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Förord 
Denna antologi ingår i blocket Livsvillkor och Identitet som är uppdelat på kurserna 
Projektarbete I och II på sammanlagt 10 poäng. De studier som utgör antologin är B-uppsatser 
och är inräknad i utbildningsprogrammet Samhälls- och kulturanalys årskurs 2, Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier, Campus Norrköping, Linköpings Universitet. 



Tack 

Vi vill tacka samtliga informanter som har delat med sig av sina öppenhjärtiga berättelser. Även 
ett varmt tack till vår handledare Karin Lövgren för ditt stöd och engagemang. Utan er hade 
denna antologi inte varit möjlig. 
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Inledning 
 

Vi ser inte saker och ting som de är. 
Utan som vi är. 

- Anaïs Nin 
 

Denna antologi bygger på möten med människor som är eller har varit i situationer där de av 
olika anledningar har omförhandlat och förhållit sig till sin egen identitet. Vi har tagit del av 
människors reflektioner kring sina livsöden. I vissa fall var vi även närvarande då de för första 
gången gav uttryck för sina innersta tankar och känslor om de påverkande livsvillkoren. Dessa 
reflektioner har uppkommit ur situationer som är präglade av sorg, tabu, utsatthet och stereotypa 
föreställningar. Livsberättelserna är färgade av människornas individualitet och grundar sig i 
växelspelet mellan deras personliga erfarenheter och upplevelser samt omgivningens bemötande. 
Trots de svåra och tunga ämnena som dessa individer delar med sig av talar de ändå om hopp, 
glädje, livskvalitet och framtidstro. Vi ser det som ett privilegium att ha fått möta människor i 
deras vardagliga miljöer och fått ta del av deras liv.  
 

Syfte 
Antologins gemensamma tema är livsvillkor och identitetsskapande vilket kommer att belysas ur 
sex olika perspektiv. Vi ämnar undersöka hur informanterna påverkas och förändrar sin självbild 
utifrån det reflexiva tänkandet kring sina livsvillkor. 
 

Metodologiskt avsnitt 
Vi har valt GT, grundad teori, som metod vilken bygger på symbolisk interaktionism som 
innebär att verkligheten skapas och förändras genom samspelet mellan individer.1 Eftersom 
antologin fokuserar på sociala processer mellan individer, exempelvis identitetsskapande, är 
denna metod särskild tillämpbar. GT kan ses som en forskningsstrategi där syftet är att 
utveckla hypoteser och idéer utifrån insamlad data.2 Denna insamling utfördes genom 
observationer och kvalitativa intervjuer.  

Studien inleddes med observationer som hade till syfte att betrakta den sociala 
interaktionen mellan olika aktörer på fältet samt för att ge en första och övergripande inblick i 
undersökningsområdena. Utifrån de kunskaper och intryck som observationerna bidrog med 
konstruerades intervjufrågor. Kvalitativa intervjuer används för att få en djup och omfattande 
förståelse för individens egna erfarenheter och uppfattningar om deras verklighet. En 
intervjuguide utformades för att ge intervjun en strukturerad form samt för att fungera som en 
minneslista för intervjuaren. Intervjuguiden behöver dock inte följas till punkt och pricka utan 
                                                 
1 Gunilla Guvå, Ingrid Hyllander Grundad teori (Stockholm 2003). kap. 1 
2 Ibid. kap. 1 
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intervjuaren kan välja att frångå den för att kunna ställa spontana och improviserade frågor.3 
De personer som har blivit intervjuade benämns som informanter och samtliga har under 
intervjutillfällena blivit inspelade på band, detta för att underlätta hanteringen av det 
insamlade materialet. GT förutsätter att forskaren måste reflektera över sig själv och sitt 
deltagande i forskningsfältet och utvärdera betydelsen av sin förförståelse. Med andra ord bör 
forskaren ifrågasätta sin egen roll i sammanhanget, sina förutfattade meningar om 
forskningsområdet och huruvida detta kan påverka data och därmed resultatet av studien. 

Efter intervjun transkriberades det empiriska data, det vill säga att materialet överfördes 
från ljud till text för att förenkla analyseringsprocessen. Skriven text är mer hanterbar, då den 
är översiktlig och enklare att gå tillbaka i. Det moment som sedan följer är kodning, som 
innebär att forskaren gör successivt medvetna urval av data för att få fram maximal 
information. På så sätt ställer forskaren frågor till och etiketterar sitt material, vilket kan ses 
som en bearbetning av data från att vara empirisk till att bli mer teoretisk. Dessa koder 
sammanförs till att bli kategorier, vilka representerar nyckelbegrepp och symboliserar 
fenomen i empirin. Hela processen återupprepas tills teoretisk mättnad uppnås. Teoretisk 
mättnad innebär att fältet inte genererar nya frågeställningar och ytterligare empiri inte tillför 
studien något nytt. Ur detta växer en slutgiltig analys av studiefältet fram som sedan redovisas 
i antologin. 

 

Metodreflektioner  
Efter att ha genomfört en studie enligt GT, har vi uppmärksammat vissa svårigheter med den 
valda metoden. GT förespråkar vikten av att forskaren håller sig förutsättningslös till 
forskningsområdet, detta har vi funnit svårt att anamma. På grund av att vår omgivning påverkar 
oss och bidrar till nya intryck skapar den vår förståelse om omvärlden. Därmed anser vi att det är 
omöjligt att gå in helt förutsättningslöst i forskningsfältet. Dessutom skulle det vara 
ogenomförbart att ens kunna studera ett fenomen eller fält som om man inte har någon tidigare 
vetskap om.  

Det som vi uppfattar som en positiv aspekt med GT är att forskarens egen roll och 
inflytande i studien diskuteras och synliggörs. Vår egen erfarenhet säger oss att forskaren har en 
betydande roll för en studie och dess resultat då denne är i samspel med forskningsfältet.  

 

Etiskt förhållningssätt 
När man studerar människor är det viktigt att en tillit byggs upp mellan forskare och informant, 
därför är de etiska aspekterna av stor vikt att följa. På grund av detta har vi valt att låta 
Vetenskapsrådets etiska principer genomsyra hela undersökningsprocessen. Dessa består av fyra 
riktlinjer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Informationskravet innebär att forskaren i förväg informerar undersökningsdeltagarna om 
                                                 
3 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2002) kap. 14 
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studiens syfte och innehåll. Enligt samtyckeskravet ska informanterna ge sitt godkännande att 
delta i studien. Detta innebär även att samarbete när som helst kan avbrytas om så önskas från 
informanternas sida. Konfidentialitetskravet indikerar betydelsen av anonymitet, det vill säga att 
alla personuppgifter är konfidentiella. Dessutom ska forskaren avidentifiera informanterna i den 
slutgiltiga texten. Den sista riktlinjen är nyttjandekravet som står för att de insamlade uppgifterna 
inte ska användas något annat än det informerade syftet. 4 Under hela studieprocessen har vi 
förhållit oss aktivt till de etiska riktlinjerna genom ständigt ifrågasättande och reflektion kring vad 
som är etiskt korrekt. 
 

Teoretisk förankring och begreppsdefinition 
De centrala begreppen är livsvillkor och identitet som genomgående behandlas i samtliga 
antologibidrag och kommer i detta avsnitt att presenteras och definieras utifrån vår tolkning och 
användning av dem. Dessa begrepp står i relation till individen och dennes upplevelser av sig själv 
och sin omgivning. Med livsvillkor menar vi, varje individs förutsättningar och möjligheter som 
skapar dennes liv och tillvaro. Livsvillkoren är även kontextbundna då de kan variera från individ 
till individ och under olika livsfaser. 

Den engelske sociologen Anthony Giddens behandlar begreppet identitet i sin bok Modernitet 
och självidentitet - självet och samhället i den senmoderna epoken (1997). Giddens menar att man skapar sin 
självidentitet utifrån det reflexiva projektet då man reflekterar över var man kommer ifrån och 
var man är på väg. Individen ifrågasätter kontinuerligt sig själv utifrån sin medvetenhet om sig 
själv och sin relation till sin omgivning.5 Richard Jenkins, som också är sociolog, menar att 
identitetsskapandet är en process då den är föränderlig genom de olika livsfaserna och på grund 
av detta finns det inte några statiska identiteter. Identitetsskapandet sker i ett växelspel mellan hur 
individen ser sig själv och hur andra ser på denne. Detta sker i sociala interaktioner tillsammans 
med andra och således skapas en social identitet.6 Denna teori kan liknas vid det som Peter L. 
Berger och Thomas Luckmann diskuterar i boken ”Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar 
och formar sin sociala verklighet”. När en identitet väl har skapats och formats, kan den både 
omformas och påbyggas genom sociala processer. Dessa sociala processer kan bland annat vara 
den självreflexivitet som Giddens talar om, samspelet mellan olika aktörer som Jenkins tar upp 
och de sociala strukturer som Berger och Luckmann menar har en väsentlig roll i individens 
utformande av sin identitet.7 Författarna delar upp socialisationsprocessen i två olika faser, den 
primära och den sekundära. I den primära fasen lär sig individen en uppsättning av normer och 
regler som förbereder denne för att bli en ”passande” medlem av samhället, detta sker främst i 
barndomen och av den närmsta familjen. Den sekundära socialisationsfasen hjälper den redan 

                                                 
4 http://www.vr.se  2006-02-28 kl.15.04 
5 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet - självet och samhället i den senmoderna epoken, (Göteborg 1997) kap. 3 
6 Richard Jenkins, Social identity (London, 2005) 
7 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, (Falun 
1998), sid. 201 
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socialiserade individen att tillämpa nya regler och normer för att vidare integreras i andra 
sektorer.8 Exempel på dessa sektorer kan vara institutioner av olika slag samt sociala miljöer som 
är främmande för individen.  

I denna antologi kommer vi främst att fokusera på individen i den sekundära 
socialisationsfasen och hur denne påverkas i mötet med omgivningen och samhället. Denna 
individ kan tillskrivas en identitet av de omgivande människorna, som i vissa fall inte 
överrensstämmer med individens egna uppfattning om sig själv. Kategoriseringen grundar sig i 
normer och värderingar som samhället har om bland annat kön, klass och ålder. Detta påverkar 
individens identitetsskapande, då hon antingen tar till sig eller förkastar den tillskrivna identiteten. 
Frågan är i vilken utsträckning individen själv kan välja att forma sin egen identitet. 
Identitetsskapandet är en process som sker genom samspelet mellan det reflexiva tänkandet och 
socialisationsprocessen, vilken uppkommer i interaktionen mellan individer. Således återspeglar 
de nämnda teorierna vår bild av vad en identitet är, hur den skapas samt hur den vidmakthålls.   

 

Presentation av de enskilda studierna 
Det första bidraget är skrivet av Elinor Enarsson som har undersökt hur sexualdebuten har 
betydelse för den process som skapar sexuell identitet i tonåren. Annie Frohm har gjort en studie 
om hur kvinnor skapar sin identitet som mamma. Negin Zamanzadeh vill se hur före detta 
missbrukare har fått omskapa sina identiteter och livsvillkor, från att vara beroende till att leva ett 
drogfritt liv. Maria Olsson har ämnat undersöka hur det är att leva med stamning och dess 
inverkan på identitetsskapandet. Maria Berlitz har undersökt hur nyblivna pensionärer upplever 
och påverkas av de livsvillkor som pensioneringen innebär. Linda Eriksson har tagit reda på hur 
identiteten påverkas när en närstående går bort.  

Hur förhåller man sig till samhällets konstruerade bild av exempelvis mammarollen? Vilken 
uppfattning har man om sig själv som bland annat narkoman? Hur upplever individen att hon 
påverkas av sina livsvillkor som till exempel pensionär. Detta är några av de frågor som kommer 
att behandlas i kommande kapitel.  

                                                 
8 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, (Falun 
1998) sid. 154  
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Kärlek och sex – hur unga kvinnor skapar en sexuell 
identitet 

 
Elinor Enarsson 

 
Inledning 
Introduktion 
Denna studie bygger på tre unga kvinnors utsagor om hur de själva upplever att de har utvecklat 
sin sexuella identitet med fokus på sexualdebuten. I grunden för de analytiska utgångspunkterna 
ligger kvinnornas egna ord som beskriver deras tankar, känslor och erfarenheter av sexualitet och 
identitetsskapande. Deras historier har tillsammans genererat en bild av hur denna 
identitetsskapande process kan se ut för unga kvinnor i dagens samhälle. Mitt mål har varit att 
undersöka vilken betydelse sexualdebuten har i denna process. Anser de att den har någon 
betydelse över huvud taget? 
       Studien inleds med ett metodologiskt avsnitt där jag redogör för hur arbetsprocessen för 
detta arbete har sett ut. Därefter kommer det insamlade empiriska materialet att presenteras och 
analyseras utifrån valda teoretiska utgångspunkter. Arbetet avslutas med en kortare 
sammanfattning av huvuddragen i studien och ett kort slutord. 
 

Syfte 
Syftet för föreliggande arbete är att undersöka hur tre unga kvinnor, under en kvalitativ 
forskningsintervju, talar om den process som skapar en sexuell identitet. Fokus kommer att ligga 
på att undersöka huruvida de anser att den fysiska sexualdebuten har någon betydelse i denna 
process. 
 

Metod 
Metodreflektion 
Vid utförandet av denna studie har jag genomfört kvalitativ datainsamling vid fyra olika tillfällen 
och därefter gjort en kvalitativ dataanalys av det insamlade empiriska materialet. Studien är 
baserad på en observation och tre kvalitativa intervjuer med tre olika unga kvinnor. Att jag valde 
att göra en undersökning om ungdomar beror på att jag hade en föreställning om att 
ungdomstiden är den period i livet som en individ på allvar börjar att fundera och reflektera över 
sig själv och sin identitet. I och med den föreställningen fanns också tanken om att det är i den 
åldern som det blir aktuellt att utforska och utveckla sin sexuella identitet och det var denna 
utveckling som jag hade för syfte att undersöka i denna studie. Gisela Helmius skriver i sin 
avhandling Manus för mognad (2000), om att unga människor står inför införlivandet av sexualiteten 
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i sina personliga liv och att de är i färd med att ta de första stegen i utvecklingen till sexuella 
varelser9. 
       Att jag valde att fokusera på unga kvinnors föreställningar och erfarenheter berodde på att 
jag trodde att det skulle bli enklare för mig att komma i kontakt med och närma mig den gruppen 
innan och under intervjutillfällena, främst av den anledningen att vi är av samma kön. Jag 
önskade även att mina informanter skulle vara heterosexuella eftersom jag ansåg att risken fanns 
att studien skulle få ett annat fokus och att analysen hade försvårats om jag undersökte både 
heterosexuella och homosexuella ungdomar. Alternativet hade varit att göra samma undersökning 
på enbart homosexuella unga kvinnor men jag bestämde mig för att fokusera på den 
heterosexuella identiteten denna gång.        
       Jag valde att utföra tre stycken enskilda intervjuer istället för att använda mig av den metod 
där man intervjuar flera individer samtidigt i så kallade fokusgrupper10. Jag ansåg att mitt ämne 
var av så pass känslig natur att informanterna kanske skulle välja att avstå från att delta i intervjun 
om andra än jag skulle närvara och ta del av det som sades. Det kändes också svårt att garantera 
samma etiska skydd när det finns flera inblandade i den sociala situationen som kanske väljer att 
strunta i tystnadsplikten. En annan anledning till att jag avstod från att genomföra en intervju 
med en fokusgrupp var för att jag hade en föreställning om att det kan uppstå situationer där 
någon inte får komma till tals eller väljer att sitta tyst om den känner att den blir bevakad av de 
andra informanterna. Jag hade kunnat tänka mig att göra intervjun med en grupp kvinnor som är 
nära vänner men det kändes problematiskt att hitta en sådan informantgrupp. Jag hade också 
kunnat tänka mig att använda mig av fokusgrupper om jag hade haft ett mindre känsligt och 
laddat ämne. 
       Efter att ha genomfört min datainsamling började jag att analysera materialet genom att 
tillämpa det ”kodningssystem” som är specifikt för den kvalitativa forskningsmetoden Grundad 
teori. Jag gjorde en öppen kodning där jag systematiskt frågade mig själv vad materialet 
genererade för information om det som jag hade observerat och hört under intervjuerna. Under 
denna process bryter man ned och kategoriserar data för att på så sätt få fram begrepp som så 
småningom ska omformuleras till kategorier som säger något om det man har studerat.11 Under 
denna process blev det möjligt att skönja vissa mönster som sedan blev grunden i min analys. Jag 
fann denna metod att vara frustrerande och tidskrävande men samtidigt givande eftersom den 
tvingade mig att systematiskt och noggrant arbeta mig igenom materialet. Man får på detta sätt 
verkligen ut mesta möjligt ur transkriberingarna och fältanteckningarna, det gör också att man 
hela tiden tvingas ifrågasätta sitt material och sig själv och vrida på all information så att man kan 
se den ur olika vinklar. 
    

                                                 
9 Gisela Helmius, Manus för mognad: Om kärlek, sexualitet och socialisation i ungdomsåren,( Sala 2000) s 23 
10 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2004) kap 15 
11 Bryman, (Malmö 2004) s 377 
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Teoretiska utgångspunkter och kort begreppsdefinition 
Vid analysen av mitt empiriska material har jag i huvudsak använt mig av tre stycken avhandlingar 
som alla behandlar ungdomar och sexualitet ur något olika perspektiv. Jag har dels använt mig av 
socialantropologen Fanny Ambjörnssons doktorsavhandling I en klass för sig: genus, klass och 
sexualitet bland gymnasietjejer(2003). Hon följde under drygt ett års tid ett trettiotal unga kvinnor i 
åldrarna 16 till 18, för att bland annat skapa förståelse för på vilket sätt sexualitet påverkar 
skapandet av genus. Jag har speciellt fokuserat på kapitel tre i avhandlingen som heter Med rätt 
kort på handen och är det avsnitt som bäst går att relatera till mitt empiriska material. Jag har även 
haft stor användning av Gisela Helmius avhandling Manus för mognad: om kärlek, sexualitet och 
socialisation i ungdomsåren(2000), som behandlar ungdomars sexuella socialisation. Hon bygger sin 
avhandling på intervjuer med ungdomar i 15 års åldern. Jag har dessutom tagit del av Lena Bergs 
doktorsavhandling Äkta kärlek: heterosexuell samvaro speglat mot diskurser om kärlek, heterosexualitet och 
kropp(2002) som även den behandlar ungdomars sexualitet och identitetsskapande med 
utgångspunkt ur empiriska undersökningar. Även om jag inte har refererat till den avhandlingen i 
samma utsträckning som de andra så har hennes teorier legat till grund för många av mina egna 
resonemang. Till det metodologiska avsnittet har jag använt mig av metodforskning beskriven av 
Alan Bryman, professor vid Loughborough University, Martyn Hammersley som arbetar med 
social forskning och Paul Atkins, professor vid Universitetet i Wales. 
       De mest centrala begreppen som frekvent återkommer i studien är sexualdebut, alternativt 
sexdebut, sexuell debut eller kort debuten, och sexuell identitet. När jag talar om sexualdebuten 
sällar jag mig till Gisela Helmius användning av begreppet och använder det således som 
synonym till samlagsdebuten12. När jag talar om sexuell identitet menar jag det privata 
förhållningssätt som en individ har till sexualitet baserat på egna föreställningar, erfarenheter och 
upplevelser.  
        

Observation - ett första möte med fältet 
Då mitt intresseområde ligger i att undersöka individers känslomässiga förhållningssätt snarare än 
sådana fysiskt observerbara, fann jag det problematiskt att finna en social miljö som kändes 
relevant att observera. Således beslöt jag att använda min observation som ett tillfälle att sätta mig 
in i fältet på ett mer allmänt och övergripande sätt, jag önskade att undersöka hur ungdomar i 
allmänhet och hur unga kvinnor i synnerhet interagerar i en för dem naturlig miljö. Därmed blev 
utgångspunkten för studien en elevcafeteria i en gymnasieskola strax utanför Stockholm. Platsen 
valdes i ett antagande av att den skulle ha ett relativt brett upptagningsområde, jag förutsatte att 
det var en miljö som användes av majoriteten av skolans elever och att könsfördelningen skulle 
vara relativt jämn. Dessutom kändes det som en plats där ungdomarna får utrymme att agera 
relativt fritt och avslappnat, utan tillsyn av lärare och andra vuxna. Jag fann dessa förutsättningar 
önskvärda då jag gick in i fältet med få föreställningar om vad jag egentligen ämnade att 

                                                 
12 Helmius, ( Sala 2000) s 11 
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observera. Jag ville vara så öppen som möjligt för de olika sociala spel och interaktioner jag kunde 
tänkas få bevittna, allt kunde vara av intresse. 
       Att observera, det vill säga att använda sina öron och ögon som redskap, skapar möjligheter 
att få tillgång till kunskap som är svår att få genom att till exempel läsa dokument och böcker. 
Genom observation blir det möjligt att uppfatta nyanser i rörelsemönster, tonlägen och 
känslostämningar som tillsammans kan säga väldigt mycket om fenomenet som observeras. Jag 
valde att vid detta tillfälle genomföra en icke-deltagande observation, det innebar att jag enbart 
observerade utan att delta i de sociala skeenden som utspelade sig i den studerande miljön13. Jag 
önskade att vara så ”osynlig” på platsen som möjligt för att inte på något sätt hämma 
observationsdeltagarna, jag satt relativt avskärmat och förde anteckningar på ett diskret sätt. Mina 
ansträngningar att vara ”inkognito” föreföll dock onödiga då deltagarna inte tog någon som helst 
notis om min närvaro. Jag har funderat över om det kan bero på att jag inte skiljer mig allt för 
mycket från den studerade gruppen åldersmässigt och därför inte ansågs som ett ”främmande” 
och ”utstickande” inslag i miljön. Det finns även möjlighet att man är van vid att kompisar, 
syskon eller andra som inte går på skolan besöker cafeterian. Även om det inte fästes någon 
uppmärksamhet på min närvaro var det inte heller någon eller några som satte sig vid mitt bord 
när det var brist på platser i cafeterian, jag satt ensam vid ett relativt stort bord så det fanns 
definitivt plats och man skulle inte ha hamnat ”på varandra”. Jag tolkar det som att det ändå 
fanns en känsla av att jag inte var en av dem.  
       Eftersom jag hade en relativt öppet förhållningssätt till vad observationen skulle generera för 
information om fältet, blev det naturligt att göra en ostrukturerad observation14. Detta innebar att 
jag inte använde ett i förväg konstruerat observationsschema, utan istället fritt antecknade så 
mycket av det som hände som möjligt. En nackdel med detta sätt att observera var att jag hade 
svårt att förhålla mig till om det jag antecknade egentligen var av någon relevans för mitt syfte, 
dock ansåg jag mig få ett brett urval av situationer som beskrev ungdomars inbördes interaktion 
och detta hade trots allt varit syftet med observationen.  
       Tack vare min näst intill osynliga position i den observerade miljön hade jag möjlighet att 
teckna fullständiga fältanteckningar direkt på plats15. Detta gjorde att jag, vid analysen av 
materialet, hade både utförliga och detaljrika beskrivningar av observationen. Det blev tydligt 
under arbetet med observationsanteckningarna i vilken grad min egna roll som observatör 
påverkar det insamlade materialet. Det är svårt att hålla en distans till det man observerar utan 
man blir nästan automatiskt en del av den studerade miljön. Därför präglas delvis anteckningarna 
av min egen förförståelse i form av egna erfarenheter och en förutfattad inställning till fältet i 
form av attityder till, och fördomar om ungdomars beteende. 
       Observationen genererade som förväntat inte några direkta kunskaper varken om hur unga 
kvinnor skapar en sexuell identitet eller vilken betydelse sexualdebuten har i denna process. 

                                                 
13 Bryman, (Malmö 2004) s 176 
14 Ibid s 176 
15 Ibid s 294 
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Däremot gav den mig en bild av hur unga kvinnor samspelar och verkar i sin vardag och att 
denna interaktion dock inte helt saknar betydelse i den identitetsskapande processen. Den nära 
vänskapen kvinnorna i mellan, som jag först ställde mig frågande till, visade sig sedan kunna 
förklaras och vara av relevans för studiens syfte. Den kroppsliga kärvänlighet som fanns dem 
emellan var ytterst framträdande, de verkade ha ett behov av närhet till varandra. Nästan hela 
tiden kramas de, pillar i och smeker varandras hår, sitter i varandras knä och håller om varandra. 
Jag får en känsla av att de på detta sätt markerar sin vänskap, dels för varandra och dels för 
andra. Samma beteende uppmärksammas av Fanny Ambjörnsson i hennes deltagande 
observationer av unga kvinnor i en gymnasieskola:  
 

Inte sällan såg jag dem stå lutade mot varandra i korridoren, mjukt massera varandras axlar 
eller smeka varandras handflator. Ofta utdelades spontana kramar, ibland satt de i varandras 
knä på de hårda bänkarna utanför klassrummen.16

 

Hon menar att ömhetsbetygelser av dessa slag tillhörde vardagen hos de unga kvinnor som hon 
observerade och att de ofta tog sig både verbala och kroppsliga uttryck. Hon talar också om hur 
denna homosociala gemenskap i många fall verkar vara minst lika viktig i skapandet av en sexuell 
identitet som det heterosexuella mötet och att det är en central källa till trygghet17. Detta 
resonemang kommer jag att diskutera längre fram i arbetet.  
       Istället för att observationen genererade frågeställningar som jag sedan tog upp i mina 
intervjuer, var det informanterna som under intervjutillfällena fick mig att förstå vad jag hade 
sett under min observation.  
 

Intervjuerna - att vidare integrera fältet 
För att komma vidare på fältet och för att skapa mig en förstålelse för hur unga kvinnor tänker på 
skapandet av en sexuell identitet med fokus på sexualdebuten, genomförde jag tre stycken 
intervjuer. Jag sökte informanter som var unga, sexuellt aktiva kvinnor. Jag önskade också att de 
skulle ha varit sexuellt aktiva under en längre tid för att då, förhoppningsvis, ha en mer 
distanserad bild till händelseförloppet. Genom att kontakta en av rektorerna på den 
gymnasieskola där jag hade utfört observationen, kom jag i kontakt med Alexandra 19 år. 
Rektorn handplockade ett antal elever och jag valde därefter, genom att fråga om namn, ålder och 
sexuell aktivitet, ut den som bäst passade in på mina önskemål. Genom en vän kom jag sedan i 
kontakt med mina två andra informanter, Jenny 19 år och Lina 20 år, som båda var passande som 
informanter utefter mina kriterier. Rektorn på gymnasieskolan kom således att bli min gatekeeper 
vid det första tillfället, då han tillhandahöll en informant som jag hade haft svårt att kontakta 
själv18. Jag är medveten om att hans val av möjliga informanter med stor sannolikhet är baserad 
på någon sorts bakomliggande kunskap om eller intryck av dessa elever. Om han gick via lärare 
                                                 
16 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer,( Stockholm 2004) s 58 
17 Ambjörnsson, (Stockholm 2004) s 127-128 
18 Martyn Hammersley & Paul Atkins, Ethnography: principles in practise,( London 1995) s 34  
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för att komma i kontakt med tänkbara informanter kan även deras värderingar av elevens 
karaktär vara en bidragande faktor till vilka ungdomar som jag slutligen kom i kontakt med. 
Hammersley och Atkins talar i Ethnografy- principles in practice (1995) om att en gatekeeper mycket 
möjligt kan ha en egen uppfattning om vem som skulle kunna vara en ideal informant19. Jag tror 
att jag med rektorns hjälp kom i kontakt med elever som anses vara goda och ansvarsfulla 
studenter och att detta val var baserat på rektorns föreställning om att dessa unga kvinnor på ett 
önskvärt sätt skulle kunna besvara mina frågor.  Jag känner mig säker på att hans urval av möjliga 
informanter enbart var gjort av välmening och utan några bakomliggande motiv att på något sätt 
styra eller påverka mitt material på annat sätt förhoppningar om att jag skulle erhålla ett så 
utförligt resultat som möjligt. 
        Jag önskade genomföra ostrukturerade intervjuer eftersom jag ville att samtalen skulle vara 
så pass öppna och informella som möjligt20. Jag fann detta tillvägagångssätt mest lämpligt 
eftersom jag ville minska känslan av ett formellt intervjutillfälle och istället skapa en så 
avslappnad och avdramatiserad stämning som möjligt. På detta sätt ville jag frambringa ett öppet 
och förtroligt samtal mellan två jämlikar, snarare än en frågestund mellan ”forskare” och 
informant. Jag valde detta förhållningssätt för att ämnet är av relativt känslig natur och det kändes 
nödvändigt att skapa en så bekväm miljö för informanten som möjligt. I boken Ethnography(1995) 
talar Hammersley och Atkins om att detta förhållningssätt är en del av metoden och därför 
önskvärt när man genomför en kvalitativ forskningsintervju. Informanterna bör ges mycket 
utrymme att kunna tala på sina egna villkor. 21 De talar även om vikten av att ha en flexibel och 
öppen framtoning för att samtalet ska förefalla så naturligt och okonstlat som möjligt. Det gäller 
för intervjuaren att känna av stämningen och reglera sin framtoning efter informanten. 
Hammersley och Atkins poängterar dock att även om det är viktigt att intervjuaren ger sken av 
att det är en avslappnad konversation, måste hon eller han alltid vara medveten om att man har 
ett syfte med samtalet och att det är viktigt att behålla kontrollen över situationen.     
       Jag tror dessutom att det faktum att det inte är allt för stor åldersskillnad mellan mig och 
informanterna och att vi är av samma kön, bidrog till att skapa en avslappnad och 
förtroendeingivande atmosfär. Förhoppningsvis kände informanterna sig mer bekväma med att 
uttrycka sina känslor om ämnet med någon som troligen hade haft liknande upplevelser och 
känslor som de själva. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om det hade varit en man i 
medelåldern eller en tjugofemårig man som utfört intervjun.  
       Jag konstruerade en väldigt öppen intervjuguide där jag utgick från tre huvudteman som alla 
berörde tankar och känslor om sexualdebuten. Jag var intresserad av att veta hur de såg på 
debuten innan de hade den, hur de upplevde debuten när de hade den och hur de ser på sitt sexliv 
idag. Under dessa tre huvudteman fanns ett antal underfrågor. Syftet med denna utformning var 
att informanterna skulle få möjlighet att öppna sig och prata fritt och ostyrt. Idag hade jag dock 

                                                 
19 Hammersley & Atkins,( London 1995) s 35  
20 Bryman ( Malmö 2004) s 300 
21 Hammersley & Atkins, ( London 1995) s 143 
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inte valt att konstruera en så pass öppen intervjuguide med så breda teman, utan istället 
formulerat den med mer strikta och utförliga frågor. Det tenderade att bli relativt kortfattade svar 
och jag hade svårt att få informanterna att ge långa och uttömmande förklaringar. Detta kan även 
ha berott på informanternas ovana att bli intervjuade eller helt enkelt på blygsel. Martyn 
Hammersley och Paul Atkinson talar om det svåra med att undvika ledande frågor, de diskuterar 
att det är lätt att man vinklar sina frågor för att få informanten att bekräfta ens förväntningar22. 
Vid något av de tillfällen då en av informanterna tenderade att bli något kortfattad, försökte jag få 
henne att gå in djupare i ämnet genom att ställa ledande frågor. Sådana situationer hade kanske 
också kunnat undvikas med en mer utförlig intervjuguide. Ett annat sätt att undvika ledande 
frågor är, enligt Hammersley och Atkins, att styra svaren bort ifrån de förväntningar man har och 
på så sätt undvika att informanterna svarar på det sätt som man vill att de ska svara.23

       Även min bristande erfarenhet som intervjuare har med stor sannolikhet spelat en roll i hur 
intervjun ”flöt på”. Mer träning och större erfarenhet inom metoden gör förmodligen att man får 
rutin på att skapa ett ”flyt” under intervjun och då kan undvika långa tystnader och bli bättre på 
att följa upp svar och uppmana informanten att utveckla kortfattade resonemang.         
       Alla intervjuerna var utförda på neutrala platser i skolmiljö och de tog mellan 25 och 45 
minuter att genomföra. Samtliga spelades in på minidisc och ingen av informanterna verkade ha 
några problem med det. I kvalitativa forskningsintervjuer är på vilket sätt något sägs ofta lika 
intressant som vad som sägs24. I mina intervjuer var detta tydligt och exempel på detta kommer 
att ges längre fram i arbetet. Av denna anledning är inspelandet av intervjun inte endast 
nödvändig av praktiska skäl utan även av analytiska. 
 
Etiska förhållningsstrategier  
I antologins kappa diskuteras vilket etiskt förhållningssätt som ligger till grund för all empirisk 
datainsamling som genomförts under arbetet med de inkluderade studierna. För att klargöra detta 
förhållningssätt för alla inblandade individer i denna studie, har jag använt mig av olika 
förhållningsstrategier.  
       Inför utförandet av observationen tog jag kontakt med en av rektorerna på gymnasieskolan 
där observationen skulle genomföras och redogjorde i stora drag om projektet i helhet och mer 
noggrant vad som var syftet med observationen. Jag betonade det faktum att jag inte skulle 
observera enskilda individer utan skulle granska de sociala spel som utövades mellan aktörerna på 
fältet. Då jag ansåg att det skulle vara svårt att hålla alla individer som skulle komma att ingå i 
fältet informerade om syftet med min närvaro, beslöt jag att rektorns medgivande skulle vara 
tillräcklig för att göra min studie etiskt försvarbar. Givetvis hade jag förklarat orsaken till min 
närvaro om någon av eleverna hade frågat vad jag gjorde, ett sådant tillfälle dök emellertid inte 
upp. 
                                                 
22 Hammersley & Atkins, (London 1995) s 155 
23 Ibid 
24 Bryman, (Malmö 2004) s 310 
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       Inför intervjutillfället formulerade jag ett informationsblad där jag noggrant redogjorde för 
de etiska riktlinjer som jag var skyldig att följa, jag poängterade vikten av att de gav sitt samtycke 
för att jag skulle genomföra intervjun. Ingen av informanterna opponerade sig antingen mot 
ämnet eller mot att intervjun spelades in. Jag anser att det var viktigt att informanterna kände sig 
trygga med konfidentialiteten då jag studerade ett ämne som kan vara känsligt att prata om med 
en utomstående.  

        

Kärlek och sex- unga kvinnors sexualitet 
Ungdomars sexualitet 
I sin avhandling Manus för mognad: om sexualitet och socialisation i ungdomsåren (2000) beskriver Gisela 
Helmius hur ungdomar socialiseras till sexuella individer och hur de på olika sätt skapar sin 
sexuella identitet. Hon menar att ungdomsgenerationen alltid har varit utsatt för vuxenvärldens 
fördömande och kritik, även ungdomars sexualitet utsätts för denna. Idag talas det om att unga 
människor har sex för tidigt, innan de är mogna nog, att de har samlag på grund av kompisars 
grupptryck och att de luras av porrindustrin och kommersialismen att utöva allt för avancerad 
sex25. Helmius önskar dock uppvisa en annan bild av ungdomssexualiteten, en bild som visar att 
ungdomar generellt är nöjda och tillfreds med sitt sexualliv och att de skaffar sig erfarenheter och 
kunskap i den takt de själva vill och känner sig mogna för.  
       Vuxenvärlden försöker upplysa och undervisa ungdomar i samhällets rådande normer kring 
sexualitet genom informationsverksamhet av olika slag. Man önskar uppmuntra till sexuellt 
beteende i enlighet med dessa normer genom att varna för risker som är direkt förknippade med 
sexuell aktivitet, till exempel genom att informera om sexuellt överförbara sjukdomar, oönskade 
graviditeter och biverkningar av olika preventivmedel.26 Men i och med att sexuallivet uppfattas 
som en ytterst privat angelägenhet tillåts inte vuxenvärldens undervisning göra intrång i den 
fysiska och mest privata sfären. Unga människor är därför, med nödvändighet, lämnade till att 
tillsammans med jämnåriga i samma situation och utvecklingsfas integrera sexualiteten i sina liv. 
De förväntas att socialiseras till sexuella varelser i enlighet med samhällets föreställningar och 
normer27. I detta spänningsfält mellan vuxenvärldens och samhällets teoretiska rådgivning utifrån 
sina uppfattningar och föreställningar om ungdomssexualitet och unga människors egna praktiska 
erfarenhetsinsamlande och föreställningar, äger denna socialiseringsprocess rum28.  
       Helmius redogör, med hjälp av den tyska ungdomsforskaren Charlotte Bühlers terminologi, 
för betydelsen av att insamla olika typer av upplevelser för att med hjälp av dessa inkorporera 
sexualiteten i livet. Bühler talar om fyra olika sorters upplevelser som är viktiga för unga 
människors sexuella utveckling, så som svärmeri, smeksamma närmanden, flört och genitala sexuella 

                                                 
25 Helmius,( Sala 2000) s 10 
26 Ibid 
27 Ibid s 11 
28 Ibid 
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erfarenheter. I denna studie har jag fokuserat på de upplevelser som betecknas som smeksamma 
närmanden och genitala sexuella erfarenheter. Detta på grund av att det främst var dessa sorters 
upplevelser som jag intresserade mig för och därför kunde finna exempel på i mitt empiriska 
material. De smeksamma närmandena berör främst den socioemotionella aspekten på 
sexualiteten och de genitala sexuella erfarenheterna handlar om den praktiskt-tekniska aspekten, 
det vill säga hur man rent praktiskt går till väga i fysiska, sexuella situationer. Dessa två 
utvecklingslinjer löper parallellt med varandra och är varandras förutsättningar, när de så 
småningom möts har individen uppnått personlig, inre mognad.29 Erfarenheter av smeksamma 
närmanden tillskrivs således betydelse för ungdomars förmåga att samla sexuella erfarenheter, 
dessa närmanden behöver dock inte vara av sexuell natur för att vara betydelsefulla30. Detta 
faktum vill jag knyta till det fenomen som jag observerade när jag iakttog ungdomarna i 
skolcafeterian och även det som Fanny Ambjörnsson skriver om i sin avhandling. Vi lade båda 
märke till hur de unga kvinnorna sökte varandras närhet genom just smeksamma närmanden, 
ingen av oss lade dock någon sexuell anspelning i dessa. Just därför tycker jag att man kan 
förklara denna företeelse som ett sätt för dessa unga kvinnor att samla sexuell erfarenhet utifrån 
en av de grundläggande upplevelser som Bühler talar om. Även Ambjörnsson talar om detta 
fenomen som ett sätt för unga människor att skapa en sexuell identitet31. 
       Den sexuella socialisationsprocessen ser annorlunda ut för dagens ungdomar i jämförelse 
med tidigare generationer. Den allmänna utbredningen av preventivmedel har avskaffat den 
”graviditetsskräck” som präglade ungdomar förr. I och med denna utveckling har sexuellt 
erfarenhetssamlande och sexuellt experimenterade blivit möjligt för unga människor av båda 
könen32. Ungdomstiden är den tid i livet då individen förväntas integrera sexualiteten i sin 
personlighet och i sin personliga tillvaro33. 
        

