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Förord 
Först och främst vill vi tacka våra informanter för att ni visade intresse till att medverka i våra 

studier. Vi vill även tacka de lärare på bland annat Murbergsskolan och fritidspersonal som 

hjälpte oss att få kontakt med fältet. Tack till Karin Osvaldsson för feedback när arbetet kändes 

tungt. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Pål Aarsand för värdefulla 

idéer, råd och tips under hela arbetets gång.  
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Inledning  
Barn- och ungdomstiden är den period i alla människors liv då vi lär oss att interagera med andra 

människor. Vi föds inte sociala, utan det är något vi lär oss genom interaktion med andra1. Även 

det lilla barnet lär sig att vara social i sampel med sina föräldrar genom joller och skrik. 

Identiteterna skapas i relation till och genom interaktion med andra människor och är således 

beroende av de sociala omständigheterna2. Med utgångspunkt i olika sociala sammanhang som en 

fest, en lektion i skolan och på fritidsgården bygger vi genom hela livet våra identiteter i 

interaktion med andra människor. Identitetsskapande kan ses som en social aktivitet som sker i 

samspel med andra människor där individens livsvillkor skapar förutsättningarna. En människas 

identitet och livsvillkor formas av om hon har ett handikapp eller inte, vilket kön hon har, vilken 

socioekonomisk klass hon tillhör et cetera. Alla dessa variabler bestämmer hur hennes liv ser ut, 

hennes status i samhället och hur andra människor kommer att se på henne.  

Syftet med våra studier är att ta reda på hur barns och ungdomars livsvillkor och 

identitetsskapande kan se ut med utgångspunkt i vad de har att berätta om sin vardag.  

Metod 

Som metod använder vi oss av oss av grundad teori. Grundad teori har växt fram som en metod 

för att skapa teori ur den mening människor själva tillskriver sin verklighet. Grundarna heter 

Barney Glaser och Anselm Strauss och är inspirerade av den symboliska interaktionsmen. De två 

kom senare att utveckla två skilda inriktningar av metoden där Glaser anses stå för den 

ursprungliga versionen och Strauss, tillsammans med Juliet Corbin, vidareutvecklade sin mot ett 

konstruktivistiskt synsätt.3

Att arbeta utifrån grundad teori innebär att vi som forskare inte utgår från någon befintlig 

teori. Grundad teori innebär att forskaren gör en empirisk undersökning för att sedan analysera 

och bryta ner materialet och utifrån detta utforma en eller flera teorier.4 I vår studie samlas det 

empiriska materialet in genom observationer och intervjuer där syftet formuleras genom att 

analysera detta material. Att analysera empiriskt material utifrån grundad teori innebär enligt 

Gunilla Guvå och Ingrid Hylander att materialet kodas och kategoriseras för att relationer mellan 

begrepp, mönster och processer ska kunna urskiljas ur datan.5  
                                                 
1 Jan Trost & Iréne Levin, Att förstå vardagen, (Lund: 2004), s. 66 
2 Ibid., s. 160 
3 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm: 2003), s. 32 
4 Ibid., s.5f  
5 Ibid., s. 33-41 
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Grundad teori är således en induktivt arbetssätt där forskaren ställer frågor till sitt material. 

Vad säger dessa data om det som studeras? Vad är det för händelser som beskrivs i data? Vilka 

sociala handlingar eller interaktiva mellanmänskliga processer kan urskiljas?6

En kritik mot grundad teori är att beskrivningar av denna metod enligt Guvå & Hylander 

tenderar att vara receptmässiga och alltför detaljerade vad gäller analys exempelvis av 

intervjudata7. Även Jan Hartman menar att grundad teori är komplicerad och fylld av anvisningar 

och regler. Han menar även att svårigheterna med att lära sig grundad teori beror på dess 

komplexitet.8 Vi har förhållit oss till detta genom att välja ett sätt att arbeta utifrån grundad teori 

som tillåter att exempelvis analysen är mindre regelstyrd och ger utrymme för egna tillämpningar 

av metoden. 

Vi tror att det är svårt att generalisera utifrån ett så litet antal intervjuer och vi ser inte våra 

resultat som generellt gällande alla ungdomar i Murberg utan som gällande just för våra 

informanter.  

Guvå och Hylander menar att det inte finns en enda objektiv verklighet. När forskaren 

studerar exempelvis en grupp människor studerar hon inte en enda verklighet. Dels har gruppen 

sin verklighet och alla individer har sin egen verklighet i gruppen och gentemot forskaren 

konstruerar de nya verkligheter där hon ingår. Därför går det inte att säga att man studerar en 

enda objektiv verklighet.9  

Enligt Alan Bryman är det tveksamt om grundad teori alltid leder fram till en ny teori, 

metoden innebär en generering av begrepp snarare än en generering av en teori. Genom 

kodningen delas datamaterialet upp i mindre bitar vilket gör att känslan för kontexten kan gå 

förlorad. Det finns även en praktisk svårighet med grundad teori till exempel att det tar tid att 

skriva ut inspelade intervjuer samt att utföra arbetet med analysen. Konsekvensen av detta är att 

då forskningen är tidsbegränsad blir det svårt att genomföra en komplett analys eftersom en 

sådan kräver tidsödande växelspel mellan datainsamling och teoretiserande. Bryman menar vidare 

att det är svårt att gå in förutsättningslöst på fältet vilket idag heller inte förväntas av forskaren då 

det är allmänt känt att hennes tidigare erfarenheter alltid spelar in då hon möter fältet.10

                                                 
6 Guvå & Hylander., s.37 
7 Ibid., s. 33 
8 Jan Hartman, Grundad teori, (Lund: 2001), s. 10 
9 Guvå & Hylander, s. 31 
10 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.382 
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Etiska hänsynstaganden 

Under såväl observationer som intervjuer har vi noga följt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Forskning är viktigt för såväl 

enskilda människors som samhällets utveckling. Forskningen får dock inte bedrivas på ett sådant 

sätt att samhällets medlemmar tar skada och de måste skyddas mot insyn i exempelvis sina 

livsförhållanden. Vetenskapsrådets utgångspunkt är individskyddskravet som ställer fyra grundkrav 

på hur forskning får bedrivas.11 Hur vi med utgångspunkt i individskyddskravet följt 

Vetenskapsrådets etiska principer tas upp i de enskilda studierna.  

 

Symbolisk interaktionism 

Den huvudteori vi använder för att förklara skeenden i våra analyser och sätta in dem i ett 

teoretiskt sammanhang är symbolisk interaktionism och det utifrån Jan Trost och Irene Levins 

bok Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Symbolisk interaktionism kan 

enligt Trost & Levin ses dels som ett allmänt teoretiskt perspektiv för att analysera samhället och 

dels som en socialpsykologisk teori om socialisationsprocessen, det vill säga hur hon successivt 

lär sig hur hon ska bete sig i olika situationer.12

Jan Trost och Irene Levin skriver om symbolisk interaktionism som en uppsättning 

användbara verktyg som kan användas för att förstå mänskliga skeenden och mänskliga känslor.13 

Symbolisk interaktionism handlar praktiskt taget om att människor är sociala varelser vars 

beteende färgas av den miljö de vistas i och av sin omgivning.14 Symbolisk interaktionism är en 

utgångspunkt för att analysera den sociala verkligheten, ett analysredskap som hjälper forskaren 

vidare i förståelsen av det samhälle hon studerar.15 Det teoretiska perspektivet symbolisk 

interaktionism innehåller vissa grundläggande föreställningar om verkligheten. Dessa 

föreställningar är inte bara grundläggande utan hjälper oss också att förstå den del av den sociala 

verklighet vi försöker förstå. De flesta som använder sig av symbolisk interaktionism är snarare 

intresserade av att förstå skeenden och inte av att förklara eller förutsäga.16

                                                 
11 http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2006-03-07 
12 Trost & Levin, s. 10 
13 Ibid, s. 11 
14 Ibid, s. 17f 
15 Ibid, s. 9 
16 Ibid, s. 11 

http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12
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Disposition  

Nedan följer hur antologin är upplagd och vad de olika delarna innehåller. 

Andreas Andersson kommer att belysa hur ungdomars attityder och kunskaper om droger 

ser ut samt hur de påverkas av gruppen. Katerina Dunerholm kommer att undersöka 

fritidsgårdens betydelse för ungdomars identitetsskapande i förhållande till hur de spenderar sin 

fritid. Anna Laines bidrag berör hur ämnet Livskunskap i grundskolan påverkar skapandet av 

barns självkänsla. Minna Nilssons studie handlar om självkänsla och identitetsskapande för tjejer i 

de yngre tonåren i ett område präglat av droger, kriminalitet, våld och vapen. Jennie Åström 

skriver om hur det gemensamma festandet påverkar ungdomars känsla av samhörighet.  
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”När man dricker för mycket”  
- Ungdomars attityder och kunskaper om droger                       

Andreas Andersson 

Inledning 
Under 90-talet ökade alkohol konsumtionen bland ungdomar i årskurs nio kraftig, även om den 

har sjunkit en del under 2000 talet är den nuvarande nivån mycket högre än den var i början av 

90-talet.17 Även socialstyrelsen rapport från 2005 visar på att antalet unga som läggs in för 

alkoholförgiftning har fördubblats och bland kvinnor tredubblats.18 Risken är stor att 80-

talisterna kommer att bryta den trend som leder mot minskat missbruk och drog skador. Flera 

försök med att bryta denna trend har gjorts under 90-talet genom olika drogpreventiva projekt 

för ungdomar i skolor men ingen av dessa har gett den effekt man hoppats på. Begreppet drog 

kommer i denna studie syfta till tobak, alkohol och narkotika. 

Hösten 2003 startades en ny verksamhet upp i området Murberg i Medelstad. Syftet med 

verksamheten är att utveckla och stärka drogförebyggande processer med det primära målet att 

förhindra missbruk samt nyrekrytering av unga missbrukare. För att uppnå målen försöker 

verksamheten skapa ett samarbete mellan olika yrkesgrupper, utbilda personal samt utveckla det 

drogförebyggande arbete som görs i skolor. Exempelvis har ett nytt ämne skapats i skolorna som 

heter livskunskap vilka ska leda till ökad självkänsla, social kompetens och ett större motstånd 

mot droger hos eleverna.19 För att uppnå detta har man värderingsövningar och diskussioner med 

eleverna om exempelvis etiska eller moraliska dilemman. Övningarna ska även träna eleverna på 

att respektera varandra, förstå andras känslor samt träna på konfliktlösningar.20  

Syfte 

Drog konsumtionen har ökat i Sverige de senaste 15 åren bland ungdomar och det tyder på att 

deras attityd till droger kan ha förändrats och att tillgängligheten till droger kan ha ökat. Men vad 

har ungdomarna som har fått delta i livskunskapen i Murberg för attityder och kunskaper om 

droger och varifrån kommer kunskapen ifrån? Och vilka möjligheter har ungdomarna att få tag 

på droger? 

                                                 
17 http://www.can.se  (http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_91.pdf, 2006-03-15) 
18 http://www.dn.se (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=526812&previousRenderType=6, 2006-
03-07) 
19 Rebecca Berg, Förstudie till processutvärdering av verksamheten, (2005: Norrköping), s. 7 
20 Ibid., s. 8 

http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_91.pdf
http://www.dn.se/
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=526812&previousRenderType=6
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Frågeställningar 
• Vad har ungdomarna för attityder och kunskaper om droger idag? 

• Var kommer deras kunskap om droger ifrån? 

• Hur tillgängligt är droger för ungdomarna? 

Teori 

Social önskvärdhet 

Med social önskvärdhet kan man allmänt anta att den tillfrågade försöker beskriva sina vanor, 

handlingar och åsikter på ett sätt för att framstå som normal. Om man generellt följer samhällets 

allmänna regler, normer och värderingar ökar sannolikheten också för att man får bifall från sin 

omgivning.21 Men vad som betraktas som socialt önskvärt i ett samhälle behöver inte vara 

önskvärt för alla grupper av människor som lever i det. Vad som är önskvärt i en situation beror 

på vilken social omgivning som situationen försiggår i.22  

Forskningsprocessen 

För att kunna besvara mina frågeställningar bestämde jag mig för att utföra en observation under 

en lektion i livskunskap samt intervjua sex elever från den klassen. Jag tog kontakt med en lärare 

på en högstadieskola i Murberg. Hon gav mig tillåtelse att utföra en observation under en av 

livskunskapslektionerna för årskurs nio. Min observation genomfördes öppen vilket innebär att 

samtliga deltagare är medvetna om min närvaro och mitt syfte, på detta vis hoppades jag även att 

få kontakt med eventuella informanter. 

