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Inledning 
I vårt nuvarande samhälle har unga människor väldigt många livsstilar att välja mellan och 

möjligheterna till detta har blivit i det närmaste obegränsat. Tanken med denna antologi är att 

belysa ungdomar i dagens samhälle utifrån olika gruppers och individers synvinklar. Detta 

innebär att vi studerar det nutida samhällets normer utifrån unga människors tankar och 

reflektioner. Påverkar samhällets normer unga människors identitetsskapande? Syftet är att 

studera dagens unga människor och deras identitetsskapande utifrån våra olika ämnesområden.  

     De teman vi kommer att behandla är unga kristna i dagens samhälle och deras tro i koppling 
till deras identitetsskapande, punkens betydelse för ungdomars identitet, hur användandet av 
tekniken i relationer utnyttjas av unga människor samt hur unga tjejer ser på förhållanden, kärlek 
och sex.  

Metod 
I arbetet med antologin har vi använt oss av kvalitativa metoder som observationer och 
intervjuer. Det material vi fick från dessa har studerats och kodats för att sedan kategoriseras till 
våra analyser. Hur vi gick tillväga, reflektioner och tankar kommer att belysas i våra individuella 
delar.  

Kvalitativ Metod  
Alan Bryman skriver att den kvalitativa forskningen oftast är mer inriktad på ord än på siffror. 
Den har oftare en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Dessutom ligger 
tyngdpunkten i en kvalitativ studie i förståelsen av den sociala verkligheten, grundad i hur 
deltagarna i en viss miljö uppfattar denna verklighet.1

Vi har gjort individuella observationer på platser som vi själva valt för vårt studiesyfte. 
Observationerna har medfört att vi har fått en överblick över fältet som vi ska studera. Det har 
även bidragit till att vi har kunnat skapa våra individuella frågeställningar. Gunilla Guvå och 
Ingrid Hylander skriver att i kvalitativ forskning använder sig forskaren av observationer, 
beskrivningar och tolkningar där de själva är ett forskningsinstrument men att tolkningarna skall 
vara så objektiva som möjligt.2 Dessa direktiv har vi tagit hänsyn till under arbetets gång. Det 
material vi insamlade har vi analyserat enligt Grundad Teori. Öppen kodning innebär att man 
namnger vissa delar av en text som man tror kan vara relevant. Materialet bryts ner och studeras. 
Begreppen man får fram grupperar man om och formulerar om till kategorier.3  
      
      

                                                        
1 Bryman, Alan (2004) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö: Liber s. 250f 
2 Guvå, G & Hylander, I. (2003) Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv. Stockholm: Liber s 33 
3 Bryman (2004) s. 375 
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Grundad Teori 
Bryman kallar Grundad Teori för teoribildning på empirisk grund4, det vill säga att metoden innebär 
att genom empiriskt data utveckla nya teorier och begrepp. Bryman menar att Grundad Teori 
innefattar både ”induktion” och ”deduktion”. Med induktion menas att hypoteser skapas utifrån 
vissa specifika data, medan deduktion hänvisar till att utifrån dessa hypoteser dra specifika 
konklusioner. Han beskriver det som att användningen av Grundad Teroi som metod innebär att 
man hela tiden går fram och tillbaka mellan data och teori. Denna strategi kan även, enligt 
Bryman, kallas iterativ, vilket betyder upprepande. 5  
     Resultatet av att använda Grundad Teori blir till en början flertalet olika begrepp som syftar 
till olika företeelser i det insamlade materialet, dessa är teorins så kallade byggstenar. Kategorier är 
benämningar på företeelser som anses representera bitar ur verkligheten och skapas med hjälp av 
olika mängd byggstenar. När forskaren tycker sig se relationer mellan olika begrepp eller 
kategorier görs ofta hypoteser om hur fenomenet faktiskt ser ut. Detta kan senare formuleras 
vidare till teorier med hjälp av väl strukturerade kategorier. 
     Bryman tar upp tre nivåer av kodning, han kallar dem för Öppen kodning, Axial kodning och 
Selektiv kodning. Den Öppna kodningen är en process som går ut på att bryta ner, studera, konceptualisera och 
kategorisera data6. Med hjälp av detta skapas begrepp som senare omformuleras till kategorier. 
Axial kodning, är en uppsättning procedurer med vars hjälp data efter en öppen kodning förs 
samman igen men på nya sätt genom att man skapar kopplingar mellan kategorier.7 Här kopplar 
man olika koder till samspelsmönster, orsaker och konsekvenser etcetera. Den sista och högsta 
nivån i kodning är Selektiv kodning, den innebär att man väljer ut en kärnkategori och systematiskt 
relaterar den till andra kategorier, validerar dessa relationer och fyller på med kategorier som behöver bearbetas och 
utvecklas vidare.8 Kärnkategorin är det centrala vars alla andra kategorier integreras i och kan kallas 
för den röda tråden som utgör beskrivningen för ett fenomen. 

Metod kritik 
Den kvalitativa metoden kan ses som för subjektiv, då det är forskarens egen uppfattning som 
beskrivs och det är dennes syn på vad det är som är viktigt som lyfts fram i en studie. Bryman 
menar att kvalitativa studier ofta kan påverkas av forskarens egna egenskaper såsom kön, ålder 
och personlighet. Då metoden innebär att man studerar färre individer, kan det även vara svårt 
att generalisera.9  

Grundad teori är en tidskrävande metod som inte är enkel att förklara eller genomföra. 
Upphovsmännen till metoden Glaser och Strauss har efter den ursprungliga boken till Grundad 

                                                        
4 Bryman (2004) s. 22 
5 Ibid. s. 20-24 
6 Ibid. s 377  
7 Ibid.  
8 Ibid. 
9 Ibid. S. 269f 
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Teori gått skilda vägar vad gäller sättet att se på metoden.10 Som tidigare nämndes är metoden 
väldigt tidskrävande i och med transkriberingar och kontinuerligt insamlande av data och 
teoriprövningar. Studier med vissa föregivna tidsramar kan i vissa fall metoden, enligt Bryman, 
inte användas i sitt fulla syfte.11 Vi anser att vid användandet av kvalitativa metoder är det av stor 
betydelse att grundligt beskriva i rapporten hur arbetsprocessen sett ut, och att man även 
reflekterar över sin roll som forskare. 

Etik 

Etiska Reflektioner 
 I våra studier har vi följt Vetenskapsrådets etiska huvudkrav vilka är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka i stora drag innebär att vi bör 
informera våra informanter om deras rättigheter, och att deras medverkan är helt frivillig och på 
deras egna villkor. Alla uppgifter som lämnas behandlas konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta 
del av dem. Sedan bör informanten få ta del av vilket syfte materialet kommer att användas.12 
Därför informerade vi våra informanter om vad projektet skulle handla om och varför det 
genomfördes. Vissa gjorde detta i ett informationsbrev som skickades ut. Informanterna fick 
därefter bestämma om de ville medverka eller ej. Vi såg detta som viktigt eftersom intervjun 
bygger på frivillighet och för att uppnå ett samtycke måste informanten självklart veta vad de 
samtycker till.13 Oscar Pripp skriver i Etnologiskt fältarbete: 

Fältarbetaren måste alltså finna en balans mellan å ena sidan att arbeta målmedvetet och 
konsekvent och å andra sidan att visa människor respekt och vara lyhörd. Hur angeläget ett 
kunskapstillskott än är måste det vägas mot de konsekvenser som kan tänkas drabba 
undersökningsdeltagaren och människor i deras omgivning14. 

En liknande etisk reflektion gör Martyn Hammersley och Paul Atkinson, han menar att även om 

en forskares mål alltid är att få fram kunskap om de berörda områdena så finns det etiska gränser 

för forskare som bör följas. Detta innebär förenklat sett att forskningens mål inte kan eller ska 

försökas uppnås med vilka medel som helst.15  

     Bente Gullveig Alver och Örjar Öyen skriver att forskaren bör informera om samtycke. 
Individen har rätt att själv ha kontroll över de uppgifter som han/hon delar med sig av och vad 
de ska användas till. All forskning kan medföra skada för de inblandade. Som forskare måste man 
vara beredd på detta och informera de som medverkar att de har rätt att dra sig ur närhelst de 

                                                        
10 Bryman (2004) s. 375 
11 Ibid. s. 382 
12 http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2006-03-23 kl. 12.00 
13 Alver, Gullveig, Bente & Öyen, Örjar, (2000) Etik och praktik i forskarens vardag, Lund: Studentlitteratur 
s. 100 
14 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red)(1999) Etnologiskt fältarbete Lund: Studentlitteraturs. s. 51 
15 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul. Ethnography (London 2004) s. 263 
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behagar.16 När man forskar inom samhällsvetenskap kan skadorna vara svåra att bevisa. Smärtan 
kan vara mer psykisk och bestå av till exempel ångest och depression.Vi har lovat våra 
informanter anonymitet och de har när som helst kunnat avbryta sin medverkan. Vi vill inte att 
några av våra informanter ska skadas på något sätt utan att de ska tycka att de har bidragit med 
sin kunskap till forskningen. Men vi ska inte enbart se informanterna som offer. Många blir glada 
för att någon vill lyssna på vad just de har att säga. Alver och Öyen menar att människor vill 
känna sig uppskattade och att de blir glada när deras åsikter är välkomna. 
     Vissa av oss hade svårt att hitta informanter. Alver och Öyen tror att det kan bero på att vissa 
människor ser det som besvärligt att delta i ett forskningsprojekt. Som forskare är det lätt att 
känna att man berövar människor på deras dyrbara tid. Vissa fikade och diskuterade studien 
innan intervjun satte igång vilket gjorde att ytterligare tid gick åt. Vissa informanter fick även 
offra restid för att ta sig till och från platsen där intervjun skulle äga rum. Vilket vissa kan se på 
med olust.17

     När undersökningen är färdig har vi försäkrat våra informanter att allt forskningsmaterial som 
bandinspelningar, anteckningar och transkriptioner ska förstöras. Detta ska vi göra eftersom vi 
utlovat dem anonymitet. Fastän det kan tyckas vara bekvämt att återanvända forskningsdata, då 
det går åt mycket tid, arbete och pengar för att samla ihop sådant material. Men om man ska 
återanvända bör man få ett samtycke igen från de inblandade och om det rör sig om känsliga data 
kan det återigen bli traumatiskt för informanten skriver Alver och Öyen. Det kan även bli 
problem att hitta alla personer som ska ge sitt samtycke.18

     Anonymitet är något som vi utlovat våra informanter. Detta är ett krav på forskaren som har 
skärpts under senare år skriver Alver och Öyen. Som forskare kan det vara svårare än man kan 
tro att upprätthålla anonymiteten. Anonymiteten i forskningsrapporter kan medföra att resultaten 
försvagas eftersom forskaren tvingas utelämna viktiga uppgifter. Ju mer mångsidigt och detaljrikt 
man skriver desto svårare blir det att hålla informanterna helt anonyma. Det vi har gjort i våra 
rapporter är att vi har bytt namn på informanterna, orter och andra platser.19

Teori 

Centrala begrepp 
I detta kapitel presenterar vi de centrala begrepp som är gemensam för våra olika studier. 

Ungdomar  
Vi har begränsat ungdomsgruppen inom åldrarna 16-25. Begreppet kan ses som komplext då 

övergången från ungdomstid till vuxen inte har några konkreta riktlinjer. Som vi ser det kan 

                                                        
16 Alver, & Öyen, (2000) s. 93 
17 Ibid. s. 95 ff  
18 Ibid. s. 106f 
19 Ibid. s. 108f 
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definitionerna vara många som till exempel fast arbete, myndig ålder, eget personligt ansvar och 

egen bostad. I boken Sociologiskt lexikon står det att ungdomstiden är den tid där sociala och 

kulturella betingelser påverkar de unga i ingången till vuxenlivet.20 Detta innebär att en person 

som var ung för femtio år sedan levde under helt andra förhållanden än vad vi gör idag, likaså kan 

det skilja sig mellan olika kulturer när en individ anses ha uppnått vuxen ålder. Ungdomstiden är 

också en speciell tid för många och har oftast klassats som den tid då unga människor gör uppror 

mot samhällets rådande normer. Själva begreppet ungdomar brukar hos många innebära att man 

ser på de unga med sammansatta livsstilsval och värden, men detta är till viss del missvisande 

eftersom det finns en uppsjö av olika val som unga idag kan ta till sig.    

Identitet 
Eftersom begreppet identitet är en av våra gemensamma nämnare inom vår antologi anser vi att 

en definition är relevant. Uppkomsten av detta begrepp härstammar ifrån psykoanalysen och får 

där representera en individs egenskaper. Detta synsätt blev senare kritiserat för att det ansågs vara 

endimensionellt och lämnade ute historiska och kulturella faktorer som kunde påverka en 

individs identitet. Inom sociologin kom den symboliska interaktionismen att spela en stor roll. 

Detta synsätt innebär att en människa skapar sig en social identitet genom mötet och 

interaktionen med andra människor. I sin tur innebär detta att människor inte är låsta i några fasta 

identiteter, utan de förändras och skapar nya genom hela denna process. Samtidigt skapar 

individer sina ”verkligheter” med hjälp av den symboliska interaktionismen och på det sättet får 

de också en social innebörd för dem.21   Detta är en av de många synsätt på begreppet, vilket 

visar att det är väldigt komplext att beskriva.  Andra faktorer som har lett till kritik av denna 

åskådning är att den missar faktorer som ålder, klass, livsstil och så vidare.22 Det sociologiska 

identitetsbegreppet är, som vi ser det, väldigt stort och under åren har det fått många olika 

förklaringar. Detta gör det väldigt svårt att säga att en definition är den enda ”rätta”.    

Livsvillkor 
Vi anser att livsvillkor kan vara beroende av många olika faktorer. De vanligaste som lyfts fram i 
forskning som kan leda till skilda livsvillkor kan till exempel vara kön, ålder, ekonomi, 
boendemiljö (stad eller landsbygd) och etnisk bakgrund. Livsvillkoren innebär de möjligheterna vi 
har och det som vi utgår ifrån i livet. 

                                                        
20 Brante, Thomas. Andersen, Heine & Korsnes, Olav (red.) (1998) Sociologiskt lexikon Stockholm: Universitetsförlag 
125-126 
21 Svensson, Tommy, (1992) Människa, interaktion och social omgivning Värnamo: (förlag saknas) s. 65 
22 Brante, Heine & Korsnes & Heine (red.)(1998) s.126  
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Socialkonstruktivism  
Vi har i antologin utgått från ett socialkonstruktivistiskt synsätt vilket är en samhällsteori som 
beskriver hur verklighet och kunskap konstrueras socialt. Peter L. Berger och Thomas Luckmann 
beskriver detta som ett fenomen som påverkas av oss och finns trots att vi kanske inte tror den 
existerar. Verkligheten är inget som vi själva kan styra över, den är beroende och konstrueras av 
hela vår omgivning. Våra handlingar och tankar är en del av att skapa samhälliga strukturer och 
verkligheten. Människor tenderar även till att uppfatta verkligheten som objektiv och tror därmed 
att alla har samma världsbild.23 Men vi måste hela tiden ha ett perspektiv på händelser för att 
kunna tolka och förstå dem och likaså gäller det för att kunna ställa frågor och skapa teorier. 
Genom interaktioner med andra skapar vi vårt omdöme om omvärlden och oss själva, vilket 
innebär att våra kunskaper är socialt och kulturellt förankrade och är föränderliga genom tid och 
rum. Vilket gör att våra kunskaper och vår identitet ständigt omformeras.24 Då 
identitetsskapandet är ett centralt ämne i antologin anser vi att detta synsätt kan appliceras på 
individens interaktion med samhället. Vi är intresserade av informanternas syn på hur de 
konstruerar deras liv.  
 

Disposition 
I denna antologi är ungdomar, identitet och livsvillkor ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
den röda tråden som löper genom hela arbetet.  

I avsnittet Unga Kristna idag behandlar författaren Gong Jonsson kristna ungdomar och deras 
syn på samhället. Kristendomen och unga i förhållande till identitet, livsstil och livsvillkor är 
frågeställningarna i studien. I avsnittet Loud and proud- Punkens betydelse för ungdomars identitet tar 
Christopher Kronblad upp punkens betydelse för unga människors identitetsskapande i relation 
till samhället. Karl Jarlengrip skriver i Kommunikation i det moderna samhället om hur ungdomar 
använder sig av olika tekniska kommunikationslösningar för att upprätthålla och skapa kontakter 
med andra människor och vad detta innebär. Erika Dahlgren skriver om Unga tjejers syn på 
förhållanden, kärlek och sex. Hur ser normen ut i dagens samhälle och vilka krav vilar på de unga 
tjejerna.  

                                                        
23 Berger, Peter.L & Luckmann, Thomas (1998) Kunskapssociologi Stockholm: Wahlström & Widstrand s 12 
24 Burr, Viven (2003) Social constructionism, Londeon:Routledge 
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”Jag blir inte tvingad att tro på Gud…” – Om kristna 
ungdomars identitet och livsvillkor 

Författare: Gong Jonsson 

Inledning  
Att vara ung och kristen i dagens Sverige, vad innebär det egentligen? I Sverige tror färre och 
färre människor på Gud. Sverige är ett sekulariserat land som till stor del saknar referenser till 
religiösa symboler och större delen av befolkningen får inget religiöst inflytande. Religion som 
ideologi har i princip försvunnit ur det offentliga livet och detta är specifikt för protestantiska 
länder.25 Denna studie är gjord i ett utifrånperspektiv där jag som icke- kristen ska försöka återge 
några kristna ungdomars syn på sin tro i samspel med samhället. Det som jag har tyckt varit 
intressant är att studera ungdomar som är kyrkligt aktiva. 

Religion är ett ständigt intressant och omtalat ämne som är en del av princip alla kända 
samhällen. Jag vill utifrån ett empiriskt material i form av fem djupintervjuer belysa några aktivt 
kristna ungdomars syn på kristendomen och sin egen roll i dagens samhälle.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen har varit att få en större förståelse för kristna ungdomar i dagens 
samhälle. Tyngdpunkten i denna del av antologin kommer att ligga på kristna ungdomars identitet 
och livsvillkor i det rådande samhällsklimatet. 

Intervjuerna som jag gjort har utgått ifrån dessa frågeställningar: 
• Hur ser unga kristna på dagens samhälle? 
• Vilken betydelse har den kristna tron för identitetsskapandet? 
• Vilka är följderna av att vara kristen idag? 
• Vilken syn har kristna på relationer och livsstil? 

Metod 
Jag har för denna studie gjort en inledande pilotstudie, en observation samt fem djupintervjuer.  
Grundad teori är analysmetoden som är genomgående för hela min studie. Ambitionen med detta 
är att lyfta fram och förstå den kristna ungdomens bild av samhället. 

Fältkontakt 
Inledningsvis gjorde jag en så kallad pilotstudie genom Internet för att bekanta mig med mitt 
ämnesområde. Bland annat så ville jag veta vilka olika aktiviteter som erbjöds på fältet och vilka 
saker som belystes på hemsidan. Sedan observerade jag även olika kristna forum där jag tog del 
av diskussioner som pågick. Lars Kaijser skriver att det är viktigt att först bekanta sig med 
                                                        
25 Karlsson, P. & Svanberg, I.(1997) Religionsfrihet i Sverige – Om möjligheterna att leva som troende Lund: Studentlitteratur 
s. 11f 
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forskningsfältet och även sätta sig in i tidigare studier på samma fält.26 Pilotstudien bidrog till att 
jag kände mig mer förberedd på vad som väntade mig då jag kom i kontakt med fältet och vad 
som skulle kunna tänkas vara intressant att titta på.  

Internet erbjuder en mängd olika informationskällor. Några svenska kristna webbplatser som 
har ungdomar som målgrupp är Bibelsajten.nu, Kus.org, Ungtro.com och Credo.nu. På dessa 
sidor kan den som är intresserad av den kristna tron och har funderingar kring detta ställa frågor 
anonymt. Bibelsajten är en så kallad ekumeniks sajt, vilket innebär att olika kristna 
ungdomsförbund samarbetar och står bakom den.27 Att Bibelsajten är ett samarbete mellan olika 
kyrkor kan ses som att det kanske är lättare att ha en mer liberal bild utåt. Svenska kyrkans ungas 
egna hemsida inbjuder alla att ta del av gemenskapen oavsett kön, sexualitet, troende eller inte.28 
Medan några av de andra sidorna hade en mer konservativ ståndpunkt gällande hur man tolkar 
bibeln.  

Jag genomförde min observation på en Gudstjänst inom Svenska kyrkan. Det var på 
Domsöndagen (kyrkoårets sista söndag) jag begav mig till den centralt belägna kyrkan. Det var 
mörkt ute denna november förmiddag men inne i kyrkan möttes jag av värme och ljus då det var 
tända stearinljus överallt. Jag blev varmt välkomnad fast jag förmodligen var ett okänt ansikte för 
de andra besökarna. Det som jag ansåg var intressant var de teman som för dagen var Kristi 
Återkomst och Samhället och något som talaren menade var Livets Stora Match. Det talades i 
sporttermer om hur livet som kristen skulle te sig om man var Jesus medspelare. Det handlade 
om vilka spelreglerna är i matcherna som spelas dagligen mellan Gott och Ont, Liv och Död och 
Ljus och Mörker. De samhälliga reflektioner som speglade var sammankopplade med aktuella 
händelser i världen såsom, Irakkriget, kravellerna i Frankrike och FN:s millennium år.  

I mina anteckningar reflekterar jag även kring atmosfären, vilka besökarna var och vad som 
gjordes. Jag försökte återge det jag såg så detaljrikt och konkret som möjligt. Så fort jag hade 
tillfälle skrev jag en sammanfattning av de anteckningar jag gjort. Bland besökarna var 
ungdomarna en väldigt sparsamt representerade. Fältet kan även verka något för abstrakt för att 
kunna uppfylla mitt syfte. Men jag såg det ändå som en vägledning om hur en Gudtjänst kan gå 
till. Med hjälp av kodningen från min observation, som gjordes enligt grundad teori, bedömde jag 
ändå att materialet var tillräckligt fylligt för att kunna gå vidare i forskningsprocessen. Jag 
utformade mina frågeställningar utifrån begreppen som kom fram ur det insamlade materialet. 
För att komma vidare i min datainsamling kontaktade jag en kristenungdomsförening för att 
komma i kontakt med informanter. Målgruppen för informanter har varit unga kristna i åldrarna 
16-26 år. Jag har genom den kristna ungdomsföreningen och privata kontakter kommit i kontakt 
med mina intervjupersoner. 

                                                        
26 Kaijser, L. & Öhlander, M (red.) (1998) Etnologiskt fältarbete Lund: Studentlitteratur s. 28 
27 http://www.bibelsajten.nu/kontakt.asp. 2006-04-10 kl. 15.40 
28 http://www.svenskakyrkansunga.se/2006-04-10 kl. 15.00 
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Presentation av Informanter 
Informanterna är två manliga och tre kvinnliga studenter, Cilla, Anna, Anders, Mia och Per.  Två 
av mina informanter är bekanta med varandra då de kommer från samma förening, men det har i 
denna studie inte någon relevant betydelse då intervjuerna har gjorts individuellt. Själv är jag 
obekant med informanterna, men har en ytlig relation med en av dem vilket jag själv inte tycker 
bidrog till att den intervjusituationen avvek från någon av de andra intervjuerna. Mina 
informanter är alla kyrkligt aktiva. 

Cilla är 24 år, och kommer från ett litet samhälle i norra Sverige. Hon har även bott 
utomlands, vilket hon känner har påverkat henne mycket vid val av utbildning. På fritiden 
sysselsätter hon sig med bland annat kampsport och är med i en kristenförening i den stad hon 
numer är bosatt.    

Anna är 23 år kommer från en liten by utanför ett mindre samhälle i mellersta Sverige. Idag 
bor hon i en större stad där hon utbildar sig. Hon är bland annat engagerad i kyrkan hon tillhör, 
en kristen ungdomsförening och jobbar ibland med att göra layouts på en tidning. 

Anders är 20 år och kommer från en mellanstor stad i södra Sverige där han bott hela sitt liv 
och nu även studerar. Han är sportintresserad och spelar fotboll och innebandy. Annars sitter 
han mycket vid datorn och programmerar. Sedan är han även engagerad i samfundet han tillhör. 

Mia är 19 år och har precis flyttat till en mellanstor stad för att studera vidare. Hon kommer 
från en större stad i Mellansverige. På fritiden umgås hon mycket med sina vänner och sin familj. 
Kyrkan tar upp mycket av hennes fritid då hon precis tagit kontakt med en bönegrupp i sin nya 
stad.  

Per är 20 år och kommer från södra Sverige. Är intresserad av medieproduktion och jobbar 
extra på ett reklamföretag då han inte studerar. Han är ungdomsledare för barn mellan 7-10 år i 
sin församling, och verkar även som förbedjare i kyrkan som han tillhör. 

Alla informanter har svensk bakgrund och tillhör olika samfund. Namnen är fingerade i 
rapporten. 

Intervjuer  
Under intervjuerna har jag utgått från ett och samma frågeformulär och de intervjuer som har 
gjorts har varit mellan 30-50 minuter långa. Frågeformuläret är semi- strukturerat och är enligt 
Bryman en form som bidrar till att informanten kan formulera svaren på sitt eget sätt. Vidare 
menar han att den kvalitativa intervjun skall vara flexibel och hjälpa forskaren att få fram 
informantens världsbild.29 Jag har inte haft för avsikt att leda mina informanter till att svara på 
frågor som skulle leda dem direkt in på mina förutbestämda frågeställningar. Ambitionen har 
varit att försöka ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt till vad informanterna säger.  