Hur unga kvinnor utvecklar sin sexuella identitet 
Att förbereda sig för ”den första gången” 
Gisela Helmius talar om att individer med största sannolikhet har ett sexualliv även om de inte 
har några erfarenheter av samlag. Sexualitet kan därmed betraktas som en process där samlaget 
endast är en av de erfarenheter som är väsentlig för ungdomars sexuella utveckling.34  
       För att undersöka om det Helmius säger stämmer, tittade jag närmare på de svar som mina 
informanter givit under intervjun när jag frågade dem om hur de tänkte på sex och sexualdebuten 
innan de hade någon konkret erfarenhet av den. Vilka känslor, förväntningar och frågor hade de 
haft på sex och sexualdebuten? Hade de redan innan det första samlaget påbörjat den process 

                                                 
29 Helmius,( Sala 2000) s 20-21 
30 Ibid 
31 Ambjörnsson, (Stockholm 2003) s 58 
32 Ibid s 80 
33 Ibid s 93 
34 Ibid s 12  



 14

som skapar en sexuell identitet? På denna fråga uppger först alla tre att de inte hade några 
speciella förväntningar eller tankar i överhuvudtaget. Jenny 19 säger sedan att det ändå fanns 
förhoppningar om att debuten skulle vara någonting som blev bra och att det skulle kännas fint 
för både henne och den tilltänkta partnern. Dessutom uttrycker hon att hon hade en starkt 
föreställning om att sexdebuten skulle göra henne vuxen. Just denna känsla av att ett aktivt fysiskt 
sexliv gör individen vuxen diskuterar Ambjörnsson i sin avhandling. Hon menar att önskan om 
att bli vuxen är minst lika stark som den sexuella åtrån som individen känner inför sin partner. 
Den sexuella debuten är närapå en förutsättning för att bli vuxen och att då inte längre behöva 
betraktas som ett barn35. Vidare talar Jenny om att hon hade läst mycket om sex i tidningar och 
sett mycket om det på TV och att detta hade genererat både funderingar och frågor, bland annat 
om hur det skulle kännas och hur det skulle gå till rent praktiskt, ”hur man skulle göra”. Hon 
säger att sexualdebuten kändes som någonting som var en ”stor och viktig grej”.  
       Även Alexandra 19 säger att hon hade läst mycket om sex i tidningar men att detta snarare 
hade bidragit till att hon inte hade så mycket tankar och frågor, än som Jenny uppgav, att det 
hade skapat nya funderingar. Hon menar att det snarare hade lett till att hon istället redan visste 
det mesta när det sedan väl hände. Hon berättar att hon inte hade några förväntningar på 
sexualdebuten eftersom hon inte såg det som någon ”stor grej” och att det inte heller var någon 
”stor grej”. Detta påstående går tvärt emot det som Jenny säger när hon hävdar att debuten 
kändes som en ”stor och viktig grej”. När jag lyssnar på transkriberingen av intervjun med 
Alexandra slår det mig hur mycket emfas hon lägger i orden ”...och det var ingen stor grej!”. Jag 
får därmed känslan av att hon verkligen önskar övertyga mig om att hon har en väldigt lätt och 
avdramatiserad syn på sex. Senare i intervjun, när hon många gånger genom ordval och tonfall 
velat övertyga mig om detta, frågar jag henne om hon anser sig själv ha en bagatelliserad syn på 
sex, hon svarar då ja utan att tänka efter. Ambjörnsson talar om ungdomstiden som en tid av 
uppror, motkultur och motstånd. Jag tycker mig se ett försök till att bryta mot de förväntningar 
som finns i samhället om att en ung kvinna borde se sexualdebuten som en stor och betydelsefull 
händelse i livet. Andra saker som hon berättar om under intervjun gör mig övertygad om att hon 
inte riktigt har den lätta synen på sex som hon vill ge sken av, detta kommer att exemplifieras 
längre fram. 
       Lina 20 säger att hon inte hade några förväntningar alls på sexualdebuten utan att den bara 
hände helt oplanerat. Hon gick aldrig och tänkte och planerade för hur det skulle bli och hur det 
skulle gå till. Eftersom hon hade läst sexualkunskap i årskurs åtta tyckte hon sig veta det som var 
nödvändigt, hon sa att det snarare var efteråt som olika frågor och tankar började väckas. 
       Alla tre informanterna berättar att de hade haft fysisk kontakt med killar innan de tog steget 
och hade fullbordat samlag. I mitt material finns det tecken på att deras sexualdebut skedde 
gradvis och att de tillsammans med killen prövade sig fram. Jenny säger:  
 

                                                 
35Ambjörnsson, (Stockholm 2003) s 116 
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Vi hade ju hånglat sådär innan, jättemånga gånger. Men det var första gången som vi gick så 
långt. 

 
Hon säger också att hon och hennes pojkvän en längre tid hade diskuterat beslutet om att inleda 
ett sexuellt förhållande. Alexandra talar också om att hon och hennes pojkvän prövade sig fram 
stegvis: 
 

Jag hade haft pojkvän i fyra månader och experimenterat med honom innan det kom till skott 
så att säga [skratt]. Så det var inget nytt liksom. 

 
Ovanstående påståenden kan relateras till Bühlers teori om ungdomstidens smeksamma 
förhållanden som förutom att vara av asexuell natur, även kan träna ett ungt par i förmågan till 
sensualitet och att införliva känslan av att höra samman och vara ett sexuellt kärlekspar36. 
 

Att förlora oskulden på rätt eller fel sätt 
 I dagens samhälle är sexualiteten inte längre lika hårt knuten till graviditet och barnafödande som 
den har varit i tidigare generationer. I stället har synen på samlag som ett sätt att uttrycka sin 
kärlek och kärleken som legitimitetsprincip för samlag, spridit sig. Unga människor som lever i 
dagens samhälle har socialiserats i en miljö som är starkt präglad av denna ”kärleksideologi”. I sin 
interaktion med omgivningen har de skapat sig föreställningen om att det är rätt och naturligt att 
ha samlag inom en parrelation som är grundad på en ömsesidig kärlek och att det därmed är 
legitimt att uttrycka sin kärlek genom samlag. Denna kärleksideologi presenteras för ungdomar 
snarare som än självklarhet än som en norm. Redan i barndomen börjar insocialiseringen i detta 
tankesätt, genom massmedia som filmer, böcker, tidningar och TV förmedlas föreställningen om 
kärleken och tvåsamheten som en förlösande kraft.37  
       När mina informanter talade om sexualdebuten gav de uttryck för att det fanns ett ”rätt” och 
ett ”fel” sätt att förlora oskulden på, denna gick i linje med den kärleksideologi som Helmius talar 
om. Alexandra berättar att hon tycker att tanken på hennes sexualdebut känns bra: 
 

[...]med tanke på att jag var förälskad i honom då och vi hade ett förhållande på tre år. Så det 
kändes jättebra att det var just han, så att det inte var bara på en fest sådär... 

 

Det verkar definitivt som att hon är tillfreds med sättet det hände på och talar om att hon var 
förälskad och att hon och pojkvännen sedan hade ett seriöst förhållande under flera år. Att 
förhållandet med killen som informanterna sexualdebuterade med är viktigt framgår hos alla tre. 
De är alla noga med att betona att de efter själva samlaget fortsatte att ha en relation under en 
längre tid. Det var alltså fråga om känslor som var starkare och mer varaktiga än att bara räcka för 
en natt. Det var inte fråga om att de blev utnyttjade av en kille. Detta talar för att det i enlighet 

                                                 
36Helmius, (Sala 2000) s 97 
37 Ibid s 76-77 
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med kärleksideologin är viktigt för de unga kvinnorna i mitt material att betona tvåsamheten och 
kärleken som väsentlig. Helmius talar om att kärlek och sexualitet är knutna till varandra inom 
den stabila parrelationen och att unga människor inom denna övar sig i att hantera sin sexualitet 
och relatera den till en annan individ38. Hon säger också att den unga identitetsskapande kvinnan, 
genom den med kärlekskänslor legitimerade sexuella tvåsamheten, kan finna sexuell trygghet39. 
Vidare diskuterar Helmius det faktum att parrelationen, för ungdomar, starkt präglas av 
ömsesidig trohet framförallt på det sexuella planet. ”En seriös, emotionell, monogam, av trohet 
präglad parrelation uppfattas också av ungdomar som den sanktionerade ramen för sexuell 
samvaro”40. Lina berättar att hon och hennes partner fortsatte att träffas under sex månader efter 
att de hade haft samlag och Jenny förklarar att hon och hennes pojkvän var ett par i ett och ett 
halvt år efteråt. Detta tyder på att de verkligen vill betona att kärlekskänslorna som fanns 
legitimerade sexualdebuten och att de var besvarade. Killen i fråga brydde sig lika mycket om 
henne som hon om honom och debuten var ett sätt att befästa deras kärlek. Helmius säger att 
”kärlek legitimerar sexuell samvaro och samlag är uttryck för kärlek”41 Ambjörnsson talar i sin 
avhandling om att hennes informanter ger henne uppfattningen om att ju längre ett förhållande 
håller desto vuxnare anses man vara42. Jenny har redan tidigare gett uttryck för att det fanns en 
önskan om att betraktas som vuxen. I mitt material är dock föreställningen om kärleksideologin 
mer framträdande. Informanters inställning till kärlek, tvåsamhet och känslor baseras på 
nyckelord som är frekvent förekommande i intervjuerna. Ord som känslor, tillit och förälskad gör 
att jag tycker att det är rimligt att fokusera på kärleksideologin som bas för min analys. 
        När jag frågar Alexandra om hon tror att sexualdebuten kan påverka hur en individ ser på 
och känner inför sex, svarar hon först att hon inte tror att den har någon betydelse alls. Men 
sedan förklarar hon dock att hon tror att det finns ett ”rätt” sätt att sexualdebutera på: 
 

[...]det beror på när man blir av med oskulden. Blir man av med oskulden för tidigt, alldeles för 
tidigt, då tror jag att det nog kan påverka en hel del. Men om man gör det typ rätt, så tror jag 
inte att det spelar en så stor roll. 

 

Jag frågar henne då vad hon menar med ”rätt sätt” och hon svarar att det ska vara med rätt 
person vid rätt tillfälle. Jag antar att hon menar att det ska innefatta en person som man är kär i, 
att man ska vara emotionellt redo och att det ska vara ett beslut som båda fattar i en önskan om 
att fördjupa kärleksrelationen. För när jag sedan frågar hur det skulle kunna gå till på ”fel sätt” 
svarar hon: 
 

[...] Om man är fjorton och full på en fest. Eller om man blir tvingad till det av pojkvännen. 
 
                                                 
38 Helmius, (Sala 2000) s 97 
39 Ibid s134 
40 Ibid s 138 
41 Ibid s 18 
42Ambjörnsson, (Stockholm 2004) s 116  
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Hon fortsätter sedan att tala om att en person som sexualdebuterade på detta felaktiga sätt 
troligen inte skulle tycka om sex på samma sätt som någon som hade gjort det på rätt sätt. Detta 
tolkar jag som att hon faktiskt tycker att sexualdebuten har en påverkan på hur en individs 
fortsatta förhållningssätt till sex kommer att se ut. Hon poängterar sedan att hon tycker att sex 
ska ses som en kul grej men att någon som har blivit ”misshandlad” inom sex kanske inte ser det 
på samma sätt. Att hon har de här tankarna tycker jag tyder på att hon inte riktigt har den 
bagatelliserade synen på sex som hon påstår, då jag anser att dessa både är eftertänksamma och 
välformulerade.  
       Om man ska gå efter Alexandras syn på ”rätt” och ”fel” sätt att sexualdebutera, har Jenny 
gjort det på rätt sätt. Hon säger att hon verkligen litade på killen i fråga, som hon då hade varit 
tillsammans med i nästan två månader och att de hade förberett sig med både tända ljus och 
romantisk musik. Hon berättar att de tog det lugnt och kände efter vad som kändes bra för båda. 
Hon säger också att hon så här i efterhand tycker att det var konstigt att hon inte var mer nervös 
än vad hon var och att hon inte oroade sig mer för att något skulle gå fel eller att det skulle göra 
ont och vara pinsamt. Slutligen säger hon att hon var nöjd med debuten, att den blev ungefär 
som hon hade förväntat sig. 
       Linas debuthistoria skiljer sig något från de andras då den varken var planerad eller skedde 
ihop med en stadig pojkvän. Hon berättar att hon hade varit lite onykter och befunnit sig på en 
efterfest, när folk hade börjat droppa av hade det hänt helt oväntat med en kille som var avsevärt 
mycket äldre än vad hon var. Hennes sätt att berätta om debuten säger mig att det fanns känslor 
med i bilden och att dessa legitimerar hennes debut som att den skedde på ”rätt” sätt. Hon säger 
att hon hade varit jättespänd och undrat om det verkligen skulle göra så ont som det gjorde, men 
att hon ändå känner att det inte är någonting som hon ångrar eller önskar hade skett på ett annat 
sätt. Hon berättar att allt kändes så rätt med killen, att de kopplade så bra och att när hon idag 
tänker tillbaka på debuten ler hon inombords och betraktar det som ett fint och roligt minne. 
       I stort sätt så är ändå alla tre informanternas historier ganska lika varandra. Alla betonar 
värdet av att det fanns känslor och kärlek med i bilden och att de inte ångrar något eller önskar 
att det hade skett på ett annorlunda sätt.  
 

Att söka en sexuell identitet  
Jag var intresserad av att veta vilka tankar informanterna hade generellt om sin sexualitet och det 
egna identitetsskapandet. Jag bad dem berätta om hur deras sexuella liv hade sett ut efter debuten 
och vad de tänkte om det.  
       Lina berättar att hon, sedan sexualdebuten, har haft många tillfälliga sexuella kontakter, 
experimenterat mycket med sex och utforskat sin sexualitet. Idag har hon dock ett seriöst 
förhållande med en kille sedan tre år tillbaka. När jag frågar hur hon känner inför att hon har haft 
mycket ”one-night-stands” säger hon att det egentligen bara känns lite dåligt när hennes pojkvän, 
som tydligen har en betydligt mindre utsvävande sexuell historia, frågar henne om antal partners 
och omfattningen av sexuell aktivitet: 
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Det känns väl lite sådär när man... När typ, Henrik då, frågade hur många man har haft sex 
med och man baaa.... aaaa... och sen så är han tre år äldre och har inte haft sex med alls så 
många som i närheten av mig... 

 

Hon talar i lätt och skämtsam ton och säger att hon tror att det är naturligt att experimentera med 
sex när man är i sjutton, artonårs åldern: 
 

Jahapp, då var jag inte nöjd med den, då provar jag någon annan liksom![skratt] 
 

       Tvärt emot Linas lätta sätt att se på sexuellt experimenterande i tonåren, står Jennys 
förklaring på hur hon förhåller sig till sexualitet idag. Hon berättar att hon, sedan sin debut, har 
haft ett längre seriöst förhållande och att hon då hade sex med honom. Men att hon sedan det 
tog slut bara har träffat och dejtat killar utan att gå så långt som till sex. Hon säger att det inte 
känns rätt att ha sex med någon som hon inte är tillsammans med, att tillfälliga kontakter inte är 
någonting för henne. Hon förklarar: 
 

Jag tror att jag tycker att det känns som om man vill göra det med någon som man har känslor 
för, som tycker om en och så, och inte bara som ett behov. Då känns det som om det blir lite 
meningslöst. Utan det är ju för att man tycker om personen som man vill göra det och jag har 
svårt att tycka om någon som jag bara har träffat en kväll. Jag vill gärna bygga upp någonting 
mer med den så att man har känslor. 

 

Jag tycker inte att tanken om den påverkande kärleksideologin kan bli mycket tydligare än vad 
den är i det här citatet. Helmius skriver att i påverkan av kärleksideologin bedöms sexuellt 
handlande olika beroende på om det gäller samlag för nyfikenhet och njutnings skull eller om det 
gäller samlag för kärleks skull. Hon säger att ”dagens samhälle är präglat av föreställningen om 
sexualiteten som direkt förknippad med kärlek, intimitet och närhet i en privat tvåsamhet”43. 
Lena Berg har i sin avhandling Äkta kärlek: heterosexuell samvaro speglat mot diskurser om kärlek, 
heterosexualitet och kropp (2002) gjort intervjuer med unga kvinnor om deras syn på sex. Hon skriver 
att hennes informanter uppger att om de ska ge sig hän måste det finnas ömsesidigt 
känslomässigt engagemang, det vill säga att båda parter ska vara kära i varandra och det ska på det 
stora hela ”kännas rätt”44.  
       Jenny säger att hon inte riktigt har samma syn på sex idag som innan hon hade sin sexuella 
debut. Hon berättar att hon kan slappna av och njuta mer idag än när hon hade sex bara för att 
bli vuxen och för att få det gjort, men att hon annars inte tror att sexualdebuten har påverkat 
hennes syn på sex. 
       Alexandra har en väldigt ambivalent inställning till sexualitet. Hon säger att hon absolut inte 
tror att hennes sexualdebut har påverkar hur hennes sexliv ser ut idag, men att hon tror att hon, 

                                                 
43 Helmius, (Sala 2000) s 13 
44 Lena Berg, Äkta kärlek: heterosexuell samvarospeglat mot diskurser om kärlek, heterosexualitet och kropp, (Uppsala 2002) s 37 
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efter debuten, har fått det mer bagatelliserade synsätt som hon har nu. Hon säger att idag så är 
inte sex någonting och att hon praktiskt taget skulle kunna hoppa i säng med vem som helst om 
hon skulle känna för det. Hon berättar att det här är något som skrämmer henne, att hon ser sex 
som en så liten grej, fast det egentligen inte är det: 
 

Det beror på alltså. Vilken situation och hur man gör det. Vad man själv går in för. Jag kan ha 
sex med någon för att jag vill visa min kärlek för den. Eller så kan jag ha sex med någon, för att 
ha sex. Och det är när sexet bara är för att ha sex som det skrämmer mig, för då vet jag att jag 
att jag kan göra det med princip vem som helst, det spelar ingen roll vem det är. Då kan jag 
ragga upp någon på krogen... 

 

Gisela Helmius säger att i dagens samhälle är inte tudelningen mellan kärlek och sexualitet lika 
klar som den har varit45. Jag tycker att det här kan förklara Alexandras ambivalenta 
förhållningssätt. Hon säger att hon skulle kunna ha tillfälliga sexuella kontakter enbart av lust 
men att tanken på detta skrämmer henne. Då hon har socialiserats i ett samhälle där kärlek är det 
som legitimerar sex är det inte konstigt att hennes tankar ter sig skrämmande och kanske till och 
med väcker skam. Hon avslutar dock med att säga att hon tycker att sex är en kul grej och att det 
är något som man ska göra med någon som man tycker om. 
 
Kompisgänget i rollen som de signifikanta andra 
När jag frågade om vilka tankar och känslor som informanterna hade innan de hade sin sexuella 
debut uppgav, som jag tidigare nämnt, Lina att hon snarare fick frågor och funderingar efter det 
att hon hade haft sex för första gången. Hon säger att det då skapades ett behov av att få tala med 
någon och ventilera dessa frågor och tankar. Hon förklarar att eftersom tjejer ofta pratar med 
varandra inom kompisgänget så hade hon velat vända sig till det med sina frågor men då hon var 
först av sina vänner med att ha sex så tyckte hon inte att hon fick något stöd därifrån. Istället 
vände hon sig till sin äldre syster som hon har ett nära och öppet förhållande till och fick av 
henne de svar och det stöd som hon sökte. Även Alexandra och Jenny ger uttryck för att det 
finns ett stort behov av att diskutera sex tjejkompisar emellan. Alexandra säger: 
 

[skratt] Det (sex ) är nog det enda vi pratar om nästan[...] Man sitter och driver om 
sexställningar, vi kan prata om vad som helst. Det är oftast sådär oseriöst, men om någon har 
något att säga så tar man kanske det lite i enskildhet, men det går fortfarande att prata om. 

 

Fanny Ambjörnsson beskriver även hon att genom att söka tjejgemenskapen önskar man uppnå 
en känsla av kontroll över situationen. Hennes informanter uppger under intervjuer att de, liksom 
mina informanter, ofta talar om sex. De diskuterar när och hur man har sex och jämför sexuella 
erfarenheter med varandra.46  

                                                 
45Helmius,( Sala 2000) s 78 
46 Ambjörnsson, (Stockholm 2004) s 134 
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       När Gisela Helmius diskuterar interaktion med andra som en del av den process som skapar 
sexuell identitet, tar hon upp G H Mead. Mead är en utav dem som formulerade 
utgångspunkterna för teorin om den symboliska interaktionismen. Han menar att det personliga 
jaget uppstår genom ett samspel och i interaktion med andra individer i den existerande sociala 
omgivningen. Utan detta samspel vore det, som Helmius tolkar Mead, omöjligt att konstruera ett 
jag. Det är först genom att uppta andras attityder om den egna personen som detta blir möjligt. 47 
Enligt sociologerna P. Berger och T. Luckmann föds individen in i en objektiv social struktur där 
han eller hon möter signifikanta andra som övervakar dennes socialisation. Individen identifierar 
sig med de signifikanta andra och övertar deras roller och attityder.48 Helmius påpekar att Mead 
inte ägnar sexualiteten något närmare studium, men att hans perspektiv tillämpas av John 
Gagnon och William Simon som är de främsta företrädarna för studier av sexualitet ur ett 
symboliskt interaktionistiskt perspektiv. De menar att sexuell utveckling kontinuerligt sker i 
möten med signifikanta andra, sexualiteten ges det uttryck och den mening som bestäms av den 
sociala omgivningen49. Helmius menar att i den sexuella socialisationen påverkas unga människor 
dels av vuxenvärlden och dels av vänner. Ungdomar tar inte avstånd från vuxenvärldens 
värderingar kring sexualitet men med sina privata funderingar vänder de sig hellre till vänner som 
är i samma situation och utvecklings fas som de själva.50 Jag tycker att det känns rimligt att, 
utifrån mina informanters utsagor, anta att det i huvudsak är vännerna som är de viktigaste 
signifikanta andra under ungdomsåren. Även Helmius fann sådana tendenser i sitt empiriska 
material och drar slutsatsen att ungdomar i varandras sällskap, skapar normer för den sexuella 
praktiken. Inom kamratgruppen sanktionerar unga varandras sexuella handlande och hjälper till 
att bedöma vad som är ”rätt” och ”fel”.51

 

Avslutande diskussion och slutsats 
Vad säger då egentligen mina undersökningar om hur unga kvinnor utvecklar en sexuell identitet? 
Och i vilken utsträckning är sexualdebuten av betydelse för denna process?  
       Enligt Charlotte Bühler är samlaget endast en av alla de erfarenheter som är av betydelse för 
ungdomars sexuella identitetsskapande52. Efter att ha intervjuat mina informanter är jag beredd 
att hålla med om detta påstående. Det är uppenbart att skapandet av en sexuell identitet börjar 
tidigare än samlagsdebuten, redan med tankarna, föreställningarna och förväntningarna om sex 
börjar denna process. Mina informanter talar om att de innan debuten samlar fakta och kunskap 
både genom media och genom att pröva sig fram fysiskt med en annan individ. När debuten 

                                                 
47 Helmius,( Sala 2000) s 90 
48 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, (Falun 
1998) s 155-156 
49 Helmius,( Sala 2000) s 89-90 
50 Ibid s 110 
51 Ibid s 135 
52 Ibid s 21 
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sedan väl händer är den planerad och klarar att möta de förväntningar som har byggts upp. Även 
om debuten sker oplanerat som i Linas fall är det allra viktigaste att det är något som har skett 
med kärlek och ömhet, det är något som alla tre verkar eniga om. De är också eniga om att 
sexualdebuten inte har någon större betydelse för individens framtida sexuella handlande och 
förhållningssätt. Den ses mer som ett naturligt steg att ta och ett avstamp på väg mot nya 
upplevelser och erfarenheter. Såvida inte sexualdebuten blev helt fel, att den hände utan kärlek 
och utan att man egentligen var mogen för den. Då kan debuten var av betydelse och bidra till att 
individen i framtiden kommer till att ogilla sex menar Alexandra. Det som här blir osagt är att om 
”fel sätt” påverkar individen negativt, borde inte då ”rätt sätt” påverka denne positivt? Eller 
menar hon helt enkelt att hon, och då även de andra informanterna, som alla genomförde sin 
debut på ”rätt sätt” därmed inte reflekterar på sex överhuvud taget? Det ses då endast som en 
naturlig del i livet som inte behöver ges mer eftertanke och reflektion än, som Alexandra 
uttrycker det: ”Sex är en kul grej, det ska man ha med någon man tycker om”? Alla tre 
informanternas genomtänkta tankar och åsikter om sexualitet säger mig att det inte kan vara på 
det här sättet. Oavsett hur debuten skedde så kommer den alltid vara knuten till känslor och 
minnen som påverkar vad individen har för syn på sex, på gott och ont. 
       Nyckelordet i informanternas utsagor är definitivt kärlek och tanken på att kärleken 
legitimerar sex är tydlig. Detta faktum är gemensamt för alla informanternas utsagor även om det 
uttrycks på något skiljda sätt. För även om man väljer att experimentera under en period så är det 
ändå önskan om kärlek och tvåsamhet som är starkast. Sex kan antingen bara vara sex och då 
anses den nästan skrämmande eller så är den ett fint sätt att visa sin kärlek för en annan individ. 
       En annan sak som framkommer är behovet av att socialiseras sexuellt genom interaktion 
med andra individer som är i ungefär samma situation som en själv. Med gruppens hjälp 
definierar man hur man ser på sig själv och sin sexualitet. Därmed är även detta en viktig del i den 
process som formar en sexuell identitet. 
        

Sammanfattning och avslutning 
Sammanfattning 
Denna studie handlar om unga kvinnors syn på skapandet av en sexuell identitet med fokus på 
sexualdebuten. Den bygger på empiriskt material insamlat på två sätt, dels genom en observation 
i en gymnasieskolas elevcafeteria och dels genom tre separata intervjuer med tre unga kvinnor. 
Det insamlade materialet har transkriberats och kodats på ett sätt som är brukligt när man 
tillämpar forskningsmetoden Grundad Teori. Under arbetsprocessen ute på fältet har jag 
noggrant förhållit mig till olika etiska förhållningssätt där tyngdpunkten har legat på att få 
informanterna att känna sig trygga med konfidentialiteten. Därefter har den empiriska datan 
analyserats utifrån valda teoretiska utgångspunkter. 
       När man talar om ungdomars sexualitet är det tydligt att den ligger under vuxenvärldens och 
samhällets granskning och inflytande. Men trots de vuxnas önskan om att påverka och informera 
så socialiseras unga sexuellt främst genom interaktion med jämnåriga. Gisela Helmius redogör, i 
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sin avhandling, för Charlotte Bühlers fyra begrepp som alla spelar en viktig roll i ungdomars sätt 
att skapa en sexuell identitet. I denna studie är det främst smeksamma närmanden och genitala sexuella 
erfarenheter som har stått i fokus. Ungdomstiden anses generellt vara den tid i livet som processen 
för sexuelltidentitetsskapande börjar på allvar och det är därför den är vald som fokusområde för 
studien. 
       I analysen av mitt empiriska material har jag diskuterat denna process uppdelad i fyra teman. 
I det första temat diskuteras, utifrån informanternas utsagor, i vilken utsträckning det sexuella 
identitetsskapandet börjar redan innan den sexuella debuten har ägt rum. Här pratar 
informanterna om hur de förberedde sig mentalt och fysiskt för det första sexuella mötet. I det 
andra temat berättar informanterna om sina egna upplevelser av det första samlaget, i och med 
detta aktualiseras en diskussion huruvida det finns ett ”rätt” och ett ”fel” sätt att debutera på. 
Därefter diskuteras hur informanterna har upplevt att deras sexualitet har utvecklats sen dess att 
de hade sitt första samlag. De diskuterar här bland annat vikten av att kärlek legitimerar sex. Till 
sist granskas det faktum att kompisgänget som signifikanta andra spelar en betydande roll i den 
process som utvecklar en sexuell identitet, härefter summeras dessa fyra fokusområden och 
slutsatser dras av dessa unga kvinnors bild av hur de skapar och utvecklar en sexuell identitet. 
 

Slutord 
Mitt empiriska material säger mig att en människa har en sexuell identitet även om den aldrig 
utagerar denna till exempel genom att ha samlag. Jag har blivit varse att den sexuella identiteten 
innefattar mycket mer än bara det fysiska samlaget och att processen som skapar denna identitet 
hela tiden pågår och skapar och omskapar den sexuella identiteten allt eftersom individen åldras 
och skaffar nya kunskaper och erfarenheter. Den här processen inleds säkerligen redan i 
barndomen men jag tror att det är under ungdomstiden som individen börjar på allvar att 
integrera sexualiteten i sina liv och utforska vad det innebär att vara en sexuell varelse. 
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Bilden av en mamma - en studie kring mammors livsvillkor 
och dess påverkan på identiteten 

 
Annie Frohm 

 

Inledning 
Att livet förändras och tar en helt ny vändning när man får barn, är något som de allra flesta är 
medvetna om. Men förutom blöjbyten och amning mitt i natten, hur yttrar sig och vilken verkan 
har de förändrade livsvillkoren egentligen på en mamma? För oss som inte själva har barn blir det 
synliga mest påtagligt, det vi ofta ser är stressade mammor med barn som gråter, trötta mammor 
som får för lite sömn men också mysiga stunder med gurglande, skrattande barn som bringar 
stolta blickar och leenden från mammorna. Det vi däremot inte kan se med blotta ögat är hur den 
här förändringen påverkar en mamma inombords. Hur blir man egentligen en mamma och vad 
händer med den person man var innan man fick barn? Och påverkas mammornas 
identitetsskapande av samhällets gestaltningar och idéer om hur de bör vara och känna? 
 

Uppsatsens disposition 
Studien startas med ett par inledande och introducerande ord kring vad som komma skall, vilket 
ämne som kommer att beröras samt vad studiens fokus ligger på. Syftet med studien och de 
frågeställningar som jag har utgått ifrån kommer att presenteras under ett eget stycke. Vidare 
kommer jag att, under metoddelen, redogöra för mitt tillvägagångssätt, den valda metoden samt 
bearbetningen av materialet. Under stycket etiska reflektioner kommer jag att ge en beskrivning 
av de etiska riktlinjer jag har arbetat efter samt ges en kortare reflektion över mina informanters 
medverkan i studien. I stycket teoripresentation kommer de valda teoretikerna att presenteras 
med en kort sammanfattning av deras teorier samt hur och varför jag har valt att använda mig av 
dem. Därefter kommer en presentation av min analys där jag utifrån intervjumaterialet samt 
teorier diskuterar, resonerar och analyserar min data. De teman som kommer att presenteras i 
analysdelen är utveckling och förändring, fördomar kring unga mammor, 
identitetsskapandeprocesser samt olika rollers betydelse för individen. Vidare följer en 
sammanfattning av de slutsatser som studien har resulterat i. Slutligen, under avslutande 
kommentarer, reflekterar jag kort över begreppet ”naturligt”, som informanterna använder sig av 
vid beskrivning av moderskapet, i förhållande till tid och rum. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att, utifrån en observation och intervjuer, undersöka hur identiteten 
förändras när man får barn samt skapa en förståelse kring hur man formar sin identitet som 
mamma. 

På grund av det begränsade utrymmet i denna studie har jag valt att enbart undersöka 
kvinnans roll som förälder. Följande frågeställningar har legat som utgångspunkt för denna 
studie; Hur påverkas identiteten av moderskapet? Hur skapar man sin identitet som mamma? 
Således har mitt arbete tagit an två dimensioner av identitetsskapande, dels förändringen av 
identiteten och dels formandet av en ny identitet. 

Utifrån informanternas egna beskrivningar och uppfattningar ämnar jag förmedla en bild av 
hur deras verklighet och liv som mamma ser ut. 

 
Metod 
För att få en första inblick på fältet utförde jag en observation. Tanken bakom denna observation 
var att studera en allmän och öppen plats, där det befann sig både barn och föräldrar, samt 
studera interaktionen mellan förälder och barn. Därav föll valet av observationsplats på Ikeas 
restaurang. Jag valde en söndagseftermiddag för utförandet då jag tidigare har erfarenhet av att 
det där brukar röra sig mycket barnfamiljer på helgerna.  

Martyn Hammersley och Paul Atkinson skriver i boken Ethnography (2004) om hur man kan 
få tillträde till sitt forskningsfält. Genom att utföra en observation på en offentlig arena skulle 
man kunna tro att inga svårigheter kan uppstå då det inte finns någon direkt grindvakt att ansöka 
tillstånd av. Enligt författarna vilar en viss problematik här då risken finns att, trots ett öppet 
forskningsfält, det från omgivningens sida uppfattas som suspekt att en person iakttar dem och 
konstant skriver anteckningar.53 Detta kan upplevas som obehagligt eller så kan man som 
forskare mötas av nyfikenhet från de personer som man observerar. För att försäkra mig om att 
inte uppta någon större uppmärksamhet satt jag vid ett bord och fikade samtidigt som jag gjorde 
mina fältanteckningar. Jag hade även med mig ett intyg från skolan som kunde bekräfta mitt syfte 
med observationen. Under observationen väcktes frågor och infallsvinklar, vilket visade sig vara 
till hjälp vid intervjuerna då jag hade skapat mig en första uppfattning kring moderskapet. 

Mina informanter befinner sig i åldrarna 25 -30 år. Samtliga har barn och lever i ett 
heterosexuellt förhållande. Informanterna har olika sysselsättningar i form av studerande, 
yrkesverksam samt mammaledighet. De kriterier jag utgick från vid valet av informanter var att 
de dels inte skulle vara för nyblivna mammor och dels inte vara kvinnor som har varit mammor 
för lång tid. Den informant med kortast erfarenhet av att vara mamma hade ett barn som var tre 
år och den informant som hade längst erfarenhet hade ett barn i femårsåldern. I förhållande till 
observationen som jag utförde kunde intervjuerna bidra med att få en inblick i informanternas liv 
och skapa en bild av hur de upplever sin situation som mamma. Förhoppningarna kring dessa 

                                                 
53 Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Ethnography – principles in practice, (London 2004) Kap 3  
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kriterier var således att informanterna skulle ha möjlighet att kunna blicka tillbaka och reflektera 
över eventuella förändringar i identiteten samt identitetsskapande processer i och med 
moderskapet.  

Efter bearbetning av det insamlade materialet, enligt metoden Grundad teori54, växte en 
tydlig bild fram kring centrala nyckelbegrepp som speglade informanternas egna beskrivning av 
deras verklighet. Analytiska ingångar utvecklades, vilket gjorde det möjligt att resonera kring och 
lyfta fram informanternas aspekter av deras liv. Bearbetning samt analysering av materialet har 
gjort det möjligt för mig att kunna uppfylla studiens syfte. 

Vidare har jag tagit del av teorier för att använda dem som bollplank för min analys samt 
som avstamp vid resonemang kring bland annat identitetsskapande processer. 
 

Etiska reflektioner 
Mina etiska utgångspunkter för denna studie grundar sig i Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer55 och jag har med största noggrannhet tagit dem i beaktande vid möten med fältet. 
Mina informanter har, från min sida, tydligt tillhandhållits relevant information särskilt kring 
individskyddskravets fyra delar, informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet, 
för att i sin tur ge mig sitt frivilliga samtycke för sin medverkan i studien. Utifrån denna 
information hade informanterna därmed valmöjligheten att avbryta eller ångra samarbetet utan att 
känna sig obekväma i situationen, om så önskades. Då intervjuer kan komma att beröra privata 
områden är det även viktigt att informanterna kan känna att materialet är i trygga händer samt att 
de förblir anonyma genom studiens gång. 

Då några av mina informanter var bekanta till mig kan detta ifrågasättas ur en 
forskningsetisk synvinkel. Det skulle kunna tyckas att jag redan har en förförståelse kring 
moderskapet och att detta i sin tur ramar in mitt tänkande som vidare påverkar mig i mitt arbete. 
Jag har även reflekterat över att informanterna kanske inte vågar berätta sina djupaste tankar för 
mig eller att de vill förmedla en bild av sig själva som de tror sig passa in på den föreställning som 
jag har av dem samt att vår relation kan komma att förändras efter en intervju. Å andra sidan har 
jag valt dessa informanter på grund av att jag vet att de är verbala och har många åsikter kring 
moderskapet. Jag vet även att de informanter som jag tidigare är bekant med är vana vid att 
reflektera över livet och sin roll som mamma. Efter noga övervägning föll beslutet på att använda 
mig av dessa informanter då jag ansåg att mitt material skulle berikas av deras medverkan. 

Jag har även valt att inte spekulera kring huruvida mina informanter talar sanning eller 
enbart vill förmedla en bild som de anser är korrekt då, enligt min mening, det är både 
tidskrävande och troligtvis något som man aldrig kan få svar på. Således har jag tagit allt mina 
informanter har sagt med största allvar och jag har därmed utgått från att det som har 
presenterats för mig är deras verklighet.  