Två månader efter min observation gjorde jag ett nytt besök hos klassen för att utföra 

enskilda intervjuer med sex elever. Mina intervjufrågor handlar främst om deras erfarenhet, 

kunskaper och attityd till droger men även om reklam och musik relaterat till ämnet. Två flickor 

och fyra pojkar ställde upp som informanter.  

Innan jag började intervjua mina informanter delgav jag dem mitt syfte och därefter 

berättade jag att de när som helst kunde avbryta intervjun samt att det hela skulle vara anonymt. 

Vetenskapsrådets etiska regler säger att alla personer i en undersökning skall ges högsta möjliga 

                                                 
21 Nils-Magnus Björkman, Social önskvärdhet som felkälla i frågeundersökningar (Stockholm: 1979) s. 34 
22 Ibid., s. 34 
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konfidentialitet23  och för att förhindra identifikation av informanterna har jag gett dem fingerade 

namn, Magnus, Henrik, Beatrice, Lars, Helena och David. 

Mina intervjufrågor var i strukturerade form, samma frågeformulär som var genomgående 

under alla intervjuer. Ett problem med min intervju var att den blev för strukturerad och ibland 

missade jag intressanta sidospår som uppstod under diskussionen. Frågorna blev även för 

koncentrerade runt deras drogvanor och erfarenheter istället för deras åsikter och attityder runt 

droger. Orsaken till detta var att jag inte hade bestämt ett klart syfte innan mina intervjuer vilket 

ledde till att jag var osäker på vilka frågor som jag skulle fokusera på. 

Jag har jag varit inspirerad av grundad teori utifrån det som står beskrivit i kappan. Det är 

en induktiv metod som är baserad på tanken att man växelvis samlar in och analyserar data. Syftet 

är att på detta sätt generera nya teorier men det är ett moment som jag kommer att frångå. Jag har 

använt mig av grundad teori som ett verktyg i första hand för att lättare kunna analysera mina 

intervjuer. 

Observationen 
Lektionen jag observerade för dagen hade temat alkohol på grund av att lucia och andra dagar när 

många unga gör alkoholdebut närmade sig. Lektionen hölls av två lärare och klassen bestod av ett 

20 tal elever. Innan lektionen började presenterade jag mig själv, mitt syfte och deras rätt att inte 

behöva delta i observationen enligt vetenskapsrådets etiska regler.24 Lektionen startar med att 

läraren ber eleverna spontat ropa ut ord som de kopplar till alkohol, vilket läraren sedan skriver 

upp på tavlan. Eleverna för fram både negativa och positiva perspektiv på alkohol som 

exempelvis 

 

Kille1: dåligt, förstör träningen 

Tjej1: trevligt, roligt 

Tjej2: bra vid rätt tillfälle 

Kille1: man blir fet och dör tidigare 

    (Observation 051015) 

                                                 
23 http://www.vr.se/ (http://www.vr.se/VRDoc/ResourceDataRenderer?resourceDataId=6920&stream=true, 
2006-02-15) 
24 http://www.vr.se/ (http://www.vr.se/VRDoc/ResourceDataRenderer?resourceDataId=6920&stream=true, 
2005-02-15) 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/VRDoc/ResourceDataRenderer?resourceDataId=6920&stream=true
http://www.vr.se/
http://www.vr.se/VRDoc/ResourceDataRenderer?resourceDataId=6920&stream=true
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En kille säger att alkohol är dåligt och att det förstör träningen men två tjejer är snabba med att 

påpeka att det finns positiva sidor av alkohol också. Den första killen fortsätter dock att föra fram 

dåliga sidor med alkohol och menar att man även blir fet och kan dö i förtid. 

Efteråt ber läraren eleverna peka ut de positiva och negativa orden på tavlan och därefter frågade 

hon när de negativa orden inträffar och en elev svarar 

 

  Tjej3: När man dricker för mycket 

    (Observation 051015) 

 

Tjejen säger att de negativa sakerna med alkohol inträffar när man dricker för mycket och resten 

av klassen håller med eller nickar instämmande. Det är uppenbart att eleverna känner till både 

negativa och positiva konsekvenser av alkohol och att de negativa delarna främst inträffar när vi 

dricker för mycket. Men hur mycket alkohol är för mycket enligt eleverna? 

Eleverna får sedan ställa sig upp i en cirkel och läraren berättar att han kommer att göra 

vissa påståenden och ifall de håller med ska de ta ett steg inåt i cirkeln. Läraren gör olika 

påståenden som om det skulle vara bra om alkohol inte existerade, man kan inte lita på en som är 

full eller att det är lättare att träffa en partner full. Klassen är ganska delad i många frågor förutom 

i ett fall där frågan var, ”En del blir trevliga av alkohol” och bara en elev tar ett steg inåt medan 

resten står kvar, tvekar och tittar på varandra varav det därefter uppstår fniss. I denna övning 

uppstår det lätt ett grupptryck, individen är oftast i större eller mindre utsträckning beroende av 

gruppen och kan inte existera utan den. Vi är därför ofta beredda att acceptera gemensamma 

värderingar och förhålla och bete oss på ett sätt som bekräftar gruppens makt över oss.25 Det var 

uppenbart att informanterna observerade varandra innan de beslutade om de skulle ta ett steg in i 

cirkeln eller stå kvar. Att en del blir trevliga av alkohol verkade fler än en person tycka i den 

tidigare övningen där eleverna spontat fick säga ord de kopplade till alkohol, men denna gång var 

det bara en person som tog ett steg in. Därför tror jag att många av de elever som stod kvar 

accepterade gruppens gemensamma värderingar framför sina egna. 

Vidare diskuterar lärarna med eleverna om olika fest dagar som lucia, nyårs och 

midsommar och orsaken till deras uppkomst och betydelse. Lektionen avrundas med att lärarna 

informerar eleverna kortfattat om alkoholens skador för kroppen och hur det kan påverka 

                                                 
25 Eric Olsson, På spaning efter gruppens själ (Lund: 1998) s. 147 
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träningsaktiviteter. I en sista övning får eleverna återigen ställa sig upp och läraren gör påståendet 

”Vem som helst kan bli alkoholist” och samtliga elever tar ett steg inåt. Om det visar på att eleverna 

håller med påståendet eller om de bara tar ett steg in på grund av grupptryck är svårt att avgöra. 

Men syftet med övningen är inte att ta reda på elevernas ståndpunkt i olika frågor utan att de ska 

få träna på att ta ställning.  

Intervjuer 

I denna del har jag valt att lyfta fram informanternas svar från intervjuerna, på frågor om alkohol 

och narkotika utifrån mina frågeställningar. Analysen är min egen tolkning av vad de berättar och 

på grund av att jag enbart har utfört sex intervjuer går det inte att dra några generella slutsatser. 

Jag kommer att börja med att undersöka informanternas erfarenheter av alkohol och därefter vill 

jag kolla hur tillgängligt alkoholen är för ungdomar i Murberg. Sedan kommer jag att undersöka 

vad ungdomarna har för kunskap om alkohol och var den kunskapen kommer ifrån. Vidare 

analyserar jag om eleverna är medvetna om hur mycket alkohol som är för mycket och om de har 

upplevt grupptryck. Senare kommer jag att belysa informanternas kunskap om narkotika och var 

den kommer ifrån och slutligen hur tillgängligheten för narkotika ser ut för ungdomar. 

Erfarenheter av alkohol 

För att bättre kunna förstå mina informanters attityd och kunskap runt alkohol valde jag att 

undersöka deras tidigare alkoholvanor. Eftersom samtliga av mina informanter uppgav att de 

använde sig av alkohol så jag ställde frågan hur många gånger de har känt sig berusade totalt. 

 

Magnus: Typ bara en till två gånger 

Beatrice: 20 

David: Det finns inga siffror (skratt)  

Andreas: Men hur ofta tror du? 

David: Ofta när jag är ledsen, arg, besviken, annars behöver jag inte dricka alkohol 

Andreas: Är det en gång i månaden eller är det oftare? 

David: Det kan vara tre till fyra gånger i månaden. 

    (Intervjuer 060124) 



 10

 

Ingen av mina informanter hade varit berusade mer än 20 gånger totalt i sitt liv förutom David. 

Han kunde inte ange hur många gånger han hade druckit, vilket tyder på att han ofta använder 

alkohol vilket han fann lite komiskt eftersom han skrattade. Orsaken till det tror jag beror på att 

David är medveten om att hans alkoholvanor inte kan ses som något bra, att han bryter mot 

vuxenvärldens syn på hur han bör förhålla sig mot alkohol och därför försöker skämta bort det. 

David berättar att hans alkoholkonsumtion beror på hur han mår. Om han är arg eller besviken 

dricker han alkohol för att dämpa känslorna. ”Människor står inte alltid ut i vardagsverkligheten utan 

försöker fly från vardagens rutiner och de förväntningar samhälle och grupp ställer på dem”26 Ett sätt att fly 

från en jobbig vardag för David kan vara via alkoholen som kan dämpa eller förändra hans 

negativa känslor. Men vilken slags alkohol dricker ungdomarna oftast och hur får de tag på den? 

Tillgängligheten till alkohol  

Eftersom samtliga av mina informanter uppgav att de dricker alkohol mer eller mindre frågade 

jag även vilken sort de helst dricker. De senaste åren har bland annat alkoholläsk som kan tänkas 

vara extra attraktiv för ungdomar fått ett allt större utbud på marknaden. Jag ställde frågan vad 

för slags alkohol de oftast använder. 

 

Henrik: Vodka, tequila  

Beatrice: Cider och sprit 

Helena: Helst cider eller öl, men det har ju hänt att det har kommit hembränt och såna saker 

David: Tequila, vodka, fin HB, så här som en polares pappa gör, eller ibland köper en polare 

öl eller nått 

(Intervjuer 060124) 

 

Det visade sig att mina informanter oftast använder sprit i första hand men Helena påpekar att 

hon helst dricker cider och öl, men ibland får hon inte tag i annat än hembränt. David berättar att 

en av hans pappas vänner tillverkar hembränt som han dricker och ibland köper en äldre kompis 

ut öl till honom. Orsaken till att informanterna i första hand dricker sprit kan bero på deras 

begränsade valmöjligheter av att inskaffa alkohol. Jag frågade mina informanter hur de får tag på 

alkohol. 

                                                 
26 Philip Lalander, Anden i flaskan, (Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB: 1998) s. 36 
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 Henrik: Smugglad 

 Beatrice: Genom privat personer som köper ut 

 Helena: Det är en kompis som känner många som fixar 

David: Familj, inklusive bröder eller kompisar, nära personer 

(Intervjuer 060124) 

 

Henrik berättar att han köper smugglad sprit men resten av informanterna uppger att de är 

vänner och familj som hjälper dem. Dock framgår inte hur vännerna och familjemedlemmarna 

får tag på alkoholen. Jag frågade senare om informanterna skulle kunna få tag på alkohol under 

dagen om de önskar och samtliga svarade ja på den frågan. Jag tolkar det här som att 

tillgängligheten för alkohol bland ungdomar är mycket stor, samtliga informanter skulle kunna 

inskaffa alkohol via kompisar eller från familjen under dagen. Men vad har informanterna för 

kunskap om alkoholens skador och effekter? 

Kunskaper om alkohol 
Under min observation framgick det att ungdomarna är medvetna om att alkohol är skadligt och 

det informerades även om det under lektionen. Men vad för slags risker känner egentligen 

ungdomarna till och hur känner de till dessa risker? Jag frågade först vilka risker och bieffekter de 

känner till med alkohol. 
 

Magnus: Sämre reaktioner om du är berusad, ehm man blir fet utav det. Sen typ om man 

dricker för länge och för mycket utav det kan man ju få skrumplever och såna grejor. Det är 

typ det jag vet 

Helena: Jag vet att det kan vara farligt om man dricker för mycket. Å det som är hemmagjort, 

det som är hemmagjort och så. Och sen att man kan få slint i huvudet och inte riktigt veta 

varifrån man kommer. 

Henrik: Din kondition, eh du blir tjockare och du får den där sjukdomen som heter…. Vad 

heter den? .. 

Andreas: Skrumplever? 

Henrik: Ja, nått sånt 

(Intervjuer 060124) 
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Magnus menar att under själva ruset försämras reaktionerna, det finns en ökad risk för fetma och 

vid en längre tids alkoholförtäring kan man få skrumplever. Henrik är inne på ungefär samma 

spår som Magnus om att hälsan försämras medan Helena istället tänker på hur alkoholen kan 

göra en person nästintill medvetslös, att man hamnar i ett hjälplöst tillstånd. Men det är 

uppenbart att alla vet att alkohol är skadligt. Men hur kommer det sig att mina informanter har 

denna kunskap om alkohol, är det någonting som de får lära sig av vänner, familj eller skola? Jag 

ställde frågan om hur de känner till dessa risker med alkohol. 
 