Min intervjuguide har inte följts till punkt och pricka vid varje tillfälle, jag har hela tiden 
försökt anpassa frågorna till vad som sagts. Meningen med den semi- strukturerade intervjun är 

                                                        
29 Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, s. 301, 323 
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att det är informanten som ska styra intervjun, och det är deras tankar som ska komma fram. Min 
uppgift är att försöka följa upp med följdfrågor. De två första intervjuerna kände jag mig väldigt 
osäker på min duglighet som intervjuare, då mina informanter var väldigt öppna och villiga att 
dela med sig av sig själva kunde jag ändå utvinna ett fylligt material. Efter transkriberingen av 
dessa intervjuer kunde jag se på vilket sätt jag kunde ha agerat och på vilka saker jag hade kunnat 
följa upp med frågor. De tre följande intervjuer kände jag mig lite säkrare i min roll som 
intervjuare.  

Val av plats för intervjuerna har jag helt överlåtit till mina informanter för att de ska få 
chansen att välja en plats som känns mest bekväm för dem. Intervjuerna har gjorts hemma hos 
vissa informanter men även på neutral plats, det vill säga en plats som ingen eller båda av oss har 
känt oss hemma i. 

När intervjuerna har gjorts hemma hos informanten anser jag att det kan ha bidragit till att 
informanten känner sig mer avslappnad och relationen mellan oss har blivit mer balanserad på så 
sätt att jag är ovan i den miljön. Vad jag menar är att jag som forskare bör vara mer professionell, 
och informanten kan betraktas som mer ovan i sin roll som forskningsobjekt och att den miljön 
vi befinner oss i intervjusituationen skall vara till informantens fördel. På det sättet kan jag tycka 
att vi har mer lika förutsättningar vilket jag tror är positivt för utgången av intervjun.  

Etiskt förhållningssätt  
Observationen jag gjorde var en deltagande dold observation på så sätt att jag inte kontaktade 
fältet innan. Jag ansåg att det skulle vara praktiskt omöjligt att informera alla de som deltog på 
Gudstjänsten om vad jag gjorde där och dessutom så hade kanske den vetskapen bidragit till att 
situationen blivit konstig och onaturlig för vissa. Självklart hade jag sagt vad jag gjorde där och 
syftet med min observation om någon hade frågat. Men nu föll det sig inte så att någon reagerade 
på min närvaro. Jag reflekterade över vikten av att bibehålla min roll som dold observatör under 
hela observationen, då jag är medveten om att det kan kännas olustigt för somliga att bli 
observerade. 

I intervjusituationerna har jag hela tiden velat vara så neutral som möjligt i relation med mina 
informanter. Det vill säga ur ett etisktperspektiv har jag ansett att det har varit mest korrekt att jag 
innan inte haft någon bakgrundsinformation om mina informanter så att jag kunde ha ett öppet 
förhållningssätt till dem. Detta anser jag också är positivt då jag vill göra en så objektiv analys 
som möjligt. Även om jag är medveten om att min subjektivitet är en del av den färdiga studien. 

En del av informanterna har ifrågasatt syftet med min studie då de ofta har stött på kritik mot 
sin religion i olika sammanhang. Detta har fått mig att fundera över min frågeställning och hur jag 
kommer att utforma mina frågor i min intervjuguide. Jag har därför varit väldigt noga med att 
informera om att jag förhåller mig till Vetenskapsrådets etiska huvudkrav för forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.30 Sedan har jag 

                                                        
30 http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2006-03-08 kl. 20.43 
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även försökt att förklara syftet med min studie på ett sådant sätt att de ska förstå varför jag vill 
göra denna undersökning.  

Teoretiska ramar  
I detta kapitel presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter. 

Vad är Kristendom?  
Religionen utgår ifrån att Jesus var Guds son, Kristus och världens frälsare. Jesus var själv jude, 
men hans apostlar (lärjungar) började sprida hans budskap till andra även de som inte vara judar. 
Kristna tror på en Gud, men det talas även om ”treenigheten” som innebär att Gud visar sig även 
i sin son och som helig ande. Det vill säga fadern, sonen och den heliga anden. Det starkaste 
beviset på Guds kärlek är att han lät sin son lida och dö för människornas skull.31

Socialkonstruktivism i förhållande till religion och individ 
Människor konstruerar konstant verkligheten mellan varandra. Det som kallas ”sanning” är inte 
en produkt av iakttagelser som vi gör. Det är enligt Vivien Burr något som bildas och 
omformeras ständigt i samspelet människor emellan. När vi kommer till världen finns det redan 
vissa begrepp och kategorier, och vi får som barn lära oss om verkligheten utifrån det kulturella 
samhället vi lever i. Vilket gör att det sättet vi förstår världen på även är kopplad till det historiska 
och kulturella förhållandet vi lever i. I vilket sammanhang vi befinner oss i skapar sätt att tolka 
verkligheten. Kunskapen och människans sociala handlingssätt är också kulturellt bundna av 
tiden.32  

Jag menar att religion, och då specifikt kristendomen i denna studie, kan vara ett exempel på 
detta. Eftersom religion har varit en del av alla kända samhällen och måste därför antas som att 
den har varit en funktion i samhället i dess helhet. Rollen kristendomen har haft har förändrats i 
samhället och så även individers syn på den. Runt 90 % av Sveriges befolkning tillhör idag 
Svenska kyrkan. Men kyrksamheten är obetydlig. De som genom dop själva tillhör olika frikyrkor 
är 450 000, men kan även samtidigt tillhöra Svenska Kyrkan.33 Svenska kyrkan var statlig fram till 
januari 2001 och har därför haft en särställning i jämförelse med övriga trossamfund. Det har förr 
inte krävts någon religiös akt för att bli medlem i Svenska kyrkan, alla av evangelisk - luthersk tro 
som blev svenska medborgare skrevs automatiskt in i Svenska kyrkan om ingen annan religiös 
tillhörighet rapporterades. Detta byggdes på tanken att alla skulle kunna få tillgång till den kristna 
gemenskapen utan ha uppfyllt några religiösa eller etiska krav.34  

                                                        
31http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=714026&i_sect_id=71402600&i_word=&i_hist
ory=2 den 2006-04-10 kl. 22:08 
32 Burr, Viven (2003)Social constructionism, Lund: Routledge  
33 Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (1997) Religionsfrihet i Sverige – Om möjligheterna att leva som troende. Lund: 
Studentlitteratur s.17 
34 Ibid. s 14 
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Zygmunt Bauman menar att livet inte handlar om val utan om en ren anpassning till nya 
livsvillkor. Och i den rationella anpassningen under moderniteten fanns ingen större plats för 
religionen.35 Sekularisering beskriver Bauman som en process som definieras genom sin utgångspunkt, en 
process karakteriserad av att vara en ”avvikelse” från ”normen”.36 Bilden av religion är tämligen komplex 
i Sverige, vår tidräkning och många av våra helgdagar utgår från den kristna räkningen, men 
majoriteten av svenskars engagemang i det kristna livet är begränsat till överlevande kristna 
traditioner. Synen på kristna (religion) har blivit mer och mer kritisk.  

Tidigare forskning 
Den forsknings som har gjorts inom mitt ämne ligger inom de religionssociologiska ramarna, 
vilket är en deldisciplin inom sociologin. Området som är intressant inom denna disciplin är 
bland annat religiöst beteende och religiös uppfattning.37  

Peter Ekmans Ung 2000: Röster ur den framtida kyrkan är en rapport som bygger på intervjuer 
med unga människor om deras tankar om hur kyrkans och deras egen framtid kommer att se ut. 
Rapporten är en del av ett projekt som heter Ung 2000, och syftet är att förstå hur kyrkan kan 
möta ungdomar på deras villkor. Ekman menar att kyrkan har en egen kultur, och sättet att 
umgås kan skilja sig från vad människor är vana vid. Han menar att det finns vissa föreställningar 
om kyrkan och det kristna sättet, men att det kristna budskapet förmodligen tilltalar många. Den 
kristna tron menar han ofta är förankrad med relationer som skapas genom personliga möten. 
Dessa relationer och möten förknippas sedan med upplevelsen av Gud.38  

Ekman menar att det finns två vägar in i kyrkan. Den första vägen är den mer slumpmässiga 
som innebär att man kanske följt med en vän, eller att man till exempel fastnar för det efter 
konfirmationen. Den andra vägen kan vara genom föräldrars förmedling, genom att låta barnet 
gått på kyrkans barntimmar eller barnkören och sedan kanske hamnat i ungdomsgruppen. Men 
han poängterar att ungdomar inte läser på om en religion och väger fördelar mot nackdelar. Det 
handlar oftast om relationer med någon person inom kyrkan. Bemötandet och det personliga 
engagemanget från kyrkan kan vara den avgörande faktorn för en person att besluta sig för att ta 
steget in i religionen.39

Talande tro – ungdomar, religion och identitet är en antologi som omfattar 12 kapitel och belyser 
hur olika ungdomsgruppers formulerar och skapar religiositet och hur detta påverkar deras 
identitet och livsstil. Göran Larsson hänvisar till Thomas Luckmanns teori om en tilltagande 
privatreligiositet. Människan har enligt Luckmann ett grundläggande behov av transcendens. Men 
att man har tagit avstånd från de ”gamla” religiösa institutionerna inflytande på samhället.40 

                                                        
35 Bauman, Zygmunt. (1999) Vi vantrivs i det postmoderna. Uddevalla: Daidalos s. 231 
36 Ibid. s. 231 
37Gustafsson, Berndt. (1972) Religion och samhälle – Introduktion till religionssociologin Lund: CWK Gleerup 
Bokförlag s 7 
38 Ekman, Peter. (1998) Ung 2000: Röster ur den framtida kyrkan. Verbum s. 147f 
39 Ibid. s 94f 
40 Larsson, Göran. (red.) (2003) Talande tro- Ungdomar, Religion och Identitet. Lund: Studentlitteratur s. 18 
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Privatreligiositet kan ses som något typiskt för den senmoderna människan, som har en svag 
tilltro till traditionen. Ungdomstiden menar Larsson präglas både av att införskaffa sig 
grundläggande ideal och värderingar men även av öppenhet och osäkerhet. De kristna samfunden 
lägger en stor vikt vid att socialisera in individen i ett givet normsystem. Han menar även att 
dagens ungdomar tycks ha brutit den så kallade sekulariserings trend som pågått i över hundra år. 
Detta trots att barn och ungdomar varken får någon religiös uppfostran i hemmet, skolan eller 
konfirmerats. Religionen kan ofta ge tydliga svar, och det finns en trend bland ungdomar att söka 
sig till samfund som kan ge detta. 41  

Jonas Eek skriver i Talande tro – Ungdomar, religion och Identitet om hur unga människors 
medverkan vid gudstjänster sedan 70-talet kontinuerligt har minskat. Han menar att den 
traditionella gudstjänsten inte tilltalar unga människor som har ett behov av bättre 
kommunikation och gemenskap med andra människor och med Gud. Ur ett psykologiskt 
perspektiv ses deltagande i gudstjänsten och dess sätt att kommunicera som en stor del i 
formandet av en individs religiösa attityder. 42  Om kyrkan har kommunikationsproblem kan 
följden bli att den ändrar unga människors religiösa attityder och upplevelser. Han menar att 
engagemanget kan komma att riktas mot andra riter som efter deras önskemål kan kommunicera gemenskap, 
mening och sammanhang till dem.43  

Berndt Gustafsson menar att som socialt beteende är det religiösa beteendet också ett inlärt 
beteende. Socialisationen innebär inlärning av normer och sociala likformiga beteenden. Den 
primära socialisationen sker i hem eller skola och även kamratgruppen. Den primära 
socialisationen kan ses vara betydande för hela individens personlighetsutveckling som ger 
individen sin identitet. Den sekundära socialisationen kopplas samman med vuxna individer. 
Införskaffande av kunskaper och en inlärning av färdigheter och att anta sig en ideologisk 
ståndpunkt, fixering av värderingar och attityder är vad som enligt Gustafsson dominerar denna 
andra fas av socialisationen. I denna del kan Gudsbilden bli mer abstrakt, och bokstavstron 
ersätts med symbolism. Då religionen har en nära koppling med personligheten kan den 
sekundära socialisationen vara beroende av hur den primära artade sig. Gustafsson menar att den 
sekundära helt kan utebli om den primära är svag eller bristfällig.44  

Analys 
I denna del av studien kommer jag att utifrån mitt syfte återge mina tolkningar och reflektioner av 
min empiri och koppla ihop dem med teorier. Huvudsakligen kommer denna del att behandla 
analysen av intervjuerna men jag kommer även att återkoppla till observationen som jag gjort. Jag 
har delat in analysen i två huvudrubriker: Kristen Identitet och Kristna Livsvillkor. 

                                                        
41 Larsson (red.) (2003) s. 19 
42 Ibid s. 25 
43 Ibid. s 25 
44 Gustafsson (1972) s 19f 
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Kristen Identitet 
Här har jag samlat de kategorier som jag sammankopplat med informanternas identitetsskapande. 
Bland annat tar jag upp informanternas egen uppfattning om sin kristenhet och hur detta har 
skapats. Dessutom vilka utgångspunkter de har i med sin tro och vad kristendom innebär för 
dem.  

Bakgrund och vägledning 
Informanterna har olika, vad jag kallar, kristna bakgrunder. Med detta menar jag hur de har 
”blivit” troende. Mina egna föreställningar blev ganska tydlig i min inledande intervju där jag 
förutsatte att informantens familj var kristen.  

Anna och Mia kommer båda från icke-kristna familjer och har själva valt att döpas inom sina 
respektive samfund. Jag frågar om de har haft några influenser som väglett dem på vägen mot en 
kristen tro. Men ingen av dem kan komma på någon specifik person. Anna berättar om att det 
förmodligen var skolavslutningar i kyrkan som påverkade henne i ung ålder, och att hon tidigt 
brukade börja be till Gud. Hon menar att hon alltid har känt en önskan om att få bli kristen. Hon 
blev frälst i åttonde klass, och valde sedan att döpa in sig i sin församling. Anna menar att det var 
små fragment av skolan och några vänner, men att hon alltid så länge hon kommer ihåg har haft 
en kristendrift. Mia har en liknande berättelse, hon har ingen specifik person som hon menar har 
påverkat hennes tro. Som många andra kom hon i kontakt med olika barn- och ungdomsgrupper 
under hennes uppväxt som finns i många olika församlingar. Det handlade mest om lek och 
pyssel då, säger hon. Hon kommer ihåg att hon tyckte om att höra ungdomsledaren läsa 
berättelser ur barnens bibel, och sedan i samband med konfirmationen blev hon frälst. Båda talar 
om en känsla som man inte kan ta på. De informanter som kommer från kristna familjer 
beskriver väldigt kort att deras uppväxt varit kristna, och även att det gått i generationer i släkten.  

/…/ deras föräldrar är också det så det har verkligen gått i generationer. [skratt] Dom har varit 
det i hela sitt liv och jag har också varit mer eller mindre kristen i hela mitt liv. Det är inte så att 
jag inte har varit kristen först och sen blivit kristen senare, det har nästan blivit mer tvärtom. 
(Cilla) 

Kristen har jag varit hela mitt liv. Och jag kommer att fortsätta vara det. Min familj har gett 
mig bra kristna värderingar att bygga mitt liv på. Och jag tror att många val jag gjort har 
bidragit till att jag är den jag är. Jag tror att jag hade varit väldigt annorlunda om jag inte fått de 
värderingar som jag fått från kristendomen. Det är i alla fall så jag vill tro att det är… men jag 
tror att jag hade tagit den här vägen även om min familj inte varit kristen. (Anders) 

I Cillas fall kommer hon från en familj som har haft kristendomen i familjen i flera generationer. 
Hon ser det även som att hon faktiskt har gått åt det andra hållet då hon som hon själv beskriver 
har en öppen syn på många saker som andra kristna har en mer fundamental syn på. Anders och 
Per beskriver även dem sina familjer som grunden till deras tro. Anders och Per har liknande 
uppfattningar kring sin kristna bakgrund, och båda menar att de båda även utan familjens 
inflytande valt att bli kristna. De känner att de måste stå upp för sin kristendom mer inför andra 
eftersom det på något sätt inte valt det själv. Per menar att han har växt upp med goda 
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värderingar som han kan stå för, varför skulle han inte välja det? Göran Larsson, filosofie doktor 
i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver: 

/…/sammantaget finns det inga på förhand givet mönster för hur ungdomar kommer att 
förhålla sig till religion och religiositet under ungdomstiden. Ungdomstiden tycks kunna 
generera en mängd olika alternativa ungdomsidentiteter och ungdomskulturer. Ungdomar som 
är uppvuxna i hem präglade av religiös fostran (bibelläsning, bordsbön, kyrkbesök, etc.) kan ta 
avstånd från religion och religiositet. Å andra sidan kan en sån bakgrund också leda till ett 
religiöst engagemang där man till exempel distanserar sig från föräldrars religiositet. En sådan 
revolt tycks ofta leda till ett engagemang i en mer konservativ eller radikal rörelse. På samma 
sätt kan även en sekulär uppfostran leda till ett religiöst engagemang. Utbudet av religion och 
livsåskådningar har ökat med globalisering, migration och den nya informations- och 
kommunikationsteknologen vilket har skapat större valmöjligheter för individen45. 

Informanterna ger alla intrycket av att de har starka värderingar på grund av sin tro. Men ingen 
menar att de har blivit påverkade på något sätt att vara på något sätt. Jag tolkar det som att 
informanternas tro är deras egna individuella val. Livsstilen kan ändå beskrivas vara influerade av 
olika interaktioner med människor och handlingar. Anthony Giddens beskriver begreppet Livsstil 
i Modernitet och självidentitet som något som är sammankopplat med ett slags livsmönster, för att 
bevara den så kallade ontologiska tryggheten. Att känna sig ontologiskt trygg menar Giddens att 
man på både ett omedvetet och ett praktiskt medvetet plan har svar på de grundläggande 
existentiella frågor som alla människor någon gång ställer. 46  

Att vara kristen tolkar jag som att informanterna har tagit en ståndpunkt och att kalla sig 
kristen innebär att de vill berätta vem de är eller att kristendomen berättar för dem hur de är. 
Vilket till synes har skapat en trygghet. De ungdomar jag har intervjuat har ett bestämt 
förhållningssätt till sin tro.  

Informanternas definition av kristendom 
Definitionen och innebörden av Kristendom skilde sig åt då informanterna talade om det. Svaren 
var utförliga och ingående. Kopplingen gjordes både till sig själva och ”utomstående” (icke-
kristna) när innebörden återgavs. En förklaring som gavs var kristendomens objektivitet. Anna är 
väldigt säker på vad ordets betydelse betydde för henne. För henne är kristendomen allt, det är 
inte bara något subjektivt, för henne är det något som har med allt med hennes liv att göra. Mia 
och Anders ser kristendomen som något de lever varje dag. Det är utifrån kristendomen de lever 
sina liv och deras tro färgar alla deras värderingar. Mia menar att: Kristendomen, ja för mig är det allt. 
Jag måste ju tro på att det är sanningen eftersom jag lever efter det liksom. Så kristendom är för mig något som är 
sant… För Cilla är det mer komplext, för henne är begreppet kristendomen bara ett namn på en 
religion. Hon separerar på sin tro och på kristendomen. Hon menar kristendomen som helhet 
kan stå för mycket som hon inte gör. Det är något som någon utifrån vill kalla hennes tro. Cilla 
menar att det är det att människor kan gör saker i religionens namn som hon inte kan stå för. 
Kristendomen ses enligt henne som för stort för att det skulle vara något som hon helt kan 
identifiera sig med. 
                                                        
45 Larsson (red.) (2003) s17-18 
46 Anthony Giddens (1999) Modernitet och självidentitet. Uddevalla: Daidalos s. 63,101  
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Ja… kristendomen som… när man pratar om ordet kristendom så känns det mer som man 
pratar olika typer av religioner… att alltså kristendomen är en av dom. […] Kristendomen är 
mycket hur människor ser på religionen utifrån. […] Men… jag ser det på lite två olika sätt det 
här med religionen och det andra är personlig relation med Gud och med människor och så 
där. (Cilla) 

Per är också skeptisk mot begreppet kristendom. Han menar att många tillhör kristendomen men 
inte på samma sätt som honom som troende. 

För mig så innebär kristendomen som begrepp inte så mycket, det är ett namn på en tro en 
tillhörighet i stort. Svenska kyrkan… alltså många tillhör ju den och den tillhör ju 
kristendomen men jag har ju gjort ett val att vara kristen att döpa mig själv och tro och leva på 
ett visst sätt. Så för mig betyder själva ordet kristendom inte så mycket min tro handlar om 
relationer och värderingar. (Per) 

Jag tolkar det som att informanterna har olika förhållningssätt till begreppet kristendom. 
Definitionen gjordes både utifrån informanten själv och ur ett större perspektiv, det vill säga hur 
det hänger ihop med andra kristna och de som inte är kristna. Det större perspektivet var mer 
kritiskt vilket jag kanske kan ses som en reflektion över hur ”de andra” uppfattar dem, vilket 
informanterna vill skall fokusera på den kristna individen och inte på gruppen. 

Relationer och värderingar 
Mina informanter är alla engagerade inom den kristna verksamheten inom sina samfund på olika 
sätt. De verkar bland annat som gruppledare, förbedjare, ordförande i föreningar och menar att 
det tar upp väldigt mycket deras tid. Något som är centralt inom kristendomen är enligt 
informanterna kärlek, öppenhet och ärlighet. De lägger också en stor vikt vid gemenskapen med 
andra människor. Detta förklaras av Anna att den personliga relationen med Gud är väldigt 
viktig, då Gud enligt den kristna tron finns i alla människor är relationen med andra människor 
ett sätt att även integrera med Gud. Informanterna nämner en öppenhet till varandra som syns 
tydlig i den kristna gemenskapen. 

/…/man märker många gånger om man kommer in i en kyrka, inte alla förståss, men att man 
blir… ja på, det kanske är unikt ändå att man blir bemött på ett välkomnande sätt. Fast man 
inte känner en enda människa så blir man bemött då och då liksom ”hej” jamen folk hälsar och 
man kan komma varandra nära väldigt snabbt/…/ (Cilla) 

Men det som formar dem mest är gemenskapen de har i sina olika ungdomsföreningar.  
Per menar att det är viktigt för honom att göra något för Gud, att känna sig delaktig. Han vill 

inte bara sitta i en kyrkbänk utan han känner att han vill utöva sin tro på ett mer praktiskt sätt, 
även om han gör det varje dag bara genom att be och tro.  

Anna menar att det handlar om att prioritera Gud. Hon säger:  

Bara det att man går på gudstjänsten på söndagar fastän jag tycker om att sova till tolv på 
liksom helgdagarna. Bara det liksom att jag går upp klockan nio på förmiddagen för att gå på 
gudstjänsten… bara det ger resultat och att man faktiskt prioriterar. 

Det blir naturligt för informanterna att ha en stor kristen umgängeskrets, då deras tro är en stor 
del av deras liv. Att man umgås och pratar med varandra i olika sammanhang och hittar på olika 
saker inom föreningarna och ungdomsgrupperna gör att det skapas starka band mellan de kristna 
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ungdomarna menar informanterna. Det betyder dock inte att man utesluter de icke-kristna 
vännerna. Per menar att han har stora vänskapsgrupper inom både den kristna gruppen och dem 
som inte är kristna. Eftersom han har bott i samma ort i hela sitt liv har han starka band inom 
båda grupperna, men menar att det inte händer ofta att han umgås med de båda grupperna 
samtidigt. Cilla som är inflyttad i sin stad för ungefär samma resonemang, hon har många vänner 
inom den kristna ungdomsföreningen och även bland sina studiekamrater. Hon tror att det 
speglar hennes olika intressen på ett sätt. Jag frågar mina informanter vilka dem umgås mest, 
vilket kanske påskiner mina egna föreställningar om kristna som en utomstående grupp i 
samhället. Många anser att det finns en större samhörighet med den kristna gruppen eftersom 
deras tro tar upp så mycket tid. Kanske lyste mina föreställningar igenom då alla informanterna 
svarade väldigt långt och ingående om sina umgängeskretsar. Anna menar att det är viktigt att inte 
bara ha kristna kompisar. 

Det blir ju verkligen en del av ens liv och sociala nät, så det är ju verkligen skillnad. Okej, jag 
tycker inte att man bara ska ha kristna kompisar, för det är så viktigt att man blir avskärmad. 
/…/ jag tror ju vi alla är skapta av Gud och alla är en del av Gud och då får vi inte bara dela 
upp oss och tänka att vi är kristna och dom är inte kristna. (Anna) 

Cilla berättar om hur hon känner att hon har olika förhållningssätt till den miljön hon befinner 
sig. Hon pratar och är på ett visst sätt när hon umgås med sina kristna bekanta och på ett annat 
när hon är med sina klasskamrater till exempel. Hon menar att det är naturligt att man pratar mer 
om kristendom när man är med sina kristna vänner och så vidare.  

När förhållanden tas upp är det en tydlig osäkerhet hos informanterna om hur de ska förhålla 
sig. De menar att målet inte är att hitta någon som är kristen och samma personer som dem. 
Värderingar är något som alla informanter nämner när kärleksrelationer tas upp. De menar att det 
inte är absolut att deras partner måste vara kristen, men att det måste finnas vissa värderingar om 
livet som man måste dela för att ett förhållande skall fungera. Detta ämne är något som 
informanterna känner att de lägger mycket tankar kring. Deras tro är en del av deras identitet och 
vilka de är. Det känns inte som att de vill begränsa sig och utesluta något, men att ha ett 
förhållande med någon är något som kräver en viss förståelse för varandra. Kristen eller inte 
spelar ingen roll, men det ska finnas en förståelse för den kristna tron och värderingarna som 
finns hos dem. Den splittrade förhållningen till denna fråga är tydlig. Informanterna menar att det 
är något som de funderar väldigt mycket på, hur framtiden ska (kommer) se ut. Men de menar att 
de inte tror det är något specifikt för den kristna gruppen ungdomar. Det är något som de tror 
alla tänker på. Jag tolkar det som att osäkerheten om hur relationen skall se ut är något som 
påverkas av den tydliga kristna identiteten hos informanterna. Det gör det svårare att veta vad 
och vem det är de söker efter i dagens sekulariserade samhälle. Så här beskriver Cilla hur hon 
tänker kring förhållanden. 