                                                 
54 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm 2003) 
55  www.vr.se, 2006-02-26, kl.13.06 
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Teoripresentation 
Inför denna studie har jag valt att använda mig av teorier av den engelske sociologen Anthony 
Giddens, sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann samt sociologen Richard Jenkins 
på grund av att de bland annat beskriver hur den identitetsskapande processen kan se ut i vårt 
samhälle. Giddens belyser vikten av, att i vår tid, senmoderniteten, hitta sin självidentitet. 
Sökandet efter självidentiteten fortlöper i och med ett reflexivt tänkande då individen tolkar 
självet utifrån bakgrund av sin biografi. Självförverkligandets moraliska tråd är autencitet och för 
att hitta sig själv är det viktigt att vara sann mot sig själv.56

Berger och Luckmann beskriver hur man genom två socialisationsstadier, den primära och 
den sekundära, socialiseras och utifrån detta formar sin identitet. Den primära socialisationsfasen 
kännetecknas av den tidiga barndomen då den närmsta familjen blir de signifikanta andra som 
individen identifierar sig med och lär sig grundförutsättningarna för regler och normer i samhället 
av, vilket i sin tur blir en förutsättning för det sekundära socialisationsfasen. I den sekundära 
fasen får individen möjlighet att utifrån de regler och normer som denne har fått lära sig, tillämpa 
dem på nya miljöer och omgivningar.57

Richard Jenkins beskriver hur den sociala identiteten formas utifrån hur man ser på sig själv 
och genom hur andra ser på en. Samt kommer jag att använda mig av hans resonemang kring 
kategorisering och gruppidentifikation.58

Anna-Liisa Närvänen, Fil. Dr och forskare i hälsa och samhälle, resonerar kring Berger och 
Luckmanns begrepp biografiska scheman. Biografiska scheman kan förklaras som, enligt 
Närvänen, typiska, möjliga eller för- givet- tagna livsfaser som har socialt ursprung och uppfattas 
som normativa. Mot dessa scheman tolkar och utvärderar individer sina liv. Med andra ord kan 
biografiska scheman ha betydelse för vad individen uppfattar som möjligt och omöjligt för 
framtida val, och i denna studie handlar dessa möjligheter om att skaffa barn.59

Dessa teoretiker och sociologer kommer alltså att användas utifrån resonemang kring den 
identitetsskapande processen, socialisation, kategorisering och de biografiska schemans betydelse 
för individens framtid. Som komplement till mina intervjuer har jag tagit del av etnologen Helene 
Brembecks studie kring unga mammor och läkaren samt forskaren kring spädbarn och 
moderskap Daniel N. Sterns bok En mor blir till (1999). Brembecks studie fokuserar bland annat 
på unga kvinnor som vägrar kategoriseras in i stereotypa mammaroller och som vill visa att de 
inte bara är mammor.60 Stern beskriver hur moderskapet förändrar en kvinna för resten av sitt liv 
och jag har bland annat använt mig av delar då Stern beskriver dels psykologiska orsaker till 
                                                 
56 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet – självet i samhället i den senmoderna epoken, (Göteborg 1999) 
57 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, (Falun 
1998)  
58 Richard Jenkins, Social identity (London, 2005) 
59 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och social ordning: en tidssociologisk diskussion utifrån vårdpersonalsuppfattningar om 
handlingsmöjligheter i arbetet, (Linköping 1994) 
60 Helene Brembeck, Inte bara mamma – en etnologisk studie av unga kvinnors syn på moderskap, barn och familj (Göteborg 
1998)  
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känslor som oro och rädsla för barnets välmående och dels hur nya egenskaper utvecklas genom 
omhändertagandet av sitt barn.61

När jag talar om begreppet identitet menar jag hur individen förhåller sig till sig själv som 
mamma utifrån de upplevelser och kunskaper som hon har fått erfara under sitt livsförlopp. 
Identitetsskapandet är en ständigt pågående process som genom interaktion med andra 
människor, formas, utvecklas samt omskapas. Identiteten är således inte bestående utan 
föränderlig. Identiteten konstrueras genom reflektion, hur man ser på sig själv och hur andra ser 
på en. Barndomen och uppväxtmiljön har stor del i den identitetsskapandeprocessen då individen 
lär sig förstå sig själv genom identifiering med sin familj och sina närstående. I denna studie 
kommer jag att undersöka hur mina informanter idag uppfattar och ser på sig själv som mammor. 
 

Analys 
Identitetens förändrade karaktär  
När man blir mamma vilar ett mycket stort ansvar i ens händer, nämligen ansvaret för en annan 
människas liv. Det lilla barnet ska ha näringsrik mat, hela och rena kläder och samtidigt fostras till 
en fullvärdig medborgare av samhället. Det är en svår uppgift som kräver personlig mognad, en 
stor ansvarskänsla, planering och mycket mer därtill. Samtliga informanter lever i en parrelation 
och därmed har båda parterna möjlighet att vara delaktiga i barnets liv. Då jag har valt att studera 
mammors livsvillkor och dess påverkan på identiteten kommer jag vidare att fokusera på 
mammornas upplevelser kring moderskapet.     

Informanterna förklarar att det är genom omhändertagandet av barnet som man utvecklar 
nya egenskaper då man lyssnar till barnets behov och samtidigt blir lyhörd, uppmärksam och 
även lär sig att planera den disponibla tiden. De gamla synsätten som man tidigare hade på livet 
förändras och man mognar som person. En informant talar mycket om att hon har blivit 
känsligare samt att hon kan känna mer för andra människor efter hon har fått barn.  

 
Man ändrar sina värderingar och man har mycket mer empatikänslor för andra, 
man blir ju känsligare. Det räcker med att titta på nyheterna och nånting händer 
och då sprutar ju tårarna, man blir lite sådär mer seriös än innan. 

 
Som citatet belyser ovan utvecklas nya egenskaper i och med att man får barn, men det är inte 
enbart egenskaper som påverkar mamman utan även egenskaper som påverkar hela ens identitet. 
Informanten talar om hur ledsen hon blir när hon tittar på nyheterna då det visas människor som 
är drabbade av tragedier, detta gäller inte bara mammor utan informanten berörs av allt som 
visas.  
 Ett återkommande begrepp som används vid en av intervjuerna är ordet seriös. Samtalet 
handlar då om livet i sig, att det bland annat  är mammans ansvar att försörja barnet och därmed 
är hon mer seriös i valet av arbete när det gäller arbetstider, lön etcetera. Även vardagslivet tas 
                                                 
61 Daniel N. Stern, En mor blir till – hur moderskap förändrar dig för all framtid, (Falun 1999)   
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med större allvar, man måste tillhandahålla de ekonomiska resurserna så att de räcker till mat, 
blöjor, kläder och husgeråd varje månad. Min tolkning av informantens användning av ordet är 
att hon menar att man ser på hela livet med andra ögon än tidigare samt med större allvar när 
man har fått barn. 
 En annan informant lyfter fram sin oro och rädsla för att det ska hända henne något som på 
så vis kan drabba barnen. 

 
Jag har blivit mer nojig tror jag, orolig att jag ska dö, att det ska hända såna 
saker. Att det liksom ska hända mig nånting för då blir det ju indirekt att det 
händer barnen nånting. 

 
Denna oroskänsla befinner sig ständigt i informantens bakhuvud och hon menar vidare att hon 
försöker att koppla bort detta tänkande, men att det har blivit lite av en del av hennes vardag. 
Andra informanter talar om hur de ständigt oroar sig för barnet, att han/hon ska ramla och slå 
sig, vara ledsen på dagis eller inte få i sig tillräckligt med mat. Vidare kan man se att denna oro 
sprider sig vidare till en ökande oro över andra saker i livet, till exempel att oron är större för att 
någon i familjen ska bli sjuk, relationen med sambon, arbete eller utbildning. Även om inte barnet 
här står i fokus är detta ändå faktorer som i slutändan kan komma att påverka barnet. Detta går 
att liknas vid det läkaren och författaren, till ett flertalt böcker kring spädbarn och mödraskap, 
Daniel N. Stern skriver om. Han hävdar i sin bok En mor blir till, att oroskänslor är fullt normalt 
och något som de flesta mammor kan vittna om. Den här typen av reaktioner fungerar som 
”larmberedskap” och har en positiv funktion då det reducerar riskerna för olyckshändelser. Som 
mamma är det också omöjligt att dämpa sin oro och lyhördhet då medfödda impulser och 
beteenden automatiskt tar över vid risksituationer, till exempel att stötta barnets huvud. Vidare 
menar Stern att alla typer av oroskänslor som till exempel att barnet får i sig för lite mat, kan 
ramla och därmed skada sig, bli sjuk och så vidare är något som avtar med tiden, men som dock 
aldrig helt försvinner, istället förändras den i takt med att barnet blir äldre. 62

De nya egenskaper som informanterna beskriver som berikande för identiteten och som 
utvecklas genom att vårda och sköta sitt barn tycks påfallande likt processen att bli vuxen. Det 
informanterna beskriver när de talar om hur de har förändrats efter de har fått barn är att de 
mognar, utvecklas, lär sig planera, tar ansvar och så vidare. Detta går att liknas vid egenskaper 
som beskriver en vuxen individ.  Enligt mina informanter skulle man kunna tolka det som att när 
man får barn blir man även vuxen. För dem handlar det uppenbarligen om att träda in i en helt 
ny värld med ”världens ansvar, det största ansvaret som finns - ens barn”. En orsak till hur det 
kommer sig att informanterna beskriver moderskapet i liknande termer som vuxenskapet kan 
vara att samtliga fick sitt första barn i ung ålder. Enligt dem startade vuxenlivet när de fick barn, 
tidigare fanns inga tydliga framtidsvisioner utan snarare drömmar kring hur livet skulle kunna se 
ut. När barnet föddes, uppstod viktiga frågor kring boende, försörjning och planer för barnets 
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framtid, och detta insåg snart informanterna var ett stort ansvar som låg i deras händer att 
fullfölja. 

Att man som mamma blir mycket mer ansvarsfull är ett centralt begrepp som ständigt dyker 
upp i intervjuerna med informanter. Samtliga informanter är fullt och enigt övertygade om att 
den största förändringen med att bli mamma är att en stark ansvarskänsla väcks inombords. 
Detta upplevs inte, enligt informanterna, som något jobbigt eller besvärligt utan snarare tvärtom 
då de förklarar att när man får sitt barn utvecklas en naturlig ansvarskänsla - att alltid se till sitt 
barns bästa. Ansvarskänslan tar sig flera uttryck. För en informant innebar det en ständig kamp 
att prestera bra i skolan medan för en annan innebar ansvaret vikten av att skaffa ett arbete. För 
en tredje informant handlade ansvaret snarare om att försöka hålla ihop familjen än själva 
försörjningen av den. 

Informanternas relationer till barnens pappor har sett olika ut under graviditeten och efter 
barnets födelse. En informant upplevde själva graviditeten som jobbig då hon hade stora 
känslosvallningar och lätt brast ut i gråt vid osämja mellan henne och sambon. När barnet föddes 
upptäckte hon hur många olika sätt man faktiskt kunde fostra ett barn på och därmed kunde gräl 
lättare uppstå:  
 

Det blir mer bråk, man har ju mer att bråka om. När man är gravid, för då är 
man så känslig och då vill man bara att killen ska vara hemma och sen när 
barnet väl kommer så har man olika syn på uppfostran och är inte själva alls 
mycket. Det tär på en relation samtidigt som man kommer närmare varandra. 

 
Samtidigt som det finns mer att bråka om i en relation när man får barn, påpekar informanten att 
man ändå förs närmre varandra. En annan informant beskriver sin relation till sin sambo som 
enbart förbättrad efter barnets födsel. Nu kämpar de ihop med ett gemensamt mål, tillsammans, 
som ett team för att åstadkomma det som är bäst för deras familj. Trots att relationerna till 
barnens pappor upplevs olika krävande är dock samtliga informanter eniga om att behovet av att 
hålla ihop familjen är centralt, man får jobba olika hårt helt enkelt. Relationen till vänner och 
familj har också förstärkts. Viljan att bevara sina närmaste vänner och möjligheten för barnet att 
träffa sina mor- och farföräldrar så ofta som möjligt är av stor vikt för informanterna. Trots att 
man förlorar kontakten med en del vänner är det ändå viktigt att bevara de närmaste. Det är 
uppenbart att familjen är det centrala i informanternas liv, men även relationen med vänner är 
betydelsefull. De ”vuxna” egenskaperna som har utvecklats tar sig här uttryck, att man tar livet 
med större allvar, blir mer ansvarsfull, kompromissar och blir lyhörd verkar bidra till att man är 
villig att arbeta mer med sina relationer till både vänner och familj. 
 Gemensamt för informanternas resonemang kring ansvar är att när man blir mamma har 
man även ansvaret som förebild för sitt barn. Enligt informanterna innebar detta att man hela 
tiden tänkte sig för en extra gång i olika situationer. Till exempel är man inte ute och festar varje 
vecka men när man väl är ute, dansar man inte på bardisken, man tar inte den där sista drinken 
och man tar hellre sista bussen hem än stannar kvar till småtimmarna, man vill föregå med gått 
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exempel helt enkelt. Att vara en lekfull och kärleksfull mamma ansågs, enligt informanterna, som 
viktigt när det gäller att vara en förebild för barnet. De vill uppmuntra till lek då de förklarar att 
det stärker banden mellan mor och barn, och poängterar att de är mammor som gärna smutsar 
ned sig i lekar med sina barn. Stern beskriver också vikten av lek mellan mor och barn. När mor 
och barn leker stärks banden mellan dem på ett annat sätt än vid amning då det inte bara handlar 
om praktiska syften. För att kunna leka med sitt barn krävs en viss tilltro till sig själv och 
lyhördhet, speciellt vid lek med spädbarn som varken kan tala, röra på sig eller som förstår vad du 
som mamma egentligen säger. Dessa egenskaper behövs för att kunna förstå barnets känslor och 
för att kunna improvisera en lek utan rekvisita. Vidare skriver Stern att dessa moderliga talanger 
som växer fram bidrar med ytterligare pusselbitar till den nya identiteten. 63

 
Föreställningar kring unga mammor  
Ett återkommande tema i intervjuerna med mina informanter var hur mycket olika fördomar och 
förutfattade meningar kring mammor, särskilt unga mammor, som existerar i dagens samhälle. 
Föreställningar kring att mammor är tråkiga, att de har gett upp sina liv och inte bryr sig om sig 
själva är vanliga fördomar som informanterna har mött under sina liv som mammor. En 
informant är mycket upprörd över de fördomar hon har stött på gällande arbetsmarknaden. Hon 
förklarar att hon vid flera tillfällen har blivit diskriminerad på grund av att hon har barn. När jag 
frågade vad hon trodde att detta kunde bero på blev svaret: 
 

Men då tänker dom att då får hon vara hemma för vård av sjukt barn och då 
kan hon inte jobba de här tiderna, fast man kanske inte alls har något problem 
med det, för det har ju inte jag eftersom barnets pappa kan hämta honom på 
dagis och vara hemma när barnet är sjukt, men det är ju inte så lätt för dem och 
förstå. För många, för dem är det ju så att mamman är den som är hemma när 
det behövs men inte för mig…så trist är det. 
 

Informanten fortsätter med att förklara att hon nu mera inte skriver i sin arbetsansökan att hon 
har barn då hon hoppas på att få komma på intervju och därmed göra ett gott intryck. En annan 
informant beskriver sig ha blivit bemött med både positiva och negativa fördomar. De negativa 
föreställningarna har kommit från klasskamrater i skolan som tror sig veta att hon som person är 
tråkig och aldrig vill följa med på fester eller liknande. Vidare förklarar informanten att dessa 
föreställningar kring henne oftast har kommit från ytliga kompisar som efter hand har lärt känna 
henne och då verkar ha ändrat uppfattning. De positiva föreställningarna kommer däremot från 
lärarna. Hon tycker sig bli bemött på ett helt annat sätt av lärarna än vad hennes klasskamrater 
blir på grund av att hon har barn. Uppfattningen hon får av lärarna är, att på grund av att hon har 
barn, är hon därmed mer ansvarsfull och mer noggrann än de övriga i klassen. Informanten 
hävdar att hon visst är ansvarsfull i det hon gör, men hon anser att det är felaktigt av lärarna att 
utgå från dessa föreställningar då detta inte alls stämmer överens med alla mammor. En tredje 
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informant har mött negativa föreställningar på grund av att hon är en ung mamma. Då hon har 
två barn har hon fått frågor som, om båda barnen är hennes och om de har samma pappa. Detta 
upplever hon som mycket frustrerande och kränkande då hon menar att det är omöjligt att dra en 
parallell mellan en ung mamma och flera pappor. Sammantaget kan man säga att dessa 
föreställningar kommer från ytligt bekanta, dock finns det även föreställningar som kommer från 
nära och kära. Informanterna syftar till åsikter kring deras boendeform och läge då två av tre 
informanter bor i stan. Det är vanligt förekommande att de möts av idéer om att det är dumt att 
bo i stan och att det bästa för barnen är att bo i ett ”grönt ytterområde”. Samtliga informanter 
drömmer om att få ett eget hus där barnen har en stor trädgård att springa fritt i, men av olika 
anledningar finns inte den möjligheten idag. Då informanterna trivs där de bor idag resonerar de 
som så, ”att där föräldrarna trivs, där trivs också barnen.”  

Helene Brembeck skriver i sin bok, Inte bara mamma, hur problemet med att vara mamma 
idag inte handlar om barnet i sig utan snarare moderskapet. Trots vakande nätter och ömmande 
bröst är det barnet som gör all mödan värd. Ett litet leende, utvecklingen och den ordlösa 
kontakten är det som gör att allt slit glöms bort i lyckan och kärleken till barnet. Vidare fortsätter 
Brembeck med att förklara att moderskapet kan förstås som en ”institution”, något utöver att ha 
barn. Denna institution är uppbyggd av århundraden av teorier, ideologier, idéer, praktiker och 
nätverk av föreställningar som man som mamma kan ha svårt att förhålla sig till. Det är alltså här 
som man som mamma måste tampas med alla dessa föreställningar såväl som myter och 
samtidigt försöka hitta sin egen position. 64

Sociologen Richard Jenkins tar i sin bok Social Identity (2005) upp begreppen kategorisering 
och gruppidentifikation. Han förklarar att när människor delas in i kategorier tilldelas de en 
tillskriven social identitet. En gruppidentifikation sker enligt Jenkins om individer identifierar sig 
med de tillskrivna identiteter de möts av.65 Mina informanter beskriver kategorier och 
föreställningar som de tydligt har blivit inplacerade i och utsatta för. Det yttre attributet som 
”avslöjar” informanternas sociala identitet är i detta fall barnet/barnen. Förutfattade meningar, 
både positiva och negativa, kring att de som mammor till exempel är tråkiga, mer ansvarsfulla, 
inte är lika arbetsföra och bör bo i hus är stereotypa bilder som förmedlas på grund av en 
kategorisering av en viss typ av människor och således har informanterna blivit utsatta för den 
kategorisering Jenkins talar om.  

Det är uppenbart att informanterna har fått möta fördomar och falska föreställningar om 
hur människor uppfattar en person som mamma. Som Brembeck skriver, är moderskapet 
uppbyggt på starka traditionella bilder sedan århundraden tillbaka och det är tydligt att dessa 
behöver tid för att förändras och accepteras i samhället. Informanterna beskriver att fördomarna 
både är kränkande och upprörande men egentligen är detta inget som de bryr sig om.  
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Det finns säkert de som känner att de måste bevisa att de duger, men jag gör 
inte det för jag känner mig liksom trygg i min roll som mamma så jag släpper det 
där, jag bryr mig inte om det för fem öre, struntar totalt i vad folk tycker. Så 
länge jag vet att mina barn har det bra och mår bra så tar jag inte till mig av sånt 
negativt. 

 
Här träder tilliten till sig själv och förmågan att sköta sitt barn fram och på så vis menar 
informanterna att de väljer att inte ta till sig av de fördomar som existerar. På grund av detta äger 
inte Jenkins begrepp gruppidentifikation rum. Trots att informanterna hävdar att de varken bryr 
sig om eller tar till sig av fördomar, påverkar det ändå deras sätt att tänka kring moderskapet då 
de starkt tar avstånd från dem. Att en informant har slutat skriva att hon har barn i sin 
arbetsansökan ser hon snarare som en taktik från sin sida och som en anpassning till rådande 
arbetsmarknad än som att hon nedvärderar sig och sin familj. Detta tycker jag visar att hon ändå 
förhåller sig till de föreställningar som finns om mammor.      

 
Att hitta sig själv som mamma 

 
…[ ]min mamma är min trygghet för mig, hon är mitt allt och jag hoppas att jag 
blir likadan för mina barn när de blir stora också, hon är som min bästa vän 
samtidigt som hon är min mamma. 
 

När jag ställde frågan: Vad tänker du på när du hör ordet mamma? svarade samtliga informanter 
att det första de kom att tänka på var deras egen mamma. Med en drömmande blick och ett 
leende på läpparna beskrev de sina mammor som bland annat kärleksfulla, snälla samt att de 
medförde en trygghet för informanterna. Vidare förklarade informanterna att de önskade att 
deras barn kände likadant för dem som de gör för sina mammor. Det var uppenbart att 
informanterna dyrkade sina mammor och att mammorna var den stora förebilden för dem. 
Etnologen Helene Brembeck beskriver ett liknande scenario då även hennes informanter hyllade 
och identifierade sig med sina egna mammor. Vad Brembeck anser är viktigt att poängtera är att 
detta sätt att se på sin egen mamma är vanligt då det grundar sig på ett perspektiv från barnets 
sida. Utifrån barnets ögon finns ingen plats för känslor som instängdhet, underordning eller 
ouppnåeliga karriärdrömmar. Enligt Brembecks studie hade flertalet av informanternas mammor 
sagt upp sina arbeten för att istället bli hemmafruar, vilket inte stämmer överens med mina 
informanters mammor.66 Här skulle jag vilja påpeka att trots att mina informanters beskrivning av 
deras mammor till viss del härstammar ur ett barns bild av sin mamma, spelar mammorna 
fortfarande en viktig och liknande roll för dem, även i vuxen ålder. Det centrala med deras 
mammor var den trygghet, värme och kärlek som genomsyrade barndomen och som de 
fortfarande anser oförändrat lever kvar idag. Enligt informanterna överrensstämmer den bild som 
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de hade av sina mammor som barn med hur de upplever relationen med dem idag – en relation 
full av trygghet och kärlek.  

Den egna mamman verkar således som en förebild för informanterna i den 
identitetsskapande processen. Önskan att kunna bidra med lika mycket trygghet och vänskap som 
den egna mamman gör och har gjort i barndomen är stark och har betydelse för 
identitetsskapandet. Informanternas mammors egenskaper verkar som en vägledning och det 
förefaller både klart och tydligt att det är hennes karaktär och personlighet som eftersträvas. Peter 
L. Berger och Thomas Luckmann beskriver, i boken Kunskapssociologi (1998), hur 
identitetsskapandet kan ske genom socialisation under det primära socialisationsstadiet och det 
sekundära socialisationsstadiet. Vidare förklarar författarna att den primära fasen är den första 
socialisationen en individ går igenom i barndomen. Här lär sig individen en uppsättning normer 
och regler för att individen ska bli en medlem av samhället. I den sekundära socialisationsfasen 
presenteras den redan socialiserade individen för nya omgivningar och sektorer där individen får 
möjlighet att tillämpa nya regler och normer. Den primära socialisationen är vanligen den 
viktigaste för individen då den är grundläggande för den sekundära socialisationsfasen. Barnet 
identifierar sig med sina signifikanta andra på ett känslomässigt plan och övertar deras roller och 
attityder. Genom denna identifikation med de signifikanta andra kan barnet identifiera sig med sig 
själv. 67För att använda Berger och Luckmanns termer är de signifikanta andra i informanternas 
liv deras egna mammor. Mammorna är den stora förebilden och den person som de kan 
identifiera sig med. Den primära socialisationsfasen har således haft en betydande roll för 
informanterna i den identitetsskapande processen. 

Vidare ger Brembeck en kortare historisk inblick i diskursen kring den uppoffrande modern 
som, enligt författaren, även idag genomsyrar vårat samhälle. Hon förklarar att bilden av 
moderskapet skildras genom att framställa det som naturligt för kvinnan att uppnå inre 
tillfredsställelse genom att uppfylla andras behov framför sina egna.68 Enligt mina informanter 
handlar inte moderskapet om uppoffring och att uppfylla någon annans behov, snarare tvärtom. 
Genom att få sköta, älska och fostra sina barn uppfyller de sina egna primära behov. Om det vore 
ekonomiskt möjligt, menar informanterna, att de skulle välja att vara hemma hela dagarna för att 
få ta hand om sina barn.  

Anna-Liisa Närvänen, resonerar kring sociologen Thomas Luckmanns begrepp biografiska 
scheman, i boken Temporalitet och social ordning (1994).69 Biografiska scheman förklaras, enligt 
Närvänen, som typiska, möjliga eller för-givet-tagna livsfaser som har ett socialt ursprung och är 
normativa. Mot dessa biografiska scheman planerar, tolkar och utvärderar individer sina liv. Det 
sociala ursprunget har med andra ord betydelse för vad som kan uppfattas som möjligt och 
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omöjligt. Under uppväxtåren tar man som barn del utav familjens materiella och kulturella villkor 
vilket vidare kännetecknar klasstillhörigheten.70 Denna studies informanter har varken några 
ambitioner att göra karriär eller klättra på samhällsstegen, och detta uppfattas enligt 
informanterna som normalt. Detta kan kopplas samman med Närvänens resonemang kring 
biografiska scheman då informanternas val av både familjebildande vid ung ålder samt deras 
ointresse av en framgångsrik yrkeskarriär liknar respektive familjs bakgrund och sociala 
livsvillkor. Precis som informanternas familjer har de valt att satsa på familjen i första hand. Här 
vill jag dock poängtera att, utifrån informanternas resonemang anser jag att, det inte enbart är på 
grund av de sociala villkoren som informanterna har valt familj framför karriär. Möjligheten att 
göra karriär har funnits för en av informanterna då hon är akademiker, dock menar hon att 
intresset för detta aldrig har existerat av den orsaken att ju mer framgångsrik karriären är, desto 
mindre tid har man för barnen. Övriga informanter för snarlika resonemang då de menar att de 
dels aldrig har varit intresserade av att studera och dels att barnen blir lidande av att föräldrarna 
arbetar för mycket. Dessutom är informanterna överens om att barn både är meningen med livet 
och berikar livet på ett helt annat plan än tidigare. 

Några andra mammaförebilder nämnde inte informanterna trots att tv och tidningar 
förmedlar många bilder kring hur man bör vara som mamma. Informanterna talar om att det i 
dagens föräldratidningar propageras en hel del kring att göra karriär och samtidigt vara en 
supermamma, vilket för dem framstår som oförenligt. De bryr sig inte särskilt mycket om vad 
media förmedlar för bild då de lyssnar till sig själva. Något som informanterna ofta poängterade 
var att man gjorde det man själv kände var rätt som mamma. Visst kan en del mammor ta till sig 
utav det som står i tidningar men informanterna tror att detta främst gäller unga och kanske 
något osäkra ”nybörjarmammor”. Till en början menar informanterna att de själva var lite osäkra 
då allt var nytt, men snart växer man in i rollen som mamma och man blir trygg både som 
mamma och som person. En informant tycker om att läsa tidningar och hon menar att lika väl 
som att läsa Veckorevyn läser hon gärna Vi föräldrar, lite lektyr som inte tas med för stort allvar. 
Att till exempel lyssna på ”Bvc-tanten” eller köpa handböcker om hur man sköter ett barn, 
föreföll även som något näst intill ålderdomligt, enligt informanterna. En informant har ett starkt 
minne från Bvc, barnavårdscentralen, då hon näst intill fick en utskällning för att hennes barn åt 
samma mat som hon. Barnet ville helt enkelt inte äta burkmaten som han skulle, utan tyckte 
bättre om husmanskosten som övriga familjen åt. Detta ansåg informanten förstorades upp på 
Bvc då hon menar att hon känner sitt barn bäst och vet vad han mår bra av. Jag tycker mig här se 
hur en slags individualiserad mammaidentitet växer fram hos informanterna då man lyssnar till sig 
själv och barnet i första hand. Handböcker och hjälp från Bvc är inte alls de informationskanaler 
man vänder sig till vid frågor kring vårdandet av sitt barn. Tilliten till sig själv och lyhördheten för 
sitt barn gestaltar sig tydligt här och kommer till användning vid situationer som dessa. 

                                                 
70 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och social ordning: en tidssociologisk diskussion utifrån vårdpersonalsuppfattningar om 
handlingsmöjligheter i arbetet, (Linköping 1994) 
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Sociologen Anthony Giddens diskuterar i sin bok Modernitet och självidentitet (1999) relationen 
mellan moderniteten och det individuella jaget samt strävan efter självidentiteten. Giddens 
förklarar att självidentiteten är individens tolkning av självet mot bakgrund av hennes biografi 
och just sökandet efter en självidentitet är någon som kännetecknar den senmodernitet vi lever i. 
Genom bearbetning av individens förflutna kan denne tillgodogöra sig detta inför framtiden. Den 
här typen av reflexivitet är allomfattande och kräver att individen med jämna mellanrum stannar 
upp och ställer sig själv frågor om vad som händer och sker i livet. Vidare förklarar Giddens att 
självförverkligandets moraliska tråd är autencitet. För att hitta sig själv innebär det att man måste 
vara ärlig mot sig själv.71 Giddens resonemang kring begreppet självidentitet skulle kunna liknas 
vid vad jag har valt att kalla för en individualiserad mammaidentitet. Enligt intervjuerna framgår 
det att informanterna beskriver, handlar och resonerar kring sig själva utifrån deras bakgrund, 
erfarenheter samt förflutna. De uppger även att de ofta stannar upp och funderar kring vilken 
riktning livet är på väg. Kanske är det strävan efter att vara sann mot sig själv som bidrar till att 
informanterna agerar och lyssna till sig själva i omhändertagandet och fostrandet av sina barn.  

Trots en individualisering i mammaidentiteten blir det ändå tydligt att informanterna söker 
sig till den sociala gemenskapen med andra mammor. När man får barn menar informanterna att 
ett nytt socialt nätverk öppnas upp, mamma-grupper, babysim, Internetforum och dagis är några 
av de platser där nya kontakter knyts. Med barnet som gemensam nämnare finns här, enligt 
informanterna, möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra men detta är även en plats att få 
känna samhörighet med andra kvinnor som kan relatera till deras vardag. Informanterna förklarar 
även att det är skönt att hitta vänner som har egna barn för då kan barnen leka med varandra. 
”Man kan ju inte släpa med sig två barn till ett kafé för att dricka te eftersom att barnen tycker att 
det är tråkigt att vistas där.” Internetforumen lyfts fram i intervjuerna som en av de bättre 
mötesplatserna bland mammor då man kan välja att chatta med mammor med liknande 
livsvillkor, till exempel kan man chatta med mammor som har barn i samma åldrar. Ytterligare en 
fördel med Internetforumen är att man kan kommunicera hemifrån och då krävs det inte någon 
större planering för att prata med andra mammor. 

Ur intervjuerna framkommer svårigheter för informanterna att sätta ord på och beskriva sig 
själva som mammor. En informant lyfter gärna fram mamma-egenskaper som hon inte kan 
identifiera sig med, till exempel är hon inte en ”präktig mamma”. Med präktig mamma menar 
hon att det är den övergripande bilden som förmedlas från medias sida, en mamma som aldrig 
höjer rösten, aldrig blir upprörd och som i alla situationer kan hålla sig lugn och sansad. Detta är 
enligt informanten inga egenskaper som återspeglar henne som mamma. Vidare hävdar hon att 
hon är en normal människa och att alla normala människor blir arga och höjer rösten åt sina barn 
ibland. En informant hänvisar gärna till andra, till vänner, bekanta och till sin familj för en 
utförlig beskrivning av sig själv. Hon fortsätter med att förklara att hon troligtvis beskrivs som 
omtänksam och kärleksfull, vilket nog stämmer in på vad hon själv skulle säga. Richard Jenkins 
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förklarar, i boken Social Identity, hur formandet av den sociala identiteten ser ut. 72Det går att tyda 
vissa likheter med det Jenkins beskriver och det informanterna säger. Jenkins hävdar att den 
identitetsskapande processen dels sker genom hur man ser på sig själv och dels hur andra ser på 
en. Informanterna har problem med att förklara för mig hur de uppfattar sig själva som mammor, 
trots detta framgår ändå vilka egenskaper de inte kan identifiera sig med. Genom att de främst 
lyssnar till sin inre röst vid omhändertagandet och fostrandet av sina barn skapar detta en bild av 
hur de faktiskt ser på sig själva som mammor. Att en informant hänvisar vidare en beskrivning av 
sig själv som mamma och samtidigt håller med om att beskrivningen stämmer överens med 
hennes egna tankar om sig själv kan detta tolkas som att andras åsikter kan ha betydelse för den 
identitetsskapande processen. Dock bör här lyftas fram att endast vänner och familjens åsikter 
kring informanten som mamma har betydelse, vad utomstående människor har för åsikter, menar 
informanten, är inte av något värde.  

 
Mer än bara en mamma  
Det blir tydligt utifrån intervjuerna att informanterna reflekterar över de olika rollerna som de 
har. Att vara mamma är en av de största rollerna anser de men samtidigt vill de inte enbart 
förknippas med den rollen. Att vara sambo och väninna är ytterligare två roller som 
informanterna tar upp som väsentliga. Det blir viktigt att påvisa att de är en flickvän och 
därigenom har en kärleksrelation med en man med romantiska middagar, mysiga hemmakvällar 
och allt vad ett förhållande innebär. Genom att lyfta fram det faktum att de är en väninna visar de 
även att de har ett eget socialt nätverk. Informanterna talar om att de går ut och festar ihop och 
även bara umgås. Dessa två roller tycks dels återspegla informanternas nuvarande men även deras 
tidigare liv och verkar lite som ett ”bevis” på att de inte bara är mammor. Det är viktigt att få leva 
ut alla sina roller även om de ibland sammanfaller. Till exempel tar informanterna ibland med sig 
sina barn hem till en väninna för en fika, då de på så vis kan slå två flugor i en smäll- träffa sina 
vänner och samtidigt låta barnen leka med sina kompisar. Vilken miljö informanterna befinner sig 
i utgör också en viktig del för rollerna, i skolan är man student och man följer till viss del den 
jargong som finns på skolan, precis som att man uppträder på ett vis när man är på dagis och ska 
hämta barnen. Enligt informanterna verkar det finnas ett flertal olika roller att inträda, en 
informant beskriver det som: 
 

…[ ] en roll som mamma, en roll som kompis med gamla kompisar, en roll med 
nya kompisar, en roll i skolan, en annan med sin pojkvän och så vidare, men 
rollen som mamma är alltid densamma. 

 
Citatet visar på en mängd roller informanten iklär sig, men trots alla dessa roller, är rollen som 
mamma alltid bestående. Det finns alltså bara en roll som mamma enligt informanterna. Vidare 
fortsätter informanten med att förklara att i grund och botten är man alltid en mamma, även om 
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man inte alltid beter sig som en i alla situationer, och därför kan det vara svårt att koppla bort sin 
mammaroll. En annan informant menar att hon är tvungen att koppla bort sin roll som mamma 
när hon inte behöver vara en mamma på grund av att hon annars tror att hon skulle ”oroa ihjäl 
sig” och bara sitta och sakna barnen när hon inte var tillsammans med dem. En tredje informant 
förklarar att hon är väldigt bra på att koppla bort tankar kring barnen när hon inte är tillsammans 
med dem. Genom att kunna koppla bort tanken kring dem menar hon att hon får möjlighet att 
bara fokusera på sig själv och slappna av och detta är något som hon tror är mycket viktigt för att 
må bra. 
 Samtliga informanter berättar att de har förlorat kontakten med många av de gamla 
vännerna. Detta, tror informanterna, främst beror på att de gamla vännerna inte har barn och på 
så sätt har de inte längre lika mycket gemensamt. När de väl ses, fortsätter informanterna, går de 
oftast ut och festar tillsammans och gör saker som de tidigare gjorde ihop. Informanterna 
beskriver hur det är förståeligt att vännerna ”tröttnar” på dem när de ständigt pratar om sina 
barn. En informant förklarar: 
 

Jag har inte så många gamla kompisar kvar, det är några stycken men de umgås 
man ju bara med när man är barnfri och går ut och festar och det blir ju inte så 
ofta längre. Sen beror det lite på dem också, det är klart att de tröttnar på att 
man pratar blöjor och nappar hela tiden. 

 
Jag tycker mig ana en önskan ifrån informanternas sida att ibland få återgå till de gamla rollerna, 
då de umgås utan barnen och hittar på saker som de brukade göra tillsammans. Kanske är detta 
ett försök till att få bekräftelse om att de fortfarande är ”gamla roliga barndomskompisen” och på 
så vis kanske det finns ett behov av att kunna identifiera sig med de gamla rollerna. Detta skulle 
även kunna ses som ett sätt att, för en stund, koppla bort sin roll som mamma.  
 Brembeck förklarar att det ur hennes intervjuer framstod en stark vilja att framhäva sig själv 
samt motståndet till att falla in i några schablonmässiga mammaroller. Det viktigaste för dessa 
kvinnor tycktes vara att få vara sig själva.73 Detta resonemang påminner om hur denna studies 
informanter beskriver sig och sina roller. Samtidigt som de hävdar att de till största delen av tiden 
är en mamma vill de ändå inte enbart identifieras, utifrån andra, som bara en mamma. Detta 
skulle kunna kopplas till Giddens resonemang om autencitet, en strävan efter att vara sann mot 
sig själv.74 För kanske är det just det här detta handlar om, att i strävan efter att vara sann mot sig 
själv också vilja bli sedd som ”sig själv”, en individ med en mängd olika egenskaper, karaktärsdrag 
och roller och därmed inte bli kategoriserad in i stereotypa mammabilder. 
 

                                                 
73 Helene Brembeck, Inte bara mamma – en etnologisk studie av unga kvinnors syn på moderskap, barn och familj (Göteborg 
1998) s. 14 
74 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet – självet i samhället i den senmoderna epoken, (Göteborg 1999) Kap 3 
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Sammanfattning 
Det är uppenbart att informanterna har förändrats och utvecklat nya egenskaper i och med 
moderskapet. Dessa nya egenskaper har betydelse på flera plan då de färgar av sig på vardagslivet. 
En känslig och orolig sida har väckts hos informanterna som genomsyrar hela deras identitet då 
det inte enbart påverkar mammarollen. Utvecklandet av en naturlig ansvarskänsla har uppenbarat 
sig när det gäller vardagens praktiska göromål men även när det gäller tankegångar kring livets alla 
frågor. Man är beredd att satsa mer tid och energi på planering, relationer och försörjningsätt, och 
man är även villig att ge upp saker för ”barnets bästa”. En vuxen karaktär växer fram där man 
fungerar som både mamma och som förebild för barnet. Trots oroskänslor och ett stort 
ansvarstagande är det märkbart att informanterna omfamnar och välkomnar dessa nya 
egenskaper och ser detta som ett tecken på personlig mognad och utveckling. Det gör sig även 
tydligt att de använder sig och tillämpar dessa egenskaper för att kunna upprätthålla en stabil och 
kärleksfull tillvaro för familjens bästa. Emellertid sker inte dessa förändringar över en natt, utan 
förändringarna skapas och omskapas successivt i takt med omhändertagandet av barnet. Med 
andra ord är det de nya livsvillkoren som följer moderskapet som öppnar upp och bringar 
mammorna ett helt nytt perspektiv på livet. 