Magnus: Det är sånt man har fått höra, kanske på biologi lektioner och så där. Om kroppen 

och hur kroppen tar de olika ämnena. 

Helena: För att mamma säger de till mig tre gånger varje dag (skratt) 

        (Intervjuer 060124) 

 

Magnus berättar att de risker han känner till om alkohol har han främst fått från biologi 

lektionerna på skolan medan Helena berättar att det främst beror på att hennes mamma tjatar om 

det dagligen. Även mina andra informanter gav liknande svar om att de främst får information 

om alkohol från skola och familj. Att de får mycket information om alkoholens skador från 

vuxna behöver dock inte betyda att de tar till sig informationen eller bryr sig om den. 

Hur mycket alkohol är för mycket? 
Under observationen verkade samtliga elever hålla med om att de negativa effekterna med 

alkohol inträffar när man dricker för mycket. Men vet en 15 åring hur mycket alkohol som är för 

mycket och vad kroppen normalt klarar av? Under mina intervjuer med eleverna frågade jag dem 

om hur mycket de dricker vid varje tillfälle. 

 

Magnus: Tills jag känner att det räcker. Jag vet inte riktigt, jag har inte tänkt på det utan bara 

druckit tills det räcker 

Henrik: Kanske 40 cl Vodka 

Beatrice: Öhhh, ingen aning 

Helena: Inte mycket, det är inte alls mycket 

David: Så mycket som jag får tag i 
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   (Intervjuer 060124) 

 

Ingen av informanterna har någon direkt uppfattning av hur mycket de dricker vid varje tillfälle. 

Antingen vet de inte, eller dricker de tills det räcker eller beroende på hur mycket alkohol de får 

tag i. Hur mycket de dricker och vad som räcker beror antagligen på var och i vilket sammanhang 

de dricker. Tidigare studier av ungdomsgrupper och alkohol visar till exempel att drickandet ökar 

rejält när grupper befinner sig på en annan ort än den lokala.27 Både Henrik och David säger att 

de dricker stora mängder alkohol vid varje tillfälle. Varför de väljer att dricka så mycket vet jag 

inte men i vissa ungdomsgrupper kan det anses vara häftigt att hälla i sig stora mängder alkohol28, 

och därför kan de vara socialt önskvärt att dricka så mycket. Kraftig drickande i ungdomen kan 

även ses som en opposition mot de vuxnas ideal och kontroll.29 Motståndet behöver inte rikta sig 

mot just föräldrarna utan kan vara mot olika livsvillkor eller krav som de upplever som jobbiga.   

På ett sätt är det bra att mina informanter inte riktigt vet hur mycket de kan dricka vid ett 

tillfälle eftersom det visar på att de saknar erfarenhet och att de inte har druckit vid många 

tillfällen. Samtidigt kan det vara farligt att de inte har någon som helst koll på hur mycket de 

klarar av att dricka vid ett tillfälle, när de väl väljer att göra det.  

Alkohol och grupptryck 

Vi dricker ofta alkohol i grupp och själva drickandet ses som en social aktivitet.30 Samtliga av 

mina informanter uppgav att de har druckit alkohol själva och alla uppgav på en annan fråga att 

de hade kompisar som använder alkohol. Men hur vanligt är det att informanternas kompisar 

försöker uppmuntra dem att dricka? 

 

 Magnus: Nja, de frågar väll om jag vill hänga med på fest och så. 

 Henrik: Nej 

 David: Väldigt ofta 

 Beatrice: Nej  

 Helena: Ibland, men det går inte så bra för dom då (skratt) 

                                                 
27 Philip Lalander, s. 131 
28 Ibid., s. 137 
29 Ibid., s. 33 
30 Ibid., s. 130 
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(Intervjuer 060124) 

Magnus är lite tveksam om hans kompisar direkt har uppmuntrat honom att dricka alkohol, men 

påpekar att de frågar om han vill hänga med på fest. Ofta kombineras begreppet fest med 

alkohol31 och på det viset kan Magnus känna en form av press att dricka alkohol. David berättar 

att det händer väldigt ofta medan Helena säger att det bara sker ibland, men påpekar att de inte 

går så bra för dom och skrattar. Resten av mina informanter uppger att de aldrig har känt sig 

uppmuntrade av sina kompisar, att dricka alkohol. Dock är det inte säkert att alla informanter 

känner sig uppmuntrade att dricka alkohol om de blir tillfrågade att hänga med på fest som 

Magnus upplevde det.  

Attityder och kunskap om narkotika 

Det finns fler droger än alkohol tillgängligt för ungdomar i samhället idag. Tillgängligheten på 

narkotika har ökat de senaste åren och enligt CAN (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning) har 4 procent av Sveriges högstadieelever provat på narkotika.32 Men vad 

har mina informanter för kunskap om narkotika och hur har de fått den kunskapen? 

Innan jag började undersöka informanternas kunskap om narkotika frågade jag ifall de hade 

testat. Av mina sex informanter var det enbart Henrik som delgav mig att han har testat hasch. 

För att ta reda på deras kunskap om narkotika frågade jag först vilka olika narkotika preparat de 

känner till 
 

Magnus: Marijuana, hasch, heroin, LSD, ecstasy , amfetamin 

Henrik: Det finns många, heroin, kokain, hasch, marijuana, ecstasy… ja det finns många 

Helena: Jag vet, man kan sälja hasch och att de går på kokain väldigt många kompisar, sen vet 

jag inte riktigt, morfin skulle jag nog lätt kunna få tag på. Mmmm, annars vet jag inte riktigt. 

(Intervjuer 060124) 

 

Både Magnus och Henrik kunde räkna upp väldigt många olika preparat vilket även de övriga 

informanterna kunde. Helena berättar inte bara om vilka preparat hon känner till utan även om 

vilka preparat hon kan få tag på samt att hon har många kompisar som använder narkotika. Även 

de andra informanterna räknade upp flera olika narkotiska preparat vilket betyder att ungdomarna 

                                                 
31 Philip Lalander., s. 124 
32 http://www.can.se (http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_91.pdf, 2006-03-12) s.22 

http://www.can.se/docs/press_rapporter/CAN_RS_91.pdf
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är väl medvetna om vad det finns för olika typer av narkotika preparat i samhället. Men vad 

känner ungdomarna till för risker med narkotika? 
 

Henrik: Ja, du kan ju ta överdos av t.ex. heroin å ecstasy 

Magnus: Hjärnan pajas 

Helena: Att det är väldigt beroendeframkallande och dödligt.  

     (Intervjuer 060124) 

 

Henrik berättar att heroin och ecstasy kan vara direkt dödligt och Magnus säger att hjärnan 

förstörs. Helena påpekar att det är väldigt beroende framkallande och dödligt men ingen av 

informanterna lämnade några detaljerade svar på frågan, dock är det en svår en fråga på grund av 

att det finns stora skillnader mellan olika narkotiska preparat. Men samtliga informanter har 

bilden av narkotika som någonting farligt och skadligt, men var kommer den bilden ifrån? Jag 

frågade informanterna om hur de känner till de olika risker och bieffekterna med narkotika. 
 

Magnus: Det är ju typ sånt man fått höra, antingen av kompisar. Jag känner en, eller det är 

mammas kompis barn. Han tog en överdos, gjorde han, så han dog. Så då får man reda på lite 

och så. 

David: Från kompisar, och dels från skolan 

Beatrice: Nja, Man får ju mycket information i skolor och så. Och sen vet man att folk är 

knarkare och dör och så 

(Intervjuer 060124) 

 

Magnus berättar att han får information om narkotika av kompisar och han har även fått höra en 

historia av sin mamma om en annan kille som det har gått illa för när han har använt narkotika. 

David berättar också att han får information från kompisar men även i skolan. Beatrice tycker att 

de får mycket information i skolor men påpekar också att det är allmänt känt att folk som är 

knarkare dör.  

Här fanns det dock en skillnad om varifrån ungdomarna får sin kunskap om narkotika 

kontra alkohol. Denna gång svarade informanterna att de får information från kompisar vilket de 

inte nämnde på frågan var de får sin kunskap om alkohol ifrån. Orsaken till detta kan vara att 

narkotika är ett känsligare ämne, normen mot narkotika är starkare än den mot alkohol samtidigt 

som narkotika är förbjudet enligt lag. Detta kan leda till att ungdomarna vänder sig till varandra i 
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första hand istället för till vuxna, om de är nyfikna på vad narkotika är för någonting och vad det 

finns för effekter och bieffekter.  

Narkotika och grupptryck 

Många av informanterna får information om droger från kompisar men hur vanligt är det att de 

själva känner någon som använder narkotika? Jag frågade mina informanter om de känner någon 

som använder narkotika. 

 

 David: Jo 

Magnus: Inte kompis direkt, men man vet ju någon som har gjort det. 

 Helena: Väldigt många 

 Beatrice: Näe, inte vad jag vet 

     (Intervjuer 060124) 

 

Magnus berättar att han inte har någon kompis som använder narkotika men han vet om folk i 

sin omgivning som gör det. Helena berättar dock att hon känner många som använder narkotika 

vilket även har framgått tidigare under intervjun medan Beatrice inte känner någon. Alla mina 

informanter lämnade blandade svar på frågan, en del känner personer som använder narkotika 

och andra inte. Det går varken säga att det är vanligt eller ovanligt att högstadieelever har vänner 

som använder narkotika. 

Dock har tidigare undersökningar där människor har fått uppskatta andras drogvanor ofta 

visat på en överskattning, detta fenomen kallas majoritetsmissförstånd och är tydligast bland 14 

till 18 åringar.33 Jan Trost och Iréne Levin skriver att om människorna definierar eller uppfattar 

en situation som verklig, blir den även verklig i sina konsekvenser.34 Det kan leda till att 

majoritetsmissförståndet får konsekvensen att vi själva börjar konsumera mera droger eftersom vi 

tror att alla andra gör det. 

  En del av mina informanter känner någon som använder narkotika men har de någonsin 

känt sig pressade över att prova på. Jag frågade om de någonsin har upplevt press från kompisar 

att testa. 
  

                                                 
33 Barnombudsmannen, Öppna för gränser (Danagårds Grafiska: 2005) s. 22 
34 Jan Trost & Iréne Levin, Att förstå vardagen, (Lund: 2004), s. 12 
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David: Prova på, fast jag rör inte sånt där 

 Henrik: Nej 

 Helena: Näe 

 Lars: Nej, Mina kompisar är inte såna 

     (Intervjuer 060124) 

 

David säger att hans kompisar har uppmuntrat honom att prova men är snabb på att påpeka att 

det inte är någonting som han skulle göra vilket kan förklaras med social önskvärdhet.35 Jag tror 

att han är medveten om, att det han berättar starkt går emot de normer och värderingar som 

råder i samhället och vill understryka att det är någonting han aldrig skulle göra. Ingen av mina 

andra informanter uppgav att de har upplevt press från kompisar och Lars påpekar även att hans 

kompisar aldrig skulle pressa honom till att prova narkotika, men har de blivit erbjuden narkotika 

någon gång? 

 

 Lars: Nej 

Henrik: Jo 

 Helena: Ja, inte av någon okänd men en kompis 

  

     (Intervjuer 060124) 

 

Lars och de övriga informanterna berättar att de aldrig har blivit erbjudna narkotika, men det har 

däremot hänt Henrik och Helena. Helena uppgav tidigare att hon aldrig har upplevt press från 

kompisar över att testa narkotika men berättar här att hon har blivit erbjuden narkotika från 

kompisar. David däremot uppgav tidigare att hans kompisar hade erbjudit honom narkotika på 

frågan ifall han hade upplevt press från kompisar över att prova. Jag tolkar det som att 

informanterna har olika syn på vad press och grupptryck är. All vår social och fysisk verklighet är 

subjektiv men den upplevs som objektiv eftersom vi har lärt oss gemensamma namn på 

företeelser och vi är någorlunda överens om vikt och dess betydelse.36 Det som David uppfattar 

som en form av press från kompisar kanske inte Helena uppfatta likadant. 

                                                 
35 Nils-Magnus Björkman s. 34 
36 Jan Trost & Iréne Levin, s. 15 
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Tillgängligheten till narkotika 

Nästan alla av mina informanter påstår att de känner någon som använder narkotika och därför 

undrar jag hur tillgängligt det är för en 15 åring. Tillgängligheten är en av de viktigaste faktorerna 

för hur ett drogbruk utformas i ett område.37  Jag frågade mina elever ifall de skulle kunna få tag 

på narkotika idag om de önskade 

 

Magnus: Det vet jag inte. Man kan ju få tag i det mesta i dagens samhälle, men det är inget jag 

skulle vilja få tag på 

Beatrice: Det tror jag inte. 

Helena: Jo, väldigt enkelt, det är nog det enklaste. 