Åhh, det har jag funderat jättemycket på sistone, alltså jag tror jag kan bli kär i alla möjliga 
människor… det har jag blivit också men samtidigt så, så finns det vissa grundläggande 
värderingar och tankar som, som man ändå söker hos sin partner och det hittar jag verkligen 
inte alltid i den kristna alltså i den kristna gruppen för det finns många konstiga tankar där och 
därför så blir man så där nä… det kommer inte, jag kommer inte att hitta någon där heller. 



 19

Men om jag fick önska liksom så skulle det vara någon som var kristen eller har dem 
tankarna… på sånna saker som att det finns nån slags Gud. (Cilla) 

Skilda tolkningar 
Informanterna anser att det finns många olika kristna sätt att tänka och vara. Informanten Cilla 
menar att det finns många olika kristna tolkningar bland de kristna. Själv menar hon att hennes 
syn kan ses som väldigt liberal då hon är öppen för många saker som andra kristna avskärmar sig 
från. Anna ser det som att många nya kristna tolkningar görs på Guds bekostnad. 

/…/det är vissa som inte, ja, tror, på allting som står i bibeln och tror inte att allting är Guds 
ord då har man mer åsikter som passar in i samhället och de åsikter som passar in i samhället 
idag är att sex före äktenskapet är okej och homosexualitet är okej för allt är okej för Gud är ju 
kärlek…och man tar bort den här biten med att Gud faktiskt är helig också, att det är vi som 
ska rätta oss efter honom och inte han efter oss.(Anna) 

Den amerikanska biskopen John Shelby Spong menar att det idag har vuxit fram en ny 
kristendom som följer samhällets värderingar. Han menar att de vetenskapliga framstegen inom 
olika områden som till exempel medicin och metrologi gör det omöjligt att idag förklara 
sjukdomar och olika väderfenomen som Guds verk utan ses som ointelligent. Han beskriver det 
som ett religiöst dilemma.47  

Dilemmat handlar, enligt mig, om att ungdomar idag har många valmöjligheter. Då samhället 
blivit mer öppet finns, öppnar sig förmodligen även religionen sig för nya förhållningssätt. Berndt 
Gustafsson menar att i de flesta samhällena finns det ett samband mellan religion och 
samhällsutvecklingen. På samma sätt menar han att samhället till en grad även påverkas av 
religiösa förändringar. Om man ser på religion och samhället som en funktion av varandra måste 
det ske förändringar hos båda om det sker hos det ena.48 Ett anpassningssätt som kanske inte 
passar alla. Men det är ändå ett val. På Bibelsajten finns att läsa om hur och vad man kan tolka i 
bibeln som sant: 

/…/Många texter är svårtolkade och kan inte utan problem direktöversättas till vår kultur. 
Andra texter innehåller regler som gällde då, men som kanske inte är lika aktuella nu. 
Berättelserna kan ändå vara viktiga, men behöver inte vara måttstock för vår tid. Vissa texter 
har jag dock väldigt svårt för. Det är texter som jag inte kan se ha varit rätt någon gång. Ex: 
”Så håll nu sabbaten, ty den skall vara helig för er”. Den som ohelgar den skall straffas med 
döden. Ty var och en som gör något arbete på den dagen, han skall utrotas ur sin släkt.” (2 
Mos 31:14). Visserligen kan jag förstå att det är viktigt med en vilodag och en dag som ägnas åt 
Gud, men jag kan inte se något vettigt med att den som bryter sabbatsbudet måste dödas.49

I boken Talande tro- Ungdomar, religion och identitet skildrar Helena Inghammar några kristna 
ungdomsföreningar i förhållande till Bibelsajten. Bibelsajten menar Inghammar har ett mer 
liberalt förhållningssätt. Hon vill framförallt se vilken syn dessa olika ungdomsföreningar har på 
unga människor. Detta har hon gjort genom att studera hur olika frågor besvaras på dessa sidor.50 
Hon tar upp ett exempel om hur frågan om homosexualitet kan besvaras på olika sätt, det vill 
                                                        
47 Spong, S. J. (2005) En ny kristendom för en ny värld. Verbum s 43-45 
48 Gustafsson (1972) s 25 
49 http://www.bibelsajten.nu/visaFraga.asp?id=6734 2006-04-10 kl. 15.40 
50 Larsson (red.) (2003) s. 41.42 
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säga hur skilda ståndpunkterna kan vara inför dessa frågor mellan olika kristna samfund.51 
Inghammar menar att de ungdomsrörelser som har en mer konservativ bild och är mer 
bibeltrogna kan erbjuda ungdomar tydliga svar vilket i sig kan skapa trygghet. Men hon menar 
även att det kan skapa problem då många ungdomar kanske tycker att det är svårt att hamna 
utanför det som ses som det normala i samhället. Homosexualitetsfrågan kan vara ett exempel på 
det.52

Kristna Livsvillkor 
Här presenterar jag de kategorier som jag sammankopplat med de kristna ungdomarnas 
livsvillkor. Jag tar framförallt upp hur informanterna uppfattar synen samhället har på kristna och 
kristendom. 

Föreställningar om kristna 
Informanterna har liknande åsikter om hur uppkomsten av fördomar mot kristna uppstår. De 
nämner okunskap om vad innebörden av att vara kristen handlar om. De vanligaste 
föreställningarna om kristna som kommer upp under intervjuerna är bland annat att kristna har 
ett styrt liv, att de är begränsade (dricker inte alkohol till exempel.) och har konservativa åsikter. 
Ingen av informanterna känner att de har blivit utstötta på grund av sin tro. De är alla väldigt 
öppna med sin tro och vill att det ska synas att de är kristna. Samtidigt läggs det, som jag tolkar 
det, stor vikt på att också passa in. 

/…/men jag hoppas att det syns på mig att jag är kristen på något vis men ändå blir jag väldigt 
glad när  människor blir förvånade att jag är kristen för då bryts alla de fördomarna och 
mönstren som människor tror att kristna människor är på det sättet. (Cilla) 

De har inte heller stött på några personliga negativa erfarenheter, men de menar att det är ganska 
tydligt att det finns föreställningar om kristna. 

Alltså något som jag har märkt är att många som upptäcker att man är kristen slutar svära i ens 
närhet. Det visar ju på att det finns en föreställning om kristna men samtidigt känns det som 
att det visar på att de respekterar mig som kristen. Men det handlar inte om det, jag kan också 
svära… allmänt så har kristna massa problem och syndar som många andra. Vi tror inte att vi 
är bättre än andra, eller så känner jag i alla fall. (Anders) 

Cilla och Anders påpekar att föreställningar och fördomar funkar åt båda hållen. De menar att 
fördomar finns mot alla grupper, till och med inom de kristna finns det föreställningar om 
varandra.  

/…/det finns fördomar hos mig också och alltså för dom kristna eller alltså mot dem 
kristna…jag tror att det är mycket att man inte känner varandra och man är främlingar för 
varandra och då blir det säkert fördomar. (Cilla) 

Det är ingen av informanterna som tror att det rent generellt finns många negativa tankar om den 
kristna gruppen. Men dock kunde en del av informanterna kännas sig missförstådda då vissa av 
                                                        
51 Ibid. s 48 
52 Ibid. s 51 
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deras värderingar inte passar in i samhällets normer i olika sammanhang. Det talades om att det 
fanns en mall på hur man skulle se på vissa frågor som till exempel homosexualitet. Det 
sammanstämmer med Spongs resonemang, som jag presenterade tidigare under analysen, om hur 
de kristnas tro nervärderas i dagens samhälle, och att det bidrar till ett kristet dilemma. Anna 
beskriver det så här: Som sagt har så har jag inte, nån har aldrig sagt till mig ”du är dum i huvet! Hur kan 
du tro på det där!” Utan de har varit mer intresserade. Det kanske är många som tänker om en istället så man 
inte får höra. Jag tolkar det som att det finns en förståelse från den kristna gruppen för hur bilden 
av dem kan vara i samhället, men att de själva inte har upplevt något personligt påhopp. 

På hur de tyckte att samhället i helhet framställer bilder av kristna var informanterna rörande 
överens. Alla menade att det fanns en viss bild, det skulle speciellt handla om hur kristna är. De 
känner också att de många gånger blir jämförda med sekter som de personligen ta avstånd från 
och inte alls ser på sin tillhörighet som. Sekt, var något som framställdes som något negativt hos 
informanterna. En tankegång var att det i samhället skulle bli ett vi som inte är kristna mot dem 
som är kristna genom det som media framställer i tidningar och på tv om kristna. Sedan ansåg 
informanterna att det är lätt att applicera saker som står i tidningar om någon person på alla med 
samma religionstillhörighet. Samtidigt är det ingen av informanterna som vill tro att människor 
går runt och tror illa om dem.  

Här kan jag även koppla ihop resonemangen kring nya kristna tolkningar som jag ser är en 
konstruktion av de samhälleliga förändringarna. Något som jag även såg i min pilotstudie på den 
olika kristna ungdoms sidor på Internet var de olika ståndpunkterna som fanns om till exempel 
homosexualitet, detta kunde skönjas i svar. Men allmänt så tror informanterna att många kanske 
inte riktigt kan förstå vad de kristna står för. Men när de väl har lärt känna dem menar de at det 
oftast visar sig finnas ett intresse för vad det egentligen innebär att vara kristen. 

Sedan så berörs frågan om den anpassade tron som förhåller sig till samhället, till exempel att 
präster som tar bort delar av Bibelns budskap lyfts fram som något positivt. För Anna är det 
svårt att förstå. Det delar ju även upp grupper inom den kristna gruppen människor till den bra 
och dåliga kristna. Det blir alltså positivt att vara liberalt kristen. Här kommer vi in både på 
fördomar och nya kristna tolkningar i anpassning till samhället. 

Kristna perspektiv 
Jag frågade hur förståelsen var på deras utbildningar för den kristna synen. Åsikterna skilde sig åt. 
Anders som studerar till civilingenjör kände att det inte var en del av hans studier att ta upp 
sådana saker. Anna däremot kunde känna att det ibland känns som att det helt är uteslutet att det 
finns troende på universitet hon studerar på. Det kan kännas tråkigt att det som erbjuds oftast 
inte är ur ett teologiskt perspektiv. Hon menar att påtryckningarna på utbildningen handlar om 
att vara objektiv och försöka se saker ur många perspektiv. Men att det totalt utelämnat det 
perspektivet hon har. Sedan så är det lätt att kasta ur sig saker som inte stämmer med bibeln för 
att det ändå inte är så viktigt menar Anna. Det förekommer även skämt om saker som Anna som 
kristen kanske inte alltid tycker är så roligt, saker som inte är förenligt med hennes tro. 
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Cilla och Mia har däremot inte funderat så mycket på hur skolan framställer kristendom och 
religion. Det finns några få inslag i deras utbildningar. Ett exempel som ges är hur det 
diskuterades kring islam när Muhammed-bilderna var aktuella i tidningarna.53 Men diskussionen 
riktades så småningom endast mot yttrandefriheten. Dock känner informanten inte att det är 
något hon direkt saknar.  

Jag tolkar det som att även om informanterna inte saknar det religiösa inslaget på sin 
utbildning är det idag något som inte tas i beaktning i många svenska skolor. Idag ses det som 
viktigare att gå åt det andra hållet det vill säga. I grundskolan har det varit en väldigt omtalad 
fråga. Religionsfriheten har bidragit till att skolan bör vara religiöst neutral. Den innebär även att 
föräldrar ska ha möjlighet att själva uppfostra sina barn efter sina egna (religiösa) värderingar. 
Samtidigt skall skolan ses som en arena för många olika intressen.54 Att inte få förståelse för sin 
tro är något som jag tolkar en del av informanterna har upplevt på utbildningen. Sammantaget ser 
jag tolkar jag det som att de kristna ungdomarna har gjort det till att ha ett sådant förhållningssätt 
till de ”utomstående” (icke-kristna), det finns en medvetenhet om hur dessa förhåller sig till de 
kristna. 

Slutdiskussion 
Studien kretsar kring kristna ungdomars syn på sin tro i förhållande till dagens samhälle. Jag har 
utifrån intervjuer med fem kristna ungdomar försökt illustrera deras identitetsskapande och 
livsvillkor utifrån deras synpunkter. I den analys jag presenterar i denna rapport försöker jag 
återge en bild av hur de kristna ungdomarna förhåller sig till sin tro, och hur det kommer i uttryck 
i olika handlingar och beslut.  

I materialet kan jag urskilja en stark kristen identitet genom grundläggande värderingar som 
den kristna tron har bidragit med. Samtidigt kan jag märka en liten konflikt i förhållandet med 
hur ”de andra” ser på dem. Dessutom är det tydligt att det inte finns en homogen kristen 
identitet. Till exempel att beskriva begreppet kristendomen skiljde sig åt. Några ansåg att deras 
tro inte borde kallas för religion, andra ansåg att det var en ståndpunkt. Ett argument för att inte 
vilja tillhöra det som kallas kristendomen är att det är ett samlingsnamn som inte alla kristna kan 
stå bakom då det kan skilja sig enormt inom gruppen kristna. Detta visar på starka åsikter om 
kristendomen, även om åsikterna skiljde sig. 

Mina fem informanter har även väldigt olika syn på hur samhällets förändringar och 
öppenhet har påverkat även kristendomen. Med samhällets utveckling och framsteg kommer 
även många nya kristna tolkningar fram om hur det kristna livet ska vara egentligen. Det finns en 

                                                        
53Den danska dagstidningen Jyllands-Posten publicerade den 30 september 2005 tolv satiriska teckningar som sades 
föreställa den islamiske profeten Muhammed. Vissa av bilderna antydde ett samband mellan islam och terrorism och 
kvinnoförtryck. Publiceringen ledde till häftiga protester från muslimska grupper, då man bland annat hävdade att 
bilderna var kränkande och rasistiska då man ansåg att de var ett uttryck för motstånd mot muslimer. Tidningen 
menade att de ville väcka en debatt kring press- och yttrandefriheten.
54 Karlsson & Svanberg (red) (1997) s. 37f 
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viss skillnad i sättet att se på de nya tolkningarna. Det kan ses som att vissa människor sviker Gud 
och hans ord, medan andra menar att Gud vill att de ska vara öppna och älska alla. Detta 
bekräftas även på de olika kristna ungdomssidorna på Internet som jag besökte. Bilden av hur 
bibeln ska tolkas och vad som skall accepteras kan skilja sig väldigt mycket mellan olika samfund 
och föreningar. Bibelsajten som är ett samarbete mellan många olika samfund hade en mer öppen 
syn på vissa fundamentala frågor. Jag tolkade det som att då sidan är ett samarbete mellan många 
olika kristna föreningar så kan egentligen inte sida ha några konkreta riktlinjer. Det är lättare för 
de olika samfundens egna hemsidor att presentera exakta ståndpunkter. Svenska kyrkans ungas 
egen hemsida visade också på väldigt många liberala tankar kring vilka de kristna är och hur 
medlemmarna får vara. Jag kan tänka mig att den svenska kyrkan är den kyrka som förmodligen 
(behöver) utvecklas med samhället mest då det har varit en statlig kyrka. Det har förut inte 
funnits någon ingående medlemsprocess, däremot har man fått agera om man skulle ut ur kyrkan. 
Det har ifrågasatts hur detta i kombination med religionsfrihet är korrekt.55 Kanske är det så att 
kyrkan måste följa en efterfråganskurva, bland annat tänker jag på homosexuella giftermål och 
kvinnliga präster ska få vara i kyrkan. Men om man pratar om religionsfriheten står inte de regler 
och värderingar i bibeln över landets lagar (även om många lagar och regler är inspirerade av ett 
kristet samhälle).  

Något som många studier och diskussioner har handlat om är huruvida vi ska ha 
religionskunskap i skolan och på vilket sätt den ska vara utformad. Många är idag mer rädda för 
att deras barn ska bli påverkade av den kunskap och på så vi blir inledda i någon religion. Vilket 
också kan ses som en slags fördom mot den kristna gruppen. Någon informant menar att det inte 
är något mål som kristna har, att försöka övertala människor att bli kristna. En del av tron 
handlar om att man ska älska alla människor. Det är inget hon gör idag, menar hon, men det är 
ett mål hon har som kristen. 

Som jag ser det är faktiskt religion en del av vår värld, och det har på några hundra år blivit 
förändrat medan det faktiskt funnits i flera tusen år. Kristendomen står bakom en viss etik som vi 
Sverige fortfarande lever och strävar efter. Ett tag var kristendomen det som dominerade hela 
Sverige och andra religioner var inte välkomman fram tills religionsfrihetslagen kom till.  

Livsvillkoren är inte enligt min analys speciellt begränsade, informanternas valmöjligheter är 
inte låsta till något. De har valt sina egna liv och ett sätt att förhålla sig till många saker med sin 
tro. Informanterna vill väldigt gärna att människor ska förstå att de gör många saker som även 
andra gör, de gillar kläder, idrott, fester med mera. Det finns inget specifikt kristet liv i dagens 
samhälle. Förutom de riter som hör till den kristna tron, finns det enligt informanterna 
förmodligen lika många individuella skillnader som det finns kristna. 

Förhållandet mellan det sekulariserat samhälle till den kristna är att de aktivt kristna idag 
tillhör en minoritet. Precis som Bauman skriver att sekulariseringen växer ur att man går bort från 
det religiösa (kristna), det vill säga gör det till något som är avvikande i dagens samhälle. Kollar vi 
på statistiken på hur många som faktiskt tillhör den Svenska kyrkan blir det en överväldigande 

                                                        
55 Karlsson & Svanberg (1997) s 14f 
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majoriteten. Men det spelar ingen roll, det är ändå inte en norm att gå till kyrkan i dagens 
samhälle. Det var något som man gjorde förr i tiden. Dock håller vi fast vid kyrkliga traditioner 
såsom att gifta oss och bli döpta och även konfirmeras. Våra svenska helgdagar kommer från den 
kristna religionen och så även hur vi räknar dagar i vår kalender. Vårt samhälle blir ur både ett 
sekulariserat och kristet perspektiv således komplext. Både samhället och religionen verkar som 
en funktion för det andra. Hur det ena ska komma att utvecklas kan vara beroende av varandra. 
Informanterna är medvetna om sin ”status” och hållning i samhället. Och deras största problem 
är att bli förstådda för deras vägval. Vilket jag tror bidrar till att de lägger så stor vikt på vilket 
förhållningssätt deras framtida partner skall ha. Det skulle enligt dem vara svårt att be för någon 
som inte tror på samma ”sanning” som de gör. 

Religionen, kristendom, kan enligt mig ses som en konstruktion såsom begreppet Genus, kan 
Kristen också vara en sådan kategori där den sociala interaktionen med andra bildar en social 
kontext. Att lära sig anpassa till olika sociala sammanhang, ett exempel är universitet, där det tas 
förgivet att ingen är troende och att det som en informant uttryckte det bara finns en 
skapelseteori. Där lär sig kristna att leva efter normen vilket i dagens samhälle betyder att inte 
vara kristen och inte ha kristna värderingar. 

Sammantaget ser jag det som att de kristna ungdomarna känner en tillhörighet, och skapar en 
identitet genom sin religion. I förhållandet till samhället är det något som de har lärt sig att 
anpassa sig till. Genom att antingen följa dess utveckling eller att behålla den mer bibeltrogna 
synen. Det finns inte en specifik kristen väg, även om informanterna i grunden tycks ha samma 
grundläggande värderingar. Vikten läggs på kärleken och förståelse för andra människor. Det 
gemensamma förhållningssättet är att uppnå målet, att älska alla. Informanterna i min studie ser 
det som en utmaning att uppnå detta mål, men ser även utmaningen som en del av tjusningen.  
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Loud and proud – punkens betydelse för ungas 
identitet 

Författare: Christopher Kronblad 

Inledning 
Mitt bidrag till antologin började med ett intresse för de ungdomar som har tagit till sig olika 
subkulturella stilar, där punken är en av många.  Anledningen till att jag valde att skriva om just 
punken var lite olika. För det första så ansåg jag att det skulle vara bra med en begränsning till en 
subkulturell grupp och också att punken är en stil som sticker ut så mycket från det vanliga 
samhället, vilket jag tycker gör den intressant att studera.     

Syfte och frågeställning 
Syftet med min studie är att genom observation och intervjuer försöka se vilken betydelse punken 
har för ungdomars identitetsskapande. Jag har också tittat på hur de själva uppfattar att samhället 
ser på dem och om detta påverkat deras val av livsstil.    

Disposition 
Det kommande upplägget av min studie innefattar en del som förklarar den metod jag använt, de 
etiska reflektioner som finns för forskare och en beskrivning av min observation, intervju och de 
informanter som jag intervjuade. Därefter följer en kort historik över punken, eftersom jag ansåg 
att det kunde vara bra med en förklaring av dess uppkomst och varför detta skedde. Sedan 
beskriver jag två böcker som innefattar en tidigare forskning om punken. De nästa stycken 
kommer att behandla vissa begrepp som jag ansåg var centrala i min del och också de teorier som 
jag använder mig av. I den analytiska delen som kommer efter detta lägger jag fram min tolkning 
av vad informanterna sagt. Dessa har jag delat in i sex kategorier som tar upp de delar jag tyckte 
var relevanta för studien. Avslutningsvis presenterar jag mitt resultat med hjälp av teorier och 
framför mina egna tankar om ämnet.      

Metod 

Grundad Teori 
För att genomföra min studie använde jag mig av grundad teori, vilket innebär att jag utgår från 
mina egna praktiska erfarenheter från fältet, såsom observationer och intervjuer. Dessa 
erfarenheter ska leda till att jag ”utvecklar idéer som skapas från dessa data”56 En sådan tanke 
utgår ju ifrån att man ska se med objektiva ögon på mitt ämne. Därför har jag reflekterat en del 
över min förförståelse om ämnet i form av att jag till viss del kände till punkens historiska delar 
och visste om att det fanns olika stilar inom punken. Under arbetets gång märkte jag att man 

                                                        
56 Guvå Gunilla & Hyllander Ingrid (2003) Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, Liber, Stockholm, s.5 
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alltid måste vara bered att ändra sina planer beroende på situationen. Detta fick jag erfara under 
projektets gång både när det gällde observationen och mina intervjuer. För en mer utförlig 
beskrivning av Grundad Teori så hänvisar jag till våran gemensamma metod.    

Etiska reflektioner 
Eftersom mycket av det material som forskaren samlar in kan vara av känslig natur för de 
inblandade och skada deras privatliv så är det viktigt att tänka på de etiska förhållningssätten som 
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Dessa är till för att skydda de individer som 
deltar i olika studier. För att ge mina informanter information om vad som gällde vid deras 
medverkan i min studie så skickade jag ut ett informationsbrev till varje informant. Häri fanns de 
forskningsetiska kraven som Vetenskapsrådet57 har formulerat. Detta innebar att jag informerade 
dem om syftet med själva undersökningen, deras rätt att avbryta om de inte längre ville vara med, 
samt att alla uppgifter skulle skyddas och inte användas till något annat än min studie.   

Observation 
I början försökte jag att orientera mig på det fält som jag skulle studera genom att börja leta efter 
olika konserter och arrangemang som skulle innefatta punkare. Tanken bakom detta var att det 
förmodligen skulle kunna samlas många från den specifika gruppen punkare och som tagit till sig 
den stilen. Problemet med att utföra en observation på punkkulturen och med den fråga som jag 
försökte få besvarad märktes av genom att den inte gick att utföra i stan eller liknande offentliga 
platser, eftersom det inte skulle säga mig så mycket om själva stilen i sig. Den planerade 
spelningen blev dock aldrig av så istället var jag tvungen att försöka hitta alternativa lösningar. En 
av mina informanter tipsade mig däremot om en stor och offentlig fest där många punkare skulle 
vara närvarande och det var också där jag bestämde mig för att genomföra min första 
observation, vilken tog ungefär en timme. Under observationen var jag där i form av dold 
observatör, eftersom de som var där inte visste att jag gjorde en observation. Detta aktualiserar 
vissa etiska problem. Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder att den dolda 
observationen bryter mot två etiska regler i form av att de som blev observerade inte hade gett 
sitt medgivande till det och att det kränker en persons privatliv.58  Men eftersom observationen 
skede under en offentlig fest där alla var välkomna och inte någon privat tillställning så anser jag 
att inga personer kom till skada. Under observationen inriktade jag mig inte heller på några 
enskilda personer. Detta är den enda observation jag gjort, men jag kände att den gav mig ganska 
mycket till de frågor jag utformade till mina intervjuer särskilt frågor som rörde gemenskap och 
musikens roll.  

                                                        
57 http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12  
58 Bryman (2002) s.281 
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Intervjuer 
När jag skulle välja ut mina informanter gjorde jag det i form av ett bekvämlighetsurval, dvs. som 
Bryman beskriver det ”sådana personer som finns tillgängliga”. Jag tog i ett tidigt skede kontakt 
med två personer som jag kände ytligt sen innan, vilka också hjälpte mig att få kontakt med de 
andra informanterna. Det är detta som kallas ett snöbollsurval, vilket innebär att jag försökte få 
kontakt med andra punkare genom att fråga dem om det fanns andra personer som kunde tänkas 
vara intresserade av att ställa upp på en intervju.59 Dessa tog jag också kontakt med genom ett 
Internet community där många likasinnade för den stilen brukar samlas.  