Att finna sin identitet som mamma är inget man gör över en natt, att beskriva och förklara 
hur man uppfattar sig själv som mamma är även det svårt. Den identitetskapande processen är 
lång och omfattande och precis som ordet avslöjar är skapandet av en identitet just en process. 
Den börjar först innan barnet är fött och fortsätter med all säkerhet under hela ens livstid. Den 
egna mamman är för informanterna den stora förebilden som de beundrar och vill efterlikna. 
Informanterna förklarar att den trygghet och kärlek de skänktes under barndomen och 
fortfarande är mottagare av i det vuxna livet är oslagbart. Den primära socialisationsfasen har 
varit en viktig del för informanterna då den egna mamman redan under barndomen var den 
signifikanta andra som de kunde identifiera sig med. Trots att informanterna har passerat den 
primära socialisationsfasen och således befinner sig i den sekundära socialisationen är den egna 
mamman fortfarande den signifikanta andra för informanterna. Det går att diskutera huruvida det 
sociala ursprunget har betydelse för informanternas val att skaffa familj framför karriär. Utifrån 
informanternas biografiska scheman och de val de har gjort, skulle man kunna påstå att det 
biografiska schemat har betydelse.  

Genom reflexivitet och strävan efter att vara sann mot sig själv verkar en slags 
individualiserad mammaidentitet ha växt fram. Informanterna väljer att i första hand lyssna till sig 
själva i fostrandet och vårdandet av sina barn och väljer även att inte ta till sig av de fördomar 
och tillskrivna identiteter de möts av på grund av att de är unga mammor. Trots att en 
individualiserad mammaroll börjar ta form, finns fortfarande ett behov av att få känna 
samhörighet och gemenskap med andra mammor. Här gör sig även vikten av den sekundära 
socialisationsfasen sig påmind för den identitetsskapande processen. Det lättillgängliga Internet 
med chattrum för mammor, dagiset som barnen går på samt mamma- grupper är populära 
omgivningar som informanterna söker sig till för att få prata av sig med kvinnor som kan relatera 
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till deras vardag. Den identitetsskapande processen som mamma sker således bland annat genom 
identifiering med förebilder, interaktion med andra mammor, reflexivitet och till viss del även 
genom hur nära och kära ser på dig som mamma. Men till största delen är det, enligt 
informanterna själva, barnet som står i centrum av moderskapet som bidrar till 
identitetsskapandet. Alltså är det omhändertagandet av det egna barnet som formar och skapar, 
omvandlar och utvecklar dig till den du är och blir som mamma. 

Det finns en mängd roller som informanterna iklär sig i olika situationer, men den största 
och bestående rollen är den som mamma. Informanterna förklarar att i grund och botten är de 
alltid mammor och detta kan bidra till att det kan bli svårt att koppla bort rollen som mamma, 
även om de tror att det är nödvändigt ibland. Att återgå till gamla roller med till exempel vänner 
är viktigt för informanterna då detta belyser att de är mer än bara mammor. Viljan att bli sedd 
som ”sig själv”, en person med många olika egenskaper, kvaliteter och roller verkar vara en stark 
önskan och något som eftersträvas enligt informanterna.   

 
Avslutande kommentarer 
Informanterna beskriver sig ha utvecklats och omvandlats i och med moderskapet. En 
ansvarskänsla har  tagit form som yttrar sig i att barnen alltid går först och en stark tillit till sig 
själv medverkar till att informanterna lyssnar till sin inre röst i fostrandet och omhändertagandet 
av barnen. Denna förändring upplevs enligt informanterna inte som något de har fått arbeta eller 
kämpa för utan beskrivs som något som har uppstått och är ”naturligt”. Vad är då egentligen 
naturligt? I dagens samhälle överöses vi av bilder som förmedlar budskap om hur man som 
mamma bör vara, leva och fostra sina barn. Detta sker genom ett otaligt nummer av föräldra- 
tidningar, Tv-program och populärvetenskapliga föräldraböcker. Jag har använt mig av 
författaren Daniel N. Stern i denna studie och jag anser att det är viktigt att komma ihåg att även 
han uttrycker föreställningar kring hur en mamma till exempel bör vara eller känna genom att han 
ger generella beskrivningar om naturliga känslor i och med moderskapet. 
 Individualism och självständighet är slagord som genomsyrar vår tid och tillsammans med 
samhällets budskap utgör detta en grund att stå på när man träder in i moderskapet. Vad som 
idag upplevs som naturligt har inte genom tiderna alltid uppfattats som naturligt. Den naturliga 
känslan, som informanterna talar om, handlar med andra ord om en kulturlig naturlig känsla som 
är konstruerad av den tid och rum vi lever i idag. Den tidsenliga, sociala och kulturella kontexten 
blir därmed viktig att åberopa i diskussionen om vad naturligt egentligen är. 
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Vägen till ett drogfritt liv 
 
 

Inledning 
Inledningsvis kommer jag att förklara syftet med min uppsats, sedan redovisar jag hur jag gick 
tillväga för att samla in mitt material och där kommer jag även reflektera över etiska aspekter. 
Teorier som jag har funnit relevanta för min studie presenteras följd av min analys. 
Avslutningsvis diskuteras empirin i förhållande till teorin i en slutdiskussion.  
 

Syfte 
Mitt syfte är att studera hur före detta alkohol och narkotikamissbrukare har omskapat sina 
identiteter och sina livsvillkor från att ha varit drogmissbrukare till att leva ett drogfritt liv. Jag 
kommer alltså att utgå från ett individperspektiv och lägga stor vikt vid mina informanters egna 
muntliga beskrivningar av sig själva. 
 

Frågeställningar 
Hur såg mina informanter på sig själva när de var missbrukare och hur såg deras vardag ut då? 
Hur ser mina informanter på sig själva idag? Enligt deras uppfattning hur såg andra på dem förr 
och hur ser andra på dem idag? Vad var det som, enligt dem, gjorde att de hamnade i ett 
missbruk? Vilka behandlingar har varit betydelsefulla för deras tillfrisknande? Vilka orsaker fanns 
till att de kunde vända sina liv till det bättre? 
 

Metod och tillvägagångssätt 
GT har tillämpats som metod under studiens gång, vilket har gjort att jag fick träda in i fältet med 
så få förutfattade meningar som möjligt. Min observation ägde rum på ett NA-möte i under 
höstterminen 2005. Mötet hölls i en kyrklig lokal och pågick i en och en halv timma med en rast i 
mellan. Jag steg in i rummet med ett öppet sinne och försökte att inte, innan mötet, bilda mig en 
uppfattning om dessa personer. Detta för att jag skulle få en rättvis bild och intryck av 
medlemmarna och inte bara se på dem som missbrukare. På mötet deltog både före detta 
missbrukare och de som vid detta tillfälle var beroende av alkohol eller narkotika. Detta gav mig 
chansen att studera och lyssna på både människor som är missbrukare och människor som idag 
lever ett drogfritt liv. Dessa människor delade med sig berättelser om sitt förflutna och pratade 
om hur de mådde för tillfället. Det rådde en lugn och harmonisk atmosfär och en stark känsla av 
gemenskap. Min roll som observatör var halvöppen under NA-mötet. De som visste att jag var 
där för ett studiesyfte var min nyckelinformant och mötets samordnare. Alan Bryman förklarar i 
sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2002) att en nyckelinformant är den person som ser till att 
forskaren kommer i kontakt men andra personer och situationer som leder studien framåt. 
Denna person har även ofta en positiv bild av forskarens arbete. Bryman påpekar även att det 
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finns en risk med att ha en nyckelinformant då denna person kan komma att färga forskarens 
studie för mycket75. Denna risk började jag förnimma när min informant rekommenderade vissa 
händelsesituationer före andra som var relevanta för min studie. Tillexempel föreslog han att jag 
skulle gå på ett visst NA-möte för att den var bättre än de andra. Till de andra deltagarna på 
mötet presenterade jag mig som ”icke beroende” och ”där för att lyssna”. Alla välkomnade mig 
varmt utan några utforskande och misstänksamma blickar. Jag har även följt Brymans tips om 
hur man skriver fältanteckningar. Han rekommenderar att man ska notera sina intryck så snabbt 
som möjligt efter att man observerat något, att fullständiga anteckningar bör göras emot slutet av 
dagen och att dessa bör vara levande och tydliga76. Jag gjorde snabba minnesanteckningar under 
pausen och sedan utförligare anteckningar direkt efter mötet. Eftersom inte alla på mötet visste 
om i vilket syfte jag var där kunde jag inte sitta med papper och penna under det pågående mötet. 
Det skulle göra att jag drog till mig uppmärksamhet. Kanske skulle jag även väcka misstankar hos 
dem som deltog om att jag var där för en helt annan orsak. Intentionen med min observation var 
att jag skulle få en inblick i och frågor kring fältet. De funderingar som väcktes under 
observationen kunde jag sedan ta till hjälp när jag skulle utformade intervjufrågorna.  
    Eftersom jag är intresserad av och vill förstå hur mina informanter tolkar sina egna 
verkligheter har fyra kvalitativa intervjuer genomförts, vilka var 45 till 60 minuter långa vardera. 
Dessa spelades in på minidisk och transkriberades. Jag använde mig av en intervjuguide för att få 
struktur på intervjuerna, även följdfrågor utöver intervjuguiden ställdes. Två intervjuer 
genomfördes på informanternas arbetsplats och två hemma hos informanterna. Under intervjuns 
gång satt vi i ett enskilt rum bakom stängda dörrar, detta medförde att informanterna inte 
behövde oroa sig för att någon på arbetsplatsen skulle råka höra vårt samtal. Det var heller ingen 
stressig arbetsmiljö vilket gjorde att alla intervjuer fortgick under lugna och avslappnade former. 
Jag har även haft i åtanke att intervjuer endast fångar det informanterna vill framhäva, alltså deras 
egna tolkningar och förstålelser av omvärlden samt det sätt som de själva vill framställa sig  som i 
deras vardag. Mina informanter har alla varit drogfria längre än 10 år och de har även levt med ett 
missbruk längre än 20 år.  
    Efter genomförda intervjuer kodade och kategoriserade jag mitt insamlade material. Denna 
process visade sig vara mödosam och tidskrävande. För mig behövdes dessutom en viss tids vila 
ifrån materialet vilket ledde till att jag kunde analysera samma material med nya ögon och i andra 
tankebanor. 
    Med tanke på att denna studie fokuserar på ett problemområde ur ett individperspektiv har 
vissa avgränsningar gjorts. Samtliga informanter var män i 45 till 50 årsåldern. Orsaken till att jag 
valde manliga informanter var att jag dels inte kunde få kontakt med någon fördedetta kvinnlig 
missbrukare och dels att studien i sig skulle få ett för brett perspektiv då annan forskning kring 
missbruk visar att det ofta är skillnad på mäns och kvinnors identiteter och livsvillkor, då de levde 
ett missbrukarliv. Hade jag valt en blandning av könen på informanterna befarar jag att mitt 
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insamlade material skulle bli alltför omfångsrikt och riktlinjerna för antologin ger inte utrymme 
till en alltför stor uppsats. Jag har heller inte intervjuat personer som står på andra sidan av 
problemet, de som ger vård och behandling till missbrukare då jag fann detta irrelevant med 
tanke på mitt syfte. Det hade spelat en annan roll om jag varit intresserad av att studera och 
lyssna på yrkesprofessionella människor vilka har andra erfarenheter och syner på missbruk och 
narkotika. Anledningen till att jag valde att begränsa mig till just dessa informanter var också att 
jag hade en förhoppning att dessa människor, som idag är drogfria, hunnit reflektera över sina liv 
och att de har stor erfarenhet av livet i sig. Det kan även vara etiskt känsligt att intervjua personer 
som vid intervjutillfället missbrukar då de antagligen inte hunnit tänka och begrunda kring de 
frågor som jag ville få svar på.  Dock hade troligtvis annan val av informanter gett andra resultat. 
    Jag kommer i denna rapport inte lämna utrymme för utförliga förklaringar av olika sorters 
behandlingsformer eller statens åtgärdsprogram och lagar riktat till alkohol- och drogmissbrukare 
som till exempel LVM (lag om vård av missbrukare).   
 

Etisk reflektion 
Min forskarroll på NA-mötet var halvöppen, dvs. alla som deltog på mötet visste inte vad mitt 
syfte med besöket var. Anledningen var att jag ville att min medverkan på mötet skulle göra en 
sån liten inverkan på de andra mötesdeltagarna som möjligt. Till en början kändes detta etiskt 
inkorrekt då många aspekter måste tas i beaktande genom egna reflektioner och 
ställningstaganden. En öppen roll anses till exempel mera korrekt då aktörerna på fältet är 
medvetna om att de deltar i en observation.  Jag valde ändå en halvöppen roll efter diskussioner 
med min nyckelinformant och mötets samordnare. De poängterade att mötet var offentligt, vilket 
betydde att alla på mötet var väl medvetna om att de som ville fick delta. Det var inte utseenden 
och namn jag la på minnet utan det var berättelser och atmosfären. Efter att ha reflekterat över 
min roll under observationen funderade jag på om jag inte skulle få ett annat bemötande om min 
roll varit öppen. Möjligtvis hade kanske någon kommit fram och tagit kontakt med mig i syfte att 
hjälpa till i min studie. Efter mötet kändes det etiskt okej då jag hade namngivit mig och sagt att 
jag var där för att lyssna. En händelse som förvånade mig var att min nyckelinformant talade om 
för mig innan mötet att jag skulle klä mig på ett visst sätt. Det skulle inte vara något trendmässigt 
eller tight, så jag valde ett par slappa urtvättade jeans och en tjock polotröja. Skälet var att jag 
skulle smälta in i miljön och inte sticka ut. Till exempel handlade det om att inte väcka negativa 
känslor, som att få någon att bli upprörd, eller att inte framkalla misstankar om att jag kom från 
myndigheten. Martyn Hammersley och Paul Atkinson skriver i Ethnography (2005) att det ibland är 
nödvändigt för forskaren att klä sig på ett liknande sätt som de personer som studeras. Det görs i 
syfte att tillexempel skapa tillit eller relationer till de studerade eller att smälta in i omgivningen. 
Författarna menar även att det inte finns klara riktlinjer för klädsel utan det viktiga är att man är 
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högst medveten om sin egen självpresentation som forskare 77. Ingen tittade snett eller för länge 
på mig så jag antar att jag lyckades att smälta in i miljön. 
    Inför varje intervju informerade jag om vem jag var och vilket syfte jag hade. Mina 
intervjupersoner informerades även om att de skulle få vara anonyma, att de fick avbryta sin 
medverkan när som helst och att de inte behövde svara på alla frågor som jag ställde. Att jag 
talade om dessa etiska aspekter tror jag gjorde att informanterna kände att intervjun skedde mer 
på deras villkor och på så sätt vågade prata mera fritt och öppet om deras liv. De har också blivit 
erbjudna ett exemplar av den färdiga antologin. 
 

Teori 
Social identitet  
Richard Jenkins, professor i sociologi, skriver i sin bok Social Identity (2002) att alla identiteter 
konstrueras genom en process som han valt att kalla "internal-external dialectic of identification".  
Han menar att man skapar sin identitet i hur man uppfattar sig själv i relation till hur andra 
uppfattar en. Dessa två relationer är lika viktiga eftersom det inte bara räcker med att göra 
anspråk på en identitet utan den måste också bekräftas av dem vi interagerar med. Jenkins 
påpekar också att alla identiteter är sociala identiteter och att de är förhandlingsbara och inte 
ensidiga78.       
 

Rollövertagande  
George H. Mead, resonerar i sin bok Medvetandet, jaget och samhället (1995) om rolltagande som han 
anser är grundläggande för den mänskliga sociala organisationen. Detta innefattar ett deltagande i 
den andre, alltså ett framträdande av den andre i jaget, identifiering med den andre i jaget samt 
uppnående av självmedvetande genom den andre79. Med andra ord är rolltagande förmågan att 
kunna se sig själv ur andras ögon. Detta utspelar sig i lek och spel för barn när de till exempel 
leker mamma, pappa, barn. I leken agerar barnet på samma sätt som en mamma eller pappa 
skulle göra mot henne/honom, under rolltagandet av andra börjar barnet att bygga upp ett jag80. 
 

En stämplingsteoretisk modell - avvikarkarriären  
Ted Goldberg är Filosofie doktor och verksam på Stockholmsuniversitet, han har forskat om 
narkotika i ca 35år. Han förklarar i sin bok Samhällsproblem (2005) hur en narkomanidentitet 
utvecklas, han har valt att illustrera denna med hjälp av hans karriärsmodell som vilar sig på 
stämplingsteoretiska synsätt. Detta synsätt grundar sig i att man tänker och analyserar i processer 
som börjar i det förflutna och går genom nutidens situation in i framtiden. Stämpling är en 

                                                 
77 Hammersley, Martyn, Atkinson, Paul, Ethnography (London 2005), sid 83-87 
78 Jenkins, Richard, Social Identity (London 2002), sid 4-5, 21 
79 Mead, H. Georg, Medvetandet, jaget och samhället (Lund 1995), sid 182-183 
80 ibid, sid 117-119 
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utvecklingsgång som pågår under lång tid och medför att individen omdefinierar sin självbild, 
efter att ha mottagit en hel del negativa reaktioner från signifikanta andra, så att självbilden då blir 
mer negativ än vad den var innan. Självbilden är individens uppfattning om sig själv i relation till 
samhällets ideal om hur en människa borde vara. Självbilden bildas i interaktion till signifikanta 
andra som i tidigt stadium är föräldrarna, senare kommer även andra människor att räknas in som 
betydelsefulla andra. Avvikarkarriären innehåller fyra stadier. 1. Föräldrars stämpling, 2. 
Samhällelig stämpling, 3. Sekundär avvikelse, 4. Avvikelsespiralen. Alla börjar sina liv med att 
begå normbrott i okunskap om vad som är rätt och fel. Många lär sig att de är bra, bara att det de 
gör för tillfället är fel då de blivit tillsagda. Andra lär sig att det de gör är fel men också att det är 
något fel på dem som människor efter tillräckligt många inkorrekta tillsägelser. Detta är föräldrars 
stämpling på sina barn och första stadiet. När ett barn blir äldre kommer hon ut och möter 
samhället som till exempel kan vara grannar, daghem och skola. Under hela denna period pågår 
hennes norminlärning genom reaktioner från samhället. Här kommer ännu en gång vissa lära sig 
att ett visst beteende är fel samtidigt som en del lär sig, genom att andra tar avstånd från dem, att 
inte bara deras tillfälliga handlingar är fel utan hela barnet självt. Barn som blivit stämplade av 
sina föräldrar har senare ett provocerande beteende gentemot samhället som då framkallar 
negativa reaktioner vilka i sin tur bekräftar barns egna uppfattningar om sig själva eller i värsta 
fall, att de lär sig att de är ännu odugligare än de trodde. Detta är andra stadiet och samhällets 
stämpling. När barnet har någorlunda kunskap om samhällets normer och då hennes självbild är 
ganska etablerad och stark träder hon in i det tredje stadiet i avvikarkarriären. Den handlar om att 
individen börjar försvara sig, angripa eller anpassa sig till problemen som orsakats av 
stämplingen. Man börjar använda sig av avvikarrollen och de som har en stark negativ självbild 
har lärt sig av samhället att sådana som de, gör oacceptabla saker. Många missbrukare använder 
droger för att få bekräftelse för sin negativa självbild, för att de är självdestruktiva eller vill fly 
undan sociala krav, dessa individer förväntar sig också negativa reaktioner från andra. Detta är 
den sekundära avvikelsen. Det fjärde stadiet är en försämring av det tredje och liknas vid en ond 
spiral. Stämpling föder negativ självbild som leder till sekundär avvikelse, som är ett misslyckande 
enligt kulturella definitioner, vilket ger anledning till ännu mera stämpling. Denna spiral drar 
individen nedåt och gör att man devalverar självbilden ännu mer. Längre än så här vill inte 
missbrukaren sjunka och man har att välja på att antingen ta självmord eller bryta den onda 
spiralen81

                                                 
81 Goldberg, Ted, Samhällsproblem (Lund 2005) sid 372-385 
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Analys 
Missbrukare som begrepp använder jag i den mening att personen i fråga intar illegala 
narkotikapreparat dagligen. När man är beroende av narkotika eller alkohol finns inte längre valet 
att avstå sin dagliga dos eller drickande.  
     Min analys är baserad på mina informanters egna berättelser av deras liv, de erfarenheter och 
upplevelser de varit med om under den tid de levt. Samtliga informanter har gått igenom 
omvälvande förändringar, de har gått från att vara aktiva missbrukare till att leva ett drogfritt liv. 
Att omforma sin identitet och sina livsvillkor uppfattar jag som en process, en process som tar tid 
och mycket energi. Mitt empiriska material präglas av en kronologisk följd då mina informanter 
började prata om sig själva från tidig ålder för att sedan avsluta intervjun med att berätta om dem 
själva och sin vardag idag. Intervjuguiden var även konstruerad på detta sätt. Jag har också en 
förhoppning om att upplägget i analysen ska underlätta och ge en bättre översikt för läsaren. 
Därför kommer jag att presentera min analys i en kronologisk ordning och utforska mina 
informanters berättelser från barnsben till det stadium som de befinner sig i idag. 
 

Ett litet och otryggt barn 
Många faktorer ligger bakom orsaken till varför man hamnar i ett alkohol- och narkotika 
beroende. Det är även många gånger svårt för dessa personer att veta orsaken till att det hamnade 
i ett drogberoende och det går inte att peka på en enda anledning. Calle säger i början av 
intervjun att: 
 

Jag har ingen att lägga skulden på…..ehhe sådär, kanske är det genetiskt betingat, kan va 
nånting som hände från när jag var riktigt liten som jag inte kan komma ihåg va, men som har 
då har präglat mig…för jag var väldigt, vad ska man säga…rädd och otrygg som barn. 

 
Samtliga informanter började med kriminalitet och alkohol i tidig ålder, Calle började med 
kriminella handlingar vid sex års ålder och började dricka alkohol när han var tio år, Anders drack 
också alkohol när han var tio år och testade sin första amfetamin spruta när han var tretton år. 
Detta låter i mina öron väldigt alarmerande, de var ju fortfarande blott små barn. Mitt empiriska 
material visar att mina informanter inte hade någon tillit till vuxna människor, de kunde inte 
hantera sina känslor och i vissa fall ville de bara trotsa sina föräldrar när de var barn. När jag 
frågade Calle om han tyckte att han fick bekräftelse av sina föräldrar svarade han såhär: 
 

Ja det fick jag men jag trodde aldrig på det, jag valde att inte tro på att…ehh…neej jag dög inte 
till, det det var nån lurt med det här ungefär […] jag vågade aldrig lita på den bekräftelse jag 
fick va […] jag fick kärlek och sådär av mina föräldrar men nånstans efter vägen där va klarade 
jag inte att ta emot det va…så jag vågade inte…jag vågade inte tro på att det ehh…eller lita på 
att det skulle fungera va…utan jag valde nån slags…känslomässig och 
ehhm…ehh…intellektuell isolering i den mening att jag inte dela med mig av mig själv va. 
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Calle litade varken på sig själv eller vuxna människor, inte ens till sina föräldrar. Även om han 
fick bekräftelse av sina föräldrar valde han att inte tro på den. Med brist i tillit menar jag en 
oförmåga att ta till sig beröm och bekräftelse av andra människor och detta i sin tur kan leda till 
att man exempelvis inte kan spegla sig själv i hur andra ser på en eller att inte dela med sig av sig 
själv till andra. Detta blir problematiskt i skapandet av en identitet hos ett barn. Att inte kunna se 
sig själv så som ens omgivning ser en och istället för att växa som människa och få en positiv 
självbild, stänger man in sig själv från omvärlden och lyssnar bara till sin egen negativa röst. Detta 
resonemang tydliggörs av Calles nedanstående kommentar: 
 

Jag var rädd för att ta plats, jag var rädd för…och…egentligen utsätta mig för en massa saker 
men det gjorde jag ändå för att…för att ehh i andras ögon få vara någon annan […] så kan jag 
se idag ehh kan vara såhär att jag ser mig sjäv som att jag egentligen hade rätt så hög status i 
tillexempel den klass som jag gick i och kompisar som jag hade va…men jag…jag såg aldrig att 
jag hade den här statusen i mina egna ögon va…för jag dög aldrig till…så min uppfattning av 
mig själv då den kan inte riktigt knytas till den roll och den status jag hade i dom grupper jag 
befann mig i […] Jag mata mig med en uppfattning om att jag…aldrig dög…att jag ehh var 
inte värd nånting. 

 
Här stämmer inte min informants bild av sig själv med hur han tror att andra ser på honom, då i 
sitt missbruk. Calles uttalande här kan sättas i relation till Jenkins teori, då det var viktigt för Calle 
hur andra uppfattade honom. Han la ner stor möda för att få andra att ha en god uppfattning av 
honom och när han fick detta bekräftat kunde han ändå inte ta till sig dessa.  Ett barn är inte 
kapabel till att fortsätta på samma vis in i vuxenvärlden. Antingen börjar man gradvis att hantera 
negativa känslor och öka tilliten till sig själv och andra, utveckla en positiv självkänsla och 
identitet eller så blir utfallet det som mina informanter berättar i intervjuerna. De flydde från 
verkligheten och sig själva och började istället söka andra alternativ, då kom droger och 
kriminalitet in. I desperata försök att döva känslor så som skam, att inte duga till eller att inte vara 
värd något, togs steget att testa droger och olagliga handlingar. Bosse förklarar denna flykt så här: 
 

Jag levde ju då tillsammans med min mamma och pappa…och som det var där så var det inget 
bra...min pappa är också en beroende...är han och ahn hade jätte mycket aggressivitet och 
mycket bråk hemma…och just det här tror jag, växer man upp i dom här miljöerna så skapas 
det nånting i ett barn, man kan inte förvara sig mot våld som händer och det blir den här 
känslomässiga kaosen i oss redan tidigt och då hitta man...alternativ för det ..att försöka fly ...i 
olika saker...och för min del vart det liksom att göra saker som inte var bra då…för att vara nån 
annan än den jag egentligen var då…oh jag börja med kriminalitet tidigt […] och sen kom ju 
drogerna in. 

 
Jag tyder mitt empiriska material som om att mina informanter ansåg att all identiteter och 
levnadsvillkor de kunde hitta var bättre, än det de hade och det de levde under som barn. De 
valde då att fly till drogerna, just för att de hade svårt att hitta en identitet som matchade deras 
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egna uppfattningar med andras uppfattningar om dem , samt att de inte kunde hantera de känslor 
de bar på eller inte var kapabla till att finna tillit till andra.  
 

Flykten till drogerna 
Alla mina informanter hade liknande första intryck av drogerna. När jag bad Anders berätta om 
hans missbruk halvvägs in i intervjun svarade han så här: 
 

Jag började hålla på med alkohol när jag var tio tolv år… och då tyckte jag WOW, jag hade 
hittat nåt, vilken grej […] som sextonåring där jag växte upp i lägenheten bredvid… där var det 
Mellansveriges största knarklangare som bodde… och han tog iväg mig… upp till skogarna i 
xxx… där dom tillverkade amfetamin… en professor i kemi var det som tillverkade 
amfetaminet… och då hade dom mig som försökskanin och liten maskot… så dom provade 
det mesta på mig… och då blev jag ju nånting då, jag fick en identitet. 

 
I drogerna hittade mina informanter en identitet, alla förklarade att de fick en sorts ”WOW-
upplevelse”. Drogerna var fantastiska för då blev de någon annorlunda sa de. Narkotikan blev ett 
verktyg till att få en befrielse, ett verktyg för att försvinna ifrån det liv som de hade svårt att 
hantera känslomässigt, dessutom fungerade drogerna som bedövningsmedel. Syftet var att fly och 
döva de negativa känslorna så som skam, rädsla och dålig självkänsla. David illustrerar det såhär: 
 

Jag liksom lärde mig aldrig att hantera alkohol utan sökte mer nån form av befrielse i det… 
från mina tankar och känslor […] jag har väl använt dom droger som har tjänat mina syften 
bäst va… det var väldigt sällan som jag mådde bra av drogerna egentligen… men däremot så 
tog dom bort dom här ehh… negativa känslorna som… skam och att inte duga till. 

 
Viktigt att anmärka här tycker jag är att mina informanter under intervjun påpekade att det var 
deras eget val, de valde själva att testa droger och identifiera sig med drogerna. Anders säger i 
intervjun att det i början var hans val och Calle säger att: 
 

Jag kunde inte till slut ehh… frånse det att jag höll på med det där för att det var min identitet 
då… jag vaar ju nån… jag hade ju valt den där vägen. 

 
Något som jag funderat på efter att ha analyserat mitt empiriska material är kopplingen mellan 
mina informanters egna självbilder och den bild andra människor har om narkomaner. När de var 
narkomaner kunde de lätt matcha ihop deras egna, negativa uppfattningar om sig själva med den 
bild som andra hade om dem. Då blev de ju som de själva uttrycker det, någon, de fick en 
identitet.  
 

Jag och mitt ego 
Det var intressant att lyssna på hur mina informanter såg på sin identitet när de var missbrukare. 
Anders säger att hans identitet i missbruket var: 
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Narkomanen, det var min identitet, ta bort drogerna det var som att såga av mig bena från 
knäna och neråt […] det här med mitt missbruk då var det bara hänsynslöshet…det var bara 
jag och mitt ego, det fanns inga andra och egot var drogen.  

 
Detta uttalande tycker jag synliggör hur pass starkt drogerna är kopplade till ens identitet. 
Möjligen kan det vara så att det i själva verket inte är just drogerna som är svåra att låta bli, utan 
det faktum att man måste ge upp sin identitet som missbrukare. Detta är väldigt problematiskt, 
för vem är jag om jag förlorat min identitet? Vart tillhör jag om jag tappat bort mina kännetecken 
på vem jag är? Det tror jag är en andledning till varför mina informanter levt ett missbrukarliv i så 
många år. För en identitet, sin egen identitet, den ger man inte upp i första taget. Mina 
informanter beskrev sig själva som aggressiva, ansvarslösa, destruktiva, hatiska, negativa, inte 
tillitsfulla och känslokalla. Ingenstans i intervjuerna kunde jag hitta en positiv framställning av 
dem under den tid de levde som missbrukare. Däremot är jag medveten om att de beskrivningar 
mina informanter gav om sig själva, då de var missbrukare, under intervjutillfällena antagligen inte 
stämmer överens med hur de skulle beskriva sig själva för cirka 20 år sedan, då de befann sig i 
missbruket. Idag har mina informanter andra perspektiv än vad de hade i drogandet. Dag in och 
dag ut vandrade de omkring i sina vardagar och hade negativa uppfattningar om sig själva som de 
även trodde att andra människor hade om dem. Dessa kännetecken karaktäriserade mina 
informanters identitet då. Den vardag de levde i förklarar de som en manipulativ värld där man 
varken fick eller kunde visa känslor eller tillit till någon. Det handlade också om att fly från ansvar 
och sätta sig emot samhället. Calle beskriver det som så här: 
 

Jag hade en diffus bild av vad en Svensson va… och och det föraktade jag ju, det livet, man 
levde ju inte då det fanns ju ingen frihet […] förakta då det här Svenssonlivet för att det var så 
mycket rutiner, själv höll jag på med rutin efter rutin va, jag var tvungen att ta en dos på 
mornarna och så var jag ju tvungen att försörja det hela va… alltså mitt intag av droger och det 
är väl rutin om nåt, som ett arbete är ju ingenting emot att försöka få i sig olika 
stimulanser…det var rätt så enformig, hela tillvaron var att använda droger i princip va. 

 
Mina informanter negligerade och rymde från den vardag som skulle levas enligt samhällsnormen 
då de ansåg att detta vuxenliv skulle innebära ofrihet, ansvar och rutiner. Ironiskt nog hamnade 
de i det de flydde ifrån, rutiner och att inte ha något val. Mina informanter nämnde under 
intervjuerna att när de väl var fast i drogerna hade de ingen frihet att välja och vardagen var 
rutiniserad och tvingande. Ångestkänslor under drogperioden var ett genomgående tema i mitt 
empiriska material. Anders beskriver ångesten såhär: 
 

För varje gång jag har intagit en drog, så har mitt självförtroende sjunkit… för varje gång… 
och när självförtroende sjunker, då är det nånting annat, det är som två balansvågar… om den 
ena sjunker så åker nånting annat upp… och det var rädslan och ångest… inte för vad jag hade 
gjort framförallt ångest för de saker jag borde ha gjort… jag hade stor självförakt, fruktansvärd 
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inte bara självförakt, självförnekelse, förneka mig själv att existera…och för att dämpa sin egen 
rädsla och ångest tog man ännu mera droger 

 
Slutligen efter ca 20 års drogande började narkotikan att sluta uppfylla sitt syfte som 
bedövningsmedel och verktyg till befrielse. 
 

För första gången i mitt liv, då ville jag lägga av 
Trötthet på tillvaron präglade mina informanters sista år som drogberoende. Anders säger så här:  
 

Jag kände mig så fruktansvärt trasig inombords… jag var spyfärdig på allt […] för första 
gången i mitt liv så kände jag nu är det bra… för jag tog ett beslut när jag var i 20 års åldern, jag 
ville inte sitta som en 40åring utslagen på en parksoffa och ha en kasse öl under 
parksoffan…då kan jag lika gärna skjuta mig tänkte jag […] och för första gången i mitt liv…då 
ville jag lägga av. 

 
Som mitt empiriska material visar är förutsättningen för att bli oberoende från droger att man 
själv vill och att man själv gör sig mottaglig för den hjälp som erbjuds av samhället. Det måste 
vara ens eget val att vilja svänga in på vägen till ett drogfritt liv, utan att samhället försöker tvinga 
en ofrivilligt till rehabilitering och andra metoder för att bli drogfri. Mina informanter uppgav att 
de vid flera tillfällen åkt in på behandling och lämnat sin vistelse där utan något som helst gott 
resultat, de har istället återvänt till sina gamla liv fyllda av droger och kriminalitet. Anders pratar 
om en behandling han deltog i som var frireligiöst och när jag frågade honom om den hjälpte 
svarade han: 
 

Det hade säkert hjälpt om man hade gjort sig själv mottaglig… om man haft ett öppet sinne 
men det hade inte jag… för jag fick ju droger tillskickat på posten till mig. 

 
Alltså är det egna valet oerhört viktigt för att bli drogfri. Samtliga informanter poängterade att de 
själva var tvungna att komma till insikt till och sluta, även om familj och vänner uppmanade dem 
att sluta missbruka gång på gång så tog inte mina informanter deras ord på allvar. De själva måste 
ha en egen vilja att sluta.  
 

Uppenbarelsen 
Under tiden som jag analyserade intervjuerna fann jag att mina informanter var med om något 
under deras behandling som jag valt att kalla en uppenbarelse. Bosse beskriver sin upplevelse av 
den så här:  
 

En dag stod jag och tittade på en gräsmatta, det var en vår och jag glömmer det aldrig, och så 
tänkte jag såhär, jag stod för mig själv och tittade runt omkring…så bara tänkte jag det kanske 
går det här liksom att jag kan leva utan alla andra droger […] och då vart det så annorlunda 
allting och jag började vända. 
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Anders talar om den på detta sätt: 
 

Vi låg i tält, det duggregnade…och jag har ingen aning om tiden stod stilla för mig, om jag låg 
där i tio minuter eller om jag låg där i fyra timmar det har jag ingen aning om, jag var ett med 
nuet…så jag har fått smaka på det…lite grann i kanten efteråt…så jag vet att det finns där. 

  
Här just vid dessa tillfällen kände Bosse och Anders för första gången en början till frihet och 
harmoni, frihet från drogerna och harmoni i vardagen. De började inse att det fanns andra sätt 
för dem att leva och de började förstå hur de skulle gå tillväga för att nå dit. Alla mina 
informanter deltog i behandling på olika institutioner i ca ett år, den metod de använde sig av 
kallas för 12-stegsprogrammet. Det är ett stegarbete med tolv nivåer, ofta har man en sponsor 
som vägleder en genom arbetet. För att ta ett exempel handlar steg åtta om att man ska skriva en 
förteckning över alla man har skadat och är villig att gottgöra, sedan ska man genomföra den. De 
deltog även i NA-möten vilka samtliga informanter fortfarande gör idag. De påpekade även 
under intervjuerna att det är fundamentalt att fortsätta gå på NA-möten då de annars riskerar att 
falla tillbaka till de gamla levnadssätten. Vissa av mina informanter har testat andra sorters 
behandlingar men det som var gemensamt för samtliga var att de alla blivit drogfria med hjälp av 
12-stegsprogrammet. När jag frågade Calle vilken metod han hade använt sig av för att bli drogfri 
svarade han så här: 
 

12-stegsprogrammet [...] jag hittade nånting som kunde hjälpa mig och genom att jag trodde på 
det så kunde ja förändra en massa beteenden och så där och ... ändra mina tankar och att jag 
vågade lita på mig själv mer och det... tror jag att jag tror ju inte idag att den 
behandlingsformen är den ultimata eller nåt sånt utan den funkade för mig, den gav mig den 
tilltro som jag behövde för att kunna vända på skutan. 

 
Med detta citat vill jag också visa att även om det framstår som att 12-stegsprogrammet är den 
bästa metoden så finns det många andra behandlingsformer som erbjuds missbrukare för att bli 
drogfria. Behandlingen beskrivs av mina informanter som lång och mödosam. Anders förklarar 
det så här: 
 

När man plocka bort drogen då var det ju som rena popcornmaskin i huvet, känslor på känslor 
på känslor, och inte kunde förklara vad känslorna stod för…det var fruktansvärt 
skrämmande…och hålla på med redovisningar tanke känsla handling…ah 
känslobearbetningar…flera gånger i veckan…inför publik det är ganska tufft…och det gjorde 
jag i 25 månader så jag har grävt in och ut på mig själv. 

 
Mina informanter sa att de hela tiden fick jobba med sig själva och ta tag i alla känslor som fanns 
inom dem för att tillslut hitta sig själva. Under behandlingen börjar också mina informanter att 
hitta tilltro. David säger att hans vänner på behandlingen gav honom stöd och hjälp vilket gjorde 
att han fick tilltro till själva behandlingen. När han såg att den hjälpte andra människor att bli 
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drogfria började han tro att även han kunde bli det. Successivt, säger mina informanter, började 
de utveckla en tilltro, först till behandlingen och senare till vänner och andra okända människor.  