Lars: Ja 

     (Intervjuer 060124) 

 

Nästan alla informanter uppger att de skulle kunna få tag på narkotika idag, eller tror sig kunna 

ordna det. Hur enkelt det är har en stark koppling till ifall de hade en kompis som använder 

narkotika eller ifall de känner någon. Helena uppgav till exempel att hon har flera kompisar som 

använder narkotika och säger också att det är det enklaste att få tag i. Magnus däremot som 

uppgav att han inte hade någon nära kompis som använder narkotika, även om han känner till 

folk var han inte lika säker på ifall han skulle inskaffa narkotika under en dag. 

Avslutande diskussion 

Samtliga informanter berättar att de har druckit alkohol i olika utsträckningar, Magnus har druckit 

alkohol två gånger i sitt liv medan David har druckit så många gånger att han har tappat 

räkningen. David berättar att hur mycket han dricker beror på hur man han mår, om han mår 

dåligt dricker han oftare för att dämpa känslorna. Orsaken till varför ungdomar dricker kan 

variera mellan olika grupperingar och individer. Ungdomar kan till exempel använda alkohol för 

att komma bort från de krav som de upplever från den vuxna generationen.38  

Den typ av alkohol som ungdomarna oftast använder är sprit. Att ungdomarna oftast 

dricker sprit betyder inte att det är vad de föredrar att dricka utan kan bero på att deras 

valmöjligheter är begränsade. Helena säger att hon helst dricker cider eller öl men ibland får hon 

                                                 
37 Berit Andersson, Att förstå drogmissbruk (Lund: 1999) s. 22 
38 Philip Lalander, s. 43 
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inte tag på annat än hembränt Samtliga informanter uppger även att de skulle kunna få tag på 

alkohol samma dag som intervjun ägde rum. Informanterna får tag på alkoholen genom vänner 

eller familjemedlemmar. Varifrån informanternas vänner och familjemedlemmar köper spriten 

varierar. Beatrice säger att vänner köper ut från systembolaget till henne medan Henrik köper 

smugglad sprit. David berättar att en kompis till hans far tillverkar hembränd sprit som han får 

dricka ibland. Att tillgängligheten för alkohol är stor bland informanterna råder det ingen tvekan 

om.  

Informanternas kunskap om alkohol är god och de känner till både fysiska och psykiska 

bieffekter. Det berättar bland annat om hur alkoholen kan förstöra träningar, ge upphov till 

leverskador och att man kan få slint i huvudet. Samtliga informanter är medvetna om att 

bieffekterna med alkohol inträffar när man dricker för mycket, men de har själva ingen koll på 

hur mycket alkohol som är för mycket för dem. Det är ingenting som de verkar ha reflekterat 

över tidigare utan de dricker tills de själva känner att det räcker eller beroende på hur mycket 

alkohol de får tag i. Hur många gånger de hade druckit tidigare verkar inte ha ökat deras 

medvetenhet om hur mycket som de klarar av att dricka. 

Deras kunskap om alkohol kommer främst från skolan och familjen. Men bara för att 

ungdomarna får mycket information om alkohol från vuxna, behöver inte det betyda att de tar till 

sig informationen på rätt sätt. Tidigare gjorda utvärderingar av drogpreventiva projekt visar på att 

ungdomar lyssnar mer på andra ungdomar tillskillnad mot vuxna.39

När det kommer till grupptryck uppger hälften av informanterna att de har upplevt att 

kompisar har försökt att uppmuntra dom till att dricka. Men vad informanterna anser att 

uppmuntra till att dricka alkohol innebär kan variera. 

Mina informanters erfarenhet av narkotika är inte lika stor som deras erfarenhet av alkohol. 

Av mina sex informanter är Henrik den enda som har testat hasch. Deras kännedom om 

narkotiska preparat är väldigt stor trots deras bristande erfarenhet, och de kan räkna upp flera 

olika sorter av narkotika. De har inte lika djupa kunskaper om narkotikans effekter som de har 

med alkohol, men alla delar uppfattningen om att narkotika är något dödligt och 

beroendeframkallande. 

Deras kunskap om narkotika kommer i högre utsträckning från kompisar kontra deras 

kunskap om alkohol. Orsaken till detta tror jag beror på att narkotika dels är förbjudet enligt lag 

och normen mot det är starkare jämfört med alkohol. Därför kanske ungdomar vänder sig till 

varandra i första hand med frågor om narkotika än till vuxna. Exempelvis kan det vara lättare att 

                                                 
39 Mario Duarte & Annica Svensson, Att våga säga vad man tycker är att ha aktiva värderingar (CAN: 2003) s.25 
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fråga sina föräldrar vad som händer om de dricker alkohol än vad som händer om de skulle prova 

narkotika. 

Bland mina informanter känner ungefär hälften någon annan som använder narkotika. 

Magnus berättar att han känner till folk som har provat medan Helena säger att hon känner 

väldigt många. Dock är det inte många informanter som direkt säger att de har upplevt press från 

kompisar över att testa på narkotika. Men som det framgår under analysen har mina informanter 

olika uppfattningar på vad som menas med press från kompisar. David anser att han känt sig 

pressad av att prova narkotika när kompisar har erbjudit honom. Helena anser dock att hon 

aldrig har känt sig pressad över att prova narkotika trots att hon uppger att kompisar har erbjudit 

henne. 

Nästan alla av mina informanter påstod sig kunna ordna narkotika samma dag som 

intervjun ägde rum. Helena säger även att narkotika är bland det enklaste att få tag på. Att det 

finns både gott om alkohol och narkotika runt om i samhället är idag vardag för många av 

informanterna. En del av informanterna berättar att de har utsatts för grupptryck även om det är 

svårt att säga i vilken grad det rör sig om. Tillgängligheten på droger tillsammans med eventuella 

grupptryck från vänner som använder droger, gör att jag tror att viktigaste för att förhindra 

drogmissbruk bland ungdomar i Murberg är att fortsätta stärka deras självkänsla och sociala 

kompetens genom livskunskapen för att de lättare ska kunna stå emot grupptryck. Det är även 

viktigt att ungdomar lär sig kunna uttrycka känslor så att de inte försöker fly dem via droger. 

Sammanfattningsvis visar min analys att ungdomarna är väl medvetna om att alkohol är 

skadligt, men de ser även positiva sidor med det. När det kommer till narkotika delar alla 

uppfattningen av att det är något dödligt och stark beroendeframkallande, ingen visar några 

positiva attityder mot det.  
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”Jag är här jämt. Var ska man annars vara? …” 
- En studie om fritidsgårdens betydelse för ungdomars identitetsskapande     

Katerina Dunerholm 

Inledning 
Min nyfikenhet över barn och ungdomar har lett till en studie om hur ungdomar spenderar sin 

fria tid. Med fritid menar jag tiden som ungdomar disponerar utanför skoltid. Fritidsgården kan 

uppfattas som en arena där ungdomarna erbjuds att träffa andra ungdomar och de vuxna som 

jobbar på gården. Genom dessa träffar och genom att umgås, skapar ungdomarna en del av sin 

identitet och sin självkänsla mot en vuxenblivande. Min studie grundar sig på de data som jag fått 

genom att observera och intervjua ungdomar på en fritidsgård i Murberg, utanför en medelstor 

stad. Alla informanters föräldrar är låginkomsttagare och ingen av föräldrarna har någon högre 

utbildning eller akademisk bakgrund. Murberg är ett område med stor brottslighet och hög 

arbetslöshet. Majoriteten av ungdomarna från detta område betraktas som ”stökiga” av många, 

bland annat av fritidspersonalen.  

Syfte och frågeställningar 
I min studie kommer jag att undersöka fritidsgårdens betydelse för ungdomar i förhållande till 

hur de spenderar sin fritid. Mitt syfte är att ta reda på hur ungdomar formar sin identitet genom 

att utnyttja de aktiviteter som fritidsgården erbjuder och genom att umgås.  Utifrån mitt syfte har 

två frågeställningar dykt upp: 

• Vilken betydelse har fritidsgården för ungdomars identitetsskapande?  

• Vilket samband finns mellan fritidsgården och skapandet av en god självkänsla hos 

ungdomar?  

 

Metod, material och kunskapsprocess 
Utgångspunkten för arbetet har varit det empiriska materialet som har bearbetats enligt Grundad 

teori. Studien påbörjades med två deltagande observationer på en fritidsgård i dess naturliga miljö 

med syfte att kunna få en inblick i fältet och bekantas med ungdomarna. Observationerna gav 

mig viktig data för studien, exempelvis om ungdomarnas umgänge, fritidsgårdens atmosfär och 

rutiner med mera. Jag observerade ungdomarna i deras naturliga miljö, jag satt ett par meter ifrån 

dem och jag avbröt dem inte i deras diskussioner och aktiviteter. Forskarens uppgift är bland 

annat att presentera sig för informanterna, vilket jag gjorde vid första kontakten med mina 
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informanter. Efteråt brydde de inte sig så mycket om att jag fanns där. ”Deltagande observation 

rymmer en naturalistisk tonvikt genom att den kvalitativt inriktade forskaren möter människor i 

deras naturliga omgivning.”40  

På fältet gjordes en gruppintervju, bestående av tre informanter och även fyra enskilda 

intervjuer. Dessa ligger till grund för min studie. Intervjumaterialet har genom de fyra 

intervjuerna varit av semistrukturerad form. Det har används samma frågeformulär som varit 

genomgående i alla intervjuer. Detta för att alla informanter ska få svara på samma frågor och 

svaren på dessa frågor har jag senare analyserat och jämfört för att säkerställa att informanternas 

svar kan sammanställas på ett sätt som kan jämföras.41  

När jag använder mig av kursiv stil i texten, betyder det att de orden är direkt hämtade från 

texten som jag refererar till. Citaten kommer alltid efter att jag beskriver det som sägs i citaten. I 

citaten står Katerina, (mitt namn) för intervjuaren. 

Grundad teori 
För att underlätta tolkning av det empiriska materialet har jag kodat och kategoriserat 

intervjuerna enligt Grundad teori, innan jag börjat med analysen. Grundad teori har en rad 

värdefulla procedurer för teoretiskt tänkande kring text som transkriberade intervjuer och 

fältobservationsanteckningar.42 I den gemensamma kappan beskriver vi hur data behandlas enligt 

grundad teori och jag väljer att i redogörelsen av behandlingen av mitt material, använda mig utav 

Guvå & Hylanders beskrivning att många använder pusselläggning som en metafor när de skriver 

om grundad teori: Jag vände och vred på bitarna jag hade fått efter kodningen och 

kategoriseringen, vilka jag placerade i olika högar. Nästa moment var att bestämma vilken 

dimension av bilden som var en avgörande aspekt av denna hög.  Sedan pusslade jag bitarna ihop, 

och där jag såg att det fattas bitar, kompletterade jag mönstret och skapade en helhet.43   

Etisk hänsyn gentemot informanterna   
Jag har informerat informanterna om att jag läser på SKA och att både observationen och 

intervjuerna är en del av mina studier. Denna information har jag bedömt som tillräcklig för 

ungdomarna, och jag har valt att inte informera dem om att studien kommer att användas i 

skrivandet av en antologi. Jag har inte velat riskera att ungdomarna kanske skulle bli mer 

                                                 
40Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Slovenien 2004) s.319  
41Ibid., s.123  
42 http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=afh&an=18245671 
43 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori- ett teori genererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) 
s. 103 
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försiktiga i sina uttalanden, om de hade vetat att jag håller på att skriva en antologi.  Den 

situationsbetingade etiken säger att … ”Hur och i vilken utsträckning man ska informera 

undersökningspersonerna är något som ska avgöras från fall till fall”. 44

Jag har enligt det informerade samtycket, under utförandet av mitt arbete på fältet, både vid 

observationerna och under intervjuerna, berättat för informanterna om studiens generella syfte 

och hur studien är upplagt i stort. ”Att ge information om en undersökning betyder att känsligt 

balansera mellan detaljerad överinformation och utelämnande av aspekter som kan vara 

betydelsefulla för undersökningspersonerna.”45  

Informanterna är av skilda kön och åldrar för att få en spridning av ungdomar. Fyra av de 

går i högstadiet, en läser på gymnasiet och de tre resterande går i mellanstadiet. Enligt 

Konfidentialitetskravet46 har jag för att förhindra en identifikation av informanterna, valt att 

anonymisera informanterna genom fingerade namn – Danne 16, Fidel 16, Patricia 15 och Anna 

14, är från enskilda intervjuerna, medan Erika 15, Hayad 18 och Nika 13, är från gruppintervju. 

Namn på städer och platser är också ändrade. Vid vissa tillfällen har jag ändrad vem som säger 

vad. Det som står i texten att Anna har sagt, kan vara exempelvis Dannes kommentar.  