Mina intervjuer lade jag upp på ett sätt som kallas semi – strukturerade. Detta innebär att jag 
hade ett antal specifika teman som jag utgick ifrån och samtidigt gjorde det att jag kunde vara 
flexibel under själva intervjuerna när det gällde frågeordningen.60 Ett problem som uppstod med 
intervjuerna låg i att det skedde ett par bortfall som försenade delar av min analys. Som jag 
nämnde i början var detta ett tillfälle då jag var tvungen att söka upp nya informanter. Jag har 
också reflekterat en del över om några av mina intervjuer blev påverkade på något sätt på grund 
av att jag kände två av mina informanter sen innan, samt den förförståelse som jag hade om själva 
ämnet. Men som jag kände det vid intervjuerna så påverkade inte detta mina intervjutillfällen på 
något negativt sätt. Istället tyckte jag det var positivt i form av att det var en avslappnad stämning 
från båda sidor. Merparten av intervjuerna gjordes hemma hos informanterna då jag tyckte att det 
skulle kännas bättre för dem om jag kom hem till dem istället för att jag skulle bestämma någon 
plats och samtidigt att det skulle vara en lugn miljö. I de citat som jag tagit med under analysen 
står I för intervjuaren och de olika bokstäverna står för mina informanters figurerade namn. 

Presentation av mina informanter 
Alla mina informanter är män mellan 19-24 år som bodde i en mellanstor svensk stad. Bob är 24 
år och jobbar som tidningsutbud på kvällarna samt har lite småjobb på dagarna. Erik är 22 år och 
säjer abonnemang på en tidning, samt jobbar för sin pappa med serviceinriktad verksamhet. Lars 
är 20 år och pluggar på en skola. Filip är 19 år och jobbar på en tidning.         

Historik över punken 
Under alla tidsepoker har det kommit grupper som av samhället har ansets som farliga eller 
skadliga för ungdomar. På 50-talet var det raggarna, under 60-talet kom hippies och när 70-talet 
gick mot sitt slut dök punken upp. Som fenomen var det något helt nytt och precis som med alla 
nya stilar blev den klassad som något av det värsta som förekommit bland ungdomar. Philip 
Lalander skriver i boken Ungdomsgrupper i teori och praktik att nya stilar som ”införlivas i 
ungdomskulturer skapar moralisk panik” eftersom den oftast bryter emot samhällets etablerade 
normer.61 När och var punken uppkom har däremot diskuterats väldigt mycket, en del skulle säga 
                                                        
59 Bryman (2002) s.114f 
60 Ibid. s.301 
61 Lallander Philip & Johnasson Thomas, (2002) Ungdomsgrupper i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur s. 39 
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USA några andra England. Den närhet till publiken som punken hade under sina framträdanden 
hade till viss del redan funnits under 60-talet i den så kallade ”garagerocken” då unga människor 
spelade i sina källare. Däremot har England oftast nämnts som ett av förgrundsländerna för 
punken, mycket tack vare band som Sex Pistols och The Clash. Detta får stå osagt, eftersom 
svaren varierar från individ till individ vart man anser att punken föddes. Men vad var då punken? 
När den kom så var den musikaliska scenen dominerad av tekniska och progressiva rockband och 
det var dels detta som punken vände sig emot. Kännetecknande för punken kom att bli enkelhet 
och en attityd att alla kunde spela i ett band. För många unga kom det också att bli en motkultur 
mot det etablerade samhället och dess normer. Samtidigt var den en stil med starka åsikter, där 
både politiska och anti-politiska åsikter framfördes genom musiken.62 I Sverige kom den första 
vågen av punkare 1977-1981, vilket beskrivs av dem som var med då som något viktigt både för 
dem själva och för Sverige. Precis som i England så gjorde de svenska ungdomarna uppror mot 
det rådande samhället som de ansåg vara grått och tråkigt där ingenting hände.63 Efter att den 
första vågen hade lagt sig någon gång i början av 80-talet så utvecklades punken till väldigt olika 
stilar både inom och utanför Sverige som exempelvis oi, käng, hardcore, crust och många fler.  

Tidigare forskning om punken 
Tidigare forskning om punken gjordes redan i slutet av 70-talet då punken först dök upp. I boken 
Svensk punk – Ny våg gjorde Gunvor Alexandersson och Lena Lundqvist ett försök till att 
beskriva denna nya stil och samtidigt skapa förståelse för den. Utifrån den boken får man till viss 
del en bra översikt hur stämningen var i Sverige på den tiden gentemot detta fenomen. Ett nyare 
verk är Svensk punk 1977-81 vilket inte direkt kan ses som ett forskningsprojekt utan är istället 
ett musikdokument över den svenska punken. Dessa utgår ifrån nya intervjuer som gjorts med 
människor som var med under den perioden. Gemensamt för båda böckerna är att både banden 
och människorna från den tiden får komma till tals och ge sin version av hur de uppfattade sin 
situation och själva tidsandan.     

Centrala begrepp 
I den här delen tänkte jag förklara de viktigaste begreppen som finns i mitt arbete. Begreppet 
punk är ett av dem, vilket genomsyrar hela min text och som mina informanter även är en del av. 
Eftersom detta är en subkultur tänker jag också försöka göra en definition av detta, vilket också 
leder in på begreppet ungdomskulturer.  
 
Punk- Detta ord betyder, direkt översatt från engelskan, dålig eller usel. Som jag nämnde i den 
historiska delen så kan detta ses som ett kännetecken för musiken i stort vid den här tiden, snabb 
och tre ackord blev något av igenkännande av punken. Själv punken blev också ett samlat namn 

                                                        
62 Alexandersson Gunvor & Lundquist Lena (1981) Svensk punk, ny våg, Borås: Institutionen Bibliotekshögskolan s.8 
63 Carlsson Benke & Johansson Peter (2005) Svensk punk 1977-81, Avesta: Atlas s.8 
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för liknande musik.64 Den livsstil som punken står för kan förklaras i korthet med individualism, 
enkelhet och att göra det själv, tillexempel trycka skivor, göra dina egna kläder etc. Numera är 
begreppet punk väldigt övergripande på den stil som utgick från början i 77-punken, eftersom 
punken idag har blivit så utbredd med väldigt många olika stilar. Detta gör det väldigt svårt att 
säga att det finns enbart en definition av punk. 
   
Ungdomskultur och Subkultur – För att förstå subkulturen måste oftast själva 
ungdomskulturen räknas in eftersom dessa hänger ihop i form av att det brukar vara unga 
människor som väljer nya stilar. En övergripande bild av ungdomskulturen kan definieras i de 
olika stilar, ideal och värden som ungdomar oftast använder sig av för att uttrycka sig själva. 
Begreppet i sig blir mer komplicerat genom att det inte finns enbart en enda gemensam kultur, 
utan många olika som skiljer sig mellan varandra. Genom åren har olika perspektiv lagts fram för 
att förstå de olika stilarna som vuxit fram bland unga människor där exempelvis klass, kön och 
etnicitet räknas in som påverkande faktorer. Om det från början utgick från enbart 
klassperspektivet så har det numera blivit så att kön och etnicitet måste räknas in som påverkar 
individens val av livsstil.65   
Själva begreppet subkultur kan kort beskrivas som en mindre kultur inom en större kultur. Dessa 
brukar vara underordnade den större kulturen, därav namnet sub, men också att det är en kultur 
som är undertryckt. Det som utmärker den är att de subkulturella stilarna använder sig av andra 
värderingar, kläder eller åsikter som går emot det övriga samhället. Thomas Öhlund menar att det 
finns två olika förklaringar till varför subkulturer uppkommer. Den första menar att det beror på 
konflikter eller problem i samhället där den ses som ett svar på dessa.66 En annan orsak som tas 
upp är att det sker förändringar inom samhället, både sociala och kulturella. Ungdomar ställs då 
inför valet att ta ställning till dessa förändringar.67   

Teoretiska ramar 
För att förstå och diskutera mitt insamlade material så utgår jag dels ifrån våran gemensamma 
teori som utgår ifrån socialkonstruktivismen, samt Erving Goffmans stigmateori. För en 
förklaring om socialkonstruktivismen hänvisar jag till vårat inledande stycke under centrala 
begrepp. Även om Goffmans teori om stigma är gammal tyckte jag att den har relevans genom 
sitt förklarande av hur vi ser på avvikare i samhället. Själva begreppet stigma kommer 
ursprungligen från det antika Grekland där visuella tecken brändes in på tjuvar, slavar etc. Dessa 
tecken användes i sin tur till att ge vissa personer negativa egenskaper som tillexempel dålig moral 
och på så sätt visa för allmänheten vilka personer man skulle undvika. I vårat nutida samhälle 
bränner vi inte in några synliga tecken som de antika grekerna gjorde, men tanken är den samma. 

                                                        
64 Alexandersson & Lundquist (1981) s.8 
65 Lallander Philip & Johnasson Thomas, (2002) Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, s.19 
66 Öhlund Thomas, (1989) Rockbandet Umeå: Institutionen för socialt arbete s.8 
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Goffman menar i sin bok, Stigma, att det visuella fortfarande spelar en stor roll i hur vi bedömer 
andra människor och ger dem egenskaper som kan både vara falska eller riktiga. Huvudtanken 
bakom detta är att vi inte känner personen ifråga, men att personens utseende gör att vi placerar 
honom i ett fack.68    

Analys 

I den här delen avser jag att presentera den analys av det material jag har samlat in genom 
observationen och mina intervjuer. De delar jag ansåg var relevant för min studie har placerats i 
sex stycken kategorier.  
 

Det är ju typ supa och ha kul…  
Som jag nämnde i den historiska delen var punken då den kom väldigt individualistisk och emot 
vad det dåtida samhället stod för. Ungdomarna ”gjorde det själva”, vilket innefattade alt ifrån att 
tänka självständigt till att skapa sin egen musik. Hur definierar då dagens punkare själva 
fenomenet punk och vilken innebörd har det för dem? 
 

I: Om vi skulle ta själva ordet, vad punk är om du kan beskriva det, vad det står för? 

E: Det står för att stå för sina åsikter och vara sig själv. 

 
Erik menade att för honom stod dess ursprungliga tankar om individualitet kvar vilket 
förtydligades av min informant Lars: 
 

L: Nämen det är väll, alltså i början, 77, när punken kom, liksom diy, gör det själv, det var ju 
vad punken var, alltså du gör det ju själv, det var ju liksom mer så här, det var ju inte som idag 
då man följer vissa normer, alt du gjorde själv var ju punk, det handlade ju bara om att göra det 
själv och inte bry sig om vad andra säger för det har inget med det att göra, det är alltså punk 
för mig. 

 
Båda informanterna menade att själva innebörden av ordet levde kvar hos dem, men att det fanns 
ett visst avståndstagande från en av dem gentemot hur det såg ut idag då han menade att det 
fanns vissa normer som bestämde hur man skulle vara.  
För många unga människor är det viktigt att känna en tillhörighet till något och genom detta 
skapa en betydelse utifrån en viss stil. Vad innebär det då att ta till sig punken och utgå ifrån den 
som ens egen identitet?  
 

                                                        
68 Goffman Erving, (2004) Stigma Stockholm: Prisma s.12 
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E: Om man ser på det jag representerar eller vad man ska säga, så är det väll ett opolitiskt, ha 
så roligt som möjligt, inte bry sig så mycket om vad andra tycker utan sköt dig själv och skit i 
andra ungefär.  

 
Erik menade att punkens individuella betydelse innebär för honom att han lever ett väldigt 
individualistiskt liv där det är enbart hans egna tankar som berör honom och att han inte bryr sig 
om vad andra tycker eller gör. Samtidigt fanns det ändå utrymme för politiskt ställningstagande, 
vilket han återkom till: 
 

[…] Ja alltså man är ju politisk också. (I: Partipolitisk?) Nej, absolut inte.  

 
Med detta ville Erik peka på att han tar ställning i politiska frågor, men att han inte hade mycket 
till över för de politiska partierna. Detta kan också ses som en del av den frihet som punken står 
för genom att inte vilja tillhöra de etablerade partierna utan istället väljer att gå sin egen väg. 
Själva begreppet i sig är numera väldigt svårt att definiera enligt Bob: 
 

I: Ja, men vad innebär det enligt dig att vara en punkare, är det någon särskild sak som du är 
eller gör då? 

B: Nä jag vet inte, jag tycker att punkgrenen är så utbredd idag mot vad den var. 

I: Det finns så många olika stilar så att det är svårt? 

B: Ja det blir ju skitkonstigt att säga att man tillhör en viss, fråga någon som säger, javisst jag är 
punkare. 

 
Bob menade att en definition av punkare är svårt att göra på grund av att det finns så många olika 
stilar inom själva punken att välja mellan. Samtidigt tyckte han själv att det kändes konstigt att 
kategorisera in sig i en viss grupp, istället var det lättare att bara kalla sig punkare.  
    

Musiken är en livsstil… 
Utöver attityden, klädseln och den individuallitet som utmärkt punken så har musiken alltid spelat 
en stor roll inom punken. Dels för att det är genom den många har kommit i kontakt med 
punken för första gången och att det sedan ledde in dem till själva stilen:  
 

L: Jag började lyssna på det när jag var tio eller nått sånt och det var ju där igenom jag 
upptäckte Exploited och sådär. Liksom man gillar musiken, sen blir det ju mer och mer att 
man blir ingrötad.   
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Musiken var något som alla mina informanter hade gemensamt, dels att deras första kontakt med 
punken började när de var relativt unga och att detta gjorde dem intresserade av själva stilen. För 
min informant Bob hade den också en stor betydelse i att han själv spelade i ett punkband.  
Musiken ansågs också vara starkt sammankopplad med attityden, vilket Erik påpekade: 
 

E: En del säger att man kan vara punkare och inte lyssna på punk och det tycker, jag håller inte 
riktigt med om det, man måste nästan lyssna på det, det är ju ändå därför, det kommer ju ifrån 
musiken och då kan man inte ta bort musiken. 

 
I detta fal menar Erik att det inte enbart är attityden eller klädseln som spelar en viktig roll. För 
utan musiken kan inte en person direkt definiera sig själv som punkare enligt honom. Musiken 
blir här en symbol för honom som är sammankopplad med de andra attributen. Olika musikstilar 
har som vi vet också kommersialiserats och vistas i olika musikkanaler, däribland punken. Finns 
det då något utbud av den sortens musik idag i medierna? 
 

F: Inte särskilt mycket tror jag, det var väll för ett tag sen, nu tycker jag att det inte är als 
mycket. 

E: Inte, ja, inte punken riktigt, men det är väll musiken ibland, nått nytt punkband så kan de stå 
om det, men annars så uppmärksammas det inte, de tycker jag inte.   

 
Mina informanter menade att musiken blir uppmärksammade när det kom vissa band, men att 
det numera inte var särskilt vanligt med i medierna. Erik tyckte samtidigt att själva punken 
glömdes bort i de sammanhangen och att det enbart skrevs om banden och inte själva stilen i sig. 
Den bild som människor får genom medier när de visar några av dessa nya band ansågs av Lars 
vara helt felaktig:  
 

I: Tycker du då att punken har blivit något uppmärksammad i våra medier och så, TV och 
liknande? 

L: Ja, det har ju blivit lite med de här jävla skitbanden som Good Charlote som kallar sig för 
punk, fast de sprider galla över hela punken. 

I: Men är det någon positiv eller negativ bild man får då av punken om man ser det i medier?  

L: Ja alltså det är så jävla larv, folk fattar ju inte, de tror ju att punk handlar om att sminka sig 
som en fjolla och bara vara tuff och sådana grejer, det är kass publicitet alltså.  

 
Lars menade att själva punkens tankar och vad stilen innebär förloras via de nya banden som 
kallar sig punk, men som enbart kör på en visuell image av att vara tuffa. Samtidigt gjorde han 
klart att detta är ”fel” sorts punk i hans ögon. Motviljan emot detta kan förstås om vi går tillbaka 
till vad punken anses stå för där en av de viktigaste tankarna är att du ska vara dig själv och inte 
försöka vara någon annan.       
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För att det var provocerande… 
Som jag nämnde i den historiska delen så har ungdomar oftast tagit till sig olika stilar som av 
många uppfattats som ”farliga” eller avvikande från det rådande samhällets normer om hur man 
ska bete sig. Det är där subkulturerna kommer in i bilden som en kultur inom en större ”normal” 
kultur. I den subkulturella delen finns det numera ett stort utbud av stilar, men vad är det då som 
gör att en person väljer punken som livsstil?  
 

E: Jag har alltid haft en ganska extrem stil sådär, för jag vill sticka ut lite från mängden […] det 
var mest provocerande. 

 
Som jag nämnde innan valde många punken när de var unga och Erik menade att hans val 
berodde på en vilja att inte vara en i mängden. Samtidigt som han på sitt sätt revolterade genom 
att välja en provocerande livsstil som stack ut genom klädsel och själva attityden gentemot 
samhället. En annan av mina informanter betonade dock att det kunde röra sig om sociala 
förhållanden: 
 

L: Socialt missanpassade människor, seriöst, de flesta går på socialbidrag, typ dålig uppväxt och 
liknande grejer, det är typ de som väljer punken, de som har anledning till att göra uppror, jag 
menar de kommer inte direkt från Lindö, är cp-rik å tar på dig en jävla nitjacka för att det ser 
kul ut, man har oftast en anledning till det.    

 
Lars menade att sociala faktorer som trassliga hemförhållanden lede in många människor på 
punken. För honom var det inte heller de som var rika i samhället som valde punken, utan istället 
var det de som var mer utsatta och hade någon form av anledning till att göra uppror mot sin 
situation. En trasslig barndom var något som även Erik menade kunde påverka unga människors 
val av punken: 
 

E: Ja uppväxten tror jag inte, det är väll mer vad det är för folk man träffar på på vägen när 
man växer upp i så fall, så jag tror inte att och sen så är det en del som blir taskigt behandlade 
av sina föräldrar tillexempel så är det många som, alltså om man kollar på många punkare så är 
det många som är deprimerade. […] Å nu är det ju väldigt stort överhuvudtaget i världen idag, 
det är inte många i världen som mår bra, men inom punken så har jag upplevt att det är väldigt 
många som mår dåligt och det beror oftast på föräldrar, att de är skilda eller att man har haft 
en taskig barndom helt enkelt, sen så är det många som blir punkare på grund av det kan jag 
tänka mig.   

 
Överlag menade Erik att många punkare inte mådde så bra och att detta var ganska vanligt inom 
punkkulturen. Kunde då inte punken vara något bra eller positivt i en annars dåligt vardag för 
många? Erik ansåg att den kunde vara det: 
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[…]: Alltså det blir ju lite lättare att leva om man har något att leva för, alltså om man känner 
att man har den här gemenskapen. Tillexempel om man har musiken och så där, så att de är 
positivt.  

 
Erik menade att genom den gemenskap som finns inom punken kan detta hjälpa andra som 
kommer från trassliga hemförhållanden att känna en sorts trygghet. Nu behövde det inte alltid 
vara så att alla som blev punkare kom från dåliga hemförhållanden:  
  

F: Ja det började med att min brorsa, min storebrorsa vart punkare och sen så hör man det lite 
så här och man gillar det, så det vart på den vägen. 

B: Farsan är ju gammal punkare. […] så han bryr sig inte så mycket 

 
Utgått från dessa två citat så kunde olika familjemedlemmars val också spela in vid ens egen val 
av stil. Detta kan ses som att alla de delar som nämnts av informanterna kan spela in när det 
gäller en persons val, alt ifrån ungdomsrevolt, sociala faktorer och tidigare familjemedlemmars 
val.  

Det finns punkare sen finns det punkare 
Inom de flesta grupper finns det en gemenskap i ett ”vi” och ett ”dem”, även om det inte alltid 
innebär att alla som tillhör en viss grupp automatiskt utesluter kontakt med andra grupper.  Som 
jag nämnde i stycket om musikens betydelse så finns det också en gemenskap genom punkens 
ursprungliga värderingar: 
  

F: Ja det tycker jag, det finns ju massor, vanliga punkare, skinheads, det är så skönt för alla har 
så bra gemenskap med, så är man på någon konsert eller går på stan och träffar någon och 
börjar hälsa och snacka på direkten, det är ju så otroligt skönt, gemenskap med folk man inte 
ens känner sådär. 

I: För det är ändå det här gemensamma, ursprunget från 77? 

F: Ja precis, sen har det gått åt lite olika vägar sådär. 

 

Enligt Filip leder den här gemenskapen till att många av de olika stilarna kan umgås tillsammans, 
exempelvis punkare och skinheads. Samtidigt ledde detta till en spontanitet när någon träffade en 
person ur samma stil, vilket informanten såg som något väldigt positivt.   
Att punken har utvecklats och skapat nya undergrupper inom själva stilen nämns som både bra 
och dåligt: 
  

B: Ja bland de flesta finns det ju en gemenskap, det gör det ju, det är ju punk i grund och 
botten. 
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Positivt sett menade de flesta att gemenskapen fortfarande fanns där oberoende av vilken 
inriktning på punken som vissa människor väljer. Men också negativa saker har skett på grund av 
den här utvecklingen vilket två av mina informanter betonade: 
 

E: Blöjpunkare som inte fattat själva grejen, som bara går omkring och jävlas med folk och tror 
att de är tuffa. Ja det är vissa som man inte tillhör, straight edge killar tillexempel, sådana här åt 
hardcore hållet, de brukar klassas inom punksvängen också men det tycker inte riktigt jag de 
tillhör, men dom umgås jag inte med. 

 

L: Ja det finns en ganska stor gemenskap så här, en ganska stor gemenskap med hårdrockarna 
och så, men så finns det ju en del som är lite knepiga att ha att göra med då, typ crustarna 
brukar ju vara politiska och dem gillar jag inte direkt, vräker ut sig en massa fulheter, snackar 
skit om feminism och sådär, men annars är det väll ganska lugnt med sånt där, de flesta vill ju 
bara supa och ha kul. 

 
Det negativa med den här utvecklingen, som några uppfattade det, var att vissa av dessa grupper 
inte tillhörande punken beroende på politiska ställningstaganden eller att det fanns de som inte 
hade fattat vad punken handlade om och istället försökte vara något de inte var.     

Det är ju ingen som gillar en punkare… 
Samhällets tankar om vad som är normalt eller inte brukar många gånger manifesteras i ett 
avståndstagande gentemot den grupp som anses bete sig eller tycka fel saker. Detta kan ske i 
form av kommentarer, utfrysning eller i värsta fall genom våld. Mina informanters uppfattning av 
hur samhället ser på dem har både varit positiva och negativa:  
 

E: Alltså en del tycker att det är schysst att man har en egen stil och sådär och sen så är det en 
del som stör sig på en på grund av vad man har på sig och sen så också attityden då mot 
samhället. 

 L: Hatiskt, man blir typ nedslagen och grejer för att man ser ut som man gör.  

F: Ja de verkar absolut inte gilla det, tycker mest att det är drägg. 

 

I de flesta fall hade de mött ett ogillande från samhällets sida i form av kommentarer eller 
handgripligt våld. Men samtidigt menade några av mina informanter att de ändå kände att 
samhället hade blivit mera tolerant idag än när punken först dök upp och att det numera fanns 
andra stilar som blir mer ifrågasatta än dem, vilket Bob kommenterade:  
 

B: Jag tror att det är en mycket stor skillnad, folk har ju mera, förståelse kanske är fel ord, men 
de ser på det på ett annat sätt, de är mer toleranta med saker idag än för tjugo år sedan kanske.  

I: Det har kommit större saker nu? 
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B: Ja det är mer, det finns extremare saker och ja, sätta upp håret i en tuppkam tillexempel, 
finns ju mycket extremare saker, så det, ja majoriteten tror jag är mera toleranta idag.  

 
På grund av att det kommit andra mer extrema saker så vänjer sig samhället vid vad som en gång 
sågs som väldigt extremt, vilket en av mina informanter nämnde:  
 

L: Nuförtiden är det ingen som bryr sig om det kommer en massa nitmongon, men de är 
ganska vana att de finns. 

Den ljusnande framtiden? 
När punken kom i slutet av 70-talet så var det något nytt och provocerande för många 
människor. Musikaliskt tog punken tillbaka musiken till det ursprungliga och råa, vilket också 
hade funnits i den ursprungliga rocken. 
Hur ser då punkarna själva på dess framtid, om den har stannat upp eller fortsatt att utvecklas? 
 

B: Den fortsätter att utvecklas, som jag sa, den förenar sig, den är ju, den kommer ju aldrig att 
bli vad den var.  

I: Inte från början som 77? 

B: Nä, så på det sättet, på den punkten lever den med nöd och näppe kanske till och med. Den 
dör ju mer och mer tyvärr, den förgrenar ut sig och blir annat.  

 
Bob menar att det som en gång var när punken startade 77 håller på att försvinna alt mer på 
grund av dess förgreningar med andra stilar. Liknande tankegångar har Lars om dagens situation: 
 

L: Nä, den lär ju utvecklas mera, från början var det ju bara 77-punk, men det finns ju hur 
mycket som helst, men däremot så börjar punkarna bli färre tycker jag, det var ju mer förr, 
men den utvecklas ju, det är ju grungare och skit istället, de finns ju. 

 
Att dess utveckling hade stannat upp var alla överrens om att den inte gjort, men som 
informanterna nämnde innan så har den blandat sig med flera olika grenar inom musiken och 
utvecklat sig på den vägen. Samtidigt fanns det lite olika synsätt på om punken skulle bli stor och 
komma tillbaka igen: 
 

E: Utvecklas kommer den att göra, men den kommer inte att bli så mycket större än vad den är 
nu, det tror jag inte, det, nä det kan jag inte tänka mig att den kommer att göra, komma tillbaka 
så här hårt och det tycker jag inte att den ska göra heller för att det blir inte samma sak, alltså 
många punkare lägger säkert av för att det är så inne att vara punk och då så försvinner de 
riktiga och det finns bara en massa wanabees kvar, så vill jag inte att det ska vara heller.  

F: Nä, jag tror, den utvecklas ju nu i alla fall, kommit lite mera såhär då. Jag tror det kommer 
att fortsätta så ett bra tag framåt, hoppas det i alla fall. Nuförtiden har det kommit mycket 
stora band till Sverige också som spelar då. 
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I: Så det kanske blir någon inspiration då? 

F: Ja det tror jag, för yngre folk också. 

 
Häri finns både en positiv och negativ tanke om hur det skulle vara om punken kom tillbaka, 
antingen skulle det leda till att de ”riktiga” punkarna försvann på grund av att stilen skulle bli en 
modepryl som många bara hakade på för att det var inne att vara punkare eller också skulle det 
ske en utveckling som innebar att punken återvände och inspirerade människor, särskilt 
ungdomar. Alla var däremot överrens om att punken numera var mera mångfacetterad och inte 
var vad den var när den först dök upp i slutet av 70-talet.  