 
En liten människa med ett stort hjärta 
Hur ser mina informanter på sig själva idag? Mina informanter pratade under intervjun en längre 
tid när de berättade om sig själva idag jämfört med när de skulle berätta om sig själva i sina 
tidigare liv. De pratade med stolthet i rösten och det framgick tydligt att de idag var säkra på vilka 
de var. Det var trevligt för mig att upptäcka detta i mitt analysarbete, då de gjorde det omedvetet 
och med en säker framtoning. Exempelvis säger Anders under intervjun att: 
 

Jag ser mig själv idag som en stor tillgång till samhället…och jag vill göra någonting gott utav 
mitt förflutna […] jag hade bara en enda tanke när jag gick in i behandling…drogfrihet, 
harmoni och livskvalité…jag har dom alla tre idag.  

 
Detta uttalande visar på att han idag har ett självförtroende och vidare när jag frågar vad 
självförtroende är för honom säger han: 
 

Att tro på sig själv…att tro på godhet […] det är att ta ett steg tillbaka och låta andra 
människer ta plats också. 

 
De största förändringarna som skett identitetsmässigt som jag kunnat utläsa från mitt empiriska 
material är att mina informanter inte längre är så styrda av rädsla, att de vågar tro på sig själva och 
inte längre lägger så stor vikt vid andras uppfattningar om dem själva. När jag frågade Calle vad 
han tyckte att den största förändringen var svarade han såhär: 
 

Den största enskilda förändringen är att jag idag vågar tro på mig…vågar tro på mig själv i den 
mening att…det är inte så viktigt hur andra uppfattar mig , det var viktigt förr för det var ju så 
min inre självbild skapades vad jag trodde andra tyckte om mig…och det var ju liksom bara 
fantasier va…det är ju olika…jag skulle inte kunna stå som lärare idag om jag skulle ta åt mig 
av all kritik jag får […] jag har lärt mig idag att jag kan få bekräftelse från många olika 
ställen…och jag kan ta till mig det.  
 
 

Idag fungerar Jenkins teori på ett bra sätt på Calle. Han har en positiv intern uppfattning om sig 
själv som matchar med andras uppfattningar, då han lärt sig att lyssna till de tyckanden som 
stämmer överens med hans egna uppfattningar om sig själv idag. Detta kan jämföras med Calles 
förflutna, då det interna och externa uppfattningarna inte alls stämde överens med varandra. 
Bosse pratar om förändringen på detta sätt: 
 

Jag vågar stå upp för mig själv då och jag vågar stå upp för det jag tror på och jag säger det jag 
tycket och tänker då det är väl den störta förändringen…och den är den som jag trivs med och 
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som jag vill utveckla mer, jag känner liksom att det är det som är kraften i vårat levande […] jag 
stolt över att våga stå kvar vid mitt ställningstagande. 

 
Utöver dessa beskrivningar uppger mina informanter att de är snälla, naiva och lata, kvalitéer som 
de flesta människor har påpekar de. Något de anser som en gåva och som de lärt sig under 
behandlingen är att de kan finnas till för andra människor, de kan idag ge stöd och hjälp till andra 
individer utan att förvänta sig någonting tillbaka. Idag lever samtliga informanter ett vardagligt liv 
och de säger att de är nöjda med tillvaron. Calle berättar om sin vardag på detta sätt: 
 

Jag går ut med hunden…äter frukost…åker till jobbet…sen kommer jag hem på kvällen och 
då så är det nånting…ofta nån typ av aktivitet så där då […] och övriga kvällar försöker jag att 
ägna mig åt min familj […] jag tycker att jag har …ehh…hittat rätt så mycket som i tillvaron 
som jag är ganska nöjd med. 

 
David gestaltar sin vardag så här: 
 

Jag går upp kl 7 på morgonen, väcker barna, äter frukost och åker hit då till jobbet…sen 
så…kommer hem på kvällen, äter middag…umgås med familjen och… lite tv tittande, det är det 
vanliga. 

 
Då Anders beskriver sin vardag idag säger han att: 
 

Jag har klockan ringande jag ska gå till skolan…den ringer vid halv 7, brygger mitt kaffe, kollar 
datorn och nyheterna…sen har jag skolgång…ehh…gå till en kompis…till hans kontor mitt i 
stan, prata lite skit…sen komma hem…äta…kolla blocket…titta efter hus och drömma och 
vänta på att min flickvän ska komma hem från jobbet…sen diskuterar vi…hon sin dag och jag 
diskuterar min dag…sen läser jag en timme…så att jag kopplar av min vardag…sen när jag 
börjar få jaga bokstäverna då släcker jag lyset, då sover jag.[…] idag kan jag vara nöjd med det 
jag har. 

 
Idag lever således mina informanter ett ”Svensson liv” som de själva väljer att kalla det och de är 
tillfredsställda med hur de lever och vilka de är. Mitt empiriska material visar att mina 
informanter verkligen uppskattar Svenssonlivet som många andra människor faktiskt tar för givet. 
Eftersom mina informanter inte alltid levt som de lever idag och att de har fått kämpa hårt för att 
nå dit till Svenssonlivet, ses detta liv som något nästan underbart. Detta tycker jag märks tydligt 
då mina informanter i intervjuerna upprepande gånger talar om att de är nöjda med livet och att 
de, trots de ”normala” problem som hör till vardagen, vill fortsätta att leva, leva ett Svenssonliv.  
  

Slutdiskussion 
Som visas ovan är missbruk inget lättövervinnligt problem. Mina informanter har arbetat hårt för 
att bli och förbli drogfria Jag har valt att applicera Jenkins teori på mina informanters 
uppfattningar om sig själva. Calle hade svårt att passa ihop sin egen och andras bilder av sig själv. 
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Han uppger att han efteråt förstod att andra egentligen hade en bra uppfattning av honom. Har 
man då Jenkins teori i åtanke kan anledningen, till att Calle fick en negativ självbild och 
narkomanidentitet, vara att de interna och externa bilderna av honom inte stämde överens. Han 
kunde inte ta till sig de positiva uppfattningarna om honom då han själv hade matat sig med 
negativa. Växelspelet mellan dessa två dialektiker fungerade endast för Calle när han blev 
narkoman. Hans negativa självbild kunde då matchas ihop med andras uppfattningar om honom 
och han fick en identitet. Visserligen en negativ sådan men då var han ju i alla fall någon. Kan det 
vara så att Calle misslyckades med vad Mead kallar för rollövertagande? Att mina informanter 
som barn var oförmögna till att överta andras roller och då även reaktioner på deras egna 
handlingar. Ett antagande jag har är att det kan finnas en koppling mellan rollövertagande och 
den externa dialektiken av identifikation. Att motivet till att man inte kan ta till sig de 
uppfattningar man tror andra har om en ligger i att man som barn misslyckade att sätta den andre 
i sig själv. Jag kan inte grunda detta i min empiri men jag skulle gärna vilja forska vidare kring 
denna hypotes.  
     Ted Goldbergs karriärsmodell som en förklaring till varför man får en narkomanidentitet 
stämmer ganska bra överens med mina informanters väg till att bli en narkoman, dock inte i alla 
fall. Calle berättar ju att han fick kärlek och bekräftelse av sina föräldrar och jag kan inte tyda i 
mitt material att han blev stämplad av sina föräldrar. Självklart kan ju fallet ha varit så bara att det 
inte framgår i min empiri. Bosse däremot hade svåra uppväxtförhållanden och blev stämplad av 
sina föräldrar vilket han uppger yttrade sig i form av aggressivitet och bråk. David säger i 
intervjun att hans far var alkoholberoende och att han ofta beskyllde David för olika saker vilket 
gjorde att David i sin tur kände sig skamsen och nertryckt. Detta är ännu ett exempel på 
stämpling av föräldrar. Anders berättar att han i grundskolan var väldigt bråkig och upprorisk i 
skolan och fick ofta sitta på kvarsittning. Han blev då även stämplad av samhället då hans 
negativa beteende blev bestraffat och samtidigt blev hans negativa självbild bekräftad. Samtliga 
informanter tog till sig avvikarrollen som narkoman och levde under denna i många år, denna 
stadium kallar Goldberg för sekundär avvikelse. De olika stadierna har alltså stämt in mer eller 
mindre på mina informanter. Något som samtliga informanter berättade om under intervjuerna 
var att de, innan de påbörjade behandlingen, funderade starkt på att begå självmord. De hade då 
verkligen nått botten och två val fanns att välja på, behandling eller att ta sitt eget liv. Denna 
period i mina informanter liv liknas vid det sista stadiet, avvikarspiralen. Mina informanter ville 
inte längre leva i denna ”hopplösa och odrägliga tillvaro”. De började inse att en förändring 
måste ske. Kanske måste narkomaner gå så långt och i hög grad slå hårt mot botten för att själva, 
med eget initiativ, vilja förändra sina liv.   
 

 



 54

”Nu vågar jag i alla fall prata i telefon” - om att leva med 
stamning och dess inverkan på identitetsskapandet 

 

Maria Olsson 
 

Inledning 
Talet är en av de mest viktiga och elementära ting som finns hos en individ. Att kunna uttrycka 
sig, göra sig förstådd och att föra en dialog utan hinder är en självklarhet för många, dessutom 
kräver vår samtid att vi ska kunna fungera verbalt. Om vi utbildar oss ska vi också kunna 
framföra och presentera muntligt och det blir allt vanligare att man måste kunna uttrycka sig väl i 
både tal och skrift när man söker arbete. Att kunna gå på restaurang för att beställa den mat man 
vill ha, att svara i telefon eller vara social och träffa nya människor kräver också att man har ett 
fungerande tal. De här sistnämnda exemplen är vardagliga ting som många ser som självskrivna 
men hos en del människor kan detta jämföras med bergsbestigning. Med andra ord kan dessa 
situationer upplevas som svåra, krävande och ångestladdade, för tänk om syret tar slut. I min 
studie har jag belyst talsvårigheter, med främst fokus på stamning. Valet föll sig naturligt på detta 
forskningsområde då jag själv har stammat sedan jag var barn.  
 

Uppsatsens disposition  
Min uppsats inleds med syfte och frågeställningar som sedan följs av diverse avsnitt som berör 
studiens metod, etiska förhållningssätt och teoretisk inramning. Därefter kommer uppsatsens 
huvudsakliga del som är analysen och till sist avslutar jag med en slutdiskussion där jag gör en 
återkoppling till studiens syfte.  
 

Syfte och frågeställningar 
Utifrån mina informanters erfarenheter har jag ämnat undersöka hur det är att leva med stamning 
och dess inverkan på identiteten och identitetsskapandet. I studien behandlas informanternas 
berättelser om hur de själva upplever sin stamning samt hur de uppfattar omgivningens attityder 
gentemot dem själva och deras stamning.  Utgångspunkten har varit det empiriska materialet som 
sedan har underbyggts av teoretiska resonemang. De frågeställningar som har formats utifrån 
syftet är således:  
– Hur uppfattar informanterna sin egen stamning? 
– Hur upplever informanterna omgivningens attityd mot stamning? 
– Hur upplever informanterna att det sociala samspelet med andra individer påverkas? 
 

Metod 
Studien inleddes med att jag kontaktade en lokal förening för stamning genom e-post och blev 
både vänligt och positivt bemött. Martyn Hammersley och Paul Atkinson skriver i Etnography – 
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principles in practice (1995) att en forskare ska vara medveten om att det finns en risk för att 
informanter kan känna sig exploaterade och därmed utnyttjade när de ska delta i en studie.82 
Därmed var det en lättnad att få motta en sådan god respons av denna förening. En orsak till 
denna goda respons kan ha varit att jag presenterade mig själv i det informationsbrev jag sände 
ut. Jag skrev att jag själv stammade och det kan ha bidragit till det goda bemötandet från 
föreningens sida, då de kanske kände gemenskap med mig. Den som jag först fick kontakt med 
var föreningens ordförande och han kom också att verka som min gatekeeper. Hammersley och 
Atkinson förklarar att en gatekeeper är den som tillåter forskaren att få inträde till 
forskningsfältet.83 Genom honom fick jag en ovärderlig kontakt med fältet på grund av all den 
hjälp jag fick för att finna informanter och att jag dessutom fick närvara på ett av föreningens 
möten. Utan denna dyrbara kontakt så skulle säkerligen studiens resultat ha blivit något helt annat 
på grund av det tillträde jag fick till fältet och för det intresse och den välvilja som mina 
informanter visade mig.   

För att skydda mina informanters identitet har jag använt mig av fingerade namn. De 
benämns i studien som Anders, Carl, Siv och Ann. Det enda som jag har tagit hänsyn till i min 
analys är ålderperspektivet då Anders och Carl tillhör ålderskategorin 25-40 och Siv och Ann i 
kategorin 50-65. Bakgrunden till detta var att jag ville se om de olika åldrarna på informanterna 
spelade någon roll utifrån hur de upplever sin stamning. Andra perspektiv så som genus, etnicitet 
eller klass valde jag medvetet bort på grund av att frågan kanske skulle bli mer komplex om jag 
var tvungen att se till olika genusperspektiv eller beakta etniska och kulturella skillnader.  

Innan intervjuarbetet utförde jag en deltagande observation med Ann. Syftet med min 
observation var att följa med Ann en så kallad ”vanlig dag” för att se om hon blev bemött på 
något avsevärt sätt på grund av hennes stamning. I samspråk med Ann gick vi först och fikade 
och sedan följde jag med henne till en matbutik. Jag valde således att göra en deltagande 
observation som innebär att forskaren är aktiv och engagerad i samspel med informanten.84  
Orsaken till detta val av observation var att jag ville ställa frågor till Ann allt eftersom då hon 
exempelvis stammade till när hon skulle beställa fika på caféet, vad hon tyckte hon fick för 
reaktioner av cafébiträdet, vad hon kände och så vidare. Att ha en utfört en deltagande 
observationen ser jag enbart som positivt då den har verkat som upphov för en del av mina 
intervjufrågor.  

När det kom till intervjuerna fick informanterna själva bestämma både tid och plats. Dels för 
att jag trodde att detta kunde skapa en större trygghet på grund av att informanten kände till 
platsen och dels för att intervjusituationen skulle bli avdramatiserad. Jag har uppfattat mina 
intervjuer som lyckade och jag tror att en bidragande orsak kan ha varit att informanterna har fått 
befinna sig i en miljö där de kan känna sig hemma och trygga när intervjuerna har utförts. En 
annan anledning kan åter igen ha varit att informanterna kände sig säkra med mig som forskare 

                                                 
82 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Etnography - principles in practice, (London 1995) s. 273 
83 Ibid. s 34 ff. 
84 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2001) s. 286  



 56

för att jag stammar själv och att jag kan relatera till deras erfarenheter. Inför intervjuerna skapade 
jag en intervjuguide som innebär att man använder sig av formulerade frågor eller teman under 
intervjun.85 Innan varje intervjutillfälle har jag antingen e-mailat ut min frågemall eller gett ut 
frågorna före intervjun. Detta på grund av att jag vid tidigare intervjusammanhang har upplevt att 
informanten har gett mer utförligare svar om de har sett frågorna innan. Förutom detta ville jag 
att informanterna själva skulle få chansen att se vad mina frågor handlade om, så att de kunde 
säga till om det var någon fråga de inte vill svara på som kanske kändes stötande eller 
känslomässigt svår vilket kunde bidra till obehag hos informanten.   

När intervjuarbetet var klart transkriberades alla intervjuer och därefter kodade jag mitt 
material utifrån Grounded Theory, GT. Kodning är det redskap som forskaren använder sig av 
när han ska välja ut och sammanställa relevant information från sin datainsamling och de 
insamlade bitarna ska sedan generera nya teoretiska förklaringsmodeller.86 Processen inleddes 
med att jag scannade intervjuerna, med andra ord så strök jag under ord eller meningar från det 
transkriberade materialet som jag tyckte var viktiga att lyfta fram och som var relevanta för mitt 
syfte. Sedan så kategoriserade jag de ord och citat som hade lyfts fram för att sedan kunna 
fortsätta med mitt analysarbete.  
 

Etiskt förhållningssätt  
För att en informant inte ska känna sig utelämnad eller utsatt för fysisk och psykiskt skada samt 
förödmjukelse eller kränkning ska en forskare tillämpa de individskyddskrav som finns. De fyra 
etiska riktlinjerna som en forskare bör följa berör informations-, samtycke-, nyttjande och 
konfidentialitetskravet.87 Dessa etiska principer kan ses som extra betydelsefulla då ett 
funktionshinder ligger som grunden till mina informanters deltagande och därmed valde jag att 
klargöra dessa etiska riktlinjer för informanterna både före och efter intervjun. Individer med ett 
funktionshinder, i detta fall stamning, kan ha påträffat både människor och attityder som kan ha 
varit okänsliga gentemot individens funktionshinder. För att förhindra att mina informanter 
skulle känna sig utnyttjade eller att de inte blev tagna på allvar så var det extra viktigt att lyfta fram 
de etiska riktlinjerna ansåg jag.  
 

Teoretiska ramar 
Då studiens huvudsakliga syfte är att belysa hur den identitetsskapande processen ser ut har jag 
valt att använda mig av sådana teorier som fokuserar sig på detta ämne. Som nämnts tidigare 
kommer mina analytiska ingångar bekräftas och exemplifieras av relevanta teorier och då i 
synnerhet Erving Goffmans stigmateori, Anthony Giddens reflexiv identitet, Richard Jenkins 

                                                 
85 Bryman, (Malmö 2001) s. 305 
86 Gunilla Guvå & Ingrid Hyllander, Grundad teori, (Stockholm 2003) 
87 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund 1999) s. 51 
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teori om social identitet samt Peter L. Bergers och Thomas Luckmanns socialisationsteorier. 
Samtliga av dessa teoretiker är sociologer och samhällsvetare och deras teorier har fått en stor 
genomslagskraft när man diskuterar identitet och identitetsskapande. Erving Goffmans teori om 
stigma berör de stämplingsprocesser som sker när individer dömer andra individer som onormala 
och avvikande. Goffman kallar detta för stigmatisering och jag anser att denna teori är 
applicerbar på mina informanters reflektioner då de flera gånger under intervjuerna återkommer 
till känslan av att känna sig annorlunda och därmed avvikande i andras ögon. Anthony Giddens 
teori om reflexiv identitet och Richard Jenkins resonemang om social identitet går att beskåda i 
antologins gemensamma avsnitt om teoretiska ramar. I min del av antologin är de relevanta för 
hur mina informanter skapar och formar sina identiteter samt hur de uppfattar sig själva 
gentemot andra individer i deras omgivning. I den gemensamma delen för teoretisk inramning 
diskuteras även sociologerna Peter L. Bergers och Thomas Luckmanns socialisationsteori. Jag 
anser att denna teori har en viktig betydelse för ett av mina avsnitt i uppsatsen som berör 
informanternas uppväxt och dess inverkan på identitetsskapandet.  

I avsnittet som berör vad stamning är enligt ett forskningsperspektiv har jag använt mig av 
boken Stamning (1995) som är skriven av Per Alm. Per Alm arbetar med kursverksamhet inom 
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR) och hans studie fokuserar på metoder och 
teorier kretsande kring stamning. Valet till denna studie vilade på två anledningar, dels beskrev 
Alm vad den internationella definitionen på vad stamning är och dels fann jag goda förklaringar 
till hur stamning kan yttra sig verbalt. Den senare anledningen ansåg jag också kunde verka som 
en god inledning på min uppsats då den sakligt förklarade vad stamning är för den potentiella 
läsaren som kanske inte tidigare stött på detta ämne.  
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Analys 
Vad är stamning ur ett forskningsperspektiv 
Per Alm är verksam inom Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR) och har aktivt 
arbetat med kursverksamhet för att hjälpa och stödja människor som stammar. I sin bok Stamning 
belyser han stamning både från sitt eget perspektiv, då han själv stammar och från andra 
människors upplevelser och erfarenheter. Alm tar även upp olika teorier om varför stamning kan 
uppstå och vilka behandlingar som finns. Han använder sig av World Health Organizations 
definition av stamning som förklarar att det handlar om rubbningar i talets rytm. Det som jag 
anser är extra viktigt att lyfta fram ur denna definition är att individen vet vad hon ska säga men 
att hon för ögonblicket är förhindrad att säga det på grund av ofrivillig repetition, förlängning 
eller avbrott. Som Alm beskriver kan detta yttra sig på flera sätt i talet: 
– Repetition av delar av ord: trä-trädgård 
– Repetition av ord: jag-jag ska gå 
– Repetition av fraser: jag ska gå - jag ska gå till trädgården 
– Förlängning av ljud: jjjjjjjag ska gå 
– Blockeringar: jag ska - - - - - gå 
– Hjälpord eller hjälpljud (t.ex. ”öh”, ”men”, ”att”) jag öh ska gå 
– Omskrivningar och ofullständiga fraser: jag vill att du – kan du ta det här? 88

 

Vad är stamning enligt informanterna 
Det genomgående i informanternas svar, på frågan vad de tyckte stamning var, handlade mer om 
de känslomässiga upplevelserna kring att leva med stamning än hur det inverkar på talet och hur 
det kan yttra sig när man talar. Ann menade att stamning är ett handikapp på alla möjliga vis, 
särskilt när hon ska göra vardagliga saker så som att ringa någon eller att gå och handla. Anders 
hade ett liknande exempel när han beskrev sin syn på vad stamning är. 

 
Det är en stor del av mitt liv, det påverkar många delar av mitt liv, det gör det och 
det är inget jag tycker om, i alla fall oftast, oftast är det ju nånting jag inte vill göra 
(...) Förut har det varit väldigt mycket att det har begränsat mig.   

 
Istället för att då beskriva stamning som något som påverkar talet lyfte informanterna fram att 
deras handlingsutrymme minskade på ett sådant vis att det begränsade det sociala livet som i sin 
tur inverkar på vardagliga situationer, exempelvis genom att ringa och prata i telefon. Enligt 
informanternas uppfattning är således stamning mer än bara talrubbningar som forskning vill 
peka på. Stamning kan därmed ses som toppen av ett isberg, för det vi hör i och med att en 
människa stammar är också det vi ser. Att en individ känner sig begränsad i exempelvis sociala 
situationer är också stamning men det blir för oss andra svårare att uppfatta och se då det endast 
är den som stammar som upplever denna sida av talsvårigheter.  
                                                 
88 Per Alm, Stamning - om orsaker och behandling, och hur man själv kan arbeta med sin stamning (Borås 1995) s. 19 
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Den primära och sekundära socialisationens påverkan 
Samtliga av informanterna började stamma som barn och till skillnad från vad många tror 
behöver inte stamning vara medfött utan det kan yttra sig senare i livet. Förståligt nog kan denna 
förändring på ett redan väl fungerande tal orsaka både förvirring och oro hos individen. Anns 
stamning ökade successivt och svårast var det i skolan där både klasskamrater och lärarna visade 
illvilja som spädde på den redan så svåra upplevelsen.  

 
Den kom sen när jag började skolan (...) den kom undan för undan (...) det var 
jobbigt och svårt, i alla fall när man var i den åldern när man började skolan och 
man hade skolkamrater som höll på och retade en, så nej, det var jobbigt, väldigt 
jobbigt och sen hade man ju ingen förståelse från lärarna heller (...)  

 
Ann har själv ingen förklaring till varför hon började stamma, det var ingen avsevärd händelse 
som hade inträffat som kunde ha påverkat henne. Däremot tror hon att det kan finnas 
människor som är mer ”mottagliga” än andra. Hon tror att en del människor kan vara mer 
känslomässigt sårbara och för att istället agera utåt med sina känslor, exempelvis genom att gråta 
eller att bli arg, stänger man inne allting som sedan kan få sina följder genom att det yttrar sig på 
talet. Carl uppger också att hans stamning uppstod när han gick i skolan, men till skillnad från 
Ann och hennes funderingar på varför hennes stamning uppkom, tror Carl att hans stamning 
uppstod som en slags reaktion på hans föräldrars separation som skedde vid samma tidpunkt. 
Han förklarar att det nästan blev tabu att prata om den svåra separationen som kan ha gjort att 
det yttrade sig på talet. 
 

(...) det var väldigt tabu att prata om situationen (...) jag har tänkt på om stamningen 
har varit ett mekaniskt sätt att få kroppen att inte börja prata om separationen, då 
om jag hade pratat skulle jag få en blockering och kommit på mig själv att man inte 
pratar om det (...) 

 
Sociologerna Peter L. Bergman och Thomas Luckmann belyser i sin studie Kunskapssociologi 
(1998) att det finns två viktiga faser som en individ går igenom för att kunna verka och fungera i 
samhället. Det är inom den primära och sekundära socialisationsfasen som individen lär sig av de 
närstående vilka normer och regler det finns och som individen ska följa för att bli en duglig 
samhällsborgare. I den primära fasen är det föräldrarna som lär barnet vad som är rätt och fel 
och i den sekundära kan det vara lärare eller andra människor som barnet möter vardagligen.89 
Det är under dessa faser som individen formas och händelser som sker kan då möjligtvis lämna 
djup spår. Detta går att applicera och tyda på Carls upplevelser om sina föräldrars separation. 
Separationen som Carl upplevde var känslomässigt svår och detta kunde ha gett upphov till 
stamningen. Per Alm pekar också på teorier som förklarar att psykosocial stress och negativa 
                                                 
89 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 
(Falun 1998), sid. 201 
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erfarenheter kan ge följder som kan yttra sig på talet men varför bara vissa individer drabbas kan 
vara att dessa har anlag för stamning. Förtydligat präglas talfunktionen av en svaghet som gör att 
talet blir mer sårbart vid till exempel stress. Dessa teorier är av traditionellt slag och Alm menar 
att denna ”svaghet” som påverkar talet egentligen är en svag samordning mellan hjärnhalvorna 
vilket kan ge störningar på talet.90  Utifrån informanternas berättelser och erfarenheter anser jag 
att man inte bör generalisera orsakerna till varför att en individ börjar stamma. Informanterna 
har uppvisat med deras upplevelser att de bakomliggande orsakerna till stamning kan betraktas 
som kontextbundet och därmed bedömer jag att man bör utgå från varje enskild individ när man 
vill undersöka varför stamning uppstår.  

Det gemensamma för informanternas upplevelser berörde vid vilken tidpunkt stamningen 
uppstod, vilket som nämndes ovan var i den tidiga skolåldern. De omgivande och närstående 
som skulle ge hjälp och stöd kom istället att bidra med både oro, skam och negativa känslor hos 
informanterna. Sivs pappa, som själv hade stammat vid unga år, ville exempelvis inte att Siv 
skulle prata när det kom hem gäster. 

 
Mmm, ja, min pappa hade stammat i unga år också men han stammade inte sen då 
(...) pappa var ju mer sån, om vi fick främmande hemma så sade han åt mig att jag 
helst skulle vara tyst för att prata för att dom inte skulle höra att jag stammade och 
tydligen så skämdes han över mig att jag stammade (...) det har ju också påverkat att 
jag stammade mer hemma än vad jag gjorde ute bland andra då, man var ju spänd 
när man skulle prata med honom, då såg jag att han vart irriterad och ju mer 
irriterad han var, ju mer osäker vart jag och osäker på vad jag skulle säga eller så sa 
jag inget alls då för att underlätta för honom, det var ju så fel, det har man ju 
kommit på nu efteråt. 

 
Sivs pappa, som också stod för den primära socialisationsprocessen, gav tidigt skamkänslor som 
förknippades med stamningen och som Siv själv sa bidrog det också till att hon stammade mer. 
De övriga informanterna uppgav också att de närstående, främst olika lärare, kom med negativa 
så väl som sårande kommentarer för att de stammade. Anders berättar om sin lärare han hade på 
gymnasiet som hade bristande kunskaper och förståelse inför hans stamning och dess innebörd.   

 
Det var en lärare kommer jag ihåg speciellt på gymnasiet, när jag hade börjat på 
gymnasiet, då sa hon att jag inte kunde få godkänt i några språkämnen för då måste 
jag prata flytande, det hade hon hört eller läst i någons studieplan att man ska tala 
flytande svenska för att få godkänt eller nåt och då kunde inte jag det menade hon   

 
Stamning i sig kan orsaka stress och negativitet då individen kan uppleva svårigheter med att 
kommunicera och göra sig förstådd men utifrån informanterna berättelser kan också bemötandet 
av omgivningen leda till samma känslor. Ann, som förut berättade att hennes stamning 

                                                 
90 Per Alm, Stamning - om orsaker och behandling, och hur man själv kan arbeta med sin stamning (Borås 1995) s. 52-53 
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eskalerade under uppväxten, har upplevt att omgivningens reaktioner och bemötande har satt 
spår i henne.  
 

(...) När vi skulle ha högläsning en gång så var det en klasskompis till som 
stammade och då vart vår lärare så arg att hon tog den där boken och bara kastade 
ner den på golvet och sa att vi inte kunde tala efter ordning, jaa, och det sätter ju 
sina spår väldigt mycket 

 

Här var det Anns lärare i skolan som sa att Ann inte kunde prata ordentligt och som Ann själv 
betonade har detta satt sina spår och påverkat henne. Utifrån det här anser jag att individens syn 
på sig själv blir påverkad när de närstående, som också lär ut vilka normer och regler som finns i 
samhället, förkunnar att personen i fråga är konstig som inte kan prata. Informanternas 
upplevelser vittnar med andra ord om att det inte bara är stamningen i sig som är svår och 
krävande utan en lika stor del, och kanske till och med betydelsefullare, är det attityder och 
reaktioner som individen kan möta. 
 

Att uppfatta sig själv och andra  
För att få ett empiriskt underlag för hur individer med stamning bemöts av sin omgivning valde 

jag, som tidigare nämnts, att utföra en deltagande observation. Jag följde med Ann när hon gick 
och fikade och gjorde sina dagliga inköp. Syftet med observationen var att få studera det sociala 
samspelet mellan Ann och de människor hon skulle komma i kontakt med. Skulle kassabiträdet 
reagera när hon fick höra att Ann stammade och hur skulle dessa reaktioner i så fall yttra sig?  

 
Ann beställer efter mig, istället för att stå kvar i kassan och säga vad hon vill ha går 
hon tillbaka och visar vilken smörgås hon vill ha genom glaset där alla smörgåsar 
ligger uppradande. Kvinnan i kassan står kvar, hon verkar ändå förstå vilken 
smörgås Ann vill ha, ögon i nacken?, tänker jag. Och varför går Ann tillbaka, är det 
pga. stamningen, att det är svårt att säga ostfralla med paprika? Jag vet i alla fall att 
det skulle vara svårt för mig, både att säga fralla och paprika. (...) Ann beställer 
också en kopp kaffe (...) Det blir tyst för ett par sekunder. (...) Ann säger då: ”Just 
det ja, kan jag också få ett glas m-m-m-mjölk? Ann tittar på mig och förklarar att 
hon måste dricka lite mjölk efter kaffet för magens skull. Kvinnan i kassan visar 
inget ansiktsuttryck nu heller.  

 

Kassabiträdet uppvisade med andra ord ingen anmärkningsvärd reaktion över Anns stamning 
och givetvis kan det ha haft sina olika förklaringar. Exempelvis kanske hon trodde att Ann bara 
”hakade” upp sig på ett visst ord då Ann stammade eller så tyckte hon att det inte var något 
konstigt med en människa som stammar och därmed uteblev en reaktion som jag trodde att jag 
skulle få bevittna. Jag frågade Ann efteråt om beställningen, vad hon kände och hur hon hade 
upplevt den. Hon svarade att det förstås inte var roligt, att det är det som är det jobbiga med 
stamning, för att man aldrig vet när man ska börja stamma. Ann förklarade vidare att det var 
mycket värre förr då hon till och med kunde ändra sin beställning till något annat på grund av att 
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det var enklare att säga. Jag frågade hur det kändes att behöva agera utifrån sin stamning, att 
kanske gå på fik och beställa något man inte vill äta, och till svar fick jag det självklara; 
”frustrerande”. Fast att nu inte kassabiträdet visade några tecken på att hon uppfattade Ann som 
onormal är det ändå detta som informanternas berättelser vittnar om. Att bli dömd som konstig 
och onormal i andras ögon och för att förhindra detta uppfinner informanterna strategier som 
kan handla om, exempelvis som Ann sa, att man beställer något annat för att just slippa känna 
omgivningens reaktioner. Det som var häpnadsväckande var att samtliga informanter ändå inte 
uppfattade att omgivningen dömde och marginaliserade dem och då kan man ställa sig frågan 
om varför informanterna ändå ändrar sina beteenden. För att få svaret på den frågan kan man 
iaktta och begrunda sociologen Erving Goffmans bok Stigma - Den avvikandes roll och identitet 
(1972) där han diskuterar och reflekterar över stämplingsprocessen, både dess innebörd och 
konsekvenser. 91  Att stämpla, eller som Goffman uttrycker det, stigmatisera en individ, innebär 
att man kategoriserar och föreskriver en individ med vissa egenskaper. Detta kan leda till att man 
uppfattar individen som avvikande då han eller hon har särskilda, både synliga och osynliga, 
egenskaper eller attribut som går emot den rådande normen som existerar. Goffman betonar att 
det kan vara individer som på ett eller annat sätt utmärker sig från majoriteten och således kan 
stigmat också beröra olika handikapp. För att applicera Goffmans teorier på informanternas 
upplevelser kan man titta på den exemplifierade situationen där Ann brukade ändra sin 
beställning för att försöka undkomma sin stamning som i sin tur skulle motverka en eventuell 
stigmatisering av både Ann och hennes stamning. Goffman förklarar att detta helt enkelt görs av 
individer som bär på attribut som är dolda och därmed osynliga för omgivningen. I situationer 
där det osynliga attributet kan bli synligt försöker individen medvetet eller omedvetet att dölja 
och förhindra sin verkliga identitet. Syftet är då att försöka vidmakthålla sin normalitet gentemot 
andra individer så att ingen stigmatisering och därmed avvikelse kan möjliggöras. Förtydligat så 
menar Goffman att individen styr sina handlingar utifrån rädslan om att bli stämplad som 
onormal och för att kunna förstå varför individen är rädd för att bli stigmatiserad kan man titta 
på de erfarenheter som individen bär med sig. Som diskuteras ovan anser jag att informanternas 
barndom och uppväxt, då samtliga råkade ut för föräldrar, lärare och klasskamrater som kom 
med hårda och sårande ord och kommentarer, har påverkat synen på hur det omkringliggande 
samhället uppfattar dem. Om nu föräldrar och lärare har reagerat på stamningen på ett sådant vis 
som har lett till både skam och rädsla hos informanterna, är det nästan givet att informanterna 
förväntar sig att andra människor ska reagera på samma sätt så som de närstående har gjort 
under deras uppväxt. Som Anders påpekar är det lätt att känna sig annorlunda men frågan blir 
istället om vem som egentligen dömer ut vem i en social situation när man förväntar sig att en 
stigmatisering ska ske.   

 
(...) Det är lätt att känna att man är något speciellt, jag kan inte prata som dom 
andra så det är lätt att man själv sätter den stämpeln på sig, det är inte alls säkert att 

                                                 
91 Erving Goffman, Stigma – Den avvikandes roll och identitet, (Göteborg 1972)  
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andra gjorde det eller har gjort det och gör det nu också (...) det är möjligt att dom 
har noterat det, jaha, han stammar och sen gått vidare i sitt liv, det är ganska troligt 
också (skratt) men så är det ju inte för en själv, då tänker man på det hela tiden (...)  

 

Identitetsskapande processer   

Det som genomsyrade informanternas uppfattningar, om hur det är att leva med talsvårigheter, 
var att det sociala samspelet med andra individer påverkades. De begränsningar som 
informanterna kände vilade mer på en grund av att uppfattas som avvikande än att det 
exempelvis var stamningen och dess rubbningar på talet som försvårade kommunikationen i en 
social situation. Bakgrunden till att samtliga informanter kände så här, var som nämnts tidigare, 
de reaktioner och det motstånd som de hade stött på under uppväxten och just den sociala 
interaktionen med andra individer vittnar deras reflektioner starkt om. Den engelska 
samhällsteoretikern Anthony Giddens förklarar i sin bok Modernitet och självidentitet (2005) om 
relationen mellan det egna reflexiva jaget och livsplanering. Giddens belyser att samtidens 
individ reflekterar över sig själv utifrån vad man tidigare har varit med om och detta bidrar till de 
nutida val man gör och hur man uppfattar sig själv.92 Med detta i beaktning kan man förstå att 
samtliga informanter känner att deras stamning begränsar och hindrar dem i det vardagliga livet 
då de har tidigare erfarenheter av hur deras stamning har blivit mottagen i olika kretsar. Detta 
har utan tvivel bidragit till hur de ser och uppfattar sig själva, vilket i sin tur har gett 
konsekvenser på vilka val de sedan har gjort i livet. Siv som nu är pensionär medger att 
stamningen har till stor del styrt hennes liv men jag vill ändå se det som att det är synen på 
henne själv som har varit den avgörande faktorn till vilka livsval hon har gjort.  

 
(...) Om jag inte hade stammat så skulle jag inte ha blivit lokalvårdare. Drömmen 
var att få bli frisörska men jag valde istället att bli lokalvårdare för att få slippa 
prata. 

 

Med andra ord tror jag att det inte bara var stamningen som var motivet till att Siv valde bort sitt 
drömyrke, utan jag tror att orsaken är mer djupgående än så. Jag anser att det är viktigt att i 
denna kontext lyfta fram att det inte enbart är stamningen som hindrar och begränsar individen, 
utan det präglas också av hur individen ser på sin stamning och sig själv. Förtydligat kan allt 
detta påverkas av hur stor individens självkänsla är. Dock måste man vara medveten om att 
självkänslan ändå bygger på hur man uppfattar sin stamning, om man ser det som ett hinder eller 
ej samt hur omvärldens reaktioner har sett ut och yttrat sig. Sociologen Richard Jenkins belyser i 
sin studie Social Identity (1996) att individen skapar och formar sin identitet utifrån hur andra 
betraktar och uppfattar en och det är detta som kännetecknar en social identitet.93  Jag anser att 
Jenkins resonemang är högst relevanta för informanternas uppfattningar om hur de betraktar sig 
själva, då de till en vis mån styrs av hur andra upplever och uppfattar dem och deras stamning. 

                                                 
92 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet - Självet och samhället i den senmoderna epoken (Uddevalla 2005) 
93 Richard Jenkins, Social Identity, (London 1996) 
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Sivs pappa som ville att hon skulle vara tyst när det kom hem gäster kan ha skapat den syn som 
hon har på sig själv. De signaler och budskap som hennes far gav henne handlade om att det var 
skamligt att stamma och därmed skulle hon inte prata när hon var bland människor. Detta kan 
ha medverkat till hur Siv ser på sig själv och varför hon valde ett yrke där hon inte behövde 
kommunicera med andra. 