 

Ungdomarna och deras fritid  
Fritid är enligt Hans-Erik Olson, … ”den tid som vi förfogar över för val av handlingar utan 

fysiologiska (t.ex. sömn), ekonomiska (arbete m.m.) eller andra relationella (olika skyldigheter mot 

omgivningen) tvång” .47    

Under 1700-talet var det vanligt att i städerna angrep ungdomar tillresande bönder, men 

detta betraktades inte som ungdomsproblem. Fram till 1800 talets slut jobbade barnen inom 

industrin och hantverk. Från 1880- talet ställdes alltfler barn utanför industriarbetets kontroll. 

Detta kan ses som en bakgrund till folkskollärarnas krav på längre utbildning med syfte att fylla ut 

fritiden mellan skola och arbete.  

Mot slutet av 1880-talet börjades med organisering av barnens och ungdomarnas fritid. 

Barnkrubbor, barnträdgårdar och arbetsstugor öppnades. Krubborna gav tillsyn åt barn i åldrarna 

2-6 år vars föräldrar var tvingade att arbeta utanför hemmet. Barnträdgårdarna var baserade på 

pedagogiska idéer och det var bara förmögna familjer som hade sina barn där. Så småningom 

bildades särskilda folkbarnträdgårdar för barn från fattigare familjer. Arbetsstugorna var avsedda 
                                                 
44 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder , (Slovenien 2004) s.422 
45 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 107, ( Lund,1997)s.107  
46 http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, s. 12, 2006-04-17 
47Hans- Erik Olson, Staten och ungdomens fritid, s.13,( Uppsala, 1992 )s.13 

http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12
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för arbetarbarn i åldrarna 7-14 och syftet var att förebygga att barn drev omkring på gator och 

torg. Arbetsstugorna hade en socialpreventiv funktion - fritidsverksamhet skulle förebygga 

brottslighet. Med tiden har det av barnkrubbor och  

barnträdgårdar blivit daghem och lekskolor, medan arbetsstugorna har utvecklats till fritidshem. 

 Arbetarklassen och medelklassen var de två stora samhällsklasserna under början av 1900-

talet och de såg olika på fritiden. För arbetarklassen och ungdomarna framträdde fritiden som 

frigörande och positiv område. Ingen kunde undgå att se arbetarklassens ungdomar hänga ute på 

gatorna med händerna i byxfickorna och en cigarett i mungipan. Enligt medelklassens värdesystem var de 

ouppfostrade och tog sig friheter. Den kultiverade människans livsstil (medelklassens) kolliderade med 

arbetarklasens. Även idag anser jag att den här kollisionen existerar mellan individer som tillhör 

en högre ekonomisk status och individer som har det dåligt ekonomiskt ställt. Detta kommer jag 

att återkomma till senare, under analysen av mina intervjuer. 

Omkring 1990-talet började växa intresset för att engagera äldre ungdomar i olika 

verksamheter utanför skolan. Dagens fritidsgårdar har sina rötter i sekelskiftets ungdomsklubbar. 

Enligt Olson fanns det ”två typer” av ungdomar. Den ena typen tillbringade sin fritid i hemmet 

eller i föreningar. Den andra typen slösade sin fria tid på gator och torg. De här ungdomarna 

påpekar Olson, har skildrats olika under avskilda perioder under 1990- talet. Kring sekelskiftet 

benämndes de som ligapojkar, och på 30- och 40-talen som håglösa byxficksungdomar. Idag kallas de 

för ungdomar i riskzonen.  

Under 30-talet började den moderna fritidspolitiken att växa fram i Sverige. Man tillsatte en 

ungdomsvårdskommitté, som hade vårdperspektiv på ungdomens problem och hade för syfte att 

förtöja ungdomspolitiken i ett vetenskapligt synsätt.   

1947 föreslog ungdomskommittén, statsbidrag till fritidsgårdar. 1951 lades slutbetänkandet. 

Syftet med fritidsgårdar var att fånga upp de ungdomar som inte funnit sin plats i föreningslivet. 

Om man drar en parallell mellan trettiotalets fritidspolitik och den fritidspolitik vi har idag, vill jag 

säga att även idag är fritidsgårdarnas funktion att ge ungdomar en meningsfull fritid.    

Olson skriver att… ”Fritidspolitiken gentemot ungdom aldrig har givits något egen 

värde”.48 Ungdomens fritid har alltid benämnts som ett socialt problem. Fritidsgården där mina 

informanter träffas och umgås, är tänkt som en arena som samlar och sysselsätter ungdomarna 

och på så sätt förebygger man att ungdomar hänger ute på gator.   

Bristen på fritidspolitisk karta, kompas har lett till den politiska struktur som vi än idag lever 

under. På den statliga nivån, fungerar ungdomens fritid som en del av fritidspolitiken och är 

spridd på flera departement. På den kommunala nivån finns det särskilda fritidsnämnder. Olson 
                                                 
48 Hans-Erik Olson, Staten och ungdomens fritid, (Uppsala1992) s.221 
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säger att problemet för fritidsnämnderna har varit bristen på professionalitet. Han påpekar att det är 

väldigt få inom den offentliga sektorn som ännu skådar fritiden som ett viktigt mål och 

betydelsefull livskvalitetkomponent för ungdomar.  

Analys av intervjuer 
Analysen bygger på en ingång till fältet som är förutsättningslöst, det vill säga att inga andra 

teorier ligger till grund för analysen i ingångsfasen. I analysen av intervjuerna har jag koncentrerat 

mig på att få syn på hur ungdomarna tillbringar sin fritid och om fritidsgården har något 

betydelse för ungdomarnas identitetsskapande. Jag har också tittat på ungdomarnas möjligheter 

på deras fritid, i form av aktiviteter och möten med andra ungdomar. Jag har haft i fokus 

ungdomarnas olika behov som är av stor betydelse i skapandet av en god självkänsla och 

socialisation i samhället.  

Ungdomars identitet, livsvillkor och socialisation 

Identitet 
Det är svårt att dra gränsen mellan barndom och ungdom. Enligt barnkonventionen räknas som 

barn, tills barnet har fyllt 18 år. I min del av antologin är informanterna ungdomar mellan 13 och 

18 år och de befinner sig i en övergång mellan barndomen och vuxna livet. I den här åldern är 

enligt mig ungdomar mycket känsliga för det som händer omkring dem, samtidigt som de är som 

mest påverkbara. Löfgren och Norell jämför ungdomar med, som ovan nämnd, känsliga 

instrument, på grund av att de är mycket sårbara och mottagliga för det som händer i deras 

omgivning, de befinner sig i sitt livs mest receptiva och ofärdiga fas.49  

I den sociala interaktionen skapar människan sina identiteter. I den sociala interaktionen 

blir individers identiteter också bekräftade, människan bildar en uppfattning av sig själv i relation 

till de andras bemötande. Informanterna berättar för mig att hur de blir bemötta och vilka 

kommentarer de hör om sig själva, från varandra och från omgivningen, är mycket betydelsefullt 

för bland annat hur de mår. Ibland händer det att ungdomarna får dålig kritik eller blir kallade för 

något fult. Detta sårar dem och gör att de mår dåligt. I motsatta fall, när ungdomarna får 

komplimanger eller beröm, känner de sig stolta och får en god självkänsla.  

Nika: Ibland är folk dumma, de säger att jag är tjock … Det gör mig ledsen jag vill inte prata 

med nån. Jag vet att jag är kraftig… jag vill inte höra det av andra för jag mår dåligt.  

                                                 
49 Anders Löfgren och Margareta Norell, Att förstå ungdom, (Stehag, 1994) s.18 
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Anna: I fredags sa ju Nicklas att du var fin i dina nya jeans, (skratt)… att du hade snygg rumpa, 

(alla skrattar högt).  

Nika: … Jag tänkt på det Nicklas sa till mig och varit glad och mått bra. Nu tycker jag att min 

rumpa är inte så stor. 

Begreppet identitet kan stå för antingen en subjektiv upplevelsedimension, det vill säga 

upplevelsen av mig själv, eller för en objektiv - registrerbar dimension. Identiteten kan inte mätas 

naturvetenskapligt, men den kan väl granskas i en djupintervju. En individs funktioner i samhället 

och relationer till andra, exempelvis yrkesroll, föräldraroll, eller grupptillhörigheter, ger olika 

aspekter av individers sätt att vara i kontakt med andra människor eller grupper av andra 

människor. Alla de här aspekterna står för en social aspekt. Under tonåren går ungdomar igenom 

olika faser, som leder till separation från eventuella föräldrar eller andra vuxna i omgivningen, och 

identifikation med dem. Den unga människans integration i samhället blir ett måste under tonåren. 

Man kan även ibland se ett slags primitiv gruppintegration, vilken innebär att grupptillhörigheten är 

både tillfällig och vikande.50

Detta ser man tydligt hos mina informanter. De verkar beroende av varandra i gruppen. De 

träffas dagligen, i skolan och på fritidsgården. De berättar att när de lämnar sitt bostadsområde, 

går de oftast tillsammans. I vissa fall, enligt deras berättelser, ersätts den bristande relationen till 

föräldrarna med ungdomarnas nära vänskap. 

Nika: Jag måste träffa Patricia varje dag. Och Erika också. När jag bråkar med morsan vill jag 

inte leva… Erika är så snäll mot mig och vi har jätte roligt. 

Hayad: Jag åker aldrig ensam till stan eller till Navestad. Vi brukar oftast vara flera stycken.  

Katerina: Varför det? 

Hayad: Det känns bra när vi är tillsammans. Jag känner mig inte ensam, jag tycker inte om att 

vara ensam”.  

 

Identitet är beroende av förhållandena och är mycket situationsberoende. Vi tar våra identiteter 

för givna utan att vi är medvetna om dem, samtidigt som våra identiteter strukturerar våra liv. 

Identiteten förändras ständigt och en och samma människa har inte bara en identitet. Vi har vår 

och en av oss identiteter som kopplas till och från beroende på vilka sociala relationer vi är 
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inblandade i vid en viss tidpunkt. En individ kan till exempel ha identitet som student, hustru, 

mamma, dotter, dansös, sjuksköterska och så vidare.51  

Livsvillkor 
Identitetsskapandet hos ungdomar är beroende av deras livsvillkor. Som livsvillkor tolkar jag alla 

möjligheter och tillfällen som påverkar att människor ska kunna forma sitt liv för att kunna ge det 

en mening. För informanterna i mitt arbete är livsvillkoren, det som, bland annat skolan, 

föräldrarna och fritidsgården erbjuder, av stort betydelse för deras identitetsskapande.  

 

Individers socialisation i samhället 
Berger och Luckman, menar att socialisation i samhället är en process som pågår hela livet. 

Barnet som individ socialiseras in i samhället med hjälp av sina föräldrar och de närmaste 

familjmedlemar – signifikanta andra.  Denna socialisation är barnets första - primära socialisation. 

Under den tiden upplever individen hur omgivningen ser ut och barnet införlivas med de normer 

och värderingar som föräldrarna har. 

All fortsatt socialisation efter den primära socialisationen, vilken vägleder den redan 

socialiserade individen in i nya områden av samhället kallas för sekundär socialisation. Nu 

identifierar sig inte individen endast med de signifikanta andra, utan också med den 

generaliserade andre – samhället. Mina informanter befinner sig i denna fas i livet, tonåren, då de 

försöker hitta sin plats i det gigantiska samhället och med det, försöker de hitta sin identitet. De 

har gått över från den primära till den sekundära socialisationen.52

Ungdomar i ett modernt samhälle 
Att leva i dag innebär att ”hänga med” det föränderliga samhället vi lever i. Bara de senaste två 

decennierna som jag har levt som vuxen, har inneburit förändringar i alla möjliga sfärer. 

Bandspelare och video har ersatts av CD-spelare och DVD. Datorer och MP3 har blivit ett måste 

för ungdomar, oberoende om föräldrarnas ekonomi kan tillåta det. Alla informanter har dator 

och tillgång till Internet i hemmet. Genom Internet får de information inom olika områden, 

exempelvis musik som de laddar ner vilken de inte har råd att köpa i affärer, de besöker Internet 

sidor som innehåller nyheter med mera. Internet har öppnat en ny möjlighet för ungdomar. 

Genom Internet kommunicerar informanterna även med andra ungdomar som går i andra skolor. 

Detta är av stort betydelse för informanterna på grund av att deras möjligheter utanför 
                                                 
51Jan Trost och Irene Levin, Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, (Lund, 1996, 2004) s.17-19  
52 Peter Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Falun, 1998) s. 153-162, 
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fritidsgården är väldigt begränsade. Genom Internet vidgar ungdomar sina vyer, får nya 

kunskaper och kontakter och på så sätt får de möjlighet att utvecklas och att skapa nya identiteter. 