Slutdiskussion 
Jag tänker här lägga fram de resultat jag kommit fram till genom den analys som jag gjort av mitt 
insamlade material med hjälp av två teorier. Genom min analys så har jag kommit fram till lite 
olika resultat när det gäller vilken betydelse punken har för ungas identitet och varför människor 
väljer den stilen. Dels kunde den sociala faktorn som en dålig uppväxt och liknande förhållanden 
spela in när det gällde unga människors val av denna stil, men detta var ingen entydig bild från 
mina informanter. Om vi först tittat på vilken betydelse den sociala delen har för ungdomar 
utifrån Goffman så menar han att personer som har haft det svårt kan komma tillsammans 
genom att de delar liknande upplevelser av utsatthet. En utstött kan alltså finna andra som 
honom, vilka accepterar honom för den han är och som delar hans känslor ”av att han är fullt 
mänsklig och i grund och botten normal”.69 Jag vill därför mena på att punken i sig har en stor 
betydelse för de unga som väljer den stilen och skapar sin identitet utifrån detta. Genom punken 
tror jag också att de unga kan träffa personer med liknande intressen och känna en gemenskap 
och trygghet som de kanske inte har hemma. Denna gemenskap kan då ta sig uttryck i olika 
attribut såsom kläder eller musik. Båda dessa är vad Thomas Lalander skriver i sin bok, 
Ungdomsgrupper i teori och praktik, symboler som grupper har för att dels skapa en gemenskap med 
varandra och samtidigt ”skapa skillnader gentemot andra grupper”.70 Jag anser att de symboler 
som punkarna använder sig av är en del av deras identitet, precis som många andra grupper 
använder sig av olika ting eller uttryck för att visa vilka de är. Om vi går över och tittar på den 
andra faktorn där den sociala otryggheten inte är någon avgörande del som gör att ungdomar tar 
till sig punken. Som jag såg det var själva tanken om att vilja sticka ut och inte vara som alla andra 
en annan viktig del i att människor tog till sig själva stilen. Det jag menar är att själva viljan att 
sticka ut från mängden gör att unga människor vill ta till sig någon stil som utmärker dem och 
skapa en egen identitet utifrån detta. På det sättet blir punken en av dessa uttryck för dem att 
skapa sig en identitet och särskilja sig från andra såsom sina föräldrar. Därigenom är inte punken 
ensam om att göra motstånd, eftersom just unga har en vilja att särskilja sig gentemot den vuxna 

                                                        
69 Goffman (2004) s.28 
70 Lallander & Johnasson (2002) s.50 
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världen. Enligt Lalander så är just motståndet ett tecken på ungas vilja att uttrycka ”den egna friheten 
och det egna oberoendet” från andra.71     
Det som är viktigt att komma ihåg när det gäller alla olika stilar, inte bara den subkulturella, är att 
dessa utvecklas från något ursprungligt och skapar nya stilar av den grund som formades från 
början. Eftersom så också skedde med punken är det väldigt svårt att ge en enhetlig bild av hela 
fenomenet, vilket jag har märkt genom de versioner som jag fått berättat för mig. Men vissa saker 
lever ändå kvar som håller samman alla dessa stilar, dels finns det en gemenskap som utgår ifrån 
det gemensamma ursprunget och också själva tanken om en individuell frihet. Att en sådan frihet 
fortfarande kan anses vara fel av andra människor levde kvar i form av att många av mina 
informanter kände sig utsatta för samhällets negativa värderingar. Främst var det på grund av 
deras klädsel, vilket Goffman förklarar i sin bok Stigma med att människor gör en visuell 
bedömelse av andra. Detta innebär att uppseendeväckande kläder som kanske inte accepteras av 
alla gör att de tillskriver dem negativa egenskaper utifrån detta, även om de inte känner personen 
ifråga.72 Sett utifrån det socialkonstruktivistiska synsättet så innebär det att dessa visuella 
upplevelser av punkarna är ”avlägsna” och inte face – to – face- situationer där två personer 
kommer ”nära” varandra.73 De förutfattade meningarna många kan ha gentemot punkare genom 
deras sätt att vara kan i sådana fall ändras om båda parterna kommer varandra ”nära”. Det blir 
genom interaktionen mellan den ”normale” och den ”avvikande” som de tolkar sina handlingar 
och på så sätt kan den ”avvikandes” handlingar motsäga den förutfattade bilden som den 
”normale” har gentemot dem. Som jag ser det skulle människor på så sätt få en större förståelse 
för vad själva punken innebär för många unga. En sådan ”närhet” behöver dock inte betyda att 
någon förståelse uppstår mellan de två parterna eftersom båda kan feltolka varandra.74 För många 
tror jag att sådana missförstånd lätt kan uppstå i början av en ny bekantskap då mycket av det 
som båda uttrycker är nytt för dem, även om båda parterna vid det här tillfället står varandra 
”nära”. Det går också att se det från en annan synvinkel i form av att de som anser sig vara 
”riktiga” punkare utesluter andra på grund av att de inte uppfattas ha tagit till sig de värderingar 
eller avviker från dem. Detta sker enligt Goffman när en individ på något sätt bryter mot 
gruppens normer och personen ifråga får vissa ”clownmässiga funktioner”.75 Detta kan kopplas 
till mina informanters känsla för de så kallade ”blöjpunkarna” eller de mera politiska punkarna. 
Jag vill ändå påpeka att det inte behöver stämma in på alla punkare samtidigt som man måste 
tänka på att Goffmans teori behandlar väldigt sammanslutna grupper. Enligt min uppfattning av 
punken som jag fått ut genom mitt material så anser jag inte att den är någon helt sluten eller 
homogen grupp på grund av sina förgreningar. Denna utveckling kan tolkas olika beroende på 
vilka för- och nackdelar som väger mest för den enskilde individens uppfattning. Utgått från mitt 
                                                        
71 Ibid. s.37 
72 Goffman (2004) s.12 
73 Berger, Peter & Luckmann, Thomas, (1998) Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 
Falun: Wahlström & Widstrand s.41 
74 Ibid. s.43 
75 Goffman (2004) s.146 
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material är inte heller bilden här helt överensstämmande mellan alla punkare. Detta visar enligt 
mig på den mångfald som punken i sig ger uttryck för.       
Det som jag finner viktigt att poängtera är hur individuella alla tankar om punken är för många av 
dem som valt själva livsstilen, vilket gör det till en subjektiv upplevelse av dess innebörd. Detta är 
samtidigt en av punkens kännetecken genom sin tanke om att alla ska vara sig själva och inte följa 
någon annan.   
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Kommunikation i det moderna Samhället 
Författare: Karl Jarlengrip 

Inledning 
I och med teknikens utveckling har vi fått en mängd nya sätt att kommunicera med varandra och 
människor världen över använder de nya teknikerna. Det har gjort att vi inte längre behöver vara i 
närheten av personen vi vill samtala med. Vi kan kommunicera med andra människor över hela 
världen utan att behöva anstränga oss i samma grad till skillnad från tidigare generationer. 
Visserligen har kommunikation via exempelvis markbunden telefon funnits länge men 
möjligheterna till att kommunicera har breddats mycket och fortsätter att göra det ännu idag. 
Mobiltelefoner har blivit mer eller mindre en konsumtionsvara och antalet persondatorer 
uppkopplade till Internet ökar för varje dag. Med hjälp av mobiltelefoner eller bärbara datorer 
som är trådlöst uppkopplade till Internet kan vi i princip kommunicera med andra i realtid 
oavsett var på jorden vi befinner oss. Dessa möjligheter utnyttjas mestadels för att överföra 
information via tal eller i text och har på senare tid även börjat inkludera rörliga bilder i viss skala.  
 Det jag kommer att ta upp är fyra informanters syn och användning av dessa tekniska 
kommunikationsmöjligheter.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min del är att belysa hur människor egentligen kommunicerar med andra med hjälp av 
olika kommunikationslösningar. Hur kommer det sig att människor använder dessa möjligheter i 
huvud taget? Vad är deras syfte att använda vissa typer framför andra? Använder informanterna 
dessa på olika sätt och i så fall varför? Skiljer sig möten på Internet från möten i verkliga livet? 
Skiljer sig beteendet mellan IRL (in real life) från det på Internet enligt informanterna?  

Disposition 
Fortsättningsvis i arbetet kommer jag att beskriva hur jag gick till väga när jag samlade in och 
tolkade mina resultat i Metod delen, men även etiska reflektioner kring intervjuerna och en kort 
beskrivning av informanterna. Vidare tar jag upp visentliga begrepp som används under arbetets 
gång i Begreppsförklaringar. Sen presenterar jag mina teorier som jag har inhämtat från diverse 
forskare i min Teori del. Avsnittet därefter har jag kallat Resultat och har där presenterat mina 
informanters viktigaste utsagor och i korthet kommenterat dessa. Där jag kopplar dessa citat eller 
utsagor till olika teorier och genomför djupare analys är i avsnittet Analys. Till sist kommer jag in 
på en Avslutande sammanfattning där jag väldigt kort presenterar vad jag har kommit fram till 
med arbetet. 

Metod 
Mitt material har jag samlat genom att genomföra en observation och fyra intervjuer. Innan jag 
genomförde min observation valde jag att inte studera litteratur om ämnet hur människor 
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använder tekniska kommunikationsmöjligheter Observationen genomfördes på Internet, där 
valde jag ett forum som jag studerade. På forumet bestämde jag mig för en tråd som skulle bli 
mitt observationsmaterial. Jag visste inte vilket typ av diskussion/samtalsämne som skulle vara till 
fördel men tänkte att det inte skulle spela så stor roll så jag valde ett som jag tyckte var intressant, 
nämligen ett som handlade om en gammal spelkonsol, Amiga. Närmare bestämt var det vissa 
typer av spel som togs upp där till konsolen. Men det var inte innehållet som var det intressanta i 
diskussionerna utan på vilket sätt som saker och ting framfördes. Sen bearbetade jag materialet 
enligt Grundat Teori och gjorde en öppen kodning relativt ytligt.76  
 Den största delen av mitt insamlade material var från intervjuer. Jag genomförde fyra 
intervjuer på ungdomar som var mellan tjugo och tjugofem år gamla. Längden på intervjuerna 
varierade mellan tjugo och fyrtio minuter. När jag intervjuade använde jag en relativt öppen 
intervjuguide, där frågorna var mer som stöd för intervjun är strikta riktlinjer för vilka frågor jag 
skulle ställa till informanten. Under de första intervjuerna upplevde jag att vissa frågor var lite för 
ledande så jag fick inte ut så mycket som jag hade velat från vissa frågor. Detta försökte jag 
kompensera genom att formulera om min intervjuguide till varje ny intervju. Dels för att få 
information jag eventuellt hade missat från föregående intervju, dels för att ta upp nya tankar och 
infallsvinklar som hade kommit upp.  
 Efter varje intervju transkriberade jag den och gjorde en ytlig kodning innan jag genomförde 
nästa intervju. När alla intervjuer var klara och transkriberade kodade jag enligt vissa delar av GT. 
Jag gick igenom materialet flertalet gånger och letade efter företeelser som jag trodde skulle vara 
viktigt senare under kodningen. Nästa steg jag gjorde var att leta likheter mellan olika begrepp 
som jag kategoriserade till mer övergripande fenomen. Detta gjorde jag på var och en av 
intervjuerna, sen försökte jag föra samman de olika koderna och begreppet mellan de olika 
intervjuerna till en och samma ”analys”, detta för att förstärka och bryta ner olika kategorier för 
att kunna lyfta analysen till en högre nivå. Se den gemensamma kappan för bredare genomgång 
av teorin. 
 Men på grund av tidsbrist har jag inte genomfört analysen enligt GT till den nivå som jag 
hade velat, GT är trots allt en mycket tidskrävande och omständlig analysmetod.  

Etiska reflektioner 
Innan varje intervju med mina informanter sa jag vad som gällde och vilka rättigheter som dem 
innehade vid deltagandet. Jag förmedlade mitt syfte till intervjun och att informanten själv hade 
rätt att bestämma i vilken grad denne skulle medverka. Vad viktigare var enligt min uppfattning 
var att jag sa till dem att på inga sätt skulle andra på kunna få reda på vem informanten var efter 
genomförd intervju så att dem skulle förbli anonyma och inga andra skulle på något sätt få reda 

                                                        
76 Bryman, Alan S (2004) amhällsvetenskapliga metoder Malmö: Liber s. 376f 
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på vem deltagarna var. Dock meddelade jag dem inte att jag enbart skulle använda informationen 
jag fick ut enbart till denna uppsats för jag ansåg att det var underförstått och en självklarhet. 77  

Beskrivning av informanterna 
Mina fyra informanter bestod av tre killar som var 22, 23 respektive 25 år och en tjej som var 23 
år. Jag vill i störta enkelhet dela upp dessa informanter som olika typer av teknikanvändare. 
Samtliga använde Internet till att söka information och att använda det för diverse skolsyften. 
Alla använde även olika chattprogram för att kunna hålla kontakten med vänner och bekanta på 
ett enkelt och smidigt sätt. Två av dem spelade regelbundet spel över Internet och dessa var mest 
online-rollspel. En använde Internet relativt lite men i så fall till lite chattande eller till diverse 
skolsyften. Den sista använde Internet mycket till en rad olika syften, några av dessa var att skapa 
hemsidor åt företag och ordna med olika servrar. När det gäller syn på relationer via Internet 
hade dem två olika synsätt, två av dem använde det mest för att upprätthålla en befintlig 
bekantskapskrets medan de två andra gjorde även detta men hade sina flyktiga bekanta över 
nätet. De hade på diverse chattprogram sina vanliga vänner och bekanta som var mer eller 
mindre långvariga bekantskaper men å andra sidan när de spelar sina online-rollspel hade de 
väldigt många och temporära bekanta som de aldrig hade träffat i verkliga livet. 
 

Begreppsanalys 

Tekniska kommunikationsmedel 
När jag använder detta begreppet avser jag all kommunikation som möjliggör ett relativt snabbt 
utbyte av information och tar hjälp av diverse elektronisk teknik. Detta inkluderar bland annat 
Internet, fasta och mobila telefoner. När jag avser Internet är det den stora mängd av olika 
kommunikationsmöjligheter som finns där, några exempel är forum, gästböcker, communities 
och chatt-tjänster  

Chatt-tjänster 
Dessa är program som genom att utnyttja Internet kan kommunicera med andra människor 
nästintill var som helst i världen. Kommunikationen sker oftast i enkla meddelanden som går att 
nyansera med diverse symboler som representerar olika känslor och tankar, exempel på dessa är 
IRC, ICQ och MSN. På senare tid har det uppkommit nya program som kommunicerar via både 
tal och text.  Exempelvis Skype och Ventrilo, men även de ovannämnda har fått utvecklad 
funktionalitet till att gälla i vissa avseenden inkludera även röstkommunikation. 

                                                        
77 http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning 2006-04-27 kl. 19.00 
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Teori 

Verklighetsflykt 
Berger och Luckmann är två sociologer som skriver om vardagsverkligheten som en verklighet 
där allt är som vanligt. Den existerar så länge som inga problem uppstår eller något bryter mot 
kontinuiteten av det som ses som normalt för en individ. De beskriver fall där en annan 
verklighet råder för människor, det kan exempelvis vara i drömmar, i drömmen befinner man sig 
i en annan värld för en tid men senare återvänder man till vardagsverkligheten igen. Andra 
exempel som de tar upp är ett lekande barn som för tillfället upplever sig att befinna sig i en 
annan värld eller då vuxna går på teater. Innan ridån går upp befinner sig individen i sin 
vardagsverklighet men när ridån går upp så konfronteras individen av en ny ordning som skiljer 
sig från den i vardagslivet men när ridån går ner igen återgår individen till sin vardagsverklighet. 
Dessa verklighetsflykter kallar Berger och Luckmann för finita betydelseområden, händelser som 
är omgivna av den dominanta verkligheten på alla sidor och efter varje verklighetsflykt återvänder 
samvetet till den dominanta verkligheten som om det vore en utflykt. Medvetandet vänds alltså 
bort från vardagens verklighet för en tid. 78

Social interaktion i vardagen 
Berger och Luckmann hävdar att vi delar vardagslivets verklighet med andra. Men hur upplevs 
andra i vardagslivet? De skriver att det finns flera olika slag av upplevelser av detta. Face-to-face 
är ett uttryck som de använder för att beskriva den viktigaste upplevelsen av andra. Detta slag är 
prototypen för mänsklig interaktion. Det är en fortgående situation med utbyte av 
uttrycksrörelser individerna emellan. Varje uttryck är orienterat mot den andra individen och båda 
kan uppleva den andres subjektiva känslor genom maximalt antal symptom. Men som de skriver 
kan flera av dessa symptom feltolkas som om att den ena personen skrattar glatt kan den andra 
personen uppfatta detta som ett elakt skratt. Men trots allt finns det ingen annan sorts social 
interaktion som genererar i samma grad subjektiva symptom. Detta är den enda sort där den 
andre verkligen uppfattas som nära, till skillnad från andra kommunikationsmöjligheter som är 
mer avlägsna och inte genererar samma mängd subjektiva symptom. Vidare skriver de att andra 
människor aldrig blir fullständigt verkliga förrän man har upplevt en face-to-face relation med 
dem. Vidare skriver de att vid en face-to-face relation så är motparten till och med är verkligare 
än vad jag själv är. Självklart kommer en person aldrig att uppfatta en annan persons subjektiva 
känslor och föreställning lika väl som personen själv men under en pågående face-to-face-
situation är motparten fullständigt påtaglig medan ens kännedom om sig själv är något som 
kräver reflektion. Men för att kunna genomföra det krävs ett uppehåll eller avbrott som i sin tur 
gör det möjligt till reflektion av sig själv. Självreflektionen är i regel påverkad av hur andras 
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attityder gentemot mot mig själv. Enligt Berger och Luckmann kallar detta för en 
”spegelreaktion” på den andres hållning. 79

 Berger och Luckmann skriver vidare att om kommunikationen är en typ som inte är face-to-
face kan man lättare ignorera andras subjektiva bemötanden gentemot en själv. De tar upp ett 
exempel som avspeglar en situation där två personer brevväxlar.  Även om det går att komma 
relativt nära varandra via denna typ av kommunikation så är det mycket enkelt att avfärda den 
andres yttranden genom att för sig själv hävda att de inte representerar den andres subjektiva 
inställning. Detta på grund av att det inte går att uppleva den andres närvarande på ett 
omedelbart, kontinuerligt och kompakt verkligt sett som Berger och Luckmann beskriver det. 80

Språket har sitt ursprung i face-to-face-situationer men kan utan svårigheter frigöras från den 
som Berger och Luckmann säger. Mänskliga uttryck för känslor och tankar objektiveras till 
gemensamma produkter som ligger tillgängliga för samtliga i en gemensam värld. Dessa 
produkter uttrycks i olika symboler eller tecken som vidare kan förmedlas utanför en face-to-
face-situation. Det vill säga kan dessa förmedlas genom tal eller text förmedla subjektiva 
betydelser till andra. Enligt författarna är språket det viktigaste teckensystemet. Den äger en 
enorm rikedom och komplexitet som gör att den är lätt att frigöra från face-to-face-situationer i 
jämförelse med andra system bestående av tecken. De nämner även att det skrivna språket kan 
förmedla face-to-face-situationer men är som ett sorts förenklat vokalt språk, det tillhör så att 
säga ett teckensystem av andra graden och innehar inte samma komplexitet och rikedom för att 
förmedla subjektiva betydelser. Desto mer avlägsen situationen som tecken eller symboler 
förmedlas i desto svårare är det för mottagaren att korrekt avläsa den ursprungliga innebörden av 
dessa. Detta möjliggör i större grad olika misstolkningar i jämförelse med face-to-face-situationer 
eftersom det inte på samma sätt går att bekräfta innebörden av det som avsätts att förmedlas. 

Avindividualisering (Deindividuation) 
Susan E. Watt, Martin Lea och Russell Spears skriver i sitt arbete om hur socialt datororienterad 
kommunikation verkligen är, även mycket om effekten av att vara anonym. Dem skriver att på 
Internet förlorar man känslan av att vara en individ. Generellt sett skapar man ett fiktivt namn på 
sig själv där man befinner sig på Internet, även blir man som en i mängden. Människor tvingas 
anpassa sig efter att vara en i mängden och ofta när man är i en stor grupp då uppkommer en 
stark känsla av anonymitet. Detta resulterar i en temporär förlust av personligt och socialt ansvar 
och det ansvarsfulla jaget. Vidare kan detta leda till irrationellt, kanske våldsamt och primitivt 
beteende hos individer i den stora gruppen. Detta är en teori som man har tillämpat för att 
förklara varför huliganer exempelvis beter sig som dem gör när dem bildar stora massor, till 
skillnad från när dem är ensamma individer. Enligt författarna har det gjorts experiment där man 
kommit fram till att om man klär upp någon person i kläder som symboliserar något våldsamt 
(jfr. Ku Klux Klan) resulterar det i att personen beter sig mer våldsamt mot andra jämförelsevis 
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att vara klädd i vardagliga kläder. Om detta skriver författarna att avindividualisering är orsaken 
till förändringen av beteendet. En sinnestämning med minskat självmedvetande leder till 
försvagad social kontroll av exempelvis skuldkänsla, minskad blygsel och en rädsla som normalt 
leder till anti-socialt beteende. Denna teori används även när det gäller social beteende över 
Internet poängterar författarna men vad som är viktigt att påpeka då är att det är upplevelsen att 
vara anonym som leder till den psykologiska känslan av vara avindividualiserad, alltså att vara en i 
mängden.81

Datororienterad kommunikation 
Giuseppe Riva och Carlo Galimberti tar upp i sitt paper om datororienterad kommunikation två 
forskare, Sproull and Kiesler. Dessa två hävdar att när människor kommunicerar i en miljö där 
det mestadels råder en textbaserad kommunikation saknas det speciella relationsmöjligheter som 
gör det möjligt att fastställa vilken typ av situation de kommunicerande befinner sig i. De har 
utifrån detta och andra studier kommit fram till att i datororienterad kommunikation råder det ett 
mer eller mindre socialt vakuum där individers personliga identiteter tenderar till att gradvis 
blekna. Utifrån detta hävdar de att människor har benägenhet för till att uttrycka sig mer öppet 
och uppleva en större frihet. Viss känsla av att vara isolerad från sociala regler uppstår, lättare att 
distansera sig från kritik och övervakning. En uppfattning av ett starkt privatliv leder till att 
människor är mindre hämmade i relationer till andra. Förlorad personlig identitet kan tyvärr hos 
vissa uttrycka sig i att bryta sociala regler enligt Sproull och Kiesler. 82

Resultat 

Enkelheten i kommunikationen 
I relation till vardaglig kommunikation där man träffas face-to-face är teknisk kommunikation 
ofta ett enklare medel att använda. De tekniska kommunikationsmöjligheterna har förenklats så 
pass mycket att det kan enligt informanterna kännas omständligt att träffas på riktigt. Att gå eller 
kanske ta bussen till en vän är inte lika självklart när man lika gärna kan chatta eller ta upp 
telefonen och prata med han/henne vilket kräver betydligt mindre energi är att genomföra den 
fysiska förflyttningen. Detta är något som samtliga informanter har sagt vara både positivt och 
negativt. En av informanterna talar om att bo i korridor och hur pass långt detta kan gå och tar 
upp några risker med kommunikationsverktyg via Internet. 

Det här med ICQ, risken är att man sitter själv inne på rummet och inte vågar gå ut och prata 
vilket är mera socialt, det med risken, jag vet inte vad det är för risk i sig men, ja det kommer ju 
så mycket mer när man, om man är ute och pratar med nån, man rör på sig, så det blir på ett 
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annat sätt än om man bara sitter framför en datorskärm. Så det är risken, att man blir för 
stillasittande, bara sitter still hela dagarna, man får ju all, man får ju all kontakt med yttervärden 
via datorn, behöver ju liksom inte gå ut för att få kontakt med dem utanför, och det är ju risk. 

Detta är en risk som samtliga tekniska kommunikationslösningar har fört med sig. Samma 
informant hävdar att han har blivit så bekväm av sig på grund av att det är så enkelt att 
kommunicera via Internet och säger sig ha utvecklat ett beroende. Att sätta upp en telefonlista 
och ringa runt till människor känns jätte jobbigt, det var naturligt för informanten bara för några 
år sedan men idag skulle det vara otänkbart, det som gäller är antingen att skicka massmail eller 
meddelanden på ICQ (chatt-tjänst).  
 
Samtliga informanter tycker ändå att det finns många positiva saker med de tekniska 
kommunikationsmöjligheterna. Det går väldigt snabbt att få iväg sin information till diverse 
motparter och man kan sprida samma information till flera samtidigt, speciellt över Internet. En 
poängterade att det var bra att använda kommunikationsprogram via Internet där man kan uppge 
sin status vad man gör för tillfället eller om man helt enkelt inte är hemma. Fördelen med att 
använda dessa anger flera informanter är att det går snabbt och enkelt att skicka och eventuellt 
snabbt få svar. En annan informant poängterade motsatsen angående detta, hon tyckte att det har 
blivit för enkelt och saknar nödvändigheten med att ta kontakt på annat sätt, exempelvis att ringa. 
Vidare säger samma informant att det mest negativa är nog nödvändigheten att träffas fysiskt har 
minskat. 
 

Val av kommunikationsverktyg 
Det finns inget självklart val när det gäller val av kommunikationsverktyg enligt informanterna. 
Utan det beror på situationen och vad de vill få ut av informationsutbytet. Utifrån informanternas 
utsagor kan man gradera olika kommunikationsverktyg efter grad av personlighet. Att prata i 
telefon anses vara mest personligt och enkla textmeddelande via chattprogram anses minst 
personligt. Samtliga informanter föredrar att använda mer personliga kommunikationsmedel som 
att prata i telefon eller att träffas face-to-face framför att skicka meddelanden i text när det gäller 
viktiga saker.  