De övriga informanterna medger också att de i olika situationer har känt sig begränsade av 
sin stamning men skillnaden här är att det inte är de stora livsavgörande valen som har påverkats 
utan att det är mest de vardagliga, små tingen, som har blivit färgade. Viktigt att komma ihåg i 
detta sammanhang är att det bara var Siv som hade växt upp i en miljö där det ansågs vara 
skamligt och fel med att stamma. Anders, som har studerat på universitetsnivå och som idag 
arbetar på ett stort företag, menar att det är hans själv och sin egen inställning som begränsar 
honom och inte omgivningens.  

 
Ja, det har påverkat mig på så vis att det har varit en gräns men det har ju inte varit 
att andra har satt en gräns utan det är jag själv som har satt gränsen, att jag kanske 
har tänkt, det här klarar inte jag för att jag stammar (...) men  jag har aldrig upplevt 
egentligen att någon annan har satt dom gränserna utan att det är jag själv som gör 
det (...) 

 
Kanske är det ändå så att det är individen i slutändan som sätter sina egna gränser, men jag anser 
ändå, utifrån informanternas berättelser, att individen styrs av tidigare erfarenheter. Anders 
menade i det ovanstående citatet att det är han själv, och ingen annan, som sätter upp dessa 
gränser. Men i ett tidigare citat reflekterar han över en gymnasielärare som sa att han inte kunde 
få betyget godkänt på grund av hans stamning och kanske var det i den här situationen då dessa 
gränser egentligen uppstod. Jag anser att denna lärare påverkade Anders till att känna vad kan 
klarar, och respektive, inte klarar av utifrån sin stamning. Således blev dessa gränser existerande 
och synliga för honom.   

Carl reflekterar också över vilka gränser och hinder som han har stött på och även här har 
det varit andra människor som har påverkat hans självbild.  

 
(...) Ibland kände jag den där idiotförklaringen, det var väl i så fall denna attityden 
än mera den fysiska stamningen som sådan då jag har tvivlat på min intelligens 
skull, det var som när min mamma skulle ringa till en logoped och prata om vilken 
hjälp jag kunde få för min stamning så var hennes tips, utan att ens ha träffat mig, 
att då skicka mig till särskolan och det kändes ju som en jävla idiotförklaring och 
sen sitter man här på universitetet efteråt (litet skratt)  

 
I detta fall var det en professionell yrkesmänniska, som egentligen har till uppgift att hjälpa 
människor med stamning, som bidrog till hur Carls självbild skapades och formades och precis 
som Carl belyste, började han tvivla på sin intelligens. För att återknyta detta till Jenkins teori om 
social identitet så anammade Carl den tillskrivna identiteten som logopeden tillskrev honom men 
han har nu lyckats upphäva den då han menar att han ändå är en intellektuell människa som 
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faktiskt sitter på universitetet. Carl medger att stamningen har blivit en självklar bild av honom 
själv men att det är andra i hans omgivning som applicerar den bilden på honom. Han menar att 
detta stundtals kan leda till svårigheter då han känner ett tvång över att upprätthålla den här 
bilden inför andra i och med att andra förväntar sig att han ska stamma. Även i detta fall 
tillskrivs Carl en identitet av sin omgivning som han ibland inte orkar bära upp vilket säkerligen 
resulterar i en identitet som han inte känner sig bekväm med och som för honom och för andra 
blir ett synonym för stamning. Utifrån stamningen känner Carl en tillskriven identitet och inte en 
upplevd när han själv inte identifierar sig med sin stamning utan med en rad andra faktorer. 
Även här blir Jenkins teori om social identitet aktuell då det är omgivningen som tillskriver 
individen med en identitet som baseras på yttre attribut, som i detta fall symboliseras av Carls 
stamning. Med andra ord, den sociala identiteten skapas utifrån det som omgivningen hör eller 
ser, vilket här blir stamningen.  

Utifrån vad informanterna berättade om sociala begränsningar och identitetsskapande 
faktorer blev jag nyfiken på om de trodde att de skulle ha varit samma människa utan sin 
stamning. Reflektionerna över denna subtila fråga blev mer varierande än vad jag hade förväntat 
mig. Siv trodde definitivt att hon skulle vara samma människa fast hon inte hade stammat medan 
Ann hade en mer ambivalent inställning. Samtidigt som hon trodde att hon skulle vara 
densamma tyckte hon ändå att stamningen kännetecknade hennes existens. 

 
Ja, stamningen är ju jag på ett sätt, så skulle man inte stamma så skulle man säkert 
tycka att det var konstigt  

 
Anders trodde däremot att han skulle ha varit annorlunda på så sätt att han skulle ha varit mer 
öppen och socialt utåtriktad. Fast en helt annan människa skulle han nog ändå inte vara då han 
skulle ha gjort samma saker som han har gjort dittills. Carl menade att det konkret skulle vara 
svårt att säga vad han hade gjort för något som var annorlunda om han inte hade stammat och 
att stamningen, förståligt nog, har blivit en naturlig sak för honom. Därmed går det att tyda att 
samtliga informanter är tvetydiga när det gäller hur livet runt stamningen är uppbyggd. Fastän 
informanterna medgav att stamningen påverkade det sociala livet, ansåg de att ett liv utan 
stamning inte nödvändigtvis skulle behöva innebära ett annorlunda liv.  
 

Bättre självbild, bättre stamning?  
En gemensam faktor som löper som en röd tråd genom informanternas berättelser är att de inte 
upplever sin stamning som en lika svår och stor del av sitt liv som de gjorde förr. Siv menade att 
hon nu kan prata i telefon och att rädslan hon förut kände inför denna situation har börjat avta 
mer och mer. Även Ann känner att stamningen inte längre stör henne på samma sätt. 

 
(...) Förr i tiden kunde det hända att man hellre va tyst överhuvudtaget för att inte 
börja stamma men det har nog med att göra att man var så ung själv och osäker så 
man kanske växer i den här stamningen med åldern, alltså, man bryr sig inte på 
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samma sätt kanske om man stammar inför okända människor, utan man tänker ja, 
då får väl dom ta det att jag stammar helt enkelt (...) 

 
En bidragande orsak till denna förändring kan vara att informanternas självkänsla och 
självförtroende har förstärkts. Lika mycket som stamning kan påverka en individs självkänsla så 
anser jag också att självkänslan kan påverka en individs stamning. Utifrån informanternas 
reflektioner kan jag se att det hela blir som en ond cirkel där stamningen inverkar till att 
individen inte vågar vara social, vilket leder till att individen känner sig underlägsen och som i sin 
tur resulterar till ett sämre självförtroende som påverkar stamningen negativt. När 
informanternas självkänsla ökade minskade också svårigheterna med stamningen, inte på det 
sättet att informanterna stammade mindre utan att de helt enkelt struntade i om de stammade 
eller inte. Att gå på café och beställa det man egentligen ville ha, att ringa och svara i telefon och 
att ta kontakt med okända människor är situationer som inte känns lika svåra och krävande då 
informanterna har känt att deras självkänsla har ökat och förstärkts. Hur man uppfattar sig själv 
sätts med andra ord i förhållande till hur man uppfattar sin stamning och hur mycket utrymme 
den ska få ta. Att arbeta på sin självkänsla är ingen enkel procedur och bra självkänsla, lika väl 
som bra självförtroende, är inget som bara uppstår. Informanterna bekräftar detta genom att 
berätta om att det är händelser eller människor som har bidragit till att de känner sig tryggare och 
säkrare med sig själva vilket också har gjort så att svårigheterna med stamningen har avtagit. 
Främst vittnar informanternas berättelser på att det är mötet med andra människor med 
stamning som har verkat som en viktig del för uppbyggandet av både självkänsla och 
självförtroende. Att få möta andra som har liknande erfarenheter och tankar är betydelsefullt 
anser jag, inte bara för den egna självbilden, utan också för identitetsskapandet. Jag tror att det 
kan vara enklare att skapa sin identitet utifrån om man har andra i sin närvaro att dela sina 
erfarenheter med, att slippa känna att man står ensam helt enkelt. Erving Goffman drar detta ett 
steg längre då han menar att det också har sin betydelse för individer som blir stigmatiserade. 
Han belyser att känslan av att vara avvikande suddas bort i mötet med andra individer som har 
samma stigma, som i detta fall bidrar till att stamning blir ett normaltillstånd istället för en  
avvikelse. 94 Just detta bekräftas av Siv som regelbundet genom den lokala stamningsföreningen 
möter andra människor som stammar. 

 
(...) Jag har fått en starkare självkänsla, att jag vågar ju mer nu och att jag vågar prata 
med vem som helst, att jag vågar prata i telefon (...) att jag känner mig starkare än 
när jag var yngre, det tycker jag   

 

Med utgångspunkt i informanternas reflektioner går det också att se att stamningen inte känns 
lika svårartad ju äldre informanterna blir. Siv och Ann som är de äldsta av de fyra informanterna 
bekräftar detta, då de både medger att de inte lägger lika stor vikt vid sin stamning idag som de 
gjorde när de var yngre. Både poängterar att de ”inte längre bryr sig” om sin stamning och jag 

                                                 
94 Goffman, (Göteborg 1972) s. 28 
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anser att denna reflektion är på grund av att de har levt många år med sin stamning och med all 
dess innebörd. Orsaken till varför åldersperspektivet kan ses som en betydelsefull faktor till 
varför informanterna inte längre uppfattar sin stamning som komplicerad kan vara de 
erfarenheter de bär med sig. Som nämnts ovan, har olika händelser och människor under livets 
gång påverkat dem positivt berörande hur de uppfattar sig själva och sin stamning. Rädslan av 
att uppfattas som onormal, som informanterna belyser i sina berättelser, tenderar då att avta eller 
försvinna helt om deras omgivning visar lyhördhet, respekt och välvilja gentemot stamningen. 
Detta anser jag kan tolkas som en extern påverkan då det är andra individer som medverkar till 
hur informanterna upplever sin stamning. Det kan också handla om en intern påverkan där det 
är informanterna själva som påverkar sin syn på stamningen. Detta återspeglas från 
informanterna då de förklarar att de ändå, nu i vuxen ålder, har accepterat sin stamning. Carl 
uppvisar just detta när han förklarar att det ändå inte är hans problem om andra har problem 
med hans stamning. Med andra ord är det han själv och ingen annan som har inverkan på hur 
han uppfattar stamningen.  
 

(...) Jag har börjar inse att jag stammar och så och om andra har problem med det 
så är det ju deras problem, jag kan inte vara till lags hela tiden (...) 

 
Det som är nödvändigt för att individen inte ska störas av sin stamning är omgivningens 
bemötande och vilka reaktioner de uppvisar. Men som informanternas berättelser vittnar om är 
också individens självkänsla och självförtroende betydelsefulla om omgivningens reaktioner och 
kommentarer ska få ta sitt fäste eller inte.  
 

Slutdiskussion 
Utifrån informanternas reflektioner anser jag att man inte enbart ska förstå stamning som något 
som har sin inverkan på det verbala. Det skulle ge en alltför ensidig bild om man kännetecknade 
stamning som en faktor som endast gav rubbningar på talet och som i sin tur leder till 
kommunikationssvårigheter. Jag anser att det är, enligt informanternas berättelser, att både 
bagatellisera och förminska individen som lever med stamning.  

Kort efter att jag hade inlett mina intervjuer tycktes jag ana ett växande mönster som vävdes 
längs med informanternas tankar och reflektioner. Mönstret bestod av olika delar där 
stamningen stod i fokus och de olika delarna kretsade kring hur individen ska förhålla sig till sin 
stamning och hur detta resulterar i hur individen lever och uppfattar sig själva och andra. 
Exempelvis påvisade samtliga informanter att den sociala interaktionen med andra individer 
påverkades av stamningen på grund av rädslan av att bli uppfattad som avvikande i andras ögon. 
De sociala situationerna som genomsyrades kunde innebära alltifrån rädslan till att ringa och 
svara i telefon till att ta kontakt med andra människor. Viktigt att poängtera är att det ändå inte 
är stamningen i sig som har skapat dessa livsvillkor utan att det är de erfarenheter som är starkt 
sammankopplade till stamningen som har bidragit till hur det sociala samspelet har påverkats. Jag 
är säker på att det är informanternas uppväxt, och hur de då blev bemötta, som har satt sin 
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prägel på hur de uppfattar sig själva och sin stamning. Samtliga av informanterna hade 
erfarenheter av hårda och sårande kommentarer under uppväxten som gjorde att deras 
självbilder påverkades. Med detta som utgångsläge är det förståligt, anser jag, att informanterna 
bär med sig en rädsla av att uppfattas som onormal som har bidragit till att det sociala samspelet 
med andra individer har blivit påverkat. Något som bekräftar mina tankegångar var det som 
Anders belyste i ett ovanstående citat där han menade att det lika gärna kunde vara han som 
dömde ut en annan människa i en social situation då han nästan tog för givet att han skulle bli 
stigmatiserad. Han förklarade att det var lätt att känna sig konstig då han inte kan prata som alla 
andra och om han sätter den stämpeln på sig själv så måste väl andra också göra samma sak. 
Utifrån det här kan man börja ifrågasätta om den rädsla som berör den sociala interaktionen är 
reell eller inte. Jag som också har stammat sedan jag var barn känner väl igen den här rädslan och 
att den inverkar på sociala situationer då man är rädd för att uppfattas som avvikande. Således 
hade jag mina förväntningar när jag genomförde den deltagande observationen då jag nästan tog 
för givet att kassabiträdet skulle reagera när Ann stammade och döm av min förvåning när 
kassabiträdet inte gjorde det. Detta lilla sociala samspel krossade en del av mina ”fördomar” och 
fick mig att reflektera över att det man ändå ser är det som man skapar utifrån det man förväntar 
sig. Med andra ord skapar man en förväntan över något man tror kommer att ske och det är så 
denna rädsla inför sociala situationer uppstår. Förtydligat är man inte rädd för den sociala 
interaktionen utan rädslan kretsar kring den stigmatisering som man tror kommer att ske vid en 
social interaktion. 

Utifrån informanternas berättelser anser jag att individen till en viss del skapar och formar 
sin identitet utifrån stamningen. En del av informanterna medgav att de skulle ha varit mer 
socialt öppna och utåtriktade om de inte hade stammat och att de även skulle ha valt en annan 
yrkesbana om de inte hade känt sig verbalt begränsade av stamningen. Detta anser jag inverkar 
när en individ försöker skapa och forma sin identitet då personliga attribut och livsplanering 
påverkar identiteten och dess skapande. Det här går att återkoppla och förstå genom Anthony 
Giddens teori då han menade att det just är individens reflexiva tänkande och beteende som 
skapar och formar dennes identitet. 

Hur det är att leva med stamning och dess inverkan på identitetsskapandet är, utifrån 
informanternas reflektioner, kontextbundet. Det är viktigt att i detta sammanhang inte 
generalisera på grund av att uppfattningarna om hur det är leva med stamning kan gå brett isär. 
Informanterna har alla sina olika uppfattningar och vissa av dessa skiljer sig åt samtidigt som de 
kan vara av likvärdiga slag. Hur individen skapar och formar sin identitet utifrån stamningen är 
således lika individuellt och mångsidigt som hos vilken individ som helst. Givetvis går det utifrån 
informanternas utsagor att dra diverse slutsatser om identitetsskapande processer. Men istället 
för att lägga den främsta tyngdpunkten på stamning som en speciell faktor och orsak till denna 
process, bör man lägga fokus på den enskilda individen och hur denne upplever och uppfattar 
sin verklighet. 
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”Det är en tid av frihet” – en studie om pensioneringens 
påverkan på identiteten 

 
Maria Berlitz 

 

Introduktion 
År 2004 fanns det 1,55 miljoner invånare i Sverige som var över 64 år och år 2010 beräknas de ha 
ökat till 1,72 miljoner95. Denna väldiga ökning av äldre beror på att gruppen 40-talister, som nu 
börjat går i pension, är väldigt stor och detta medför att de äldres andel i befolkningen kommer 
att öka.96 Det är idag inte ovanligt att en individ är pensionär i nästan 30 år av sitt liv. Pensionen 
kan för många äldre vara en härlig fas i livet med nya bekantskaper och intressen. Samtidigt som 
samhället kan se pensionärerna som ett samhällsproblem bestående av resurskrävande åldringar. 
Vem är då dagens pensionär? Hur är det att leva som pensionär?  

Frågan om äldres fattigdom och försörjningsbehov väcktes redan vid förra sekelskiftet, 
skriver socionomen Håkan Jönsson i Ålderdom som samhällsproblem (2002). Han fortsätter med att 
berätta att det inte var förrän 1948 som det blev möjligt för friska åldringar att bli självständiga, 
bo kvar hemma och försörja sig genom sin folkpension.97 Idag finns det ingen fast pensionsålder 
utan en individ kan själv välja när den vill gå i pension från det att den fyllt 61 år. Det är även 
tillåtet att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Hur mycket dagens pensionär får i pension beror på 
vid vilken ålder individen väljer att gå i pension, hur stor inkomsten varit, hur många år individen 
arbetat samt hur det går för premiepensionsfonden.98 Under 1940-talet startades även olika 
pensionärsföreningar som en reaktion mot politikernas svikna vallöften. Pensionärernas situation 
var bedrövlig och de behövde någon som förde deras talan i samhällsdebatten, som samtidig 
kunde skapa träffpunkter och en känsla av gemenskap. Ett exempel är PRO, Pensionärernas 
riksorganisation, som idag sitter med i regeringens pensionärskommitté samt i kommunernas och 
landstingens pensionärsråd. De har idag 401 250 medlemmar och anordnar studiekurser i allt från 
språk, datoranvändning och vardagsjuridik till släktforskning, seniordans och hantverk.99  

I denna uppsats kommer jag att redovisa och diskutera hur pensioneringen upplevs och 
hur den kan påverka individens identitet. Först presenteras studiens syfte, därefter följer en 
genomgång av metod och etiska förhållningssätt där även informanterna introduceras. Den 
litteratur och de teorier som används i analysen presenteras och därefter kommer uppsatsens 
huvuddel som består av de analytiska teman som varit framträdande i studien och de avslutas 
med en resultatsammanfattning. Uppsatsen avrundas med en slutdiskussion. 

 
                                                 
95 http://www.scb.se/templates/Listning2____44155.asp (2006-03-27 kl. 10.53) 
96 Håkan Jönsson Ålderdom som samhällsproblem (2002 Lund) Sid. 16-17 
97 Ibid. Sid. 62-63, 72 
98 http://www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys/kort/(2006-03-27 kl. 10.56) 
99 http://www.pro.se/default.asp?special=1000&lngItemID=67&openid=116 (2006-03-27 kl. 10.53) 
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Syfte 
Pensioneringen kan vara en stor förändring för en individ som i hela sitt liv strävat efter att vara 
till arbetsmarknadens förfogande. Som pensionär har individen inte längre kraven på sig från 
arbetsgivare och omgivning att vara sysselsatt och att prestera något. De blir ställda utanför 
arbetsmarknaden och de ses av många som en samhällsbelastning. Hur uppfattar pensionären 
detta utanförskap? Förändras identiteten när individen förlorar sin yrkesroll? Mitt syfte i denna 
studie är att ta reda på hur individen upplever och påverkas av de nya livsvillkor som 
pensioneringen innebär.  
 

Etisk och metodologisk reflektion 
Jag som undersökare har spelat en stor roll i denna studie då jag har varit en del av den sociala 
värld jag har studerat. Mina observationsanteckningar och mina intervjufrågor har färgats av min 
förförståelse och därmed kan det vara så att även resultatet präglats av mig. Sociologerna Martyn 
Hammersley och Paul Atkinson skriver i boken Ethnography – Principles in practices (1995) att det är 
omöjligt att inte påverka det sociala fenomen som utforskas. Forskaren kan inte fly från den 
sociala världen som den vill studera och det är orimligt att begära att hon eller han ska bortse från 
sina tidigare insikter i ämnet. Författarna förklarar att forskaren måste vara medveten om sin 
förförståelse och om sin påverkan på de människor som studeras.100 Därför väljer jag att göra en 
utförlig beskrivning av min metod och mina avvägningar för att kunna reflektera över dess 
betydelse för studien. 
 

Studiefält och observation 
Det finns ett stort antal pensionerade individer i vårt samhälle och det finns många faktorer som 
avgör deras livsvillkor och har betydelse för deras upplevelser av pensionen, till exempel kön, 
etnicitet, hälsa och tidigare yrkestillhörighet. Med detta i åtanke fann jag det viktigt att göra 
genomtänkta begränsningar och avvägningar av mitt studiefält för att kunna fokusera och 
specificera syftet. Eftersom studiens huvudsakliga fokus ligger på hur individen upplever 
förändringen från att vara yrkesverksam till att bli pensionär, ansåg jag det viktigt att individen 
som ska studeras inte varit pensionär alltför länge. Samtidigt som livet som pensionär börjar 
kännas välbekant bör individen ha känslan och minnet från arbetslivet kvar för att kunna ge en 
rättvisande reflektion över förändringen. Dessa ”nya” pensionärer bör inte heller vara 
sjukpensionärer eller förtidspensionärer då det kan bidra med starka faktorer som utöver 
pensionen påverkar deras identitet, till exempel en för pensionärer avvikande ålder eller en 
kronisk sjukdom.  

För att få en allmän bild av vem pensionären är och för att få uppslag till frågor inför de 
kommande intervjuerna, gjorde jag observationer vid ett möte hos en pensionärsförening. Jag är 
medveten om att medlemmarna i en pensionärsförening inte är representativa för alla pensionärer 

                                                 
100 Martyn Hammersley, Paul Atkinson Ethnography – Principles in practice. (1995 London) Sid. 17-18 
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och att föreningsmötet kan ge en icke rättvisande och begränsad bild av pensionären, ändå 
hoppades jag finna något som kunde leda till relevanta frågeställningar.  

Jag kontaktade ordföranden vid två skilda PRO (Pensionärernas riksorganisation) 
föreningar, vilken är den största pensionärsföreningen i Sverige, för att få medgivande om att 
observera vid deras möte. För att följa Vetenskapsrådets etiska principer om informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 101 var jag noga med att informera om vem 
jag är och vad syftet med observationen var. Jag underströk att jag inte var intresserad av några 
specifika individer utan att jag fokuserade på innehållet och det sociala samspelet under mötet. 
För att ytterligare följa de etiska förhållningarna bad jag ordföranden att på mötet informera alla 
om vem jag är, varför jag var närvarande och vad det insamlade materialet ska användas till. 
Därmed kan min roll som observatör beskrivas som öppet deltagande102, då jag deltog i det 
sociala samspelet samtidigt som medlemmarna var medvetna om min avsikt med att närvara samt 
att jag öppet antecknade. Mina fältanteckningar bestod av mina intryck och upplevelser, allt som 
skedde under mötet, var vi var, vilka som var där, vad de hade på sig, vad de gjorde och sade. På 
grund av min unga ålder och mitt antecknande drog jag under mötet till mig en del 
uppmärksamhet, varav jag fann att tillkännagivandet av mig var nödvändig för att min närvaro 
skulle påverka så lite som möjligt. Men på grund av att jag satt vid ett bord tillsammans med 
några pensionärer under mötet kan det vara så att jag ändå har påverkat den sociala interaktionen, 
genom att deras uppförande och samtalsinnehåll kan ha anpassats till följd av min närvaro. 

Tillsammans med den information som presenterades och mina iakttagelser av de cirka 40 
närvarande medlemmarna anser jag att mina båda observationer frambringade betydelsefullt 
material att söka vidare på. Några av de frågeställningar som kom ur observationerna och 
användes i de första intervjuerna är: Varför söker sig pensionärer till föreningar? Vad har samhället för 
bild av en pensionär? Känner man sig gammal som pensionär? Är pensionärer nöjda över sin situation? Hur gör 
en pensionär för att utvecklas som människa?  
 

Intervju och analys 
Ytterligare specificering av syftet krävdes på grund av att studiens knappa omfång inte gav 
utrymme till jämförelser mellan kön, klass och etnicitet. Därför riktades intresset mot svenska 
kvinnor som varit verksamma inom den offentliga sektorn, så som vård eller skola. Detta är 
yrken som ofta är kvinnodominerade och där inkomst och arbetsuppgifter är någorlunda lika. 
Det är även yrken där kvinnor tenderar att arbeta länge på samma arbetsplats och därmed lättare 
kan identifierar sig med yrket. För att komma i kontakt med mina informanter vände jag mig till 
kommunens personalavdelning och deras pensionsansvarig. Jag presenterade syftet med studien 
och förklarade vilka kriterier jag hade för informanterna. Hon kom i samråd med sin chef fram 
till att hon skulle kontakta pensionärerna för att få deras medgivande innan hon lämnade ut några 
uppgifter till mig. Hon blev min så kallade grindvakt, den person som stod mellan mig och mina 
                                                 
101 www.vr.se (2006-03-27 kl. 10.51) 
102 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (2002 Malmö) Liber Sid. 286 
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informanter103. Jag upplevde plötsligt att mitt uppförande som person blev viktigt och att jag var 
tvungen att vinna hennes förtroende och tillit för att få tillgång till den information jag sökte. De 
etiska förhållningsregler jag följer i denna studie blev därmed avgörande.  Hon ansåg att det var 
viktigt att informanterna var informerade om att deras medverkan var fullständigt frivillig och jag 
betonade att de även skulle anonymiseras genom hela studien. 

Jag kom i kontakt med tre informanter vilket jag kände var tillräckligt för studiens omfång. 
Före intervjun lämnade jag informationsbrev för att tydligt informera informanterna om studien, 
vem jag är och vilka etiska principer jag följer. Jag genomförde kvalitativa intervjuer, där 
informanternas upplevelser och åsikter var det centrala.104 Intervjuerna utfördes i informanternas 
bostad, detta för att de skulle känna sig bekväma och för att jag skulle få en tydligare bild av vem 
de är. Jag använde en semistrukturerad frågeguide105 som bestod av teman och ett fåtal 
formulerade frågor som byggde på material från observationerna. Emellanåt avvek jag från min 
frågeguide för att ställa följdfrågor och andra väsentliga frågor som kom upp under intervjun. 
Informanterna fick röra sig fritt mellan olika områden i sitt berättande för att jag skulle få en bild 
av vad de tyckte var viktigt och relevant i anslutning till pensioneringen och sitt liv. Hammersley 
och Atkinson betonar i Ethnography att undersökarens viktigaste uppgift under intervjun är att 
lyssna, detta för att kunna fånga och följa upp relevanta utsagor och bibehålla fokus på studiens 
intresseområde.106 Under intervjun kändes allt intressant och berikande för studien men när jag i 
efterhand transkriberade, skrev ut intervjun107, märkte jag att jag inte lyssnat så bra som jag 
hoppats. Jag hade missat många väsentliga ingångar till en djupare förståelse och intervjun hade 
blivit onödigt lång då jag inte förmått hålla informanten till ämnet. Jag ställde en del ledande 
frågor för att förmå informanten att reflektera över sitt liv och sin förändrade situation. 
Intervjufrågorna färgades även av min förförståelse och av att jag förväntade mig en viss sorts 
svar, vilka jag inte alltid fick och anser därför att jag inte kan ha påverkat informanterna i allt för 
stor utsträckning. Intervjusituationen lättades av många skratt och jag upplevde det som att 
informanterna trivdes och njöt av att få berätta om sitt liv för en ung och intresserad person. 

Analysmetoden jag använde mig av är Grundad teori vilket är en teorigenererande metod, 
där syftet är att utveckla idéer genom att systematiskt insamla, bearbeta och analysera data. Dessa 
idéer omformuleras regelbundet allt eftersom kunskapen växer.108 Efter insamlingen av data, 
genom observationer och intervjuer, följer kodning och etikettering då undersökaren ställer 
frågor till sina data och benämner ett par ord eller en mening som en företeelse eller händelse. 
Koderna sorteras och samlas i kategorier för att bilda begrepp och idéer. Därefter fortsätter 
insamlingen och kodningen av data tills en teoretisk mättnad nås och undersökaren känner att 

                                                 
103 Martyn Hammersley, Paul Atkinson Ethnography – Principles in practice. (1995 London) Sid.34, 63-64 
104 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (2002 Malmö) Sid. 300 
105 Ibid. Sid. 301 
106 Martyn Hammersley, Paul Atkinson Ethnography – Principles in practice. (1995 London) Sid. 153 
107 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (2002 Malmö) Sid. 310 
108 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (2003 Stockholm) Sid. 5 
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nya data inte längre tillför något.109 Grundad teori som metod upplevde jag som tidskrävande och 
omständlig men samtidigt innebar det en grundlig genomgång av materialet vilket gav mig en 
större kännedom om vad informanterna uttryckt. Genom kodningen och etiketteringen kunde jag 
ibland uppfatta det som yttrandes lyftes ur sitt sammanhang. Detta kunde påverkade dess innehåll 
och betydelse, varav jag ständigt återgick till hela intervjun för att se uttalandet i sin rätta kontext. 
Användandet av grundad teori som analysmetod hjälpte mig att höja mitt material från en 
empirisk till mer teoretisk nivå och jag upplevde att det genom denna metod var lättare att göra 
en någorlunda objektiv analys av informanternas utsagor.  

 
 

Presentation av informanter 
De informanter som bidraget med sina upplevelser och åsikter om livet som nybliven pensionär 
är tre kvinnor i 67 års ålder, som varit pensionärer i cirka två år och som gick i pension för att de 
själva ville. I följande presentation av informanterna använder jag mig av fingerade namn vilka 
kommer att följa informanterna genom hela uppsatsen. 

Anita Karlsson är 67 år och har jobbat inom hemtjänsten som vårdbiträde i cirka 15 år. 
Hon trivdes bra med arbetskamraterna och med vårdtagarna. Hon tyckte om den sociala biten i 
sitt yrke vilket hon kände att det inte fanns tid till under hennes sista år på grund av 
nedskärningar och var därför glad över att gå i pension. Anita har jobbat extra som timvikarie, 
under sitt första år som pensionär, tills kommunen sa ifrån att hon inte längre fick. Hon har varit 
gift i 45 år med en lantbrukare, nu har deras son tagit över lantbruket, men Anita och hennes 
man lever kvar på gården. De har även två flickor och sammanlagt fyra barnbarn som de ofta 
passar. Anita har några få, nära vänner, som hon känt i nästan hela sitt liv. Hon beskriver sig själv 
som lugn och pålitlig. Hon älskar att vara ute i naturen och hon odlar mycket i trädgården. Hon 
simmar regelbundet med en före detta arbetskamrat. De stora förändringarna hon gjort sedan 
hon blev pensionär var att åka till Norge för att hälsa på en av sina döttrar under nästan en 
månads tid och att börja på en vävkurs.  

Birgitta Andersson är 66 år och har också jobbat inom hemtjänsten fast som mottagare 
och förmedlare av trygghetslarm under nattetid. Hon trivdes bra med sitt yrke och sina 
arbetskamrater men poängterar att hon lämnade yrkesrollen när hon gick hem från arbetsplatsen. 
Nattskiftet styrde hennes sociala liv mycket då hon måste anpassa sin dygnsrytm efter arbetet och 
hon kände därför att pensionen var en positiv förändring. Birgitta är skild sedan 20 år tillbaka och 
har valt att leva ensam sedan dess. Hon har tre döttrar och sju barnbarn, vilka hon träffar och 
umgås med regelbundet. Hon har även många vänner som hon har känt och umgåtts med i 
många år. Birgitta beskriver sig själv som positiv, sprallig, glad, öppen och intresserad av mycket. 
Hon cyklar vart hon än ska, hon läser mycket och löser alltid de svåraste korsorden. Hon säger 
att hon alltid har något på gång och de stora förändringarna hon gjort som pensionär var att resa 
till USA för att hälsa på ett systerbarn, att köpa en dator och att börja på yoga. 
                                                 
109 Ibid. Sid. 34-43 
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Cecilia Larsson är 67 år och har jobbat som lärare i svenska på mellanstadiet i cirka 15 år. 
Arbetet har betytt väldigt mycket för henne och hon erkänner att hon har en väl utvecklad 
yrkesroll. Cecilia började arbeta redan när hon var femton år och har varit självförsörjande sedan 
dess. Hon känner att hon har gjort sitt och ville därför gärna gå i pension. Hon har aldrig varit 
gift och har själv tagit hand om sin son. Han har nu två egna barn, en flicka och en pojke som 
gärna umgås med sin farmor. Cecilia har några få, nära vänner som hon träffar regelbundet, 
annars trivs hon bra i sitt eget sällskap. Hon beskriver sig själv som stark, påstridig, envis, nyfiken 
och positiv. Hon läser i snitt två böcker i veckan och hon syr och handarbetar mycket. Hon 
älskar att vara ute och promenera i naturen och de stora förändringarna hon gjort som pensionär 
var att köpa ett sommarställe, börja dansa linedans och att börja spela cittra. 

 Studien bygger på dessa informanters berättelser och redogörelser för hur de upplever sin 
pensionering och sitt liv som pensionär. Deras upplevelser färgas av vilka de är och vilka 
erfarenheter som har följt dem i livet fram till pensioneringen. Dessa livsvillkor berör och bidrar 
till studiens slutliga resultat och är därför viktiga att reflektera över. Cecilia Larsson och Birgitta 
Andersson som har valt att leva ett självständigt liv utan män skulle kunna känna att de nu, när de 
inte längre har den dagliga interaktionen med arbetskamraterna, upplever en påtaglig ensamhet 
och därför engagerar sig mer i barn och barnbarns liv. Eller är de vana vid att leva själva och att 
alltid ha många olika aktiviteter och sysselsättningar på gång att de anser att de nu äntligen hinner 
med allt de vill? Anita Karlsson som lever tillsammans med sin man kan ha varit nöjd med den 
sociala samvaron som arbetslivet tillsammans med mannen gav henne tidigare och blir nu därför 
rastlös av tillvaron med endast mannen som sällskap. Eller trivs hon som pensionär och njuter av 
det nya stillsamma livet tillsamman med mannen? Anita har även jobbat extra efter sin 
pensionsdag, vilket kan har gjort att hon har fortsatt att känna sig delaktig och behövd av 
arbetsmarknaden, när arbetskamraterna har ringt för att de behövt mer personal. Har hon då 
kunnat ta till sig av pensioneringens villkor och accepterat det nya liv som pensionen kan 
innebära?  
 

Analytiska teman 
Genom min analys, enligt Grundad teori, av data från mina observationer och intervjuer har jag 
kommit fram till fyra framträdande teman. Dessa har varit genomgående i alla informanternas 
utsagor och bildar en gemensam röd tråd genom deras upplevelse av pensioneringen. Dessa 
teman är informanternas känsla av att de inte påverkas och förändras av pensioneringen, den 
frihetskänslan som de menar att pensioneringen ger, samt hur de i förhållandet till bilden av den 
äldre pensionären strävar efter en fortsatt utveckling. 
 

Teoretisk förankring 
I analysen kommer jag att använda litteratur och teorier kring pensionärer och åldrande för att 
kunna belysa de fenomen kring pensioneringen som jag kommer att framföra i analysen. Owe 
Ronström, docent vid Institutet för folklivsforskning på Stockholms Universitet, har gett ut 
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antologi Pigga pensionärer och populärkultur (1998) vars syfte är att finna en gemensamma svensk 
pensionärskultur. Jag använder mig främst av Ronströms inledande uppsats, med samma namn 
som antologin, där han beskriver antologins gemensamma teorier och frågeställningar. Samt 
socialantropologen Karin Wahlströms uppsats ”Resa med vuxen smak” är av intresse för mitt 
arbete då hon studerat och intervjuat en grupp pensionärer under en bussresa. Lars Tornstam, 
professor i sociologi vid Uppsala Universitet, ägnar sig främst åt åldrande människors totala 
situation och hans bok Åldrandets socialpsykologi (2002) ger en orientering av teorier och forskning 
kring åldrande på en individ-, samhälls- och socialpsykologisk nivå.  

För att förklara och förtydliga pensioneringens möjliga påverkan på identiteten kommer jag 
att använda mig av professorerna i sociologi, Peter L. Berger och Thomas Luckmanns 
socialisationsteori ur deras bok Kunskapssociologi (1979) där de beskriver hur identiteten skapas och 
vidmakthålls. Professorn i sociologi vid Sheffields Universitet, Richard Jenkins, har skrivit boken 
Social Identity (2000) som jag främst kommer att använda för att ge förståelse för hur vi genom 
kategorisering tillskriver individer speciella identiteter och egenskaper, samt hur detta påverkar 
individens självuppfattning. 

Identitet och identitetsskapande för mig är en process som ständigt skapas, formas och 
vidmakthålls i socialt samspel med andra. Identiteten utarbetas främst i den tidiga barndomen 
genom föräldrarna och syskon, då barnet lär sig förstå vem den själv är och hur verkligheten är 
inrättad. Men det finns ingen fast identitet utan den är i ständig förändring och konstrueras 
genom individens kontinuerliga ifrågasättande av sig själv och av hur andra ser henne. Vi kan inte 
själva välja vår identitet utan den skapas utifrån de kategorier och rollbeskrivningar som vi 
tilldelas av omgivningen. Bland annat kategorier som kön, etnicitet och ålder har medföljande 
kontextuella identitetsbeskrivningar om hur vi bör agera och genom dessa definieras vi av oss 
själva och av andra. 
 

En frihetskänsla som krävde förberedelse 
Pensionär och pensionering är positiva ord för samtliga informanter och de beskriver 
pensioneringen som en positiv upplevelse. Pensioneringen är en tid som de njuter av och är 
otroligt tacksamma för. De känner att de verkligen vill kunna ta tillvara på den underbara 
möjlighet, som de menar att pensioneringen är. Den skapar möjligheter att kunna göra allt det 
som de tidigare drömt om att göra men aldrig haft tid med, och det är det som gör 
pensioneringen så fantastisk. Informanterna menar att de upplever att de fått tiden som en gåva, 
som de nu själv får råda över och att detta skapar en känsla av frihet. Vid flera tillfällen under 
intervjuerna gjorde alla tre informanterna uttalanden som ”nu har jag tiden”, ”nu finns tiden” och 
”nu har jag tid”, vilket visar att tillgängligheten till tiden är en betydande del i deras upplevelse av 
pensionering. Birgitta Andersson beskriver pensioneringen så här:  
 

Tid att göra det jag har lust med. Tid att… inte göra sådant jag inte vill. Tid att välja vad 
jag vill göra eller inte göra. Jag kan gå en hel dag och inte göra någonting och tycka det 
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är så härligt och sen kan jag hålla på med det och det och det och det är också härligt. 
Det tycker jag att det är. Det är en tid av frihet skulle jag säga. 
 