Eftersom jag såg att det jämt var kö för datorerna frågade jag informanterna vad det var 

som var så roligt med datorer.     

Danne: Internet. Jag kan inte leva utan Internet. Jag brukar tjatta varje dag. Jag brukar ladda 

ner musik… 

Anna: Folk är roliga på nätet och så får man höra att man är snygg. 

Katerina: Brukar du tjatta med några som du inte känner? 

Patricia: Ja, men när du typ ha pratat med folk ett tag så känner du dem. Man kan bli ihop 

med någon.       

Ungdomar bildar sin uppfattning om sig själva och sin omgivning och på så sätt skapar de sin 

identitet, dels genom omvärldens förväntningar på dem, men också genom ungdomarnas egna 

referensramar och självuppfattning som grundar sig i hur man har internaliserat sina föräldrars 

normer och värderingar.53     

   Jag tror att det ställs stora krav på ungdomar. De bär ansvaret för att lyckas i skolan likväl 

som att tillfredställa de krav som finns i hemmet och kraven som föräldrarna ställer på dem. De 

ska vara aktiva på fritiden och inte minst bör de anpassa sig efter offentlighetens normer, så som 

klädstil, utseende, beteende, språk med mera. De bör vara omtyckta av kompisarna och 

omgivningen. Individens utseende, dess ekonomiska status, beteende et cetera är en del av 

individens identitet.   

 ”Att försöka finna ett meningsfullt sätt att leva, en identitet, är en central uppgift för 

dagens unga människor”.54 Detta citat speglar sig i mina informanters vardag. Under skoltid ska 

de lära sig kunskapen som skolan förmedlar, vilken är en viktig komponent för 

identitetsskapandet. På den fria tid som ungdomar har i hemmet, läggs grunden för bland annat 

ungdomars hygienvanor och ansvar för hemmet.  

Hayad: Jag måste duscha varje morgon för min mamma fast jag är ibland jätte trött. Det är 

viktigt att man ser bra ut, att man inte går till skolan med fett hår. Och så måste jag städa mitt 

rum och hjälpa med disken. Min mamma tycker det är pinsamt om det är skitigt hemma när 

någon kommer. Jag blir faktiskt också glad när mina eller mammas kompisar kommer och vi 

har det fint hemma. 

                                                 
53 Peter Berger & Thomas Luckman, Kunskapssociologi, (Falun, 1998) s.155 
54 Anders Löfgren & Margareta Norell, Att förstå ungdom, (Stehag, 1994) s.8 
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 Nika: Det är viktigt att va med på lektionerna o göra läxorna, annars kan man inte komma in 

på någon skola. Man måste ha bra betyg, annars är man en nolla… O min kusin läste till 

tandläkare och alla har respekt för henne, o så har hon det bra med pengar. När du är någon o 

har pengar o bra kläder, folk tittar annorlunda på dig.    

Som ovan nämnd så skapar människor flera identiteter. Under tonåren genomgår ungdomar ett 

identitetsarbete som ska exempelvis leda till att individen ska få en uppfattning om att han/hon är 

någon och bevis på vem individen är i förhållande till andra. ”Eftersom gemensamma värderingar 

är ett av de ”kitt” (vid sidan av intressegemenskap och ekonomiskt beroende) som håller grupper 

av människor samman flätas ofta grupptillhörigheter och värdegemenskap ihop”.55  

Ungdomar med utländsk bakgrund 
Majoriteten av ungdomarna på fritidsgården och majoriteten av mina informanter har utländsk 

bakgrund. Vissa har kommit till Sverige som väldigt små medan de flesta är föda i Sverige och har 

invandrade föräldrar. De brukar kommunicera med varandra på flera olika språk. Vissa av de 

pratar spanska eller arabiska med varandra. Ungdomarna som inte kan de språken påpekar att det 

är jobbigt att inte kunna förstå vad som sägs. Detta orsakar gruppbildning på gården. 

Erika: ”De pratar på sitt språk och det är jobbigt att jag och Malin inte förstår vad de säger.”  

Informanterna berättar att det blir ofta konflikter mellan ungdomarna och deras föräldrar 

på grund av att föräldrarna har en annan syn på ungdomarnas utgång och klädsel. Ungdomarna 

vill leva som de flesta av deras kompisar gör, enligt ”svenska normer” – svenska ungdomar få 

oftast gå ut någon timme varje kväll. Detta accepteras inte av många föräldrar som vill hålla vid 

sin gamla kultur och religion, vars traditioner inte tillåter detta. De förväntar sig att ungdomarna 

ska vara hemma på kvällarna och umgås med familjen.  

Hayad: (Pratar nervöst och är irriterad när hon svarar på min fråga om hur ofta hon kommer 

till gården). Nu har det blivit bättre, jag får gå ut oftare. Förut fick jag gråta sönder mig för att 

få komma ut. Men socialen pratade flera gånger med min pappa… Han spelar dum, han ser ju 

att mina kompisar går ut nästan varje dag, han vill att jag ska leva som man gör i hans land, 

men jag skiter i, jag går ut ändå. Han pratar inte med mig. Min mamma är snällare, men det är 

pappa som bestämmer. Om jag kommer för sent någon minut så är det alltid mamma han 

bråkar med. Nu är jag arton men får inte stanna ute mer är tio och får inte klä mig som jag vill.    

Katerina: Hur vill du klä dig? 
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 Hayad: Typ, jeans och ett linne. Men jag får inte det. Jag få gå i stora byxor och koftor. Det är 

tråkigt, men jag är van. 

Erika: Jag får gå ut nästan varje kväll, bara jag gör mina läxor. Min mamma litar på mig och 

det är skönt. Jag ska vara hemma vid elva. Ibland vid tolv eller ett, när det är fest hos nån, men 

då kommer mamma eller hennes sambo och hämtar mig. Jag tycker synd om Hayad, hon får 

aldrig va med på fester hon får ba va på gården. 

Fidel: Jag få gå ut bara ibland. Det har blivit bättre, min pappa är inte så sträng nu, han låter 

mig gå ut också. Förut var det två – tre gånger i månaden, nu få jag komma till gården minst 

två gånger i veckan. Jag är äldst av mina syskon så farsan var inte van, fast han vet att mina 

svenska kompisar få gå ut en stund varje kväll.   

 

Thomas Ziehe beskriver uppkomsten av nya möjligheter som följd av postindustrialismen, 

genom vilka ungdomar kan tolka sig själva. Det sena 1900-talets moderniseringsprocesser har 

enligt Ziehe lett till att kulturella och traditionella levnadssätt har förändrats och nedbrutits. 

Istället tvingas ungdomar till ett individualiserat identitetsskapande.56  

Att ha en god självkänsla innebär att en individ vågar vara sig själv, den hon känner att hon 

är, och att hon är trygg i sig själv. Tryggheten på gården verkar vara avgörande för ungdomarnas 

välmående. De känner sig trygga på gården. 

Danne: … Här på gården händer det alltid grejer. Vi skojar med varandra och de flesta av 

personalen är jätte snälla och roliga. Man vet vilka som brukar vara på gården, alla är schyssta. 

När man är i centrum eller på stan, är man rädd… Härom dan blev min kusin och hans 

kompis attackerade av tre stycken… de bara hade hoppat på dem och ingen fattar varför. Min 

kusin fick mest stryk. Han har fortfarande ont i ryggen. Därför är vi oftast på gården och så är 

det är jätte nära…  

Patricia: Jag håller med min mamma att det är bäst att vi stannar på gården hela kvällen. Det 

är alltid några vuxna här och de bryr sig. Ute på stan träffar man ofta på konstiga typer. Ibland 

är jag orolig och vill åka tillbaka till gården när det börjar bli mörkt.”  

 

Fritidsgården och dess aktiviteter 
Fritidsgården är nyrenoverad och fräsch. Den är lokaliserad nära skola, bibliotek, idrottshall, skog 

och köpcenter. I bostadsområdet bor en majoritet av människor med lägre social status – 

arbetslösa, människor med alkohol och drogproblem och invandrare. Inne på gården finns ett 
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samlingsrum med fem bord, stolar och två soffor, där ungdomarna diskuterar, fikar och spelar 

olika spel. Trots att fritidsgården inte har så stor yta, känns det trivsamt med den orientalisk- 

inspirerade atmosfären, med lampor i olika färger som hänger i taket. Ungdomarna har en hel del 

aktiviteter att välja bland. De älskar att sjunga karaoke och har mycket roligt tillsammans. Det 

finns möjlighet att spela pingis och ungdomarna brukar tävla med varandra. På gården finns det 

tillgång till datorer och Internet och det är ofta kö för att få använda en dator. En bit från 

byggnaden ligger hallen, där killarna, kan spela fotboll. Gården har öppet mellan 7:00 och 21:00 

varje vardag och två lördagskvällar i månaden. Flera av informanterna tycker att det är dåligt att 

gården inte har öppet varje helg. 

 Danne:  Det är på lördagar man är ledig och vill göra saker. 

Anna: Jag tycker det är tråkigt när det är stängt på lördag. Det är så kalt ute och vi bara går 

runt och fryser. Vi har inget att göra. Jag blir sugen på cigg för att jag är rastlös… Killarna 

brukar dra till stan, till biljardkaffet, och kommer med tolv bussen.  

 

Gården har ett litet kök där personalen brukar bland annat göra smörgåsar, och några av 

ungdomarna tycker att det är en fördel att kunna gå till fritidsgården på rasterna och handla i 

kiosken.  

Anna: En färsk smörgås kostar fem spänn, det är okey, jag som aldrig brukar äta frukost 

hemma. Det kostar ju också att äta hemma.   

De ungdomar som har det bra ekonomiskt ställt, exempelvis de vars föräldrar är 

höginkomsttagare och har råd med att bo i dyra villor, de kommer inte till gården. De är 

upptagna med sina aktiviteter så som tennis, simning och träning på gym och får mycket i 

veckopeng.  

Fidel: I min klass går några som är rika, riktiga snobbar du vet, som köper bara märkes kläder 

och så. De har aldrig trampat sin fot på gården. Tobias till exempel, han får inte komma varken 

till gården eller hemma hos mig, av sin pappa. Vi är bra kompisar men umgås bara i skolan. 

Katerina: Vad gör Tobias på sin fritid? 

Fidel: Han spelar tennis fyra gånger i veckan och går på turneringar. Hans föräldrar sjutsar 

honom överallt. Vissa har det lyxigt du vet. 

Ungdomarna på gården berättar att det är tråkigt att jämt när de föreslår att de vill göra saker, får 

de höra att kommunen inte har pengar till det. De vill helst skippa betala exempelvis femtio 

kronor per kvartal i medlems avgift, tio kronor för att se på film aktiviteterna de gångerna de 
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hjälper personalen, exempelvis inför kvällens fika på tjejkväll och för kvällsfikat. De säger att det 

är även ologiskt att betala för fikat när de är med och förbereder inför disco kvällarna på gården.  

Förut har det varit gratis, men nu måste de betala trots att de är med och hjälper till.   

Hayad: Det är tråkigt att betala för fikat fast vi bakar med dem. De som bakar ska få fika 

gratis. Eller när man hjälper på discot ska man inte behöva betala. De vill ha hjälp av oss och 

när de fått det, tio kronor tack. Förut hjälpte man när det var disco och då fick man godis eller 

läsk. Nu får man ingenting. Det ända de är duktiga på är att skylla på kommunen. Kommunen 

har inte pengar till det, och inte för det…  

Nika: Att se på film kostar tio spänn också. Det borde vara gratis. Allt man gör här kostar 

pengar. 

Erika: Om man vill låna datorn eller om man vill vara med och pyssla så säger de du får inte, 

du har inte betalat femtio kronor. 

Anna: Jag har inte råd att fika. Man blir sugen när det är något gott, varma smörgåsar eller 

pizza. Personalen börjar äta först, de tänker inte på dem som inte har pengar att betala för 

fikat. Därför kommer jag inte hit så ofta längre.    

På mina frågor, hur ofta de brukar komma och varför de kommer till fritidsgården, svarar de 

flesta att de är på gården nästan varje kväll och att det är vänskapen som lockar. 

Fidel: Jag är här jämt. Var ska man annars vara? Jag nästan bor här. 

Anna: Nästan varje kväll. Här är det soft, alla känner alla, jag är kompis med alla på går`n, det 

känns bra att vara här.   

Danne: Jag kommer till gården varje dag, man träffas och umgås.  Fritidsgården är 

mötesplatsen för ungdomarna här i Murberg.  Här är alla kompisar.  

Patricia: Vi är här fyra, fem gånger i veckan. Ibland går vi hem till nån  eller i affärerna. 

Nika: Jag kommer hit ofta. Ibland går jag ut först… Sen kommer jag till gården. 

 

De flesta av ungdomarna på gården som jag tidigare nämnt, är från familj med dålig ekonomi. 