Det är svårare att ta till sig något som kommer i text, så för mig, MSN och Internet eller email 
är någonting som man skickar lättare information. Så om jag vill säga någon viktigt så tar jag 
och möter personen ifråga. Eventuellt ett telefonsamtal eller så skriver jag ett brev som jag 
skickar. 

Denna informant pratar väldigt sparsamt på chattprogram generellt sett men använder dem 
mycket för att initiera vidare kontakt eftersom kontakten via Internet ändå inte blir särskilt 
personlig. Denna vidare kontakt är för det mesta att ses i verkligheten face-to-face eller att prata i 
telefon enligt informanten.  

jag brukar använda det mera för att säga ”Hej, är du hemma?” ”kan jag komma över?” eller 
”ska vi ses då och då?”, mer för att initiera kontakten. Och sen träffas riktigt, förutom dem 
som bor långt borta förstås 
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Liknande är det för en annan informant men med skillnaden att denne inte utgår med att 
kontakta personer via Internet för vidare kontakt utan initierar kontakten via telefon. Ringer upp 
via mobiltelefonen och senare kommer överens med motparten på vilket sätt vidare 
kommunikation ska ske. 

Mobilen, alltid mobilen, et är alltid där det börjar, även om jag ska prata med någon på skype 
eller ska spela men nån på datorn så börjar det alltid med ett mobilsamtal för att kolla, det är 
liksom, man ringer och frågar, är du hemma? Ja, jag ringer dig på skypen, Hej då, click. Det tar 
bara några sekunder, men det är alltid där, det är själva inkörsporten till vilket medel man ska 
använda i stort sett. 

En annan informant använder gärna diverse chatt program men poängterar att han heller inte tar 
information i text på lika stort allvar som om någon hade sagt något i verkligheten eller via 
telefon. Det kan vara enklare att kommunicera via Internet, det är ibland lättare att skriva några 
rader och skicka iväg än att plocka upp telefonen och ringa. Men som informanten säger får man 
inte ut så mycket av kommunikationen via Internet, så när det gäller viktiga saker att prata om så 
väljer informanten att ringa istället. 

vill man ha ut något svar från någon är det betydligt enklare att göra det via telefonen, typ om 
man ska fråga någonting speciellt, för då får man verkligen riktigt besked, ibland kan det vara 
enklare på Internet eftersom… det känns så, jag vet inte varför men det känns så eftersom 
personer alltid finns där och man kan bara vända sig om och så, så enkelt liksom.  

Samma informant fortsätter i sina tankegångar angående val av kommunikationsmedel och säger 
att när man får ett SMS eller textmeddelande av något slag är man i viss mån avskärmad, det är en 
distans mellan avsändaren och mottagaren vilket gör meddelande mindre påtagligt eller 
auktoritärt. Ett exempel på detta tar han upp som handlar om att ställa krav på andra personer 
och fördelen med att använda mer personliga kommunikationsmedel. 

Man är alltid lite skyddad bakom tangentbordet, vill man ställa krav så är det ju bättre att ringa 
och tjata och istället för att skicka SMS för du kan man helt enkelt bli utan svar eller så får man 
ett svar som är ihopsatt på 30 sekunder, som var mer genomtänkt än man önskat sig… de kan 
vara så tillgjorda, bortförklaringar kan man komma på hur bra som helst när man får några 
sekunder på sig men när man pratar i verkligheten så är det mycket svårare. 

Tala i text 
Det är stor skillnad mellan att kommunicera i verkligheten och att tala i text. I verkligheten har 
man stora möjligheter till att se och tolka kroppsspråk och nyanser i rösten, det vill säga sånt som 
inte går att förmedla i samma grad via text. Detta kan leda till stora svårigheter när personer vill 
förmedla en sak men andra kanske tolkar den som något helt annat.  

Det är ju väldigt lätt att missförstå varann, saker, om man lägger känslor eller vad som helst lite 
viktigare saker så är det definitivt lättare att missförstå saker då eftersom man missar ju alla 
saker som ansiktsuttryck och så, kroppsspråk och så, så det är bara text, då får man en 
endimensionell bild… Man tappar så mycket annat som man kan uttrycka, och så visst, skämt 
och allt möjligt kan missuppfattas mycket. 

Som informanten säger saknas stora möjligheter till ett nyanserat samtal i grad med samtal mellan 
fyra ögon. Man är bunden till de för programmerade tecken som finns i datorn och att dessa 
skulle kunna ersätta alla de nyanser som ett riktigt samtal medför är för informanten otänkbart. 
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En annan av informanterna sa finns det i verkligheten en mängd sätt som man kan uttrycka en 
och samma sak i ett riktigt samtal. Tar upp ett exempel på hur han tog upp exemplet hur 
människor svarar på en humoristisk yttrande och hur onyanserat responsen ser ut. 

Språket, låt oss säga att någon skrattar, nån skrev något roligt. I verkligheten hade personen 
kanske skrattat till lite grann, asgarvat eller fnittrat eller bara lett. På onlinerollspel så skriver 
nästan alla HAHA eller LOL, vilket tyder på att dem skrattar högt. Ingen skriver fniss eller 
smile så ofta som dem ler, alla skriver HAHA eller LOL. 

Jag anser att detta är ett tydligt exempel på hur begränsat det är att tala i text. Men självklart så 
försöker människor i varierande grad att använda olika uttryckssymboler för att nyansera samtalet 
ytterligare men problemen kvarstår, det går fortfarande inte att nyansera ett samtal via text i lika 
hög grad som ett när kommunikationen genomförs utan hjälpmedel. Nedan fortsätter samma 
informant med att tala om liknande problem som kommer i och med begränsningar i 
textkommunikation.  

när man ska skriva någonting på nätet och försöka uttrycka något känsla, då kan det lätt 
missuppfattas, för det är, man ser i sitt egna huvud att man betonar det ordet men den andre 
betonar något annat ord, eller inte betonar något alls och liksom, kanske till och med tror att 
det är ironi över det hela, man hör inte tonfallet hur man egentligen menade det, men det är 
inte så svårt att få fram det man vill säga, men det är svårt att få det med riktig känsla, jämfört 
med att tala i vekligheten.  

Visst kan man öva upp sig i att medla i text, man lär sig bättre vilka ord och fraser som tolkas mer 
eller mindre på det sätt som var avsett. Denna förmåga beror på i stor grad vilken respons man 
får av andra. Visst kan man lära sig med tiden bättre hur en människa uttrycker sig men det går 
inte att lära sig alla nyanser som motparten kan tänka sig vilja uttrycka.   
 

Opersonligt 
Några av mina informanter har påpekat mycket om relationer på Internet. De upplever dem som 
generellt sett väldigt opersonliga och förtroendet för andra på Internet är oftast mycket lågt. Men 
det är lättare att ta kontakt och prata med andra i verkliga livet. Där finns inga konsekvenser att 
räkna med, även om man gör bort sig behöver man inte bry sig i samma omfång som när man 
träffar människor mellan fyra ögon. Eftersom människor som man möter på Internet träffar man 
antagligen aldrig ändå medan människor i ens omgivning blir man oftast tvungen att möta igen 
och därmed ta konsekvenserna av vad man sagt eller gjort. 

att prata över nätet är ju lättare, det finns ju inga direkta konsekvenser. Om jag skulle säga 
något fruktansvärt korkat till någon människa, då är det ju bara å att strunta att prata med den 
människan för det är ju ingen människa som jag kommer träffa i verkligheten och jag behöver 
inte skämmas över det.  

Min informant påpekar att det är svårt att veta var man har människor som man bara träffar över 
nätet. När man själv vid något tillfälle är allvarligt och seriös vet man aldrig hur den andra parten 
ser på det hela. Han kanske svarar som om han också var lika seriös men bakom sitt tangentbord 
kanske han är likgiltig, poängen är att man kan aldrig veta hur den andra personen upplever 
situationen och huruvida dem visar upp en sann bild eller bara sitter och ljuger. 
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hur.. ska man värdera det som folk säger på Internet, lär man känna den bild bakom det dem 
säger eller är det en bild som dem vill visa upp, det blir, eller man kanske inte alltid kan lita på 
dem på att det som dem säger är sant, men ser man någon mellan fyra ögon kan man kan 
lättare se om den person man pratar med verkligen menar det dem säger eller om det är skämt 
eller så 

Vidare påpekar min informant att kommunicera via Internet är som en annan arena än den vi 
vanligtvis befinner oss på. Man vet inte om personen är ärlig, kan man lite på personen? 
Förtroendet för personen på Internet är lågt om man jämför med människor i sin omgivning, 
detta förklarar informanten med att man inte kan få samma respons som kommunikation mellan 
fyra ögon som är underlättande för att bygga upp ett förtroende.  

man måste nog förstå att det är en annan arena man befinner sig på, det är andra… dels 
handlar det mycket om förtroende tror jag , man måste ha mer förtroende, måste tänka på den 
här förtroende biten när man sitter vid datorn, om det är en människa man känner privat då 
har man kanske redan förtroende för den här människan, men är det en människa på Internet 
och inte har kontakt med annars måste man tänka till, kan man lita på den här människan?  

Samma informant talar ut om fördelar med Internet framför att kommunicera i verkliga livet. 
Han påpekar att kritik inte tas lika hårt på nätet då man vet att personen ifråga inte vet vem man 
är så kritiken kan aldrig tas på lika stor allvar som i verkliga livet. Man är skyddad bakom 
tangentbordet när det är en själv som avgör vilka personliga fakta som skall visas för andra. 
Informanten tar upp ett exempel som nog många av oss känner igen i verkliga livet. 

om jag är ute på krogen och går fram och pratar med nån och den personen bara kollar på mig 
som ”vem fan e du?” Då blir det så här att, oj fan vad pinsamt, då känner man sig dum och 
dålig å vafan, ja, man får alltså en kick i självförtroendet, men över nätet så är folk mer öppna 
och dessutom om folk är tykna så skiter man i det, asså man bryr sig inte, om jag skickar ett 
meddelande till nån och dem säger ”vad fan vill du?” och man tänker ”vilket jävla as” och sen 
skiter man i det. För att det är ja, på något sätt, så är det inte verkligt, på samma sätt. Det är, 
över nätet så visar du inte vem du e och du exponerar dig inte så mycket så att om du blir 
nobbad så direkt har dem ingen aning om, vem eller vad dem har nobbat så då kan du inte ta 
det personligt  

Trots att det är svårt att bygga upp förtroende för människor via Internet behöver det inte 
upplevas nödvändigtvis som ett otryggt ”ställe”. Enligt en av mina informanter är Internet 
snarare motsatsen. Tjusningen ligger i att slippa att vara så personlig hela tiden och istället oftare 
ta kontakt med nya människor. 

Anta roll/annan roll 
Människor antar inte samma roll i verkligheten som de gör över Internet enligt flera informanter. 
En informant säger att människor inte alltid är sig själva över Internet. Denna tar upp hur 
människor hittar på en helt ny person att vara över Internet i syfte att imponera på andra. Detta 
tycker han kan vara positivt eftersom det underlättar kommunikationen men är negativt för att 
man får ett stort misstroende för andra. 

Och så tror jag att många kan gömma sig bakom datorn och kanske inte är sig själva och bara 
spelar ett spel eller hittar på någonting, jag tänker på sådana som sitter och chattar på nätet. 
Och hittar på namn och en hel person som inte finns där utan bara för att liksom imponerar på 
andra liksom. Det märker man ju även när man spelar dataspel på nätet är att man märker att 
någon är någonting som dem inte är, positivt på så sätt att det är lätt att kommunicera med 
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andra men dessvärre har man, jag har större misstroende för människor på nätet än när vi 
pratar såhär, och vet man inte vart man har, man vet inte om man kan lita på dem eller inte 
och det är lite tråkigt tycker jag, man skulle ju vilja att man kunde prata med dem men jag är 
alltid skeptisk mot dem, det gör ju också att man kanske inte alltid är ärlig tillbaka man är lite 
misstänksam och vill inte berätta 

En annan av mina informanter nämner också hur människor ibland inte är sig själva utan tar en 
helt ny roll på nätet. Denne säger att vid flertalet gånger har han träffat personer som han starkt 
betvivlar att dem beter sig som dem gör på nätet i verkliga livet. 

dem antar en annan roll, människor e inte sig själva på Internet, asså, eller jo, många e sig själva 
men det är många som tar en roll dem kanske skulle vilja ha i verkligheten, för dem kan 
gömma sig, ingen kan verifiera om det är sant, ehh många, som till exempel onlinerollspel så 
kan många få en status i spelet som dem aldrig någonsin haft utanför datorn. Och det kan stiga 
dem å huvudet och dem tycker dem är så jävla häftiga å väldigt bra, blir otroligt tykna och är 
störst bäst och vackrast. Och i verkligheten kanske dem är klassens mobboffer.  Det händer ju 
ibland att man stöter på folk som är, ja som man känner är måste vara nått sånt liksom… man 
känner verkligen att, oj den här människan, hade jag träffat honom i verkligheten så hade han 
aldrig varit så här utan han är bara häftig när han är inne i spelet. 

Samma informant talar om människor som verkligen känner att ”här på nätet kan jag hävda mig”, 
och återigen säger att vissa är falska och spelar en roll över nätet. 

dem skrattar åt okunnighet och dem kanske, asså sätter sig själva på pedistaler, å dem är så 
jävla duktiga o så bra. O så här, även om det inte är något märkvärdigt med dem men dem 
råkar vara duktigare än en själv eller nått i den stilen då vill dem gärna visa det.. ”Ja e så jävla 
bra, å fö fan jag vet så mycket” å i många fall så kan dem säga fel, och när man påpekar det så 
blir dem svinsura och säger att man är dum i huvudet och att man aaa.. Jag vet inte, men det är 
inte så många som är sånna, man stöter på det där det känns som dem e… rakt igenom falska, 
att dem inte är sig själva via spelet  

Trots att det finns människor som beter sig dåligt över Internet, är majoriteten ändå trevliga. 
Samma informant tvivlar starkt på att människor på Internet som är otrevliga där är det i 
verkligheten. Eftersom i verkligheten måste man ta konsekvenserna i större grad och tar upp ett 
exempel på detta. 

Så, men det, som sagt, många kan va väldigt otrevliga på Internet för att det har inga 
konsekvenser, ehh, men oftast e folk trevliga. Men dem som är otrevliga tror jag aldrig skulle 
vara så i vekligheten, alltså inte på samma sätt. Om jag skulle sitta på ett Café med några 
människor som jag inte känner o så säger en kille ett ord, å så säger jag, ”vad betyder det?” så 
skulle inte han skratta åt mig å säga okunniga jävel, liksom, det skulle han aldrig göra, utan han 
skulle säga vad det betydde, kanske skratta lite 

Underlättande känslosnack 
Merparten av mina informanter upplevde att prata om personliga saker via Internet, med helt 
okända människor var lättare än med människor i ens omgivning.  

man behöver inte vara rädd för vad personen ska tycka och tänka  i och med att man inte ser 
personen framför sig så att typ känslor och sånt är typ lättare att uttrycka  på Internet och så 
tror jag för att där behöver man inte se personen i ögonen och inte se personen framför sig 
utan man tittar på en dataskärm så jag tror att det är lättar att vara personlig på så sätt, sen om 
personen verkligen menar det den säger, det vet man ju inte, men personligen tycker jag det är 
lättare att uttrycka sig på nätet, och så. Men oftast gäller det sånt som man inte vågar berätta, 
prata om, med folk om. Typ om du pratar med en människa som du inte känner i annat utan 
bara via Internet och inte har träffat och kommer aldrig träffas är det mycket lättare att 
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uttrycka känslor för en sån människa, för det spelar liksom ingen roll, man vet liksom att jag 
kommer aldrig att träffa personen igen. 

En av mina informanter trodde att det var vanligt att ha kontakter via Internet som man inte 
kommer att träffa i verklighen och betonar fördelarna med att ha sådana kontakter. 

Jag vet att man inte kan träffa personen, det spelar väl likadant ingen roll, man kan inte lita på 
den, spela roll vad dem gör med informationen, man kan ändå prata ur sig liksom, om man vet 
liksom att, jag tror att det är ganska vanligt att man har någon såkallad mailkompis eller nånting 
som man egentligen aldrig har träffat, bara via mail, som man kan sitta och chatta med och 
skicka mail nån gång i veckan eller någonting och ha väldigt mycket känslor och sånt i 
samtalen, men det blir som någon sort terapi, man träffar inte personen, man vet att man aldrig 
behöver träffa personen, bara en sån sak tror jag underlättar att prata känslor och så med 
varandra, hjälpa varandra. 

Samma informant säger sig ha varit blyg tidigare och kännt att Internet har varit ett ställe där han 
inte längre behöver vara det. Mycket beroende på att man själv kan styra vilka personliga 
egenskaper man väljer att visa upp 

mindre blyg, förhoppningsvis, iaf så är det där det är lättast att vara oblyg, för … ja … jag har 
ju själv varit väldigt blyg och på Internet så, jag var fortfarande blyg, det var jag, men det var ju 
lite lättare att vara oblyg där, sen, jag är ju också en sån person som inte e så mycket för å 
chatta å skriva å prata… å sådär 

Informanten säger att den person man kan vara som mest öppen med är en främling. Främlingen 
har inte på samma sätt förutfattade meningar som personer i ens omgivning. Personen kan vara 
helt öppen för det som man har att säga och är det känsliga saker vet man att det inte kommer 
fram. 

ibland kan den bästa människan att tala med vara en främling för dem är 100% opartiska och 
dem vet ingenting, känner ingen, som du känner osv. osv. Det kan alltså inte komma 
någonstans, det du har att säga, så då kan det ju vara skönt att tala med nån. Nu har ju inte jag 
gjort det på så sett men man kan ju förstå folk som då tycker att det är skönt att gå upp på 
nätet och få prata om allt och allting å bara vräka ur sig. Å sen vet dem att det kommer inte att 
komma någon vart, personen som dem snackar med bor i Eskilstuna och är 35 år liksom, det 
kommer fan inte komma fram, till Göteborg, det dem har att säga. Ehh, om det nu är saker 
och ting som inte får komma fram. Sen kan det också vara skönt att, att bara snacka med 
någon utomstående så man får en ny bild på det hela, eller nytt synsätt, nån som varken känner 
den personen som det handlar om, om man nu har problem med nån person eller nån som 
varken känner dig, nån som inte kan, ja nån som e helt öppen. Så det kan ju va skönt och bra 
på sitt sätt. 

Analys av informanternas utsagor 
Vad mina informanter har sagt om olika grader av personlighet i de olika kommunikationssätten 
bekräftas med Berger och Luckmanns face-to-face teori. Enligt teorin är face-to-face den högsta 
möjliga relation människor kan ingå i. Om inte relationen är face-to-face kan således det som 
uttrycks i situationen inte vara fullständigt verklig för motparten och lättare att avfärdas då 
relationen saknar de element av bekräftande karaktär som finns i en face-to-face-situation. Alltså 
desto mindre element av en face-to-face relation som kommunikationen består av desto mindre 
personlig eller mer anonym blir den. Samtal via telefon ansåg mina informanter var det närmaste 
man kunde komma till att träffas i verkligheten och det tycks stämma enligt teorin då Berger och 
Luckmann skriver att det talade språket är det som närmast liknar en face-to-face-situation även 
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om båda parterna inte befinner sig i varandras omedelbara närhet. Med det talade språken kan 
människor i princip förmedla alla sorters känslor och tankar eftersom det är så pass nyanserat och 
variationsrikt. Även informanternas tankar om mindre personliga kommunikationssätt bekräftas 
av Berger och Luckmann det vill säga den via skriven text. Det skrivna språket är en förenkling 
av det vokala språket vilket begränsar dess rikedom och komplexitet som i sin tur begränsar dess 
möjligheter till ett personligt kommunikationssätt. 
 Mina informanter har alla talat om olika begränsningar i användandet av kommunikation via 
textmeddelanden. De säger att information som förmedlas via olika textmeddelanden är generellt 
sätt onyanserade och det kan vara svårt att uttrycka det som man har i avsikt att förmedla. En av 
mina informanter to upp hur det är när man skriver ett skämt i någon chattkanal på Internet där 
flera personer kan se det man skriver. Människor tenderar till att bara svara med standardsvar, 
nämligen HAHA eller LOL. Detta ser jag som att det är begränsningar i det skrivna språket, det 
saknas ord som beskriver just den känslan som en person upplevde när personen läste skämtet 
och då är det lättare att bara skriva HAHA eller LOL eftersom det är omständligt att verkligen 
uttrycka sig på ett sätt som man vet att motparten förstår. Som informanten sa skriver man inte 
att man ler eller drar på munnen för att förmedla en bekräftelse att skämtet var roligt utan 
personen skriver bara ett standardsvar för detta. Det kan hända att när man skriver HAHA och 
verkligen skrattar för sig själv kanske man inte tänker på att den som drog skämtet inte förstår i 
vilken mån skämtet var roligt eller inte, denne ser bara att det var uppskattat men inte mer. Det 
skrivna språket saknar som nämnts innan mycket möjligheter att göra sig förstådd som återfinns i 
både det vokala språket och face-to-face-situationer. 
 Liknande svårigheter som uppkommer via textkommunikation som en informant nämnde var 
att olika människor tolkar samma text olika. När avsändaren skriver ett meddelande ser denne 
klart och tydligt i sitt huvud vad i texten som poängteras och vad som är mest relevant i texten. 
Men som informanten sade var att när meddelandet kommer fram till motparten tolkas 
meddelandet inte på samma sätt. Denne kanske tror av uppbyggnaden och diverse feltolkningar 
att texten har rakt motsats innebörd än vad den ursprungligen hade. Texten var kanske menad 
som ett skämt men mottagaren tog meddelandet som kritik och blev sårad. Men vanligtvis 
misstolkas inte meddelandet i den grad som i mitt exempel men som informanten sade att 
meddelandet saknar en riktig känsla och kan mycket lättare missuppfattas än att prata i telefon. 
 Samtliga informanter har sagt att konversationer via Internet är mer eller mindre opersonliga. 
Några har även sagt att man är i viss mån skyddad bakom sitt tangentbord och kan bete sig lite 
som man känner för. De får ändå inte ta konsekvenserna som de skulle ha gjort i vanliga livet när 
det gäller för en själv okända människor som man ändå inte träffar i vardagslivet. Som en av 
informanterna sa är det väldigt svårt att få verkligt förtroende för människor på Internet, man 
kan inte veta om personer sitter och ljuger eller talar sannig. Är personen ironisk eller sitter och 
driver med en, det går inte att veta enligt informanten eftersom det inte går att bekräfta det den 
andra säger och menar. Som en annan informant säger kan man mer eller mindre skita i andra 
människor på Internet. Det finns hur många som helst där, man träffar nya varje dag och varför 
beklaga sig om man har gjort bort sig eller någon annan är otrevlig, det är bara att strunta i det 
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och gå vidare. Informanten menar att dem människorna som han träffar där behöver man inte 
oroa sig för, eftersom han ändå inte kommer att träffa dem i verkliga livet, för där måste man ta 
konsekvenserna i mycket större grad. Detta som informanten säger om att man inte behöver bry 
sig om andra eller hur man beter sig på Internet ser jag som fenomenet avindividualisering som 
Susan E. Watt, Martin Lea och Russell Spears skriver om i sitt paper om datororienterad 
kommunikation. 83 De menar att på Internet förlorar man en del av känslan att vara en egen 
individ och upplever sig vara en i mängden. Detta leder enligt dem att man får en känsla av 
anonymitet, vilket leder till en minskning av personligt och socialt ansvar och det ansvarsfulla 
jaget. Denna sinnesstämning leder vidare till försvagad social kontroll av skuldkänslor, minskad 
blygsel och kan även leda till anti-socialt beteende enligt forskarna. Detta passar väl in på vad 
informanten sa om att man inte behöver bry sig om man gör bort sig totalt eftersom känslan av 
att vara en i mängden antagligen är högst påtaglig. Känslan av att vara anonym gör att individer i 
mindre utsträckning behöver ta kritik personligt. Samma informant tar upp ett talande exempel 
om detta med kritik fast gör en jämförelse mellan verkliga livet och Internet som jag presenterade 
i Analys avsnittet. Det handlade om att på krogen är man måhända mer eller mindre anonym 
men så fort man tar kontakt med andra blir motparten plötsligt extremt verklig och påtaglig. På 
krogen, om man blir nonchalerad där känner man sig som om man vill gå under jorden och bara 
slippa situationen men på Internet är det annorlunda. Där om man blir behandlad på samma sätt 
är den som nonchalerar en inte verklig på samma sätt och man upplever inte den personliga 
kritiken som påtaglig. Informanten säger vidare att på Internet exponerar du dig inte så mycket 
att om du blir nobbad så har inte den som nobbade dig ingen aning om vem dem nobbade så 
därför kan man inte ta det personligt. Om detta skriver Giuseppe Riva och Carlo Galimberti i sitt 
paper om datororienterad kommunikation. De menar att människor på Internet har större 
benägenhet att uttrycka sig mycket friare och upplever en stor frihet där. Även att det är lättare 
att känna sig isolerad ifrån sociala regler som i sin tur leder till större distans från sådant som är 
obehagligt, exempelvis personlig kritik. Men detta leder även till motsatsen, det är inte svårt för 
människor att snacka skit om andra när motparten inte upplevs som verklig.84

 De båda informanter som spelade spel över Internet upplevde att det var skönt att någon 
gång då och då bara släppa allt och för en tid bege sig in i spelens värld. Där som dem sa hade de 
inte samma ansvar och krav från sin omgivning vilket båda upplevde som befriande för en tid. 
Men trots allt kan dem inte släppa allt ansvar i den verkliga världen, utan den ligger i utkanten 
och försöker i största möjliga mån stänga ute den. Spelets värld är väldigt formbar och man styr 
den i väldigt stor grad själv med relativt lite ansträngning jämför med hur ansträngande den 
riktiga världen är. Med detta vill jag nämna Berger och Luckmanns teori om verklighetsflykt eller 
finita betydelseområden vilken jag tycker mig finna relevans för informanternas utsagor om 
spelets värld. Berger och Luckmann tar upp ett exempel om teaterns förmåga att temporärt 
förflytta människors medvetande till en värld som skiljer sig från vardagsverkligheten som jag 

                                                        
83 Watt & Lea & Spears (2002)s. 66-69 
84 Riva & Galimberti (1998) s. 22-24 
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tidigare nämnde i teoriavsnittet. 85 Teaterns roll som förflyttare av individers medvetande ser jag 
även hos biografen men även när det gäller vissa typer av spel över Internet. Dessa har blivit så 
pass komplexa att den simulerar en verklighet långt ifrån vår egen och låter spelarna gå från att 
vara åskådarna som hos teatern till att vara aktörerna i dessa olika spel. I dessa spel säger 
informanterna att man skapar en karaktär med olika yrken och egenskaper, sätter ett unikt namn 
på den och sen träder in i spelet som denna med dess speciella egenskaper. Som jag ser det efter 
att ha intervjuat mina informanter tar man en specifik roll som man trivs med att spela med och 
andra människor ser dig som denna karaktär med dess egenskaper och detta i kombination med 
hur du uppträder skapar andra människor en uppfattning av hur är i verkligheten bakom 
rollfigurens fasad. Andra människor har ingenting mer att gå efter än detta så de skapar därmed 
en bild av dig bakom karaktären beroende hur av hur du beter dig inne i spelet. Detta bekräftar 
flertalet av informanterna och säger att över Internet kan man aldrig veta vem som är bakom 
karaktären eller den som säger något på nätet. Det går inte att bekräfta detta på något bra sätt 
utan man får skapa sig en bild efter hur den andre beter sig.  
 De informanter som spelar spel via Internet hävdar båda att dem ibland upplever att 
människor spelar andra roller än vad de troligtvis har i riktiga livet. En nämner exempelvis att 
några tar en väldigt kaxig roll som kritiserar andra och hela tiden påvisar sin egen överlägsenhet, 
vidare säger informanten att troligtvis är denna någon som har det svårt i verkliga livet, kanske 
klassens mobboffer som informanten uttrycker sig. Men vidare klart och tydligt säger att för 
merparten av spelarna är det i regel ett vuxen och moget beteende som råder.  
 Att tala om känsliga saker med personer i sin omgivning upplevde flertalet av mina 
informanter var jobbigt och svårt. Däremot när det gäller att prata med personer som man inte 
hade några som helst kopplingar till var det raka motsatsen. Dessa okända människor kan inte 
som informanterna beskriver föra vidare dessa känsliga saker till personer så dem leder till skada 
eller otrevliga situationer för sig själva eller andra. Även som informanterna påpekar kan man 
heller inte lita på personerna i fråga men eftersom de ändå inte kommer att föra vidare 
informationen till några som direkt kan påverka en i sitt riktiga liv så spelar det ändå ingen roll. 
Det kan vara skönt att tala ut sig inför någon ibland då och då säger en informanten och det blir 
som någon sorts terapi. En annan informant säger att det är lättare att våga prata i huvud taget på 
Internet, att vara mindre blyg. Dessa saker att våga prata och uttrycka sig mer vill jag återigen 
koppla till Giuseppe Riva och Carlo Galimbertis paper om datororienterad kommunikation. 
86Specifikt till det att dem säger att människor över nätet tenderar till att få en känsla av att social 
kontroll och övervakning minskar där. Därmed vågar man uttrycka sig mer till andra för att där 
råder inte samma starka regler och normer som det gör i verkliga livet.   