Denna frihetskänsla frambringas även av det egna ansvaret som informanterna känner att de som 
pensionärer har över sin tid. Informanterna förklarar att de tidigare upplevde att deras tid styrdes 
väldigt mycket av jobbet och klockan. Det var tider att passa och arbetspass att anpassa sig efter. 
Nu kan de själva disponera tiden som de vill och de har nu chansen att kunna vara spontana och 
flexibla. De kan resa bort när de vill utan att kontrollera med andra om när det skulle passa. 
Denna frihet som informanterna upplever är något som Cecilia Larsson menar är omöjligt att 
uppleva i en tidigare del av livet eftersom pensioneringen innebär ett väldigt annorlunda 
levnadssätt. Hon säger att hon har jobbat och gjort sin insats för samhället och nu som pensionär 
är det inte längre någon som begär något av henne och hon får sköta sig själv och göra vad hon 
vill. Det är detta som gör pensioneringen så suverän anser Cecilia. 

Pensioneringen var något som alla tre informanterna såg fram emot och de var inställda på 
att lämna arbetet och att gå i pension. De hade inga förväntningar på hur tiden som pensionär 
skulle bli, annat än att få känna sig ledig och att få disponera sin tid själv. Men de kände att deras 
tillvaro ändå skulle komma att förändras och att tiden som pensionär skulle bli betydligt 
annorlunda mot hur de hade haft det tidigare. Därför började de under sista året som 
yrkesverksamma att mentalt förbereda sig inför pensioneringen. Samtliga av informanterna 
trivdes väldigt bra på sina arbetsplatser och med sitt yrke men de berättar att under den sista tiden 
kändes det av olika anledningar inte lika roligt längre och pensioneringen framstod därmed som 
en annalkande ljuspunkt i tillvaron. Birgitta Andersson berättar att hon medvetet gjorde jobbet 
och arbetet till något negativt och då framstod pensioneringen som en positiv händelse. 

 
Jag har ju förberett mig i ett helt år. Jag tror att man måste mentalt förbereda sig för det 
blir ju stor skillnad. Och då var jag sån att jag tog fram de negativa sakerna som jag 
slipper göra. […] det är sista hösten jag behöver cykla till jobbet halv nio på kvällen när 
det är halt. Det är sista vintern jag behöver cykla i massa snö och halka. 

 

På detta vis skapade Birgitta negativa associationer till arbetet och det kan då vara enklare att 
acceptera pensioneringen. Även Anita Karlsson producerade negativa tankar om arbetet, fast inte 
lika medvetet som Birgitta, och hon berättar att på grund av nedskärningar och omändringar 
inom äldrevården hade arbetet blivit stressigt och det kändes inte lika roligt längre. Cecilia 
Larsson kände att arbetet i skolan på slutet var tungt och tröttsamt och hon säger att hon 
upplevde att hon hade tappat gnistan för det. Cecilias mentala förberedelse bestod däremot av en 
annan teknik än Birgittas och Anitas. 
 

[…] jag satte igång direkt med att vara väldigt aktiv och jag hade bestämt vad jag skulle 
göra. Under höstterminen då under sista terminen jag jobbade då hade jag i stort sätt 
planerat hela min vårtermin, vad jag skulle göra sen när jag var ledig. Så jag hade 
preparerat mig för det här. 
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Cecilia Larsson planerade sin tid efter pensionsdagen och fyllde den med olika aktiviteter och 
sysselsättningar som till exempel träslöjdskurser, läsecirklar, linedans och även en aktiv roll inom 
PRO, där hon hade lovat att leda en studiecirkel. Förhoppningen kan ha varit att genom att 
fortsätta vara aktiv och engagerad i andra människors liv inte känna av den förändring och den 
yrkesförlust som pensioneringen faktiskt medför. Det är tydligt att dessa två tekniker av mental 
förberedelse inför pensioneringen var ett sätt att förhålla sig till den okända förändring som dessa 
kvinnor stod inför. Lars Tornstam förklarar i Åldrandets socialpsykologi (2005) att det finns väldigt 
få av samhället skapade fasta förväntningar och normer som kan guida den nyblivna pensionären 
i sin anpassning till sitt nya liv. De normer som finns till hands handlar ofta om att de bör lämna 
plats åt yngre på arbetsmarknaden och om hur de ska förhålla sig till sina barnbarn, men detta är 
inga normer som på ett effektivt sätt hjälper pensionären att strukturera sin vardag. Tornstam 
menar att åldringsrollen är något man kommer oförbered till utan någon grundläggande skolning 
eller förberedning i hur man bör vara och bete sig.110 Karin Wahlström som är socialantropolog 
vid Stockholms universitet skriver i ”Resa med vuxen smak” (1998) att pensioneringen är en 
intressant passage där en individ går från att ha varit yrkesverksam ena dagen till att kastas in i 
ålderdomen nästa dag. Pensioneringen är en snabb övergång samtidigt som det innebär en otydlig 
statusförändring för individen där det inte finns någon markerad övergång.111 Birgitta Andersson 
och Anita Karlsson valde att markera sin förändring från yrkesverksam till pensionär med en resa. 
Birgitta hade under en längre tid planerat och sparat för att under sin första tid som pensionär åka 
med sin syster till USA för att hälsa på ett systerbarn. Anita tog ut sin resterande semester i 
samband med pensioneringen och åkte med sin man till Norge för att under ett par veckor hälsa 
på en av döttrarna och hennes familj. Karin Wahlström fortsätter med att berättar att en sådan 
resa i samband med pensioneringen kan ses som en passagerit där individen får möjlighet att 
komma bort och lära sig förhålla sig till sin nya status och roll som pensionär, utan att bli störd 
eller påmind om den tidigare vardagen och dess mönster, för att sedan lättare kunna anpassa sig 
till sin nya roll som pensionär.112

 

De förblir sig själva 
Informanterna uppger att de inte tycker att deras liv har förändrats speciellt mycket utan det 
fortgår som vanligt förutom att de nu inte behöver gå till jobbet. Cecilia Larsson som varit lärare 
säger att hon har haft sommarlov och andra lov tidigare så det är inget konstigt att vara ledig. 
Även Birgitta Andersson förklarar att hon inte tycker att livet har förändrats: 
 

                                                 
110 Lars Tornstam Åldrandets socialpsykologi (2005 Stockholm) Sid.139-143 
111 Karin Wahlström ”Resa med vuxen smak” ur Pigga pensionärer och populärkultur red. Owe Ronström (1998 
Stockholm) Sid.83 
112 Karin Wahlström ”Resa med vuxen smak” ur Pigga pensionärer och populärkultur red. Owe Ronström (1998 
Stockholm)  Sid.82-85 
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Jag tycker inte att det är något konstigt det här med att bli pensionär. Jag har haft lediga 
dagar i veckor tidigare så jag är van vid att vara ledig på dagarna så det är inte så stor 
skillnad. Det känns ungefär som om jag skolkar från jobbet. Härligt. 

 

 Birgitta har jobbat på natten vilket kan ha gjort att hon är van vid att vara ledig när andra arbetar 
och detta kan förklara hennes upplevelse. Birgitta fortsätter med att säga att pensionärslivet inte 
är något som kommer att påverka eller förändra henne, bara för att hon blivit pensionär och har 
mer tid så är inte det något som kommer att inverka på hennes självbild. Owe Ronström skriver i 
”Pigga pensionärer och populärkultur” (1998) att detta är ett vanligt uttalande av pensionärer, de 
vill gärna framställa sig själva som oförändrade. Resten av samhället kan tycka att pensioneringen 
är en avgörande gräns som borde påverka en individ avsevärt men pensionärerna själva uppfattar 
det inte som något speciellt, utan menar att livet fortsätter precis som vanligt. Det gör också 
under deras fritid, då de fortsätter att besöka familj och vänner, gå på promenader, och andra 
fritidsaktiviteter som de även hade som yrkesverksamma. Men Ronström förklarar att 
pensioneringen får sin betydelse i kontrast till arbetet, som i samhället hyllas för sin effektivitet, 
förtjänst och nytta och då framstår pensionärens icke-arbetande som något negativt. Detta är 
även en anledning till varför nyblivna pensionärer fyller sina lediga dagar med många olika 
aktiviteter för att på så sätt upprätthålla gränsen mellan fritiden och den arbetande tiden menar 
Ronström.113 För Birgitta Andersson som jobbat natt och inte följt samma fasta arbetstider som 
majoriteten av samhället gör, har inte detta med att behålla en gräns mellan arbetstid och fritid 
varit ett dilemma. Hennes gräns var även tidigare flytande och framstod som annorlunda 
gentemot ordinära arbetstider, varav Birgittas upplevelse av att inget har förändrats är förstålig. 
Birgitta har inte fyllt sina dagar med några fasta aktiviteter därför att hon tycker om att kunna 
vara impulsiv och flexibel. Hon trivs med att kunna hälsa på sina syskon eller sina barn och 
barnbarn och att nu känna att hon har möjlighet att stanna några dagar utan att förväntas vara 
någon annanstans.  

Anita Karlsson, som även hon har haft någorlunda flytande arbetstider då hon vissa dagar 
började på eftermiddagen, påbörjade en vävkurs efter pensionsdagen och säger att ”där kan jag 
sitta bort mycket tid”. Anita umgås också mycket med vänner, familj och barnbarn men är den 
enda av informanterna som uttalat att hon upplever att hon har mycket tid att fylla ut och att hon 
kan känna sig rastlös över all den lediga tiden. Hon har fortsatt jobba efter pensioneringen och 
tyckt om att behålla kontakten med arbetskamraterna och vårdtagarna. Hon berättar att hon trivs 
med att träffa andra människor och att få del av deras livsöden. Hon har funderat på att gå med i 
Röda korset och genom dem fortsätta att besöka och hjälpa sjuka och ensamma åldringar. För 
Anita verkar bevarandet av gränsen mellan arbetstid och fritid vara viktig för att hon ska trivas 
med sin tillvaro som pensionär, samtidigt som hon inte är beredd att fullständigt släppa sin 
yrkesroll. Även Cecilia Larsson vill behålla gränsen mellan arbetstid och fritid för att, som hon 
säger, inte lägga av och tappa engagemanget och intresset för sig själv och omvärlden. Hon 
                                                 
113 Owe Ronström ”Pigga Pensionärer och populärkultur” ur Pigga Pensionärer och populärkultur (1998 Stockholm) 
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planerade och fyllde ihärdigt sin första tid som pensionär med olika aktiviteter och gick flitigt på 
PROs studiecirklar och hade tänkt sig en aktiv roll inom föreningen, när hon sedan märkte att alla 
de andra verksamma pensionärerna var betydligt äldre än hon och att de var långsamma och 
omständliga kände hon att föreningslivet får vänta tills hon blir äldre. Hon går fortfarande på 
läsecirklar, dansar linedans och spelar cittra i PROs regi men hon är inte längre lika orolig att hon 
ska tappa bort sig själv om hon inte är aktiv och flitig tillsammans med andra människor under 
arbetstid. Yrkesrollen och jobbet betydde väldigt mycket för henne och i flera år var det arbetet 
med eleverna som engagerade henne mest och hon anser att lärarrollen är en integrerad del med 
vem hon är, men till skillnad från Anita behöver inte Cecilia engagera sig för att även 
fortsättningsvis få sin identitet som delvis lärare bekräftad. 
 

[…] det har man fast i, det sitter i hela tiden, det sitter kvar och det märks utåt. Jag är 
fortfarande som när jag var lärare. Det var några ungdomar som var stökiga och 
högljudda på bussen och då sa jag till dem att de skulle sköta sig. Då var det en kille som 
undrade om jag var lärare. Han tyckte han kände igen tongångarna från skolan alltså. Så 
det sitter väl kvar. 

 

Peter Berger och Thomas Luckmann skriver i Kunskapssociologi (1979) att bekräftelse från okända 
personer i vardagliga kontakter, som i Cecilias fall, är viktigt för en individs känsla av vem hon är. 
En individs identitet skapas och formas genom interaktion med andra och för att en individ ska 
kunna vidmakthålla sin självkänsla och identitet krävs både känsloladdad bekräftelse av 
signifikanta andra och alldaglig bekräftelse av mindre betydelsefulla andra. De mindre 
betydelsefulla andra är de du möter på bussen eller står framför i varuhusets kassa och de 
signifikanta andra är de som en individ har känslomässiga band till, oftast någon i familjen men 
det kan även vara en nära vän. Det är de närstående som har den centrala rollen i skapandet och 
vidmakthållandet av en individs identitet, men deras bekräftelse måste överensstämma med de 
okändas.114 Cecilia Karlsson umgås gärna med sina tonårsbarnbarn och tycker om att höra dem 
berätta om skolan och att tillsammans med dem kunna följa och diskutera nya direktiv och 
förändringar som sker inom skolvärlden. Hon får då höra barnbarnen berätta hur de som elever 
uppfattar en händelse, men hon får även möjlighet att använda sina kunskaper som lärare när hon 
förklarar varför en viss förändring har ägt rum. Berger och Luckmann förklarar att det är genom 
de vardagliga samtalen med våra signifikanta andra som vi kan bevara vår identitet. Dessa samtal 
formas av ett sammanhang som återger de rutiner och kunskaper som skapat individens 
identitet.115 Genom att Cecilia i sina samtal med sina barnbarn använder samma språk och 
samtalston som när hon var lärare och att hon med hjälp av sina tidigare yrkeskunskaper förklarar 
skolans struktur, förmedlar hon sin lärarroll till sina barnbarn samtidigt som hon då vidmakthåller 
och bekräftar sin identitet. Men eftersom Cecilia inte längre befinner sig i den miljö eller ofta 
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umgås med närstående arbetskamrater som delar hennes yrkeskunskaper kommer hennes 
yrkesroll att blekna över åren. Berger och Luckmann berättar att avbrott i känsloladdade samtal 
med personer som delar och bidrar med de kunskaper, rutiner och normer som format 
identiteten hotar dess vidmakthållning.116 Något som Anita Karlsson redan upplever då hon inte 
längre får sin yrkesroll bejakad utan känner att den håller på att tyna bort, vilket kan gör att hon 
söker bekräftelse genom främmande personer, platser och omständigheter när hon fortsätter att 
besöka vårdtagarna. För att tolka Berger och Luckmann så räcker inte denna utomstående 
försäkran. De förklarar att de signifikanta andra delvis bygger sin identifikation av individen på 
den identifiering som omgivningen gör och på samma sätt som omvärlden påverkas av de 
närståendes förändrade syn av individen så förändras familjens bild av henne om de mindre 
betydelsefulla andra betraktar henne på ett annorlunda vis.117 Så genom att Anitas arbetskamrater 
och familj nu ser henne som pensionär kan det vara svårt för Anita att bevara sin yrkesroll och 
inte enbart framstå som en mormor eller farmor.  

Alla tre informanterna berättar att de som pensionärer har mycket större möjligheter att 
träffa sina närstående. De har tid att åka för att hälsa på sina syskon, de kan träffa sina vänner 
oftare och deras barn och barnbarn kommer flitigt på besök. Genom att de nu umgås och är 
mycket tillsammans med sin familj och sina närmsta vänner och att de känner att de nu har tid att 
kunna engagera sig mer i deras intressen och liv, så kommer identitet inte påverkas och förändras 
avsevärt mycket av pensioneringen. Som jag skrev tidigare förklarar Berger och Luckmann att 
identiteten formas och vidmakthålls genom interaktion med våra signifikanta andra och genom 
deras och omgivningens uppfattning av oss. Cecilia Larsson berättar att hennes barnbarn ofta 
kommer på besök och att de har insett att hon är mer tillgänglig nu. 

 
Barnbarna hör ju av sig mera nu än vad de har gjort förut. Dels är de ju äldre nu och så 
för att de vet att jag är hemma. Som flickan hon är ofta här på tisdagarna för då har hon 
sådan här tid till förfogande. Och då brukar hon komma hit och vi äter lunch tillsammans 
och hon är här. […] De kan ju utnyttja inom citationstecken mer nu på ett annat sätt för 
de vet att jag är här. Är det något de behöver ha gjort eller någonting så vet de att jag kan 
ställa upp direkt på stubinen egentligen, va. Så på så sätt har de noterat att jag är hemma 
och inte jobbar. 

 

Denna tillgänglighet blir en ömsesidig uppfattning som bidrar till att identiteten bekräftas av bland 
annat barnbarnen, som samtidigt uppfattar sin mormor eller farmor som mer öppen, intresserad 
och social. Birgitta Andersson berättar att hon verkligen njuter av umgänget med sina barnbarn. 

 
[…] bara att se blicken på dem när man kommer: - Mormor! med kärlek i ögonen. Det är 
ju ett väldigt slitet uttryck det här livets efterrätt är barnbarn. Och det är så alltså. Och det 
kan man inte förstå förrän man har egna barnbarn. För de kan man ha ett tag sen när det 
blir jobbigt och jag vill göra någonting själv så är jag själv igen. Nu är de ganska stora 
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ungarna så att nu är de ju inget jobbiga de är ju bara underbart sällskap. Man är ju inte 
barnvakt man är ju sällskapsdam. 
 

Mormors- eller farmorsrollen och deras intresse för sina barnbarn är en av de få tydliga 
rollförväntningarna som samhället riktar speciellt mot pensionärer och äldre. Lars Tornstam 
beskriver en roll som givna beteenden och handlanden som vi väntar oss ska utföras av en viss 
individ i ett visst sammanhang. Människor i vår omgivning riktar olika förväntningar mot oss om 
hur vi ska bära oss åt och bete oss. Vi riktar även dessa förväntningar mot oss själva och vi 
anpassar och rättar oss efter dem. Rollförväntningar är olika från sammanhang till sammanhang 
och från individ till individ, menar Tornstam, vilket innebär att vi har olika förväntningar på 
kvinnor och män, på unga och gamla. En individ spelar oftast flera olika roller samtidigt, bland 
annat kan en kvinna både vara barn och mamma samtidigt som hon är maka. Vissa av våra roller 
är tillskrivna utan att vi kan göra något åt det och andra roller har vi förvärvat till exempel genom 
vårt arbete.118 Mormors- eller farmorsrollen framstår som en blandning mellan tillskriven och 
förvärvad rollförväntning då både informanterna och deras barn och barnbarn ser dem som 
mormor eller farmor och förväntar att de ska umgås mycket med barnbarnen och vara 
intresserade av deras liv och aktiviteter. 
 

Rädslan att förfalla ger en fortsatt utveckling 
Alla tre informanterna har en medveten och tydlig uppfattning om hur samhällets allmänna bild 
av en pensionär ser ut och hur samhällets inställning till pensionärer och äldre visar sig. Denna 
bild beskriver en pensionär som någon som knuffar och tränger sig förre i kön, som alltid ska 
sitta och ta upp plats på bussen eller tåget och som inte längre bidrar till samhället utan bara 
kostar pengar. Pensionären har alltid bråttom och mycket tider att passa, vilket är oförståeligt för 
samhällets yngre invånare som anser att en pensionär har all tid i världen och kan passa på att 
handla när andra arbetar. Detta är en bild som även informanterna har om pensionärer och äldre. 
Cecilia Larsson berättar att är det någon som knuffar henne i en kö och försöker tränga sig förre 
så kan hon tänka, att det är nog en pensionär. Richard Jenkins skriver i boken Social Identity (2000) 
att vi människor kategoriserar varandra till olika fack eller kategorier för att skapa ordning i vår 
sociala omgivning. Genom att placera en individ i en viss kategori framställer och tecknar vi en 
bild av denna och tror oss då veta hur individen är och vad vi ska förvänta oss av den. En 
kategoris sammansättning och innehåll definieras och bestäms utifrån av den som utför 
kategoriseringen, tillskillnad från en grupp som fastställs inifrån i relationen och samhörigheten 
mellan medlemmarna. Jenkins berättar att en individ inte alltid behöver vara medveten av den 
kategorisering som den utsätts för, fast vanligast är att individen uppfattar sin kategorisering och 
vet vilka förväntningar detta medför. En individ kan även av omgivningen bli inordnad i en 
kategori utan att själv uppleva att hon motsvarar de kriterier som placerat henne där, men så fort 
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individen känner tillhörighet och gemenskap med de övriga i kategorin har hon accepterat sin 
kategorisering vilket leder till en gruppidentifikation.119  

Birgitta Andersson tror att den bild som finns av pensionärer beror på okunskap och att 
personer i allmänhet inte vet vad det innebär att vara pensionär. Hon avslutar med att poängtera 
att denna bild inte angår henne utan att hon utgår från sig själv. Samtidigt säger hon att alla 
hennes vänner är betydligt yngre än hon själv är för att de i hennes egen ålder verkar så gamla 
och de trivs hon inte med. Hon uppfattar sig själv inte som gammal, hon säger att hon känner att 
”jag är jag och jag är ingen ålder”. Lars Tornstam berättar att pensionärer och äldre ofta delar en 
del av de vanföreställningar som finns kring äldre, men att de anser att det gäller andra och 
utesluter sig själv från denna kategori. Det finns många negativa förtecken kring äldre, skriver 
Tornstam och därför vill pensionärerna inte identifiera sig som gamla och förnekar systematiskt 
sin egen ålder.120 Informanterna vet att de på grund av sin pensionering kategoriseras till 
kategorin de äldre, men detta är något som de vägrar godta och identifiera sig med. Owe 
Ronström skriver om de ”yngre-äldre” och de ”äldre-äldre” samt ”de som har pension” och ”de 
som är pensionärer”. Han berättar att de som är över 80 år oftast inte orkar följa med på olika 
resor och danstillställningar, samtidigt som inte alla pensionärer trivs i sällskap med andra 
pensionärer och med inlevelse deltar i all organiserad pensionärsverksamhet. Ronström förklarar 
att pensionärer idag är en stor och växande grupp som sträcker sig över flera generationer, för att 
vi ska kunna få en begriplig översikt om vem de är måste vi dela in dem i olika skikt och inte dra 
alla över en kam.121 Cecilia Larsson berättade att hon var yngst på PROs träffar och att de som 
var verksamma inom föreningen var gamla och omständliga, samtidigt som hon säger att hon inte 
förstår varför pensionärer måste göra allting i grupp.  

 
[…]lite knepiga saker som jag inte riktigt fattar till exempel det här att de går ut och 
promenerar i grupp. Jag menar det känns som när man pratar om gubbdagis och tantdagis och 
sånt här och jag blir så full i skratt varje gång jag ser. Jag gick med i Pro i läsecirkel förra året. 
De var 18 stycken som gick i grupp. [..] Varför måste man gå i flock sådär? 

 

Hon tror även att det finns en betydligt mer detaljerad bild av vad det innebär att vara pensionär 
och att många nyblivna pensionärer är medvetna om denna bild och anpassar sig efter den. Så 
fort de blir pensionärer så släpper de allt, alla intressen de tidigare haft, allt som de känt ett 
engagemang för och allt det som förut utgjorde deras liv och tillåter sig själv att bli som andra 
gamla, menar Cecilia.  
 

[…] jag har sett det faktiskt hur de, som jag tycker då förfaller, de blir slappa. Jag menar 
det roligaste de har det är att putsa diskbänken (fnittrar) i stort sett va. […] de släpper ju 
liksom, de tillåter sig själv att lägga av med precis allting va och det tycker jag är lite 
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tokigt. […] de är tvärgamla så fort de har gått i pension, då det är precis som att de helst 
struntar i vanlig vett och etikett höll jag på att säga. Ja men det är mycket så, (fnittrar) 
jag har kollat det här va. 

 

Hon fortsätter att berättar att hon ofta tänker på det förfall och att det är som en motivation för 
henne att fortsätta vara engagerad, aktiv och nyfiken på omgivningen och samhället. 
Informanterna framhåller olika källor ur vilka de samlar kunskap om nyheter, 
samhällsutvecklingar och trender, som de anser att en uppmärksam samhällsinvånare bör känna 
till. Dessa källor är oftast nyhets- och andra informationsprogram, det kan vara böcker och 
tidningar men främst är det deras barnbarn. Birgitta Andersson säger att hon känner att hon 
utvecklas mycket genom sina barnbarn, av deras nyfikenhet och intresse till världen. Hon 
berättar att hon köpte en dator efter sin pensionering och att hon har lärt sig använda Internet, 
hon chattar ofta med några av barnbarnen som tillfälligt lever utomlands. Annars säger hon att 
det är korsorden som håller henne alert: ”jag löser bara de svåraste för där tycker jag att jag lär 
mig mycket”.  

Den främsta utvecklingen som dessa kvinnor säger sig sträva efter, ligger på ett mer 
individnära plan och innebär att de ska försöka fokusera mer på sig själv. De har alla tre i många 
år arbetat i människonära yrken och trivts med att vara delaktiga och behövda i andra 
människors liv. Nu försöker de lära sig att vara engagerade och intresserade i sig själva och sitt 
eget välbefinnande, utan att tro att andra blir lidande. Cecilia Larsson berättar att hon ofta får 
intala sig själv att hon inte har lika mycket kraft längre, hon säger ”jag har fått ont i mina leder 
och jag har en försliten rygg och jag orkar inte på samma sätt rent fysiskt och det tar ett tag 
innan man ställer in sig på det alltså”.  Även Anita Karlsson meddelar att hon känner i kroppen 
att hon har arbetat hårt i sitt liv och att åren börjar komma ikapp. Det är bara Birgitta Andersson 
som förklarar att hon inte känner sig gammal, varken i kropp eller i själ, fast hon är medveten 
om att ålderssjukdomarna närmar sig. Alla tre informanterna gör en tydlig önskan om att få 
fortsätta vara friska och skärpta. De har inget emot att leva till över 90 år men oron och rädslan 
för att få ett handikapp eller en demenssjukdom är överhängande. Samtliga är införstådda med 
att det endast är hälsan som kan stoppa dem från att leva det liv de lever idag.  

 

Resultatsammanfattning 
Informanterna beskriver pensioneringen som en period att njuta av och den lediga tiden fylls av 
aktiviteter som de väljer att göra bara för sitt nöjes skull. De livsvillkor som pensioneringen 
medför upplevs inte som speciellt annorlunda mot tidigare och informanterna uppfattar inte att 
de skulle påverkas avsevärt av dem. Informanterna träffar och umgås nu mycket med sina barn, 
barnbarn, syskon och vänner och får genom dem sin identitet ständigt bekräftad och 
vidmakthållen. Men på grund av att de inte i lika stor utsträckning träffar arbetskamrater eller 
befinner sig i sin tidigare arbetsmiljö kommer yrkesrollen att blekna. De rollförväntningar som 
riktas mot pensionärerna handlar ofta om att de ska vara aktiva och engagerade i barnbarnens liv 
och detta är något som informanterna gärna gör. De förklarar att de lär sig mycket och bibehåller 
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sin nyfikenhet till livet genom samvaron med barnbarnen. Informanterna säger sig vara medvetna 
om den kategorisering de utsätts för som pensionärer och vad den innebär, men de vägrar att 
redan infinna sig i ålderdomen och försöker därför sträva efter fortsatt utveckling.  

Identiteten påverkas inte avsevärt av de livsvillkor som pensioneringen innebär eftersom 
livsvillkoren inte uppfattas som speciellt förändrade. Yrkesrollen kommer med tiden att tonas ut 
och då i de flesta fall ersättas av en mormors- eller farmorsroll, vilket kan medföra att identiteten 
med tiden kommer att förändras och informanterna kanske då får en annan syn på sig själv och 
sin tillvaro. 

 

Slutdiskussion 
I denna studie kan vi se att informanterna trivs och njuter av sin lediga tillvaro som pensionärer. 
De är aktiva, engagerade och friska och anser inte att deras liv har förändrats avsevärt på grund 
av pensioneringen. Dagens forskning kring äldre och pensionärer vill ändå visa upp bilden av en 
pensioneringschock. Lars Tornstam skriver i Åldrandets socialpsykologi att studie efter studie 
beskriver friska, välmående och nöjda pensionärer, ändå fortsätter forskare att ge sig ut i fältet för 
att finna svar och förklaringar till pensioneringens negativa effekter.122 Även Owe Ronström 
berättar i ”Pigga pensionärer och populärkultur” om denna ”eländesforskning” där grundvalen är 
äldre som problem och äldre med problem.123 Vad beror detta på? Skulle det kunna vara så att 
forskningen utgår från sina teorier om identitetsskapande, kategorisering eller rollinnehav och 
tror sig genom dem kunna förutspå de negativa förluster som pensioneringen måste innebära? 
Tornstam skriver att för den yrkesarbetande innebär yrkesrollen en hel uppsjö av rollrelationer 
och teoretiskt sett skulle pensioneringen innebära en förlust av dessa vilket borde leda till 
negativa följder.124 Många forskare idag har insett att eländesbilden och pensioneringschocken 
inte alltid stämmer in på verkligheten men den fortsätter ändå att dyka upp. Bilden av den sjuka, 
ensamma åldringen förekommer även i massmedia och i samhällsdebatter, där de yngre, friska 
och pigga pensionärerna ofta osynliggörs. Tornstam förklarar att det inte är media som bär 
skulden till denna felaktiga bild av äldre. Då de enbart förmedlar och förstärker de föreställningar 
som redan finns i vårt samhälle.125 Även jag hade en bild av pensionären som en sjuklig åldring 
och blev överraskad när jag på PROs föreningsmötet fann att medlemmarna inte var 80 år och 
redo för vårdboendet. I mina observationsanteckningar finns påståenden som ”det är vuxna 
människor som träffas, inte gamlingar” och frånvaron av rullatorer fann jag anmärkningsvärt. 
Även informanternas uttalanden om att tillvaron som pensionär inte är så annorlunda och att 
livet fortsätter i det stora som vanligt, gjorde mig besviken. Vad är det då som gör att vi har 
denna begränsade, ofullkomliga och stereotypa bild av pensionärer och äldre? Var kommer den 
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ifrån? Kan det var som Tornstam skriver att vi inte har hängt med i den snabba utveckling som 
de äldre och deras livsvillkor genomgått? Äldre idag är friskare, lever allt längre och har det bättre 
ställt än för hundra år sedan126. Men att hela samhället skulle ha förbisett denna förbättring 
uppfattas som en orimlighet. Tornstam berättar också att det finns äldre människor som ofta ger 
en mer negativ beskrivning av andra äldre än av sig själv127. Så om även en gammal person 
betraktar äldre som sjuka åldringar borde det finnas en bättre förklaring till varför vi har denna 
misärbild av äldre. Vi ser ofta äldre människor som de andra och genom att betrakta dem med 
medlidande, avsky och rädsla skapar vi ett avstånd mellan oss och dem. Är det så att vi själva 
konstruerar denna bild av de äldre och att det är en spegelbild av vår egen ångest och rädsla över 
att bli gammal? I vårt samhälle råder ett ungdoms- och skönhetsideal och där passar äldre och 
åldrande inte in. Är det i vår egen strävan efter att passa in och att leva upp till idealen som vi 
skapar den negativa bilden av äldre, som en stereotyp bild av det som vi absolut inte vill bli?  

Äldre och pensionärer är idag en relativt liten grupp gentemot resten av samhället och syns 
och hörs därför inte tillräckligt för att vi ska kunna skapa oss en helhetsbild av vem alla 
pensionärer är. De vi ser är de som i massmedia presenteras med anledning av att elände och 
sjukdom har ett högre försäljningsvärde än vad de pigga och välmående har. Även i vår egen 
omgivning är det de grå, ihopkrupna åldringarna med rullatorer som vi lägger märke till och som 
får stå som modell för kategorin de äldre, ditt även pensionärer ofta räknas. Skulle vi däremot 
möta en pigg, frisk och relativt nybliven pensionär skulle vi förmodligen räkna honom/henne till 
gruppen medelålders. Då det kan vara svårt att definiera om en person är 63 år eller 68 år. 
Därigenom kan de aktiva och välmående pensionärerna inte påverka på denna begränsade bild 
som vi har av våra pensionärer och äldre. I takt med att 40-talisterna går i pension och att 
gruppen pensionärer växer kommer andel äldre i vårt samhälle att öka och det är kanske det enda 
som kan ändra denna felaktiga eländesbild. 
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Sorgens svarta ansikte – Hur identiteten påverkas när en 
närstående går bort 

 
Linda Eriksson 

 

Inledning 
Förlust av en nära anhörig är ett livsvillkor som påverkar livet på alla tänkbara sätt. Det blir något 
man kämpar med varje dag, fram till sorgen har lagt sig och man kan få en fungerande vardag. 
Detta kommer att påverka identiteten på olika sätt, men framförallt att man lär sig att leva utan 
den man förlorat:  
 

Sorgen är en oundviklig del av livet och väsentlig komponent i den intrapsykiska process, som 
kan leda till psykologisk mognad och skapandet av ett vuxet autentiskt jag. Sorgeprocessen är 
en adaptionsprocess, som medför förändring. Pollock anser att förmågan att kunna sörja är att 
kunna förändra sig. 

 
Det här citatet belyser ett annorlunda förhållningssätt till sorgen, än den allmänna synen på sorg 
och sorgearbete. Sorgen frambringar en slags mognad och förändring av identiteten, särskilt mot 
det vuxna livet. Därför har jag valt att undersöka hur identiteten påverkas av att en närstående går 
bort.  

Uppsatsen inleds med syfte, som sedan följs av ett metodavsnitt innehållande olika delar av den 
metod och etik som använts i studien. Därefter presenteras de teorier och begrepp som har 
använts till analysen. Sedan följer ett avsnitt med resultat och analys för att avslutas med en 
slutdiskussion.  

 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka hur människor ser på hur deras identitet påverkats, genom hela och 
efter sorgeprocessen, när en närstående har gått bort.  

Jag avgränsar mig därmed till informanter som är klara med sorgearbetet, eftersom det är först då 
de kan beskriva hur identiteten har påverkats. 

 

Metod 
Observation 
Mina data har jag fått från kvalitativa intervjuer och observationer.128 Jag inledde hela mitt arbete 
med att utföra en observation på en kyrkogård, för att ha något att senare utgå ifrån. Denna 

                                                 
128 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) 
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kodade jag enligt GT129 och utifrån dessa koder fick jag fram kategorier, begrepp och till slut fyra 
olika teman som användes i utformningen av en intervjuguide130. De teman jag sedan utvecklade 
utifrån kategorierna är: Förändringar i livet, Yttre förväntningar, Egna förväntningar och Reaktion på 
känslorna. Förändringar i livet innebär att jag frågade om hur livet var innan händelsen, vilka 
skillnader som finns mellan då och nu i vardagsliv, socialt liv, känsloliv och synen på framtiden. 
Yttre förväntningar frågade jag exempelvis om hur de uppfattar att andra tycker att man ska må och 
agera. Egna förväntningar bestod av i stort sätt samma frågor som föregående frågeställning, 
skillnaden är att jag ville se hur man själv upplever att man ska må och agera. Den sista 
frågeställningen Reaktion på känslorna innehöll frågor som hur sorgen visar sig konkret utåt, t ex 
gråt, och om man har upplevt någon projektion (överföring av känslor på andra).131

  

Urval och informanter 
Jag har utfört tre intervjuer med tre olika informanter. Dessa består av Kenneth; en medelålders 
man som miste sin fru Marianne i en sjukdom, Karin; en kvinna i 30- årsåldern som miste sin 
pappa i tonåren och Sandra; en kvinna i 20- årsåldern vars bästa kompis miste sin mamma i 
tonåren. Dessa namn är fingerade, vilket gör informanterna anonyma. Jag har valt att endast 
använda förnamn, då det blir mer personligt och ger en mer informell nivå i arbetet.  

Jag använder mig här av två olika sorters informanter, då Kenneth och Karin har beskrivit och 
varit med om upplevelsen i första hand och Sandra i andra hand. Jag valde att använda Sandra 
som informant då jag även ville ha en ytterligare uppfattning om sorgen, som inte var lika 
subjektiv och kom från någon annan än den drabbade. Detta för att kunna resonera ur ett 
annorlunda perspektiv. 

Det var väldigt svårt att hitta informanter då det är ett känsligt ämne. Jag kunde inte gå till 
exempelvis stödgrupper, då mitt syfte är att informanterna ska ha avklarat sorgearbetet. Mitt urval 
blev de människor jag hade tillgång till, exempelvis bekanta och liknande. På så sätt känner jag till 
viss del alla mina informanter, vilket kan ha påverkat deras svar både positiv och negativt. Positivt 
är att de kände sig bekväma och kunde prata på ett mer avslappnat sätt. Nackdelen med detta var 
att det inte sades saker som är självklara för både mig och mina informanter, men inte självklart 
för en tredje part. Dock tog jag detta i beräkning innan varje intervjutillfälle och försökte ställa 
frågor om ”det självklara”. 

 
 

                                                 
129Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, ett teorigenererat forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) och Alan 
Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) 
130 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) och Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 
1997) 
131 Observation 1 
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Intervjuer och litteratur 
Den intervjuguide jag använde mig av består av nyckelord, vilka utgår från de olika teman jag 
utarbetade från observationen. Jag valde att använda mig av Steinar Kvales uppställning av 
intervjufrågor132, då jag anser att dessa gav en bra struktur åt intervjuguiden. Intervjuguiden hade 
jag stor användning av i intervjuerna, då jag antingen tappade bort mig eller för att komma vidare 
i intervjun.  

Min första intervju blev inledande i arbetet och denna hade jag stor hjälp av i det senare skedet 
av undersökningen. Utifrån denna fick jag en utgångspunkt och mitt arbete blev mer strukturerat. 
Eftersom intervjuguiden fungerade så bra i den första intervjun, valde jag att behålla den, då den 
endast fungerade som ett stöd, och jag utformade frågor allteftersom intervjun flöt på.  

Efter alla intervjuerna slutförts kodade jag dessa och kom fram till olika koder, kategorier och 
slutligen teman. Dessa teman beskrivs i resultatdelen.  

Jag har använt mig av en del litteratur och teorier vilka jag har applicerat på mina resultat. Dessa 
teorier är inte några utgångspunkter till mitt arbete, utan endast hjälpmedel och antingen styrker 
eller avstyrker mina resultat. Dessa teorier förklaras närmare i teoridelen.  

Det är viktigt att poängtera att mina data är verkligheten sedd ur informanternas ögon, då detta 
utformar mitt material och därmed tas som sanning. Detta skildrar inte den objektiva 
verkligheten (om det nu existerar någon sådan).  

 

Etik 
Då det ämne jag arbetar med är väldigt känsligt, ur den synpunkten att intervjuer om detta kan 
röra upp väldigt jobbiga känslor hos informanterna, har jag varit väldigt noga med de etiska 
aspekterna jag utgår ifrån. Främst utgår jag från vetenskapsrådet etiska principer133, men jag tar 
även extra hänsyn till mina informanters känslor. Jag har varit väldigt noga med att informera 
dem om att de inte behöver svara på frågor som kan kännas upprörande och besvärliga. Jag har 
även tittat efter tecken på upprördhet under intervjuer. Dessutom har jag ägnat tid till avrundning 
efter varje intervjutillfälle, då informanterna har möjlighet att prata av sig om annat de tänker på. 
Detta för att de inte ska hålla inne med vissa känslor och bli upprivna. De har även informerats 
om att de när som helst får göra en extra intervju eller bara ringa och prata av sig. Det har inte 
uppstått några större problem, varken under eller efter intervjuer. Däremot har en informant 
dragit sig ur innan intervjutillfället, då hon kände att en intervju skulle vara alltför jobbig och 
uppslitande.   