När det gäller mina informanter, så har två av ungdomarna pappor som har jobb och deras 

mammor är arbetslösa. Resten har föräldrar som båda är arbetslösa. En av ungdomarna bor med 

båda sina biologiska föräldrar, medan de andra har en lossas förälder. Ingen av informanterna får 

exempelvis någon veckopeng eller månadspeng.  Majoriteten berättar att de inte har råd att handla i 

kiosken trots att de är hungriga eller sugna på något gott. Enligt informanterna går den största 

delen av barnbidraget eller studiebidraget till familjens matkassa.  
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Nika: Igår var jag sugen på en macka här från kiosken men hade inte ett rött öre på mig. Innan 

jag gick ut frågade jag morsan om pengar men hon bad mig dra åt helvetet och kallade mig... 

vad heter det, jätte fula ord. Jag hatar henne. Jävla kärring! Hon säger jämt att hon inte har 

några pengar. Hon köper kläder och skor åt sig själv hela tiden…  

Fidel: Jag handlar nästan aldrig i kiosken, jag har inte pengar. Jag brukar äta hemma. De ska 

inte ha godis, chips och sånt här inne. Det är svinigt mot de som inte kan handla. Man blir ju fy 

fan sugen när man ser det… 

Anna: Jag brukar få pengar av mamma när hon har. Hon är sjukskriven och med min och min 

brors barnbidrag köper vi mat och kläder.  

Tjejkvällar på fritidsgården 
En kväll i veckan är det tjejkväll och bara tjejer får vistas in i gårdens lokaler. Killarna måste 

sysselsätta sig på egen hand. Hallen är det ända stället som fritidsgården kan erbjuda killarna när 

det är tjejkväll. Andra alternativ är att stanna hemma, åka till stan och spela biljard eller gå till Mc 

Donalds. Men det kostar och ungdomarna har inte råd med det. Under tjejkvällen är tjejerna för 

det mesta inne på gården, men springer också ut då och då och gör killarna sällskap. På tjejkvällen 

fick jag en känsla av lugn på gården. På borden fanns tända doftljus i lavendel och hela lokalen 

doftade gott. Efter att tjejerna hade pratat med varandra, gick de flesta av dem till aulan för att 

dansa med en dansinstruktör. En del stannade och pratade med personalen medan kvällens 

gemensamma fika förbereddes. Senare på kvällen under fikat, fick tjejerna information om sex 

och samlevnad. De skrev ner sina frågor och funderingar bland annat om mens, sex och intim 

hygien och personalen svarade och förklarade för dem genom en gemensam diskussion. 

Alla de intervjuade, både tjejer och killar, samt de flesta som jag träffade vid observationen, 

tycker att det är bra med tjejkvällar. De manliga informanterna är mycket omtänksamma, snälla 

och inte det minsta själviska. Trots att de är uttråkade under tjejkvällarna och oftast fryser utanför 

fritidsgården tycker de att tjejkvällarna ska fortsätta finnas. 

När jag frågar vad de tycker om tjejkvällarna svarar informanterna så här: 

Anna: Jag tycker att tjejkvällarna är bra. Vi pratar om saker som killarna inte behöver höra, till 

exempel mens, sex och sånt. Det är många här som inte pratar med sina föräldrar om sånt. Jag 

pratar med min mamma, jag skäms inte… 

Hayad: Det är orättvist mot killarna. De ska också ha killkväll, de får inte göra nåt. Det är bara 

vi tjejer som få gå på bio. Och det är bara vi som få gå på nattläger. Föra året var vi på 

skidresa”.  

Fidel: … På torsdagar är det hallen som gäller. Det är bra för dem som gillar fotboll. De som 

inte gör det har ingenstans att ta vägen. Jag brukar vara här ute, man får inte komma in”.     
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Erika: … De måste börja med killkvällar och då ska vi tjejer få låna hallen. Jag tror inte att 

killarna går med på det, men om personalen säger det då går det… Då blir det rättvist också.  

Fidel: Det är fan orättvist, de får vara där inne och ha kul o äta, o vi fryser här ute. Jag har inte 

pengar till bussen, inte till biljardkaféet heller. 

 

Jag fick information från personalen om att det är tänkt att även införa killkvällar i framtiden. 

Men ingen kunde svara på frågan om när det kommer att ske. Det kostar pengar och 

”kommunen har inte råd” är förklaringen till varför inte killarna har någon killkväll och varför 

inte flera aktiviteter införs på gården. Förutom på fritidsgården, finns det bara några få ställen där 

tjejerna kan gå till på fritiden. Det är biljardkaféet där de kan vara tillsammans med killarna, Mc 

Donalds, de kan också vara i affärerna på köpcentret, eller vara hemma hos varandra.  

På en av tjejkvällarna gjorde jag gruppintervjun. Några av flickorna har det riktigt jobbigt 

hemma. Det förekommer bråk och slagsmål med mammorna. Detta påverkar dem så att de får 

dålig självkänsla och mår allmänt dåligt. Vissa av tjejerna umgås med äldre killar som bjuder dem 

på mat, alkohol och tobak. 

Hayad: vänder sig till Nika: När kom du hem i lördags? 

Nika: (skrattar) Halv fyra. Jag tog bussen hem från Klocket. Morsan var vansinnig när jag steg 

in… Vi bråkade… Hon sa att hon ville mig död… Jag grät hela söndan… Ville inte gå till 

skolan på måndan men kärringen är ju arbetslös, hon är hemma hela dagarna. Hon mår dåligt 

och tycker synd om sig själv för att inte har något jobb.  

Hayad: Skyll dig själv också. Varför umgås du med de där konstiga brudarna? (Vänder sig till 

mig)  

Hayad: Du vet, de där tjejerna, de röker, super, är ute jämt och är med gifta män… dem är 

hon med. Förresten, Nika tycker att vi är tråkiga här på gården. 

 Nika: Nej men de i min klass gillar inte mig och så är de löjliga.(Hon tittar i golvet och 

nervöst byter på sina naglar.) Jag känner ett djupt medlidande med den lilla flickan.   

Erika: Emma och Nicole tycker också att det är tråkigt på gården, att vi är barnsliga. De har 

börjat umgås med killar från pizzerian… (Anna låter inte henne prata till punkt).  

Hayad: Bara för att de bjuder dem på pizza o vodka… o cigg . 
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Ungdomarna, deras umgänge och beteende  
Vid det första mötet med mina informanter, verkade de flesta av dem nyfikna och en aning 

misstänksamma på vem jag var. Den första kontakten jag fick med en av flickorna på 

fritidsgården, var genom att hon kom fram till mig och frågade om jag jobbade på socialen. Detta 

upprepades av flera ungdomar vid andra tillfällen. En av personalen berättade för mig att det är 

några av ungdomarna som regelbundet har kontakt och får hjälp av de sociala myndigheterna. 

Detta förklarade eventuellt ungdomarnas stelhet och tystnad i början, innan vi bekantade oss. I 

efterhand, efter att de sett mig några gånger på gården, kom de fram och ville prata med mig. 

Ungdomarna på fritidsgården är livliga, högljudda och nyfikna. De är i rörelse hela tiden, 

dansar utan någon musik och skojar. De viftar med händerna när de pratar och grimaserar med 

sina ansikten. Personalen måste påminna dem jämt om att de skriker istället för att prata. 

Människor interagerar genom att samtala, gestikulera, minspela och genom att använda sig av 

handrörelser.57 Sättet på vilket de förhåller sig till varandra avslöjar närhet och gemenskap. När 

de träffar varandra, kramas de, pussas i kinden och rör vid varandra. De pratar om det de gjort 

och planerar vad de ska göra den kommande kvällen. De är rädda om varandra och hjälpsamma. 

Anna: Varför kom du aldrig igår, vi väntade på dig! 

Hayad: O, jag vet, hade inga pengar på mobilen och det gick inte att ringa till mobil från min 

farbror, förlåt… (Pussar Anna). 

Anna: Ah, det gör inget. Vi satte här med Patrik och de och lyssnade på musik. Jag gick hem 

med Danne och Robban, de följde mig hem vid elva. Ska vi till stan imorgon? 

Erika: Jag ska köpa skor imorgon, vi kan dra till stan.  

Anna: Jag har inget att ta på mig längre, mina byxor är hel söndriga. Morsan har inga pengar 

till nya, det känns inte bra.  

 

Några informanter berättar att socialmyndigheterna försöker hjälpa dem. Några av dem har 

regelbunden kontakt med kurator. Tre av mina informanter har syskon som bor eller har bott på 

hem på grund av att de bland annat har använt narkotika. Miljön utanför fritidsgården verkar vara 

farlig på grund av att det är vanligt att ungdomar erbjuds att köpa alkohol och narkotika.    

                                                 
57Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen, (Lund: 2004), s. 17 
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Fidel: Det är ute på gatan man träffar folk som bjuder på alkohol och hasch. Det är inte så 

dyrt heller. 

Anna: När jag hade födelsedagsfest köpte vi två flaskor vodka. 

Katerina: Av vem köpte ni? 

Anna: Av gubbarna här utanför, alla här på gården har flera telefonnummer från dem. Det är 

bara att ringa, så fixar de…  

På min fråga om kläder är viktiga för ungdomarna, svarar alla att kläder visar vem du är. 

Informanterna avslöjar att de ofta inte har pengar till kläder trots att deras kläder har gått sönder. 

En del av dem är avundsjuka på sina jämnåriga som bär på dyra märkeskläder från märken Nike 

och J. Lindeberg.   

Anna: Jag har ingen lust att gå på stan. Man träffar de från Sjötrollet…  Alla deras kläder är 

Nike och Lindeberg.  

Erika: … Ett par Lindeberg jeans kostar typ ett o två, ett o tre hundra…         

Blandkvällar på gården 
I fritidsgårdens lokaler är det fullt med ungdomar, och personalen säger att det är på 

blandkvällarna det brukar komma mest ungdomar. I skillnad från tjejkvällarna, då personalen 

måste vara med flickorna under hela kvällen, sköter sig ungdomarna själva på blandkvällarna. 

Danne: Jag gillar att tävla i pingis. Hon Kattis, den där tjejen i blå tröjan, hon är grym på 

pingis. Hon vinner över Peter(en av personalen) också och han är bäst. 

Efter att majoriteten av mina informanter har sagt att de kommer till fritidsgården nästan 

dagligen, frågar jag dem, ”varför”? Jag får samma svar av samtliga. På fritidsgården träffas de, 

pratar med varandra, utnyttjar gårdens aktiviteter och kopplar av.  

Danne: Jag kommer hit för att träffa kompisar, snacka… bara va.  Alla känner alla här. Jag 

tycker om att lyssna på musik jag är… på gården, vi spelar på datorerna… Jag gillar fotboll och 

så hittar vi på turneringar. Förut var det mer sånt, nu ska de spara på allt. 

Anna: Snacka, sitta i soffan, softa bara. Jag känner alla här på gården och det känns konstigt 

om jag inte träffar dem. 

Patricia: Jag mår bra av att vara här, jag känner alla. Jag har tre syskon och hemma hos mig är 

det alltid folk, det är rörigt. Här snackar jag med kompisar, det är soft… 
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Det är inte bara genom att vara aktiv exempelvis i någon förening eller någon sport som 

ungdomar skapar sin identitet och vardagskultur. Paul Willis teori om symbolisk kreativitet säger att 

de passiva aktiviteterna är också en viktig faktor i ungdomars skapande av vardagskultur58. Genom 

att komma till gården och prata med kompisar och genom att gå till biljardkaffet och kolla på när 

killarna spelar biljard, formar ungdomarna också sin vardagskultur. Genom att hänga på MC 

Donalds i stan och genom att gå i centrum, skapas det sociala interaktioner med ungdomar som 

bor i andra områden och går i andra skolor. Oberoende om de har utländsk bakgrund eller inte, 

använder informanterna uttryck och slangord som bland annat kommer från andra språk, som 

arabiska. De kallar varandra för habib som betyder älskling, och istället för kom igen, säger de 

jalla. Eftersom jag reagerade på det, förklarade de vad det betydde och att det är mycket vanligt.   

Willis påpekar att även språket är av stort betydelse i identitetsskapande processen. De olika 

uttryck och slangord som människor använder, även kroppsspråket kan leda till gemenskap i 

form av gängspråk. 

Avslutande diskussion  
Ungdomar bildar en uppfattning av sig själva i förhållande till de andra individers bemötande och 

på så sätt skapar ungdomar identiteter. Resultatet av min studie visar att ett av de viktigaste 

behoven för ungdomar under tonåren är deras umgänge och förhållande till varandra. 

