson är jämnåriga en viktig och nödvändig referens under ungdomstiden. De
möjliggör identifikationer som inte erbjuds i andra sammanhang. Att kompisen är en viktig referens
märks på ungdomarnas beteende när de beskriver sig själva. Men det betydelsefulla är inte att
komma fram till en bild av sig själv som passar ena parten utan att tillsammans komma fram till en
beskrivning som passar båda.
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7.6 Sammanfattning

Det har framkommit att kamratrelationer är något mycket viktigt för ungdomarna jag intervjuat. Även
när de berättar om sig själva tar de hjälp av kamraterna. Vi har sett att ungdomarna uttrycker sig på
olika sätt när de berättar om sina kamratrelationer. Tillsammans med en kamrat kan man vara som
man vill eftersom kamraten vet hur man är (tema 6.2). Det spelar inte heller så stor roll vad man gör
tillsammans (tema 3.3). Huvudsaken är att det går att lita på varandra (tema 4) och att man kan vara
avslappnad i umgänget (tema 6.2). Det som bäst sammanfattar vad ungdomarna anser känneteckna
en god kamratrelation är att man kan vara sig själv. Jag har inte närmare undersökt vad de anser
ligga i att vara sig själv. Men den  röda tråden i ungdomarnas föreställningar om sig själva och sina
kamratrelationer är att man kan vara sig själv tillsammans med andra.
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