Även mitt val av informanter har en etisk aspekt. Jag har valt informanter som är klara med 
sorgearbetet, dels för att det är en del av mitt syfte och dels för att ämnet inte är lika känsligt och 
upprivande som hos individer som fortfarande befinner sig i sorgearbetet. 

 

                                                 
132 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) 
133 www.vr.se (2006-03-13 15.21) 
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Teoretiska ramar och begrepp  
Johan Cullberg - Traumatisk kris 
Johan Cullberg är psykoanalytiker och ger i sin bok Kris och utveckling (2000) en definition på 
traumatisk kris. Han beskriver den som ”individens psykiska situation vid en yttre händelse som 
är av den arten eller graden att individen fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller basala 
tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron hotas.”134 Han menar också att en traumatisk kris kan 
beskrivas utifrån vilket slags trauma som orsakat krisen och vad händelsen har för personlig 
innebörd och betydelse. Hur man reagerar efter att en närstående har dött beror på vilken roll 
den avlidna har spelat för den drabbade.  Ju starkare relation man hade till den avlidna desto 
större blir konsekvenserna.135  
 

Tom Lundin – Sorg och sorgereaktioner. 
Tom Lundin har gjort en studie för Akademiska sjukhusets institution för psykiatri som heter 
Sorg och sorgereaktioner (1982). Han skriver att ”sorgereaktionen är den utifrån iakttagbara och 
subjektivt upplevda reaktionen hos en sörjande eller förlustdrabbad”. Han menar vidare att 
sorgearbetet är en bearbetning av förlustupplevelsen och att detta krävs för att komma igenom en 
sorg.136    
 

Anna-Liisa Närvänen – Biografiska scheman 
I texten ”Biografiska tider” i boken Temporalitet och Social ordning (1994) skriver Anna-Liisa Närvänen 
om biografiska scheman. Hon förklarar det som en individs planering av sitt livsförlopp, med olika 
obligatoriska modeller, livsfaser. Det finns även så kallade för-givet-tagna eller möjliga livsfaser. 
Hon skriver att ”biografiska scheman utgörs av receptlika versioner av typiska individers typiska 
liv eller delar av liv i ett samhälle samt någon form av instruktioner för hur sådana delar 
sammanfogas i helhet”137. Dessa biografiska scheman förmedlas via både primär och sekundär 
socialisation. Utifrån dessa lever man sitt liv och utför handlingar, både på en kortsiktig och 
långsiktig nivå.138  
 

Richard Jenkins – Social identitet 
Sociologen Richard Jenkins menar i Social identity att identitetsskapandet är en föränderlig process. 
Den pågår genom hela livet och därför finns det inte några statiska identiteter. 
Identitetsskapandet sker i interaktion med andra, alltså mellan hur individen ser sig själv och hur 

                                                 
134 Johan Cullberg, Kris och utveckling (Stockholm, 2000) s.117 
135 Ibid. kap. 13 
136 Tom Lundin, Sorg och sorgereaktioner (Uppsala, 1982) s. 34-35 
137 Anna-Liisa Närvänen, Temporalitet och Social ordning, ”Biografiska tider” Kap 3 (Linköping, 1994) s. 45 
138 Ibid. 
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andra ser på denne. Med andra ord formar individen sin identitet utifrån hur andra betraktar och 
uppfattar denne i samspel med den egna självuppfattningen. 139

 

Berger & Luckmann – Socialisationsteorin 
I Kunskapssociologi – hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (1998) beskriver Peter Berger 
och Thomas Luckmann den process som skapar individens identitet i förhållande till samhället 
och omgivningen samt hur individen socialiseras in i samhället. De två socialisationsprocesserna 
som beskrivs är primär och sekundär. Den primära sträcker sig fram till det att man integreras i det 
utomliggande samhället. Under denna period lever individen endast i familjen, med undantag för 
dagis, och får alla sina normer och värderingar från de signifikanta andra, de mest betydelsefulle 
personerna i individens liv exempelvis mamma och pappa. Under den sekundära socialisationen 
byggs identiteten på med normer och värderingar från omgivningen, och individen integreras i 
olika sociala institutioner, såsom skola, arbetsplatser mm.140 Jag kommer att fokusera på den 
sekundära socialisationsprocessen och de signifikanta andra. 
 

Resultat och analys  
Utifrån min kodning och analys har jag fått fram tre teman, som består av omedelbara känslor och 
sorgereaktioner, vägen ut ur sorgen och det läkta såret. Dessa är gemensamma för de olika 
informanternas upplevelser och ger en bra överblick över hela analysen. Under varje tema finns 
några underrubriker som går in djupare på vissa tankar i arbetet.  
 

Omedelbara känslor och sorgereaktioner 
Den chock informanterna beskriver är omedelbar och överväldigande. De har med andra ord 
drabbats av en traumatisk kris och reaktionerna på denna är individuella, beroende på tidigare 
erfarenheter, identitet hos den drabbade och avlidna och deras förhållande till varandra. Nu 
börjar det så kallade sorgearbetet, för att till slut kunna komma ur sorgen. Den övergripande 
upplevelsen informanterna beskriver består i att hela världen slås i spillror och framtiden trängs 
undan ur medvetandet. Det enda som existerar är nuet och självfokusering. Det finns ett antal 
primära känslor man känner i det här skedet. Bitterheten känner individen främst då 
maktlösheten och hjälplösheten är som störst. Man frågar sig: varför skulle det just hända mig? 
och man vill gärna ha något eller någon att skylla på och kanalisera ilskan och bitterheten mot 
som framträder. Detta kan visas med hjälp av ett citat från Kenneth, där han beskriver den 
bitterhet han kände mot de läkare som haft hand om hans fru i hennes sista tid i livet: 
 

                                                 
139 Richard Jenkins, Social identity (New York, 2005) 
140 Peter L Berger, & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (Falun, 
1998) s.175 
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Läkarna sa ju att det ska ordna sig och, och liknande men jag tyckte att läkarvården var helt 
under. Läkarvården var under all kritik ju längre sjukdomsförloppet varade. Och till slut så 
kunde dom inte göra nånting och då vart ju jag precis förstörd. 

 
På så vis överför han den ilska han kände mot sjukdomen på läkarna. Cullberg skriver att 
”aggressivitet kan ofta uttryckas i form av allmänt krävande (…) med tendens att spela ut ett 
skuldbeläggande beteende”141. Detta gjorde Kenneth för att inte känna maktlöshet, då 
läkarvården går att förändra. Sjukdomen däremot var både Kenneth och läkarna hjälplösa inför.  

Detta hänger starkt ihop med den förtvivlan som uppstår. Individen blir uppfylld av sorg och 
riktar alla tankar mot den avlidna. Tankar som: vad ska jag göra utan min mamma (och liknande)? 
Hur ska jag någonsin kunna gå vidare? dyker upp i medvetandet hos den sörjande. Detta hänger 
även ihop med skuldkänslor som uppstår i den påföljande fasen, då man känner att man inte får 
göra vissa saker, som att skratta och liknande, och ångrar att man gjorde eller inte gjorde vissa 
saker när personen i fråga var vid liv.  

Den sörjande upplever en slags inre tomhet efter den avlidna. Det kan upplevas som att en bit 
av själen har försvunnit eller att det finns ett sår eller hål i själen. Man är inte längre hel i det 
själsliga livet.   

 

Isolering 
Informanterna pratar om hur de drog sig undan från det sociala livet efter dödsfallet. Hela det 
sociala livet och den sociala identiteten förändrades i och med detta, eftersom informanterna 
drog sig undan och förändrade sin sociala identitet. Det talades mycket om att man nu fokuserade 
på sig själv och sina egna känslor. Man orkade inte med att engagera sig i andra helt enkelt. Karin 
berättar om sin mamma och sin familj tiden direkt efter faderns dödsfall:  
 

Nej men att hon hade, hon hade ju fullt upp med sin, ja vi hade alla fullt upp med våran egen 
sorg, så vi kunde ju liksom inte knappt stötta varandra. Så vi kom ju, vi kom ifrån varann på 
nåt sätt, alla, alla i familjen. 

 
Hon berättar vidare om hur hon hanterade omvärlden:  
 

Jag drog mig ju väldigt mycket undan i skolan. Jag var väldigt, jag satt ofta ensam på raster och 
så där och ja, jag drog mig undan väldigt mycket (…) jag ser mig själv som en ensling just 
under den tiden, under sjuan, åttan och nian. Så var jag väldigt mycket borta och väldigt 
mycket, och var jag där så satt jag väldigt ofta ensam.  

 
Karin pratar om att hon ville gömma sig undan från omvärlden. Hon orkade inte handskas med 
de omgivande människorna, då hon hade mycket inom sig att ta hand om själv. Informanterna 
talar om en slags inåtsträvan och inåtfokusering under denna tid. Det enda som räknas är en själv 

                                                 
141 Johan Cullberg, Kris och utveckling (Stockholm, 2000) s. 150 
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och det är det som måste tas hand om i första hand i alla lägen. Den yttre världen är inte lika 
verklig, man behåller inte samma koppling till den under den här tiden, som man gjorde innan 
händelsen. Det blir som en slags utestängning av verkligheten. Yttervärlden nekas tillträde till det 
inre.  Karin förklarar: 
 

Så då, man hamnade alltid i försvarssituationer hela tiden, egentligen gentemot alla. Så man var 
tvungen och hela tiden tänka och försöka skyla det här hela tiden på nåt sätt.  

 
Det bildas ett slags försvar av personligheten och identiteten, då individen vill slippa att försvara 
sitt handlande. Karin vill egentligen inte ställas inför dessa situationer eftersom hon egentligen vill 
gömma sig, men ibland måste hon och då kommer hennes försvarande sida fram. Hon vill inte 
visa att hon är sårbar och skapar på så sätt en mur mot omgivningen.  

Isoleringen från omvärlden innebär också en slags alienering för individen. Informanterna 
pratar om att de blir främmande för den verklighet som innan händelsen var så självklar. Helt 
plötsligt är denna inte så självklar längre. Döden har fått ett ansikte. Döden finns på riktigt och 
den kan slå till var som helst och när som helst. Med döden kommer en rädsla. Den består 
mycket av att inte hinna med det man vill göra av livet och av att förlora andra nära anhöriga. 
Kenneth menar att han är beredd på att bli sjuk själv, däremot skulle han bli förtvivlad om ännu 
en nära anhörig skulle insjukna i en allvarlig sjukdom. Det är han inte alls beredd på.  

Sandra berättar om hur hennes kompis förändrades efter mammas bortgång. Hon blev tuffare 
mot okända människor och skapade murar samtidigt som hon kom närmre de vänner hon redan 
hade: 

 
Att hon liksom var mer, nej. Jag vet inte. Att, eh, ja hon skulle vara lite tuff, att hon skulle ha 
lite skal runt sig. Att hon skulle verkar lite tuff så och inte. Ja, hon kanske ville ha vänner nära 
sig men hon kanske inte ville ha okända för nära, utan hon ville liksom skapa ett avstånd, så 
att. Nej men jag är, jag mår bra och liksom såhär. Visa det skalet utåt om man säger. 

 
Att inte släppa okända människor för nära blir ett försvar och man vill dölja att man mår dåligt. 
Att berätta för alla okända människor vad som hänt och varför man mår dåligt kan bli krävande i 
längden och tar mycket tid och energi för den drabbade. Därför bygger den drabbade många 
gånger upp en mur runt sig, där endast de närmsta har tillträde till individens ”riktiga” identitet.  
 

Den öppna och den slutna bilden 
Flera av informanterna talar om en slags skam, något som är fult med sorgen, att sorgen i sig är 
skamlig. Det finns två olika bilder av sorgen som förmedlas av den drabbade, en öppen som man 
visar upp för omvärlden, och en sluten som man möjligtvis visar för någon som står personen 
väldigt nära. Detta kan kopplas till Jenkins resonemang om social identitet, på så sätt att individen 
formar personligheten utifrån omgivningens värderingar om vad man kan visa och inte visa. Den 
öppna bildens normer blir en slags inre reflektion med den slutna bilden om vad man känner och 
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vad man visar. Därmed formas den sociala identiteten efter dessa två bilders växelspel mellan 
varandra. 

Den öppna bilden av sorgen visas upp för allmänheten. Man visar kanske att man är ledsen och 
framförallt försiktig mot andra. Men framförallt anpassar man sig. Alla typer av anpassning kan 
tänkas användas i dessa avseenden, men framförallt anpassar man sina känslor efter omgivningen. 
Om man går på stan, kan man inte bara bryta ihop mitt på gatan och börja gråta. Men när man är 
hemma med mamma eller sambon är detta oftast tillåtet i mycket större utsträckning. Här talar 
Sandra om när hon fick reda på att hennes kompis mamma hade avlidit och hur reaktionerna 
blev hos henne och hennes kompisar:  

 
Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa men hon sa då att hennes mamma hade dött då (…) 
Och så kommer jag ihåg; jaha?! Och så vad, hur skulle man reagera liksom? Alltså det blev ju så 
här som en chock typ. (…) Och så kommer jag ihåg, ja och så kommer jag ihåg att det var en 
kille som stod där. Han började fnittra så här, för att han inte visste hur han skulle reagera 
(skratt) kommer jag ihåg, jag vet inte. Och då, det blev ju, man blev ju så här, ja bara. Att man 
inte visste vad man skulle säga liksom inte, utan bara; Gud vad hemskt. 

 
Här finns det en sluten bild, där Sandra själv tänker att hon och hennes kompisar egentligen 
reagerar på ett annat sätt än vad de visar. Killen börjar skratta, det är det enda han känner att han 
kan göra i det här läget. Detta visar att det även finns en sluten och en öppen bild bland de 
omgivande människorna. Många blir behandlade annorlunda av deras omgivning efter dödsfallet, 
inte på grund av deras egna reaktioner på sorgen, utan själva händelsen. Rädslan att förvärra 
något hos den sörjande framkallar just detta beteende. Sandra berättar: 
 

Man är ju så här, man vet ju inte om man kan prata om det eller, eller om man ska låta bli att 
prata om det för att det är känsligt. Och jag tror att jag var sån som skulle låta bli att prata om 
det, för så brukar jag reagera, att jag blir så här. O nej det kanske, för samtidigt vill man ju 
oftast att den. Om den personen börjar prata om det då kan jag ju så självklart prata om det. 
Annars är det ju svårt att nämna det, för vill inte den andra personen prata om det då blir det 
ju liksom lite fel, kanske 

 
Hon uttrycker en slags rädsla för att göra fel. Känslorna hos den drabbade är så pass sårbara och 
viktiga för Sandra att hon inte vill riva upp något.  

Två av mina informanter talar om alkoholmissbruk i samband med händelsen. Detta är ett 
känsligt ämne i sig och måste behandlas varsamt. Informanterna talar om en slags skam över 
missbruket och att detta bidrar ännu mer till det försvar de använder mot omgivningen. Kenneth 
pratar om sitt eget missbruk och hur han försökte gömma sig undan: 

 
Sen har jag ju väldigt bra, har jag ju fått väldigt bra kontakt med grannar också sen jag slutade 
dricka. Förr då, då sprang man ju och gömde sig i stort sett och försökte gå undan. Nu finns ju 
inte det längre, utan nu, eh, nu har jag. Nu finns jag där alltså, nu är jag inte bara en skugga 
utan nu finns jag där. 
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Han ville inte visa grannarna hur dåligt han mådde efter händelsen. På grund av detta skapade 
han en öppen bild om att allt var bra, genom att inte konfronteras med grannarna. Han gömde 
sig i sitt eget hem. Han liknar sig själv vid en skugga och inte en riktig person, vilket beskriver om 
hur han såg på sig själv och hur han ville uppfattas av andra under den tiden. En annan orsak till 
att han drog sig undan från allmänheten, var att han tyckte väldigt synd om sig själv. Det är också 
en orsak till att han började dricka. Han kände en bitterhet främst mot läkarvården, men också 
mot människor som omgav honom. Han ansåg att det var han som var värst drabbad av sorgen 
och att de omgivande människorna också skulle tycke lika synd om honom, som han själv gjorde.  

Karin kände väldigt stor press på sig själv under en period. Hon jämförde ständigt sig själv med 
andra och såg sig själv som onormal och avvikande. Hon funderade mycket på varför hon inte 
kunde vara som alla andra och blev frustrerad över detta. Hon nedvärderade sig själv och tyckte 
att det var fel på henne. Cullberg skriver att det är vanligt att dra sig tillbaka från andra och 
uppleva sig själv som sämre. Man låter andras beteende vara en norm för hur man ska bete sig.142 
Därför mådde hon väldigt dåligt och vågade inte visa vem hon egentligen var för omgivningen.  

 

Svårigheter med att förstå döden.  
Informanterna berättar i intervjuerna hur svårt det var att verkligen förstå att den avlidna 
verkligen hade dött. De hade svårt att acceptera döden i sig och några var övertygade om att den 
avlidna skulle komma tillbaka. Kenneth berättar att han började tro på reinkarnation efter sin frus 
död. Han var övertygad om att hon skulle återvända till honom i en annan förklädnad. Karin talar 
om att hon hade svårt att acceptera pappans död:  
 

Det, det var ju faktiskt ehm, jag trodde ju även att han skulle komma tillbaka ett bra tag efter. 
Jag vet inte om det var ett eller flera år, det kommer jag inte ihåg, men jag vet att jag länge gick 
och trodde att han faktiskt skulle komma tillbaka också. Jag kunde se honom gå på stan som 
hade samma, så tänkte jag jamen där går han. (…) Det är också ganska konstig sak, att det tar 
så lång tid innan man eh, innan det ja, går upp för en helt enkelt 

 
Förhoppningen av att den avlidna kan komma tillbaka är verklig för den drabbade, det tar lång tid 
innan man ger upp hoppet. Detta sköljer inte över individen på en gång, utan kommer successivt 
ju längre tiden går. Enligt psykiatern Anna Freud försvarar jaget sig genom att tränga bort och 
förneka det mesta av de känslor och sanningar som medföljer, eftersom beskedet att någon har 
dött är så pass chockartat143. Därför har de flesta svårt att verkligen förstå döden till en början. 
En annan förklaring har med biografisk scheman att göra. När någon nära anhörig dör, måste 
den drabbade forma om eller rentav utforma ett nytt biografiskt schema, då den avlidna hade en 
stor del i det gamla biografiska schemat. Det är tidskrävande att utforma ett nytt biografiskt 
schema, och under den period då döden inte ännu accepterats, har man helt enkelt inte hunnit 
                                                 
142 Johan Cullberg, Kris och utveckling (Stockholm, 2000) s. 149 
143 Anna Freud, Jaget och dess försvarsmekanismer (Stockholm, 1994) s. 52 
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börja utforma det nya biografiska schemat. Det kan också vara så, att inte ta till sig att denna 
människa är död, är att vägra acceptera ett nytt eller förändrat biografiskt schema. 
 

Bortträngning 
En informant uppger att hon har svårt att minnas vissa saker och händelser i samband med 
dödsfallet. Man orkar helt enkelt inte med allt som händer, både i omgivningen och inuti. Därför 
talas det om förträngning och avstängning av känslor.  

Karin berättar om hur svårt det var att minnas saker som hände perioden efter dödsfallet. 
Hennes minnen kommer i sekvenser och ofta kommer hon endast ihåg enstaka händelser: 

 
Ja det tänker jag ofta på, att det är svårt, jag har svårt att minnas. Och det är svårt att beskriva 
och prata om det också, för att det känns som så luddigt. Det känns som att det är barn, 
barndomen och det som har varit kommer i sekvenser hela tiden. Att jag minns vissa grejer 
och sen faller vissa grejer bara bort på nåt sätt. Jag får, jag får inte ihop det till en helhet. Och 
det kanske också är en konsekvens av det man har varit med om. Att det kanske blir så helt 
enkelt. 

 
Hon tror själv att det beror mycket på att man är så upptagen med sin egen situation. Känslorna 
blir så svidande och jobbiga att man vill få bort det ur medvetandet. Vissa saker kan ha passerat 
utan att man uppfattat det, andra saker har man helt enkelt inte tänkt på under lång tid.  

Kenneth, däremot, har inte alls svårt att minnas. Han berättar allt som en sammanhängande 
historia. Detta beror på att han har gått i terapi sedan en lång tid tillbaka. Han är van vid den här 
typen av samtal. Terapin har hjälpt honom att minnas och öppna upp sig för sina känslor, 
dessutom har han lärt sig prata om händelsen på ett konstruktivt sätt.  

 

Tillbakagång 
Karin uppger att hon hade väldigt svårt att anpassa sig till vissa saker efter händelsen. Till en 
början kände hon sig vuxen och hade därför svårt att ta till sig regler som vuxna satte. Hon hade 
svårt att anpassa sig i den nya verklighet som uppenbarats för henne. Anledningen till det är att 
hon var tvungen att ta stort ansvar vid tiden efter dödsfallet och att hon var så ung vid händelsen. 
Hon kände sig genuint vuxen helt enkelt. Men att ta på sig så mycket ansvar när man är yngre slår 
tillbaka förr eller senare. Efter ett tag upplevde hon att hon blev barn på nytt. Hon struntade nu i 
att ta ansvar. Hon uttrycker sig så här: 
 

Jag vet inte om det är sant, men jag, det känns som att jag, min mognadsprocess har på nåt 
sätt, jag var mogen för längesen. Sen har jag haft lång tid emellan som jag inte alls har varit 
mogen egentligen. Jag släppte på alltihop, jag orkade faktiskt inte ta ansvar för nånting. Men då 
gick det ju dåligt i skolan förstås och även med arbete och allt jag företog mig.  
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Att släppa allt och bli ansvarslös kan vara en reaktion på allt som händer inuti en individ. Att ha 
så fullt upp med sina egna känslor är krävande, inte minst energikrävande, och till slut räcker inte 
kraften till något annat än detta.  
 

Inre kaos 
Karin kände sig även väldigt ensam efter faderns död, inte minst när hon flyttade hemifrån. Hon 
hade ingen att ty sig till och prata med, då hennes mamma och syskon var upptagna med sin egen 
sorg. På grund av detta hade hon inte någon att luta sig mot och prata med. Detta bidrog till en 
massa känslor senare i livet som gjorde att hon fick vad hon kallar ett slags ”inre kaos”. Hon var 
också väldigt rädd att bli övergiven, särskilt efter ett uppbrott med en pojkvän när hon var nitton 
år. Detta var den utlösande faktorn till detta inre kaos, med ångest och oroskänslor.  

Även Kenneth berättar om oro och ångest. Det var mycket känslor och tankar i början av 
perioden efter dödsfallet. Sömnbrist var ett stort tecken på Kenneths inre kaos, oron och 
ångesten gjorde att han inte kunde slappna av. Detta var även en anledning till missbruket. Då 
han inte klarade av sin tillvaro tog han till alkoholen, som gjorde att han fick slappna av för en 
stund. 

 

Ersättning 
Karin berättar om de djur hon hade hemma och tog hand om. Dessa betydde otroligt mycket för 
henne när det gällde kärlek och bekräftelse. Hon tror själv att hon på något sätt ville ha ett 
substitut för sin bortgångna pappa, och det fick hon bland djuren. Då hon hade förlorat en nära 
anhörig, eller för att använda Berger och Luckmanns uttryck; signifikant annan, kände hon att 
hon var tvungen att ersätta denna för att kunna upprätthålla den identitet hon var van vid. Hon 
flyttade till egen lägenhet, helt ensam utan varken djur eller människor:  
 

Vi hade mycket djur, katter och allt sånt som, eh, jag tror, eh, och min häst och allting. Det är 
väl därför djur betyder så oerhört mycket för mig idag, för det var det som gick in och trädde 
in som ett substitut för honom helt enkelt. Och jag tror att det var det som, ehm. Ja, att flytta 
till egen lägenhet och sen, för jag hade ju inga djur då utan då hade jag sålt hästen och jag hade 
inga, inga, jag hade inga katter kvar eller nånting. Så det kom väl som en chock, jag tror inte jag 
tänkte på det just då. Att jag, eh, att jag kanske saknade djuren och att jag behöver djuren för 
nåt själsligt välbefinnande 

 
Detta gjorde att hon fick tid att tänka på allting som hänt och alla de känslor och tankar hon 
lyckats hålla undan förut, vällde nu fram som en lavin över henne. Det substitut hon hade för sin 
pappa, fanns inte där längre att trösta och bry sig om henne. Hon berättar vidare att hon 
reagerade genom att vara ute och festa mycket. Detta var en reaktion på ensamheten och 
känslorna, då hon ständig höll sig sysselsatt.  
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Vägen ut ur sorgen  
Det alla informanterna talar gemensamt om är att det är otroligt viktigt att få hjälp och stöd av 
någon, och denne kan vara vem om helst. Kenneth berättar att han fick hjälp av många 
människor i sin omgivning såsom grannar, arbetskamrater och vänner. Utan dessa hade han haft 
svårt att klara av sorgen. Sandra kände att hon ville ställa upp för sin vän och hjälpa så gott det 
gick, just eftersom hon tror att det är betydelsefullt med någon som bryr sig. Karin menar att 
hennes pojkvän kom som en räddare i nöden för henne när hon träffade honom. Han gav henne 
stöd och lät henne ta det lugnt ett tag. ”Pusta ut” som hon uttrycker det: 
 

Och då på nåt sätt så tror jag nog att jag kunde sätta mig ner ett tag och pusta ut lite, alltså ta 
det lite lugnt faktiskt. Och börja tänka lite på mig själv och, vem är jag och, och att jag, att jag 
då kanske också inte. Jag blev lite barnsligare helt enkelt, jag kunde ge mig det i present helt 
enkelt, att nu, nu kan jag varva ner faktiskt. Det är ingen som, jag har nån i min närhet äntligen, 
som tar mig för den jag är helt enkelt. 

 
På grund av att hon kände att han älskade henne som hon var, kunde hon slappna av och helt 
enkelt vara sig själv och sitt rätta jag. Hon berättar vidare om att hon undrat många gånger om 
hon verkligen var älskad av sin mamma. Genom pojkvännen får hon mycket av den kärlek som 
hon saknade från sin egen mamma. 

Andras engagemang betyder oerhört mycket för utvecklingen av identiteten genom hela sorgen. 
Utan hjälp kan det vara svårt att ta sig ur sorgen och in i en normal vardag.  

 

Överkommandet 
Efter ett tag, när individen börjar acceptera det som har hänt, börjar man sakta men säkert leta sig 
tillbaka till en fungerande vardag igen. Det är nu individen vågar öppna sig för samtal om 
dödsfallet och ta kontakt med andra människor.  Framtiden träder fram i medvetandet igen och 
nya mål börjar ta form. Även vissa reaktioner på de känslor man tidigare har haft kommer fram. 

Kenneth pratar mycket om framtiden och sina framtidsutsikter. Han berättar vad han har för 
mål i livet, exempelvis att hålla sig nykter och göra iordning sitt hus, och om sin syn på framtiden, 
han tar en dag i taget. Han mår så bra nu att han hoppas att han alltid kommer att må lika bra: 

 
Jag tar ju en dag i taget nu. Jag kan ju inte göra på nåt annat sätt i och med att det, att jag går en 
behandling nu som är relaterad till att jag ska sluta dricka helt enkelt, att jag inte ska dricka sprit 
mer. Och framförallt, eh, alla tror på mig. (…) Men jag hoppas jag får må så bra som jag gör 
nu. Det är, det är väl det stora fram, det stora framtidsmålet då. 

 
Han försöker att inte ha för höga förväntningar, då han tar en dag i taget. Att leva i nuet är viktigt 
för att kunna koncentrera sig och lägga energi på det som ska göras just idag. Kenneth berättar 
också om den förändring han upplevde då han började bearbeta händelsen. Han kunde tänka på 
henne utan att bli förtvivlad och börja gråta. Nu kunde han börja minnas henne med glädje 
istället för sorg. 
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Sandra berättar om den långsamma förändringen på sin vän, ur den synpunkten att hon började 
öppna upp sig allt mer och prata om sin mamma med Sandra i allt större utsträckning. Nu kunde 
hon prata om henne utan att gråta eller rygga tillbaka. Att söka kontakt är ett tecken på att man 
behöver prata om vad man har varit med om, just för att kunna bearbeta det. En annan anledning 
kan också vara att man vill reflektera över det, genom att få höra någon annans tankar om det 
som hänt. Sandra beskriver hur hennes kompis talade om sin mamma för första gången: 

 
Och då, helt plötsligt så, eller hon hade inte pratat så mycket om det tror jag. För så minns jag 
det då att hon helt plötsligt nämnde, pratade om sin mamma så helt naturligt. (…) hon sa det 
helt naturligt, inte utan. Hon var inte ledsen utan hon bara berättade nånting om sin mamma, 
jag kommer inte ihåg vad det var, men jag vet att hon berättade nånting om sin mamma så. 

 
Sandra blir förvånad över att detta kommer så plötsligt, samtidigt som hon har väntat på detta ett 
tag. Att hennes kompis äntligen kunde börja prata om sin mamma tyder på en väg ut ur sorgen, 
som nu ligger synlig både för Sandra och kompisen.  
 

Det läkta såret  
Informanterna uppger att de har blivit mer ansvarstagande efter en tid i sorgen. De har tagit tag i 
saker och ordnat upp livet på ett balanserat sätt i en vardag med regelbundna rutiner. Det är även 
nu de vågar reda ut saker och ting ordentligt. Kenneth har avslutat sitt missbruk och börjat med 
regelbunden samtalsterapi. Genom den får han reflektera över sina upplevelser och tankar om 
händelsen. Det är även nu individen vågar tänka på döden i sin helhet utan att få panik eller 
liknande. Att reflektera över döden och livet blir en naturlig del för människor som upplevt ett 
dödsfall av en närstående. Att förbereda sig för vissa händelser, som sin egen död, blir något som 
tar upp mycket av de tankar informanterna har. Alla tre informanterna berättar om någon sorts 
dödsreflektion och förberedelse.  

Att ta hand om sig själv är en väsentlig del av informanternas nuvarande liv. Man vill skapa tid 
för reflektioner om självet och identiteten. Individen tar tid för sig själv i större utsträckning än 
innan händelsen. Detta betyder inte att man blir mer självisk. Osjälviskhet är en central del av 
reflektionerna och handlandet för individen. Att ta hand om de som finns kvar i livet får en 
betydande roll i individens liv, då man har något att fokusera på och kanalisera den frustration 
och hjälplöshet som annars kan uppstå. 
 

Omformning av identitet – en diskussion  
Den största förändringen som har skett i informanternas liv, är att de lärt sig leva utan den 
avlidna. Att inte ha sin pappa eller sin fru kvar i livet är en stor omställning, främst i vardagen. 
Genom att en närstående dör måste den drabbade omforma sitt biografiska schema, då den 
avlidna utgjorde en stor del av detta. Hela sorgeprocessen kan ses som en omformning av det 
biografiska schemat, då man letar efter en ny framtid och vardag. De som har svårt att acceptera 
någons död, har alltså svårt eller kanske till och med vägrar att hitta ett nytt biografiskt schema. 
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Enligt socialisationsprocessens sekundära del är bidrar de signifikanta andra regelbundet till att 
upprätthålla individens identitet.144 När en signifikant annan dör, upprätthålls inte individens 
identitet på samma sätt som förut, och därför sker en förändring. 

När det gäller mina tre informanter, märks det väl hur de ställer sig i förhållande till händelsen. 
Deras samtal formas beroende på hur sorgen har sett ut och vilken hjälp de fått. Kenneth talar 
sammanhängande och tydligt om ämnet. Det märks att han är van att prata om den svåra tid han 
ändå har haft. Hans berättelse blir en historia som tydligt löper framåt. Känslorna i samtalet 
utvecklar sig från tunga, negativa känslor till en mer positiv och harmonisk syn på det hela. Han 
är lugn och hel i sig själv och har accepterat sin frus död. Nu har han endast de positiva minnena 
kvar från henne: 

 
Och det, nu har jag gett mig den på att jag ska klara det här och det, som sagt var det känns 
väldigt bra just nu. Och, eh, om vi, vi, ehm, jämför med när Marianne dog och nu så, då såg jag 
ju bara sjukdomsförloppet hela tiden och, eh, hur hon led och hur jag led själv. Men nu, eh, nu 
har jag det bara, bara det positiva ifrån henne. Jag kan ju till och med titta på kort utan att 
liksom tänka på. Jag kunde ju gråta emellanåt när jag tittade på kort då och såna saker.  

 
Han minns sin fru med glädje och kärlek. Sorgen finns inte kvar i lika stor utsträckning. Hela 
hans sociala identitet har förändrats, då han talar om närhet till grannar och vänner. Förut var han 
tillbakadragen, men nu öppnar han upp sitt hem och välkomnar alla. Han berättar även hur han 
upplever i det stora hela hur händelsen påverkade honom: 
 

Ja, jag har väl fått, ehm, ett lugn, ett lugn i själen som jag inte har haft förut. Jag har alltid varit 
en orolig, orolig människa. Och, eh, jag har haft väldigt svårt att sova jämt, sovit oroligt. Men 
det är ju klart att det kommer ju perioder man känner oro ändå. Och vissa händelser då. 

 
Innan dödsfallet var han en orolig och rastlös människa, vilket har förändrats till att han nu är 
lugn och harmonisk. Han har den inställningen att: inget ont som inte för gott med sig och tycker 
att hans liv ser bättre ut nu än vad det någonsin har gjort. På något sätt har dödsfallet hjälpt 
honom att bli lyckligare.  

Karin för istället en dialog med mig. Hon berättar sina upplevelser med stor inlevelse och man 
förstår verkligen vad hon menar med det hon säger. Eftersom hennes pappa dog när hon var så 
ung, har sorgen format hela hennes tonår, med kaosartat inre och en hysterisk bild utåt. För 
henne är döden inte riktigt accepterad, hon håller tillbaka i vissa perioder, på grund av 
minnesluckor och svårigheter med att beskriva saker. Den största förändringen i hennes liv är att 
hon har hittat sig själv genom sorgen och tröstat sig själv. Hon berättar väldigt levande om hur 
hon skulle vilja gå tillbaka till den hysteriska flickan hon var och agera som en mamma. Hon har 
accepterat sig själv nu och hur hon var då.  

                                                 
144 Peter L Berger, & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (Falun, 

1998) s.175 
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Nu är det ju klart att nu är man ju äldre och man hittar ju ett lugn i sig själv till slut, och man 
lär sig att älska sig själv också. Så det är en annan sak, men just i den ungdomstiden är ju, då 
behöver man fortfarande det där från sin mamma och. Jag menar, om Henrik skulle försvinna 
från mig nu så tror jag nog inte att jag beter mig likadant. Det kan jag inte tänka mig. Jag 
känner att jag har mer, har byggt upp mer inuti (…) 

 
Sandras resonemang om hennes upplevelser om hur hennes kompis förändrades efter mamman 

dog är uppenbart och entydigt. Det är inte alltid hon minns händelser, men hon kommer ihåg 
många tankat och känslor både hos sig själv och kompisen. Hennes sätt att tala om situationen 
tyder på att hon brydde sig om och tog hand om kompisen. Hon menar att kompisen blev tuffare 
och hårdare mot omgivningen och inte lika öppen och framåt som hon var innan händelsen. 
Hennes egna tankar bestod av ett slags omhändertagande och tröstande. Hon ville finnas där och 
hjälpa. Att vara nära var inte lätt, och hon försökte ge kompisen utrymme för sina egna 
reflektioner och tankar. Samtidigt var hon rädd för att förvärra situationen och riva upp sår. Det 
var en balansgång mellan att stötta och dra sig tillbaka. 

Alla upplevelser av sorg och sorgearbete är individuella och unika för varje individ och 
situation, oh detta påverkar identiteten på något sätt beroende på tidigare erfarenheter, livsvillkor 
och identitet. Att ryckas ifrån en närstående människa är krävande, både med tanke på energi och 
tid och att man själv blir av med en bit av sin egen identitet. På grund av detta måste individen 
förändra eller omforma identiteten och anpassa den till att fungera utan den döda.  
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Gemensam summering 
 
Mötet med informanterna och deras livsberättelser har gett oss en större förståelse för hur 
identitetsskapandet som process ser ut. Denna process är individuell och livsvillkoren har en 
betydande del i hur en individ uppfattar sin självbild och skapar sin identitet. Genom det reflexiva 
tänkandet, om vem man är och var man är på väg, samt i interaktion med andra människor 
skapar individen kontinuerligt sin identitet. 
En människas liv präglas av identitetsskapande processer där identiteten ständigt utvecklas och 
förändras. Från det att hon tidigt får en bild av sig själv och sin verklighet startar denna livslånga 
process som sammanvävs med individens livserfarenheter. Erfarenheter och händelser formar 
och skapar individens självbild vilket påverkar den identitetsskapande processen. Under arbetet 
med denna antologi har vi blivit införstådda med hur komplext det kan vara för en individ att 
skapa, forma och vidmakthålla sin identitet. Det är inte enbart den enskilda individen som 
medverkar i denna process utan detta sker i ett växelspel mellan samhällets normer och 
värderingar samt hur individen medvetet eller omedvetet uppfattar och påverkas av dessa. Utifrån 
våra studier går det att ifrågasätta i vilken utsträckning individen själv skapar och formar sin 
identitet då tillskrivna identiteter och kategorisering kan ha inverkan. Samtliga informanter 
uttalade en medvetenhet om den kategorisering de utsätts för på grund av de livsvillkor de lever 
under. De säger sig inte bli påverkade eller identifiera sig med de tillskrivna identiteterna men 
deras förhållningssätt antyder på en medvetenhet och en reflektion. Således har detta en viss 
betydelse för deras identitetsskapande då de väljer att antingen anamma eller motarbeta de 
samhällsföreställningar som projiceras.  
 Informanternas livsberättelser utgör underlaget för denna antologi och det är deras utsagor 
som ligger till grund för all den kunskap vi har erhållit. Dessa berättelser är unika då de är 
individbaserade och återspeglar en persons upplevelser av sina livsvillkor. Resultatet ur denna 
antologi går därför inte att generalisera då människor med liknande livsvillkor kan tolka och 
uppleva dessa individuellt. Det går dock att få en bild av hur individen reflekterar och förhåller 
sig till sitt eget identitetsskapande utifrån sina livsvillkor.   
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