                                                        
85 Berger. & Luckmann (1998) s. 36f 
86 Riva & Galimberti (1998) s. 22-24 
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Sammanfattande avslutning 
Vilken typ av interaktion människor väljer är inte självklart utan beror i stor grad av vad och 
varför kommunikationen upprättades. Telefonen är ett kommunikationsmedel som i hög grad 
kan förmedla både känslor och tankar till andra medan kommunikation via exempelvis chatt-
tjänster som använder text vid informationsöverföringen är mycket sämre på detta. Över Internet 
kan man relativt enkelt ha kontakt med vänner och bekanta då det är enkelt och smidigt att föra 
över meddelande via olika chatt-tjänter till varandra. När man utökar sfären av Internetanvändare 
som man har kontakt med utöver detta och mer eller mindre slumpmässigt tar kontakt med andra 
kan relationerna bli mer opersonliga och svårigheter att lita på dessa andra uppkomma. Men att 
relationerna kan bli mer opersonliga och ytliga är inte bara negativt, nu känner mina informanter 
sig inte lika hämmade till att ta kontakt med andra och vågar mer säga vad dem tycker och tänker 
då ens ageranden ändå inte kommer att påverka ens verkliga liv. När personer går in på en så pass 
anonym plats som Internet kan vara har man möjligheten att bete sig på ett annat sätt än man 
skulle göra i verkliga livet och det verkar som att flera tar denna möjlighet och spelar ut roller 
som dem inte har i vardagen.  
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Unga tjejers syn på förhållanden, kärlek och sex 
Författare: Erika Dahlgren 

Inledning 
Ungdomstiden uppfattas av många som problematisk och jobbig att gå igenom. Det är inte 
konstigt för det är mycket som händer i kroppen under den tiden. Tjejer får sin menstruation, 
brösten börjar växa och det börja växa hår lite här och där men det sker också förändringar som 
inte syns lika väl. Känslor av olika dess slag blomstrar upp och man blir kär, inleder förhållanden 
och tänker på sex. Unga tjejer möts av dubbla budskap i vardagen. Vi hör ofta att utseendet inte 
spelar någon roll utan att det är insidan som räknas men samtidigt visas diverse program på TV 
om människor som låter sig skönhetsoperera sig. Tjejer ska ha rätt till en lika fri sexualitet som 
killar har men trots det stigmatiseras tjejer om de är för fria. Hur kommer det sig? För att förstå 
det här bättre har jag valt att studera unga tjejers syn på förhållanden, kärlek och sex. Det är 
ämnen som jag tror är i utveckling vilket jag tyckte skulle bli intressant att arbeta med. 

Syfte 
Mitt syfte med denna studie var att få en inblick i hur unga tjejer ser på förhållanden, kärlek och 
sex. Jag tyckte att det skulle bli intressant att se hur andra än jag ser på dessa ämnen och även se 
om något har förändrats sen jag själv gick på gymnasiet. Jag är intresserad av att studera hur 
normen ser ut i dagens samhälle kring mina valda begrepp förhållanden, kärlek och sex. Känner 
unga tjejer krav på sig att hitta kärleken, ha sex och inleda förhållanden?  

Frågeställningar 
Här är några frågor som jag har tänkt på under arbetets gång att det skulle vara intressant att 
besvara. 

• Vilka åsikter har unga tjejer om förhållanden, barn, förlovning och giftermål? 
• Hur ser de på kärlek och otrohet? 
• Vad anser de om sex och sexdebuten? 
• Finns det vissa krav för ungdomarna? 
• Hur ser normen ut? 

Disposition  
Den här studien kommer att fortsätta med en beskrivning av mina centrala begrepp förhållande, 
kärlek och sex. Det är kring dessa begrepp hela denna undersökning kretsar runt och jag fann 
därför denna beskrivning som angelägen. Sedan kommer en redogörelse för tidigare forskning 
och vissa teorier som är aktuella att behandla med tanke på mitt ämne. Innan jag gjorde mina 
intervjuer genomförde jag en observation som jag beskriver under rubriken Observation och som 
är det första stycket i metoddelen. Sedan kommer delen Varför gruppintervjuer? som följs av stycket 
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Etik där ni kan läsa om mina resonemang kring mitt förhållningssätt. Därefter kommer en 
presentation av mina informanter och där beskriver jag även mitt intervjuval. Stycken som följer 
är Att känna sina informanter och Hur gick intervjuerna och vad hände efter? som får tala för sig själva. 
Sedan kommer vi in på resultatdelen. Där kan ni läsa om vad jag har kommit fram till om vad 
mina informanter tycker om bland annat förhållanden, otrohet, barn, giftermål, förlovning, att 
vara kär, drömkillen, sexdebuten, krav och rykten. Sedan följer en kort sammanfattning av mitt 
resultat och till sist en slutdiskussion där jag kopplar ihop tidigare forskning och teorier med mitt 
resultat samt tillägger egna synpunkter.   

Centrala Begrepp 
Här kommer en presentation av de tre mest centrala begreppen i denna antologidel. 

Förhållande 
Ett förhållande är en relation mellan två kära människor som tycker om varandra och litar på 
varandra. Ett förhållande bygger på kärlek och tillit. Framförallt ska man kunna prata med 
varandra och samarbeta. På detta sätt definierade mina informanter vad ett förhållande är och jag 
tycker det stämmer bra överens med min egen syn.    

Kärlek 
Kärlek är något du känner inom dig. Det kan kännas varmt och härligt. Alla människor är olika 
och likaså kärleken. Kärlek kan människor känna till bland annat sina föräldrar, syskon, släktingar 
och husdjur. Den kärleken jag kommer att prata mest om i denna studie är kärleken till en kvinna 
eller en man.87 Mina informanter berättade att när man är kär pirrar det i magen och tankarna är 
hos den personen hela tiden. De tycker att det är en sådan självklar och stor känsla att om man 
inte vet hur det är att vara kär så har man aldrig varit det. I början av förhållandet brukar känslor 
vara extra intensiva och jag väljer att kalla denna känsloperiod för att man är nykär.  

Sex 
Sex är en förkortning av sexualitet. När det pratas om sex i denna studie syftas det på att ha 
samlag.88 Mina informanter tyckte att sex egentligen är en kärleksgrej mellan två människor som 
älskar varandra. En informant menade att kyssar och smekningar kan räknas som sex men inte 
som fullbordat sex.  

Tidigare forskning och teorier 
Ann Frisell har gjort en undersökning om gymnasieflickors tankar kring kärlek och sexualitet. 
Hon skriver att den perfekta förutsättningen för flickors sexualitet är att den äger rum i en 
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heterosexuell kärleksrelation. Flickor har trots det sex fast de inte är kära och risken att få ett 
dåligt rykte och bli kallade för hora är då stor. Killars sexualitet begränsas inte på samma sätt som 
tjejers. Det förväntas att killar skaffar sig sexuella erfarenheter utanför kärleksrelationer vilket 
flickorna i undersökningen tyckte var orättvist. Det är idag ändå vanligt att tjejer provar sig fram 
med olika partner och många kan tänka sig att vara sambo innan de eventuellt gifter sig. Unga 
tjejer matas med skönhetsideal via media och på samma sätt matas ideal om sex och kärlek in. 
Flera av tjejerna sade att de inte bryr sig om utseendeidealen utan att de tycker att personligheten 
är viktigare. Trots det är det många som påverkas av medias bild av hur man ska se ut och vara.89  
     Folkhälsoinstitutet har gjort en omfattande undersökning som de kallar Ungdomar och sexualitet 
– en presentation av aktuell svensk kunskap. Där står det bland annat att i varje samhälle finns det 
moralsystem som styr sexualiteten. Vi har alla människor normer och regler som styr när och 
med vem vi ska ha sex med. Normerna i samhället har därmed en betydelse hur individernas 
sexliv ser ut samtidigt som varje individs egna normer och värderingar spelar in.90

     Jenny Wahl och Veronica Larsson uttrycker sin oro över att ungdomar främst får sin 
sexualupplysning från olika medier. När föräldrar och skolan inte tar på sitt ansvar att diskutera 
med ungdomar om sex letar de upp informationen på annat håll. Författarna tror att den sexuella 
identiteten håller på att förändras på grund av att mediernas bild av sex ofta är stereotyp och 
skev.91   
     Ungdomar växer upp i en tid där det inte redan är bestämt vad de ska göra med sina liv, hur 
de ska vara eller se ut menar Ove Sernhede. Vi tvingas alla bli sökare, sökare efter vår egen 
identitet. Denna osäkerhet medför att ungdomar känner sig känsliga och sårbara.92 De traditioner 
som människor levde efter förr har nu lösts upp och det är upp till ungdomarna själva att hitta sin 
egen väg. Dagens unga har goda möjligheter att förverkliga sig själva, visa och tala om sina 
känslor och om sina relationer.93 Identiteterna i dagens samhälle är under ständig prövning och 
kan lätt förändras. Vi är själva ansvariga för vilka vi är och vi pressas ständigt att vi ska försöka bli 
någon som vi inte är.94        
     Gisela Helmius skriver att John Gagnon och William Simon menar att sexuell utveckling sker i 
möten med de signifikanta andra. Det är den sociala omgivningen som bestämmer synen på sex. 
Människor socialiseras in i sexlivet på samma sätt som de lär sig allt annat. De tar åt sig 
omgivningens normer och värderingar.95 Föräldrarnas möjlighet att vara förebilder för sina barn 
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har minskat och socialisationen sker av många andra människor som till exempel av lärare i 
skolan.96  

Metod 
I detta avsnitt kan ni läsa om observationen som jag har gjort, varför jag valde att göra 
gruppintervjuer samt om mitt etiska förhållningssätt. 

Observationen 
För att få bakgrundskunskap om mina valda ämnen bestämde jag mig för att utföra en 
observation. Den ägde rum på en gymnasieskola under en förmiddag. Anledningen till att jag 
valde en gymnasieskola var att jag då kunde vara säker på att de jag observerade höll sig inom vår 
åldersgräns 16-25 år. Några av mina informanter gick även på denna skola och jag tyckte det var 
en bra chans för mig att få en bild av deras liv i skolan. Jag valde en plats i skolan där många 
elever cirkulerade när de hade rast. Jag satte mig ner på en bänk mitt bland alla ungdomar. Allt 
som jag kunde tänka mig var av intresse, antecknade jag hastigt ner. Vissa tittade lite lustigt på 
mig och de kanske undrade vad jag skrev men de flesta tror jag inte ens reflekterade över att jag 
var där. Det jag lade märke till var att det var många heterosexuella par som kramades och 
kysstes. Jag såg inga tydliga homosexuella par men generellt hade ungdomarna mycket 
kroppskontakt med varandra. Tjejer höll om varandra och kramades. Bland killarna var det 
mycket hårdare tag, de slog och sparkade mot varandra.  
     Efter observationen skrev jag rent alla anteckningar och kodade enligt Grundad Teori. Guvå 
och Hylander beskriver kodningen som en upptäcktsresa. Forskaren ställer frågor till materialet 
och ordnar sedan upp det i kategorier och i begrepp. Det är en process som liknas vid en fläta. 
Flätan löper, som en röd tråd, genom hela arbetets gång och hjälper forskaren att hålla 
riktningen.97 I vår metoddel i början av antologin går det att läsa ytterligare om denna 
analysmetod. Observationen öppnade upp ögonen för mig och mina frågeställningar och mitt 
syfte med denna studie började växa fram.  
     Efter observationen skrev jag min intervjuguide. En intervjuguide är en lista med 
frågeställningar eller en minneslista över vilka ämnen som ska beröras i intervjun. Den hjälper 
forskaren att förbereda sig inför intervjun så att frågorna ställs på ett bra sätt.98 Min tanke var att 
ha den som hjälp vid intervjuerna men om informanterna kom in på en annan fråga skulle jag 
improvisera för att få en mer flytande diskussion.  

Varför gruppintervjuer? 
Jag valde att utföra gruppintervjuer och jag hoppades på att få en livlig diskussion kring ämnena 
vilket jag också fick. Jag trodde även att ett fåtal längre intervjuer skulle ge mig mer material att 
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arbeta med än fler korta intervjuer. Jag har intervjuat sju personer i två gruppintervjuer. Gunilla 
Guvå och Ingrid Hylander skriver att det är svårt i förväg att bestämma hur mycket material som 
ska samlas in. Forskaren bedömer på egen hand när det nya materialet inte tillför något nytt. Det 
är då den så kallade mättnadskänslan uppstår.99 Jag tyckte att materialet jag fick in från de två 
intervjuerna räckte för den här undersökningen.  

Etik 
Jag skickade ut ett brev till mina informanter där jag informerade om vad undersökningen skulle 
handla om. Där skrev jag även att de själva fick bestämma var intervjuerna skulle äga rum och att 
de tillsammans skulle försöka hitta ett datum för intervjutillfället som passade dem bra. De kunde 
även läsa om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet inuti brevet.100  
     Det finns etiska riktlinjer som forskare kan använda sig av och ta hjälp av. Martyn Hammersly 
och Paul Atkinson resonerar kring att det är en skyldighet att agera så etiskt korrekt som möjligt. 
Bedömning måste ske från fall till fall och om den ifrågasätts måste man kunna argumentera för 
den.101 Mina ämnen som min studie behandlar kan uppfattas som personliga och privata. 
Däremot har det aldrig varit min avsikt att informanterna ska berätta om till exempel egna 
sexuella erfarenheter. Mina frågor under intervjun handlade istället om hur de själva och andra ser 
på dessa begrepp i allmänhet. Jag var visserligen beredd på att informanterna kunde komma in på 
privata saker och välja att berätta det för mig men jag har inte utelämnat någon personlig 
information som kan kopplas till mina informanter. Alla namn i denna studie är figurerade och 
jag har lovat mina informanter anonymitet men eftersom jag kände många av mina informanter 
upptäckte jag i efterhand att de inte kan vara helt anonyma. Det är vissa bekanta som vet om att 
jag har intervjuat just dem. Därför har jag i mitt resultat fått tänka ett steg till så att om närstående 
läser denna studie ändå inte kan koppla ihop vad var och en har sagt. När jag hade skrivit denna 
antologidel färdigt bad jag alla mina informanter att läsa igenom den och de godkände allt vilket 
kändes viktigt för mig. 

Mina Informanter 
Jag har totalt intervjuat sju tjejer under två gruppintervjuer. Den ena gruppen av informanter 
består av två systrar varav en är en gammal barndomsvän till mig. Den ena tjejen som jag har valt 
att kalla Maria bor ensam i en lägenhet i den stad där hon studerar. Hon är förlovad med sin 
pojkvän Nisse som hon har varit tillsammans med i sex år. Hennes lillasyster, Linn, går sista året 
på gymnasiet och bor fortfarande hemma hos föräldrarna. Båda systrarna är uppväxta i Sverige.   
     Den andra gruppen består av fem tjejer som går första och andra året på gymnasiet. I den 
gruppen känner jag en av tjejerna och hon har i sin tur frågat sina kompisar om de ville 
medverka. Vissa av dessa kompisar hade jag sett förut men andra var första gången jag träffade 
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dem. Tjejerna i denna grupp har jag valt att kalla Frida, Solan, Lisa, Elin och Sara och de är alla 
uppväxta i Sverige. En av dessa tjejer hade vid intervjutillfället ett förhållande och hon och 
hennes pojkvän hade varit tillsammans i ett år. De bor alla hemma hos förälder/föräldrar och 
fyra stycken bor i lägenhet medan en bor i villa.  

Att känna sina informanter 
Geoff Payne och Malcolm Williams skriver i sin artikel Generalization in Qualitative Research att när 
man använder sig av metoder i kvalitativ forskning kan man producera en viss begränsad form av 
generalisering som de kallar ”moderatum generalization”. Det är en blygsam generalisering och är 
enligt Payne och Williams oundviklig. Däremot får man inte glömma att problematisera detta i 
sin undersökning.102 Jag har funderat kring huruvida bra eller dåligt det är att jag känner vissa av 
mina informanter. Min förhoppning var att det skulle bidra till att de hade enklare att prata inför 
mig och att jag själv inte skulle vara lika nervös. Jag märkte att jag själv inte var så nervös under 
den första intervjun och jag uppfattade ingen som helst nervositet ifrån informanterna heller. 
Under den andra intervjun var jag lite mer nervös eftersom det var många fler som jag inte kände 
och jag visste inte hur lätt de hade för att prata. Jag uppfattade även nervositet från 
informanterna men ju längre in i intervjun vi kom verkade det som att nervositeten avtog.     
     Jag har även resonerat kring vad det har för betydelse att informanterna kände varandra. Den 
positiva reaktionen var att de inte behövde vara nervösa inför varandra. Den negativa aspekten av 
att informanterna känner varandra kan vara att de påverkar varandra och kanske har liknande 
inställningar till dessa ämnen. Jag fick det berättat för mig att vissa ämnesområden vi behandlade 
hade de diskuterat kring tidigare vilket gjorde dem mer säkra på sina ståndpunkter och åsikter på 
just de frågorna.  

Hur gick intervjuerna och vad hände efter? 
Mina ämnen är nog vanliga diskussionsämnen bland unga tjejer och det var inget problem att få 
dem att prata om det. Jag möttes bara av glädje och positiva reaktioner. Mina informanter fick 
själva bestämma platsen där de ville utföra intervjun. Det blev dels hemma hos systrarna och dels 
hemma hos en av tjejerna i den andra intervjugruppen. Jag tror att en igenkännande miljö fick 
dem att känna sig trygga. Vi började med att fika och jag fick en chans att lugna dem som var lite 
nervösa. Jag informerade ytterligare en gång om undersökningens syfte och berättade bland annat 
att jag inte skulle lämna ut deras namn i texten. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
videokamera och jag lät kameralocket vara på för att inte skapa ännu mer nervositet.  
     Under den första intervjun provade jag om mina frågeställningar höll och om jag blev 
förstådd, vilket jag blev. Jag var inte särskilt nervös för systrarna Maria och Linn har inget 
problem med att prata. Det var svårare för mig att inte få delta i diskussionen med mina åsikter. 
Intervjun ägde rum i vardagsrummet och vi satt alla runt bordet. Det var bara vi som var hemma 
vilket gav en lugn känsla och det var inget som kunde störa oss eller någon som kunde lyssna på 
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vad vi sade. Maria och Linn är väldigt olika personer och på samma sätt som deras personlighet 
skiljer sig åt skiljer sig även deras åsikter och funderingar i många fall.   
     Den andra intervjun kände jag mig mer nervös inför eftersom jag inte alls visste vad jag hade 
att vänta mig. Det kunde vara fem tjejer som inte sa ett knyst eller så kunde alla prata i munnen 
på varandra. Jag hoppades att de inte skulle känna sig nervösa eftersom de kände varandra väl 
men jag fick höra några dagar innan intervjun att alla var väldigt nervösa och det sa de även till 
mig när vi träffades. De var rädda att bli utfrågade var och en för sig och de blev nervösa av 
tanken att de inte skulle veta vad de skulle svara. Min avsikt med intervjun var inte att hänga ut 
enskilda individer och korsförhöra var och en för sig. Jag ville inte pressa mina informanter utan 
vem som helst fick svara och sen hoppades jag på att det skulle bli lite diskussioner mellan dem. 
Vilket det också visade sig att det blev. Efter att vi hade fikat färdigt började vi intervjun. Vi satt 
alla runt deras matsalsbord i vardagsrummet. I lägenheten var det liv och rörelse men vi stängde 
alla dörrar så att vi skulle få vara ifred. Jag hade med mig en påse med godis och när intervjun var 
färdig började även godiset ta slut. Jag inbillade mig att knaprandet på något gott skulle leda bort 
nervositeten hos dem.   
     Efter intervjuerna transkriberade jag allt som sades ordagrant och skrev ut alla ljud som 
inträffade såsom kaffekoppklirr, telefonringningar och skrattanfall. I resultatdelen kommer ni att 
hitta dessa inom parantes. Sedan kodade jag båda intervjuerna enligt Grundad Teori som vi har 
beskrivit i metoddelen i början av denna antologi. En sak jag lade märke till var att när jag inte 
utgick ifrån min intervjuguide blev frågorna helt plötsligt ledande. Det är något som jag hoppas 
kunna förbättra med tiden.  

RESULTAT 
I min resultatdel kommer ni att kunna läsa om vad informanterna har berättat för mig om bland 
annat förhållanden, otrohet, barn, giftermål, förlovning, att vara kär, drömkillen, sexdebuten, krav 
och rykten. 

Förhållanden 
Förhållanden under högstadiet och under gymnasiet skiljer sig från varandra tycker 
informanterna. Under högstadiet var det inte lika seriöst utan det var mer ett sätt att få 
uppmärksamhet. Informanterna berättar att under högstadiet var paren tillsammans i någon eller 
några veckor men att de sedan gjorde slut och bytte partner. I gymnasiet är paren tillsammans 
längre och det är många som är tillsammans i flera månader och år.  
     Det bästa med att ha ett förhållande tyckte informanterna var att de alltid hade någon där att 
dela saker med och att de inte behöver vara ensamma. Man får även en bästa vän som man kan 
prata med och planera framtiden tillsammans med. Linn berättade att hon känner en trygghet när 
hon har ett förhållande. Hon känner sig också omtyckt och det känns som att hon inte har några 
problem.  
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     Det sämsta med ett förhållande enligt informanterna var att inte bara kunna tänka på sig själv 
utan att vara tvungen att tänka på den andra också. Det krävs att man som person anpassar sig 
mycket och man lär sig även att vara osjälvisk tyckte Frida. Maria uttryckte sig så här: 

Maria: … man måste (pust) jämka alltså bara för att man delar allting behöver ju inte 
det betyda att man tycker precis samma sak. Vilket innebär att det aldrig blir exakt 
som man vill själv eller som den andra vill utan det blir alltid något mittemellan så det 
blir aldrig sådär perfekt 

Maria menar i citatet ovan att när man lever i ett förhållande är det svårt att alltid få sin egen vilja 
igenom. Det är inte alltid att två personer tycker likadant om saker och ting. Maria upplever att de 
oftast får gå halva vägen var och att det då aldrig blir perfekt. Linn tycker att det sämsta med ett 
förhållande är att bli låst. Hon säger att det inte går att åka iväg en vecka någonstans utan att 
berätta det utan man måste ta hänsyn och dela allt med personen man är tillsammans med.  
     Jag frågade mina informanter hur gammal man ska vara för att ha en pojkvän eller flickvän. 
De tyckte att det är väldigt svårt att sätta en ålder eftersom alla människor är olika. Linn tyckte att 
det var viktigt att först hitta sig själv innan ett förhållande inleds och hon skulle kunna tänka sig 
att 15 eller 16 kan vara en bra ålder men att det skiftar från person till person.   

Otrohet 
 Otrohet var något informanterna reagerade starkt på i båda grupperna.  

Elin: Det finns inte (skratt) Nä men alltså då är ju den som är otrogen är ju inte värd 
att ha den andra då. 

Lisa: då tycker man ju inte om varandra 

Elin: nej eller ja det kanske man gör men  

Frida: Man har ju redan en varför skulle man behöva en annan då 

Jag: Ni skulle inte acceptera det? 

Alla: nej 

Informanterna såg på otrohet som ett tecken på att människor inte tycker om varandra och de 
förstod inte varför någon i ett förhållande skulle behöva gå till någon annan om de redan har en 
partner. Lite senare i diskussionen kring otrohet började vissa tänka lite längre och Elin såg 
undantag där otroheten kan förstås. Hon uttryckte sig så här: 

Elin: eller ja i o för sig (skratt) nej men alltså om man fick reda på det och den här 
personen verkligen berättar det för en för att man den verkligen ångrar sig o då alltså 
kanske bara berättar för att den inte vill sitta inne med det och ha, alltså det beror på 
hur ärlig och hur ångerfull den är och sådär, ja men sen så, man har ju hört kvinnor 
som bara förlåter och går vidare och då ska man ju verkligen inte vara tillsammans 
längre  
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Gränser för otrohet var svårare att dra tyckte alla informanter. Linn tyckte att någon var otrogen 
om han eller hon pussar någon annan. Maria tyckte att gränsen gick när människor visar för 
andra att de är tillgängliga.  

Jag: Accepterar ni otrohet eller? 

Maria: Nej, alltså det är ganska skönt jag och Nisse bestämde redan från början när vi 
blev tillsammans att är det så att någon av oss är otrogna så är det slut direkt det är 
liksom ingen diskussion utan vi vet var vi har varandra vi visste det tidigt att just för 
att det inte ska bli sånna dära gråzoner 

Linn: Jag har nog lite mer jag skulle nog kunna ge en person en andra chans att om 
den verkligen ångrade sig men det skulle stanna där också alltså det skulle inte bli en 
tredje och en fjärde gång 

Maria: Vi skulle göra slut men sen kanske vi skulle hitta tillbaka till varandra men det 
var inte så att vi bara skulle glömma utan vi skulle vara ifrån varandra 

I citatet ovan frågade jag Maria och Linn om de skulle acceptera otrohet och Maria berättar att 
hon och hennes pojkvän Nisse bestämde redan i början av deras förhållande att otrohet inte 
accepteras. Linn kunde tänka sig att ge en person en andra chans och Maria påpekar att hon och 
Nisse skulle göra slut men att de sen fick se om det gick att hitta tillbaka till varandra.  

Barn, Giftermål och förlovning 
Alla informanter vill någon gång i framtiden ha barn men när de vill det skiljer sig aningen mellan 
varandra. Så här såg diskussionen ut i den ena informantgruppen. 

Frida: Eh man vill ju inte vara för gammal 

Elin: nej ja vill inte vara för gammal heller 

Elin: ja jag vill nog ha de ganska tidigt 

Sara: jag vill inte vara för gammal men jag vill inte vara för ung (fniss) 

Frida: typ vid 25 eller lite innan 

Jag: När är det för gammalt för att skaffa första barnet? 

Elin: ja 40 (fniss) 

Elin: Nämen det är ju ganska vanligt att man skaffar barn sent nu också eller väldigt 
tidigt det är ju ganska många som är typ 35 när de skaffar barn (telefonen ringer i 
bakgrunden) 

Sara: jag tycker synd om barnen om föräldrarna är för gamla liksom. Tänk om 
mamman är 50 när hon får barn då är det ju nej usch 

Elin: Man skulle ju själv känna om man får sitt första barn när man är 35 eller 30 att 
man skulle få lite panik (fniss) 
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Informanterna ville inte ha barn för sent men inte för tidigt heller. Sara tycker att det är synd om 
barn som har gamla föräldrar. De kom alla överens om att 25 eller lite innan verkar vara en bra 
ålder att skaffa sitt första barn. Elin berättar att hon själv skulle känna en panikkänsla om hon får 
sitt barn när hon är 30 eller 35 år gammal. Innan de får barn finns det vissa saker som de skulle 
vilja ha uträttat. En sak som nämndes var att resa och se sig runt i världen. Frida, Sara och Elin 
tycker även att pengar och utbildning är viktiga saker att tänka på. 

Frida: Ja man skulle ju vilja ha en säker och trygg framtid 

Sara: ja man skulle ju gärna vilja ha pengar så att man kan försörja sig. 

Elin: i alla fall ha en utbildning så att man har nåt att falla tillbaks på  

I intervjun med Maria och Linn kom Maria fram till att för henne är det inte möjligt att skaffa 
barn förrän hon är mellan 28 och 30 år gammal. Hon vill ha en utbildning och ett arbete som hon 
kan överleva på men hon vill absolut ha barn innan hon fyller 35.  
     Förlova sig var något som alla kunde tänka sig att göra. Däremot var giftermålet inte lika 
populärt. Maria tror att giftermålet kommer bli ett minne för livet. Det är ett löfte för att paret 
inte ger upp när det blir tungt utan kämpar vidare. För Linn är giftermålet inget speciellt. Hon ser 
det mer som en ceremoni för att visa att två människor älskar varandra. Förlovningen är ett 
större löfte och det är då det stora steget tas tycker Linn. Hon tycker att förlovningen är större än 
giftermålet. Maria berättar: 

Maria: Förlovningen tycker jag visar på att man älskar varandra och att man vill jobba 
på att allting ska funka men ett giftermål slår fast att man verkligen vill det samtidigt 
som att man ser till att alla vet om det. Det är inte bara den innersta kretsen av vänner 
utan myndigheter vet om det allting som händer i ens liv återspeglas i att man är gift 
om det händer något  

Jag: Mmm 

Maria: Så giftermålet är mycket större för mig 

Maria tycker att giftermålet bekräftar förlovningen och de löften som då ges till varandra. 
Dessutom är det inte som med förlovningen att endast den närmaste kretsen av vänner och släkt 
vet om det utan ett giftermål får även till exempel myndigheter reda på.  

Kär eller förälskad  
I båda mina intervjuer hände det att informanterna började definiera orden kär och förälskad. Jag 
har endast använt ordet kär i mina frågeställningar eftersom att jag själv inte ser någon skillnad i 
orden. Jag tror inte ens att jag brukar använda ordet förälskad. Mina informanter uttryckte att när 
man är kär ligger det starkare känslor bakom. Förälskad kan man vara dagligen men kär då är det 
på riktigt. De kom också fram till att förälskad är man mer när man är liten. Då blir inte 
känslorna lika starka på samma sätt som de blir när man är stor. De tyckte att en bra gräns för när 
känslor börjar få lite mera mening är när man börjar gymnasiet. 
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Nykär  
Linn berättar att när hon är kär struntar hon i allt annat som hon borde göra och hon vill bara 
vara med den personen som hon är kär i. Hon känner sig lycklig och glad.  

Jag: Hur länge är man nykär då? 

Linn: Vet inte 

Maria: Ända tills man upptäcker varandras hemligheter 

Linn: Ja precis 

Maria: Alltså  

Linn: Tills man låter se den andra de här mörka sidorna som man inte får se i början 

Maria: Ja som rapar o man fiser o att man faktiskt går på toaletten då är man inte 
nykär längre. När man ser sin karl bajsa 

Alla: skratt 

Maria: Nämen det är likadant när man själv vågar göra sådana grejer då är det liksom 
inte sådär romantiskt längre 

Linn: Nej jag förstår vad du menar 

Maria: Utan då är det mer att man litar på varandra och är mer säker med varann 
vilket man inte var när man var nykär då är det bara jättepirrigt och jätteobehagligt 

Linn: Nej det är inte obehagligt 

Maria: Jo för att det är så osäkert 

Linn: Nej men det gör ingenting för att de här andra känslorna som man har det väger 
upp den här osäkerheten  

Jag frågade Maria och Linn hur länge man är nykär. Maria tycker att man är det tills man låter 
varandra se ens mörka sidor. Man börjar lita på varandra och känna sig mer säker. Hon beskriver 
den första tiden som pirrigt och obehagligt men det håller inte Linn med om. Hon tycker att den 
första tiden inte alls är obehaglig. 

Drömkillen    
Vi kom in på hur drömkillen skulle vara och hur han skulle se ut. Alla kom fram till att den 
perfekta drömkillen inte existerar men informanterna kom på vissa kriterier som han skulle 
inneha. 

Lisa: Han ska va lång 

Alla: (skratt) 

Lisa: Nej ja skojade bara 
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Sara: men inte för lång, absolut inte kortare 

Frida: det är ingen risk (skratt) 

Sara: personligheten ska väl i mitt fall va ganska lik mig fast kanske inte helt det är ju 
inte kul att va tillsammans med någon som är exakt likadan, det måste ju va någon 
skillnad liksom (skratt) men såhär rolig och omtänksam 

Jag: ja rolig och omtänksam Mmm 

Elin: lätt o prata med alltså eftersom man själv är pratglad så skulle det va kul om han 
också pratade så det inte blir sådär jaha vad ska vi nu prata om utan så att man kan 
prata om allt. Man börjar i en ända o sen bara pratar man o pratar om en massa 
ämnen 

Sara: smart (lite tyst) 

Jag: Vad sa du? smart? 

Sara: Ja smart men inte ett snille men han får inte va så trög (skratt) inte jättesmart 
men inte trög heller 

Här ovan ser vi hur diskussionen kring drömkillen gick till. Han ska vara lång men inte för lång 
och absolut inte kortare var en åsikt. Han ska även vara smart men inte för smart och absolut inte 
trög. De tyckte även att han ska vara lätt att prata med och rolig och omtänksam. Linn tycker att 
muskler är det viktigaste och speciellt armmusklerna. Drömkillen ska se bra ut fast han ska inte 
lägga ner tid på sitt utseende och han ska inte vara medveten om att han ser bra ut. Romantik och 
äventyr är också ord som Linn kopplar hop med sin drömkille.      

Sexdebuten och kåta killar 
Uppfattningen mina informanter hade om sexdebuten var att den sker väldigt tidigt. De tror att 
media spelar en stor roll för om det skrivs att det är vanligt att ungdomar har sex tidigt blir det ett 
krav för alla att just ha sex tidigt. Informanterna trodde att många hade sex för första gången i 
nian på högstadiet eller i ettan på gymnasiet. Maria och Linn trodde att de flesta debuterade i 
ålder 16 eller 17. 
     Den allmänna uppfattningen var att killar är mer kåta och har mer sex än tjejer.  

Maria: ja dem har ju en sak där nere om man säger så (skratt) som påminner dem om 
att dem ska ha sex. Dem vaknar med stånd varje morgon det är ju inte så att vi tjejer 
vaknar och tänker o sex så att dem blir ju påminda om sin kropp fysiskt att dem ska 
ha sex. (skratt) 

Maria tror att killar är mer kåta för att de påminns om sex av sitt morgonstånd. Linn håller inte 
med utan hon tror att det finns lika kåta tjejer som killar och även mindre kåta killar och mindre 
kåta tjejer. 
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Sexkraven och alla rykten 
Informanterna tyckte sig ana att killarna har ett större krav än vad tjejer har att ha sex tidigt. Det 
uppfattas som coolt att ha sex och det blir som en fasad som killarna måste leva upp till. Tjejer 
håller sig även mer till en kille medan killar byter oftare. Anledningen till det tror de är att en tjej 
får ett dåligt rykte om hon skulle ha sex med många.  

Lisa: Det är ju skillnad om en tjej går och hoppar i säng med flera. 

Sara: En tjej får ett rykte med en gång 

Lisa: Ja 

Sara: En tjej får dåligt rykte medan en kille får ett bra rykte 

Elin: ja nästan bättre rykte det är så sjukt egentligen att det ska va så 

Sara, Lisa och Elin diskuterar i citatet ovan att det är skillnad mellan killar och tjejer. Tjejer får 
dåligt rykte om de har sex med många medan killarnas rykte förbättras.  

Elin: nej fast egentligen, man vill ju inte va med en sån kille om man är tjej man tycker 
ju inte om en sån kille eller alltså det är ju inte så att vi bara åh en sån kille skulle ja 
vilja va med så egentligen får han ju dåligt rykte men att bland killarna så kan det va 
lite uuuuu 

Elin berättar att ryktet som killarna får om de har sex med många tjejer egentligen bara uppfattas 
som bra bland killar. Ryktet han får av tjejer är tvärtemot för en sådan kille vill man som tjej inte 
ha.  

Sexprat och tidigare partners 
Jag: Pratar tjejer om sex med varandra? 

Maria: ja det gör dem om problem. Och om det är bra oftast berättar man inte vad 
som är bra utan man säger bara att allt är bra. Om det är problem kan man säga det 
eller saker som man inte vill göra det pratar man ofta om och man ser vad andra inte 
vill så att man ska se om man är normal 

Linn: ja o mina tjejkompisar brukar väl mer diskuterar vilka ställningar som känns bäst 
o alltså sånna saker o man kan experimentera lite o vart det är bäst o ha sex o alltså 
sådana saker brukar vi kanske mer diskutera fast vi har nog aldrig diskuterat problem 
med varandra för det skulle kännas pinsamt att prata om  

Maria: ja fast det är ju inte så att man säger gud hans är för stor utan det är mer att han 
säger gud han vill verkligen att jag gör det här och det vill inte jag 

Linn: jaha du menar så ja men sånt har vi diskuterat med 

Maria: o så diskuterar man det och man säger att jag vill inte heller göra det så då 
behöver du det inte 
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Jag ställer i citatet ovan frågan om tjejer pratar om sex med varandra. Marias uppfattning är att 
tjejer pratar om problem med varandra och att diskutera sex är ett sätt att kolla att man själv är 
normal och gör normala saker. Linn berättar att hon och hennes tjejkompisar brukar diskutera 
sexställningar och olika platser det kan vara skönt att ha sex på. Båda håller med varandra om att 
det är vanligt att diskutera hur mycket man vill göra vid sex. Jag frågade dem även om killar pratar 
om sex och Maria och Linn tror inte att killar pratar på samma sätt som tjejer. Tjejer är mer 
öppna och kan diskutera problem. Killar pratar om sex men inte om sex de själva utövar och 
speciellt inte sex som de har i ett förhållande.  
     Jag ställde informanterna frågan om de skulle vilja veta hur deras partners tidigare sexuella 
erfarenheter såg ut. Först ville dem inte det med anledningen att de säkert skulle gå runt och 
tänka på hur många han har varit med hela tiden. Senare i diskussionen kryper det fram att de 
ändå skulle vara lite nyfikna men att de absolut inte skulle vilja veta med vilka han gjort det med. 
Elin tyckte att det kunde vara bra om man kunde vara så ärliga mot varandra och berätta hur 
många man har haft sex med. Sara sa att hon i alla fall skulle vilja veta om han är oskuld eller inte.  

Resultatsammanfattning 
Förälskad kan människor vara varje dag och speciellt när de är mindre tyckte informanterna. Vid 
början av gymnasiet förstärks ens känslor och det är vid den åldern man kan känna att man är kär 
i någon. Den första tiden i ett förhållande brukar man vara nykär. Nykära är par ända tills de låter 
varandra se ens mörka sidor som att de behöver gå på toaletten ibland. Förhållandet känns mer 
säkert och man börjar lita på vararandra.  
     Den perfekta drömkillen existerar inte enligt informanterna men det hejdar dem inte från att 
drömma om honom. Han skulle vara lång, smart, lätt att prata med, rolig, omtänksam, snygg och 
ha armmuskler. Informanterna tror att de flesta har sin sexdebut tidigt och att det blir ett krav på 
grund av medias bild.  
     Majoriteten uppfattade killar som mest kåta och att de har mer sex än tjejer. Killar har mycket 
sex för att det uppfattas som coolt men tjejer däremot får ett dåligt rykte. Informanterna tror att 
tjejer pratar om sex med varandra. Att diskutera sex med andra kan vara ett sätt att kolla om man 
själv är normal. Informanterna tror inte att killar pratar om sex på samma sätt som tjejer gör. De 
tror att killar pratar om sex men inte om sex som de själva utövar.   

Slutdiskussion 
     Inför intervjuerna tänkte jag mycket på att mina frågor inte skulle vara för inriktade på 
heterosexuella förhållanden. Informanterna gav sällan någon antydning till homosexuella 
förhållanden i sina svar vilket gjorde mig lite oroad för att jag kanske inte hade lyckats med min 
framställning av frågorna i den grad som jag hade önskat. Men jag tror även att heterosexuella 
förhållanden fortfarande ses som mest normala och i mina gruppintervjuer kanske inte 
homosexuella perspektiv vågades ta upp. 
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     Valet att endast intervjua tjejer var för mig ett sätt att begränsa denna undersökning. Jag såg 
det som en fördel att ha tjejgrupper för att diskussionen mer skulle likna tjejsnacket mellan dem 
privat. Om jag hade haft med killar också skulle undersökningen blivit mer omfattande och det 
kan hända att tjejerna inte hade vågat berätta vad de tycker. Jag var alltså bekymrad över att de 
inte skulle våga vara lika sanningsenliga i sina svar om grupperna hade varit blandade. Däremot 
om undersökningen hade varit större hade jag tyckt att det skulle ha varit intressant att prova 
båda intervjuformerna för att se om mina funderingar stämde. 
     Diskussionen om otrohet tyckte jag var intressant i båda intervjuerna. När jag kodade den 
delen lade jag märke till att alla informanter endast pratade om otrohet som att det skulle vara 
killen som var det. Ingen pratade om att de själva kunde vara det. Riksförbundet för sexuell 
upplysning har en sexualundersökning på deras hemsida som Bo Lewin har genomfört. Det har 
gjorts 2810 intervjuer och informanterna har varit i åldrarna 18-74 år. I den går det att läsa att 38 
procent av männen har varit sexuellt tillsammans med någon annan när de har varit gifta eller levt 
som sambo. För kvinnorna är siffran 23 procent.103 Visst är det bevisligen vanligare att killar är 
otrogna men det är även 23 procent av tjejerna som också är det.  
     Vissa saker har förändrats sedan jag själv gick i gymnasiet. Visserligen får man tänka på att jag 
inte har gått i de skolorna som mina informanter har gått och går i. Informanterna berättade för 
mig att det är många som förlovar sig för att till exempel fira sin ettårsdag. De trodde inte att de 
tog förlovningen på så stort allvar för förlovningen bröts så fort de bråkade. Jag minns inte att 
det var någon som förlovade sig med någon pojkvän eller flickvän när jag gick på gymnasiet.    
     Mina informanter gjorde klart för mig vilka krav och normer det idag finns hos ungdomar. 
Om en tjej utforskar sin sexualitet lite för mycket blir hon kallad hora och får dåligt rykte. Media 
skriver om att sexdebutsåldern minskar och minskar och det blir också en norm som ungdomar 
försöker leva upp till, att de inte ska vänta för länge med att mista oskulden. Ann Frisell skrev i 
sin undersökning att tjejers syn på sex är att de vill ha det i en kärleksrelation.104 Mina informanter 
gav också den bilden av sex. Sex var för dem något som två personer som är kära har. Jag tror att 
de normer som finns i samhället påverkar individen och hon tar ställning i vissa frågor. På så sätt 
formar hon sin identitet och bestämmer hennes livsvillkor. 
     Ove Sernhede skriver att ungdomen idag måste hitta sin egen väg.105 Mina informanter 
uppgav att det finns saker de ville ha uträttat i livet innan de skaffade barn. De ville ut och resa, 
skaffa sig en utbildning och ett arbete. Jag tror att vi får arbeta mer i dagens samhälle för att hitta 
vilka vi är, vår identitet. Genom att resa tror jag att man lär känna sig själv och lär sig att klara sig 
själv framförallt. Genom att utbilda sig berikas ens inre och det är en prövning att bara börja i en 
ny klass med helt främmande människor och kanske till och med i en helt främmande stad. Ute i 
arbetslivet kan man stöta på motgångar och känna osäkerhet som att gå på arbetsintervjuer, vara 
nyanställd på ett företag och bli uppsagd. Jag tror att motgångar som man tar sig igenom alltid lär 
en något om sig själv och kanske till och med gör en starkare när nästa motgång visar sig.  
                                                        
103 http://www.rfsu.se/sex_i_sverige.asp ( 060418 , kl 13.10 ) 
104 Frisell (1996) s. 75 
105 Sernhede (1996) s. 134 
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     Sernhede skriver också att socialiseringen har förflyttats från att bara har sketts av föräldrarna 
till att också delas av till exempel personalen i skolan.106 Ansvaret att lära ungdomar om sex och 
kärlek måste ligga på skolans ansvar också. Sexualundervisningen har fått mycket kritik under 
senare tid eftersom de missar viktiga delar. Det är viktigt att ungdomarna får diskutera med 
varandra och med vuxna för att få svar på alla deras frågor som trängs i huvudet.  
     Enligt Jenny Wahl och Veronica Larssons undersökning håller den sexuella identiteten på att 
förändras för att ungdomarna får en skev och stereotyp bild av sex.107 Sexprat ska inte behöva 
vara pinsamt att diskutera utan är ett måste för att ungdomar ska lära sig om könssjukdomar och 
hur de bäst skyddar sig mot dessa och mot en oönskad graviditet. Det är också lika viktigt tycker 
jag att lära dem om förspel och att kvinnans njutning är minst lika viktig som mannen för att det 
ska fungera och vara skönt för båda parter. Sex är en viktig del i mångas liv och för att få ett 
förhållande att fungera måste även sexlivet fungera. För att båda parter ska njuta fullt vid sex 
krävs det att de pratar med varandra om vad just de tycker är skönt men det är inte det lättaste 
för alla. Hur ska man våga prata om sex om man aldrig har gjort det förut? Jag tycker därför att 
skolan ska lära ungdomar att sexprat är helt normalt. 
     Mycket av forskningen jag har tagit del av under arbetets gång riktar mer in sig på sexdelen. 
Det hade varit väldigt intressant att forska vidare kring hur människors sexvanor ser ut. Hur 
deras sexdebut kändes och hur vanligt det är med att ha sex utan att vara kär. Om jag skulle göra 
en sådan undersökning skulle jag inte välja informanter som jag känner. Det skulle nog kännas 
konstigt både för dem och för mig eftersom det blir lite väl privata frågor.  
     Om en större undersökning hade gjorts hade det självklart varit att föredra att intervjua fler 
personer för att styrka sitt resultat. Det hade även varit intressant att ta reda på skillnader i synen 
på förhållande, kärlek och sex mellan till exempel killar och tjejer, svenskar och invandare samt 
unga och den äldre generationen. 
 
      

                                                        
106 Sernhede (1996) s. 134 
107 Wahl, Larsson (2004) s. 35 
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Gemensam slutdiskussion 
 

Vår antologi belyser ungdomar ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Vi frågar oss bland annat 
hur ungdomar i olika sammanhang förhåller sig till samhällets normer och deras syn på det. Vi 
har kommit fram till att ungdomar har olika förhållningssätt till samhällets normsystem. Det finns 
en medvetenhet bland ungdomarna i vår studie om normerna i samhället.  

Den kristna gruppen i antologin är medveten om sin situation, och att många inte delar deras 
tro. De unga tjejerna är medvetna om vilka krav som ställs på dem för att tillhöra normen vad 
gäller kärlek och sex. De samhälliga normerna påverkar i stor utsträckning de ungdomar som 
väljer punken som en livsstil. Punkarna gör med sitt val ett aktivt motståndstagande mot 
samhällets normsystem i form av klädstil och politiska åsikter. Samtidigt gör deras val att det 
påverkar livsvillkoren för dem i form av att en del kommer från dåliga hemförhållanden och får 
på så sätt en mening och trygghet genom punken. Men detta behöver inte vara den enda orsaken, 
utan kan bero på en vilja att bryta mot de uppsatta samhälliga normerna.    

Det har visat sig att i och med nya kommunikationsmöjligheter har människor funnit ett nytt 
sätt att kommunicera där det inte längre behöver förhålla sig till andra människor på samma sätt 
som de gör med människor de möter i vardagen ansikte mot ansikte. Vi har dragit en slutsats av 
att det finns vissa regler för förhållningssätt gentemot andra som ungdomarna är mycket väl 
medvetna om.  

Vi anser att normerna påverkar ungas livsvillkor på grund av att det visar på att dem styr och 
påverkar dem samtidigt som vi lever i en tid fylld av valmöjligheter. Detta anser vi även visar på 
att det finns en viss längtan efter svar eller bekräftelse av den egna personens ståndpunkt. 
Vägledning tycks saknas i många frågor och detta kan leda till att man söker svar inom till 
exempel en kristen tro eller en subkultur som punken. Även om det tas avstånd från normen 
finns det en viss längtan efter förståelse för individens ståndpunkt och detta är viktigt för att 
upprätthålla en relation med resten av samhället.  

De nya kommunikationsmöjligheterna har bidragit till att ungdomar har funnit nya vägar att 
kunna prata om känslor, uttrycka åsikter anonymt och även få en respons. Men samtidigt kan det 
vara svårt att veta vem det är som man pratar med på Internet. I och med ökad anonymitet och 
att människor kan känna sig skyddade bakom sina tangentbord kan det leda till opersonliga och 
ytliga relationer. Detta bidrar till att människor inte känner sig lika hämmade till att ta kontakt 
med andra och vågar mer säga vad de tycker och tänker då ens ageranden troligen ändå inte 
kommer att påverka det vardagliga livet.  

Avslutningsvis så kan vi se att det finns faktorer som påverkar ungdomar i dagens samhälle 
till att göra olika val.   
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