Ungdomarnas bra kommunikation, närhet och beroende av att träffa varandra tyder på att de mår 

bra av varandras sällskap. Ungdomarnas träffar på fritidsgården är en viktig händelse i deras 

vardag och på helgen, och de här träffarna har blivit en rutin. Det är under tonåren som 

ungdomarna försöker frigöra sig från eventuella föräldrar, familj eller från andra vuxna som de 

växer upp med. Den här separationen leder till att tonåringen riktar sig allt mer mot det vuxna 

samhället. Under den tiden är ungdomar mycket påverkbara men också känsliga. Fritidsgården 

samarbetar med och kompletterar skolan med att bland annat aktivera ungdomarna på deras fritid 

utan att de känner något tvång. Genom sport, dans, musik utflykter med mera sysselsätts 

ungdomarna. Personalen samtalar och förklarar viktiga händelser, exempelvis hur alkohol och 

droger påverkar olika kroppsorgan, om samlevnad, hur de unga individerna bör och inte bör bete 

sig med mera. På så sätt får ungdomarna information och vägledning. Ungdomars livsvillkor är 

avgörande för deras utveckling, välmående och för en god självkänsla. Mina informanter ställer 

inte några stora krav på vare sig sina familjer, skolan eller fritidsgården. Deras behov består av att, 

bland annat, vara med på fritidsgårdens aktiviteter, handla från kiosken, ha hela kläder (inte 

söndriga) på sig och ha en harmonisk familj. När ungdomarnas behov är tillfredställda får de 
                                                 
58 Paul Willis, Fostran till lönearbete, (Uddevalla 1991) s.35 
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bättre självkänsla och känner sig inte mindre värda än andra ungdomar som har det bra. Bra 

livsvillkor är en viktig komponent i ungdomars identitetsskapande. Informanterna är tacksamma 

att de har sin fritidsgård, där de träffas, umgås och har skoj. Fritidsgården är av stort betydelse för 

ungdomarnas trygghet och välmående. På fritidsgården känner sig ungdomarna uppskattade och 

viktiga i förhållande till sina kompisar och de vuxna på gården vilket är en viktig komponent i 

identitetsskapande processen.  

De flesta informanterna upplever att det är ganska jobbigt hemma hos dem på grund av att 

många av föräldrarna inte har något jobb, är hemma hela dagarna och mår dåligt av det. På 

fritidsgården kan de känna sig fria och kan koppla av. Det är ute på gatan som ungdomar blir 

erbjudna alkohol och narkotika. Det är de medvetna om och tycker att på gården är de skyddade 

och trygga. Ungdomarna tycker att de vuxna på gården är snälla och hjälpsamma och de har roligt 

ihop. Min studie visar att ungdomar kan ha roligt och må bra utan att de är aktiva inom sporter 

som kostar mycket. De påpekar att det är skönt att slippa passa tider även på kvällarna, de är glada 

att de bestämmer själva över sin fritid.  

Ungdomarna tycker att det är tråkigt att inte ha några pengar, att inte kunna köpa sig en 

smörgås när man är hungrig. Men de är också medvetna om att det bara är så, och att de inte kan 

påverka situationen. Detta har jag gått och tänkt på under hela mitt arbete med det empiriska 

materialet jag samlat på fritidsgården. Vår ligger felet i att vissa ungdomar inte har råd till det mest 

nödvändiga, som att köpa en smörgås eller att ta bussen till stan? Ungdomarna pratar hela tiden 

om att kommunen inte har råd när det gäller deras aktiviteter. De måste även betala för exempelvis, 

att se på film, för den gemensamma fikat på tjejkvällarna, discot, utflykter med mera. Vissa 

ungdomar har inte pengar till det och då får de inte vara med. Risken är stor att de här 

ungdomarna drar sig till gatan, där de erbjuds bland annat alkohol och narkotika. De här 

ungdomarna är utelämnade, oskyddade och det är lätt att de hamnar på fel spår. Varför inte satsa 

på ungdomarna, tillfredställa de nödvändigaste behov de har och förebygga att ungdomar hamnar 

fel? Alla ungdomar borde åtminstone ha rätt till att vara med på fritidsgårdens aktiviteter och alla 

borde kunna köpa sig en macka oberoende om vilka föräldrar de har eller om föräldrarna har 

något jobb. Fritidsgården är en viktig mötesplats och en av de få arenorna som ungdomarna kan 

nyttja i sin identitetsskapande. Jag avslutar mitt arbete med Hans-Erik Olsons påstående att 

fritidsgården är en betydelsefull livskvalitetskomponent för ungdomar. 
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”Hjärtat dunkar fort” 
- En studie om barns tankar om känslor som ett led i formandet av självkänsla 

och självidentitet. 
Anna Laine 

 

Inledning 

Att tala om sina känslor kan vara svårt, det kan vara besvärligt för en vuxen och hur är det då för 

ett barn? En känsla kännetecknas av upplevelser inom individen men en känsla kan även yttra sig 

fysiskt i form av olika känslomässiga ansiktsuttryck, till exempel kan en individ le med munnen 

när denna upplever en känsla av att vara glad. En känsla kan upplevas väldigt abstrakt, eftersom 

den inte går att ta på, och i och med att en känsla är abstrakt av sin natur upplevs och tolkas den 

på olika sätt beroende på vem som upplever den.  

Debra Hayes och Andrew Chodkiewicz menar att flera av de studier som görs om skolan 

enbart behandlar elevers hälsa och hur denna kan förbättras. De menar att det idag behövs 

studier som behandlar hur olika sociala relationerna i skolan kan fungera, eftersom den värld vi 

lever i blir allt mer global behövs studier om hur skolan kan lära barn och ungdomar hur de ska 

uppföra sig och hur de ska fungera i ett samhälle uppbyggt av konsumtion.59 Klimatet i dagens 

samhälle blir allt hårdare och det ställs allt högre krav på samhällets barn, både när det gäller 

prestationer i skolan och men också i privatlivet. Ett sätt att hjälpa barnen att socialiseras in 

samhället och klara av det karga klimatet kan vara att lära barnen komma i närmare kontakt med 

sitt eget känsloliv.  

 

Bakgrund 

I Medelstad i Sverige har det under två års tid pågått en drogpreventiv verksamhet i ett 

bostadsområde där medelinkomsten för invånarna är relativt låg och arbetslösheten ligger över 

snittet jämfört med resten av kommunen. Denna drogpreventiva verksamhet startades på grund 

av unga människors allt tidigare förtärande av alkohol och rök hasch, något som ansågs vara 

koncentrerat till detta bostadsområde. Syftet med verksamheten är att utveckla barns och 

ungdomars självkänsla för att på så vis förmå denna målgrupp att senare i livet kunna säga nej till 

droger. Livskunskap är ett ämne där eleverna genom olika lekar och övningar ska utveckla sina 
                                                 
59 Debra Hayes & Andrew Chodkiewicz, School-community links: supporting learning in the middle years, (2006) Research 
Papers in education vol.21 no.1  
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sociala och känslomässiga förmågor. Det är meningen att eleverna ska utveckla sitt känsloliv, lära 

sig uttrycka och känna igen känslor och reaktioner både hos sig själv och hos andra. 

 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie fokuserar på skolämnet Livskunskap som är en del i den drogpreventiva 

verksamheten i bostadsområdet Murberg. Detta ämne har alla elever i det aktuella 

bostadsområdet, från förskoleklass upp till år 9 och ämnet har nu funnits på schemat i två år. Jag 

har därför valt att utföra min studie i år 2 på låg- och mellanstadieskolan Myraskolan i det aktuella 

bostadsområdet. Syftet med denna studie är att se om och i sådana fall hur livskunskap fungerar i 

förhållande till skapandet av självkänsla och självidentitet. För att kunna besvara mitt valda syfte 

har jag utformat två frågeställningar. 

 

• Vad vet barnen om känslor, det vill säga vilken kunskap vad gäller känslor besitter barnen 

i dagsläget? 

• På vilka sätt kan ämnet medverka till närmare kontakt med det egna känslolivet? 

 

Forskningsprocess 

För att samla kunskap om det valda forskningsområdet och för att kunna besvara mitt valda syfte 

utfördes observationer under två livskunskapslektioner samt 5 intervjuer med sammanlagt 11 

barn i åldern 8 år i år 2 på grundskolan. Av dessa elva barn är sex tjejer och fem av dem är killar. 

Alla dessa barn går i samma klass på Myraskolan och har alla deltagit i ämnet livskunskap. Någon 

närmare beskrivning av informanterna är ej nödvändigt för denna studie. För att få tillträde till 

mitt valda fält var jag tvungen att ta mig igenom två moment. Först var jag tvungen att få tillstånd 

av en så kallad ”gatekeaper”. En gatekeeper är enligt Hammersley och Atkinson den individ som 

kan ge forskaren tillstånd att studera ett område, till exempel en chef på ett företag, eller som i 

mitt fall en klassföreståndare.60 Efter att jag informerat läraren om mitt ärende fick jag tillträde till 

klassen och var därefter tvungen att inhämta ett godkännande från barnen och deras föräldrar. 

Jag utformade därför ett brev till barnens föräldrar där det beskrevs vem jag är, vilken utbildning 

jag kommer ifrån och själva syftet med arbetet. Brevet skulle både skrivas under av förälder och 

barn. Detta brev skickades till föräldrarna till de barn som var tänkta att deltaga i denna studie 

                                                 
60 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography (London 2005), s. 63f 
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eftersom när ett barn är under 15 måste en forskare ha ett medgivande från vårdnadshavaren för 

att barnet skall få medverka i en studie enligt samtyckeskravet som finns i etiska rådets regler. 

Detta gjorde det nödvändigt för mig att skicka ut ett brev till föräldrarna för att få tillgång till mitt 

forskningsfält.61 Alla utom ett barn i klassen deltog i mina observationer och intervjuer. Jag 

började insamlandet av data genom att utföra två observationer där jag försökte gå in som 

fullständig observatör. Jag deltog inte under lektionen men barnen var medvetna om att de var 

iakttagna, dock under andra observationen lade dom knappt notis om mig. Efter utförda 

observationer skrev jag rent dessa två, kodade observationerna och skapade därefter kategorier 

där de olika koderna placerades under, allt efter metoden Grundad Teori. Genom de kategorier 

jag fann utifrån observationerna utformande jag ett antal frågor och använde mig av några bilder 

utifrån Merete Holmsens bok Samtalsbilder. Bilderna var till för att barnen lättare skulle ha 

någonting att relatera till och på så sätt få barnen att prata om känslor. Bilderna visade olika 

situationer musen Marius befann sig. Barnen fick förklara för mig vad dom trodde hände på 

bilden, hur dom trodde Marius kände sig, hur den känslan känn, hur den ser ut med mera. Jag 

valde att utföra intervjuerna med två eller tre barn åt gången och barnen fick själva välja vem de 

ville bli intervjuade tillsammans med. Detta eftersom jag tror att det kan leda till både att barnen 

lättare kan prata med mig men också prata med varandra när det gäller vissa känsliga 

samtalsämnen. Det blev totalt fem intervjuer med 11 barn, fyra intervjuer med två barn åt gången 

och en intervju med tre barn. Intervjuerna blev mellan ca 18 till 35 minuter långa. Namnen i 

studien som berör barnens namn och specifika platser är fingerade både för att säkerställa 

anonymitet samtidigt för att hindrar ett igenkännande hos informanterna själva.62 Barnens namn 

är även fingerade utav den anledningen att hålla utsagorna isär. Intervjuerna spelades alla in på en 

minidisc och transkriberades i sin helhet utav mig. 

När intervjuerna var utförda transkriberades dessa för att jag sedan skulle kunna koda och 

kategorisera enligt grundad teori. Kodning är en induktiv process vilket innebär att forskaren 

ställer frågor till det insamlade materialet, till exempel vilka händelser beskrivs i materialet? 

Genom att forskaren ställer liknande frågor till sin data uppenbaras incidenter, vilka genom 

kodning får en benämning och en innebörd. Detta gör att ny data skapas och utvecklas.63 Jag 

styckade upp intervjuerna i meningar och ord som beskrev olika sociala fenomen vilka jag sedan 

placerade in under olika rubriker, eller så kallade kategorier. När dessa kategorier kändes mättade 

gjorde jag en jämförelse mellan dessa för att på så sätt göra en analys av de data som jag samlat in. 

                                                 
61 www.vr.se , http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf, s. 7ff 
62 Ibid. s. 7ff 
63 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003) s. 37 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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Denna jämförelse är mer en deduktiv process, Guvå och Hylander benämner den som en 

analytisk deduktion. I detta skeende ställde jag frågor som vilka kategorier hör ihop och i sådana 

fall hur det hör ihop eller vilka hör inte ihop. Fanns det motsägelser i materialet och varför i 

sådana fall? Detta gör det lättare för forskaren att se var, i vilken kategori, ny kodad data kan 

föras samt att lättare förstå när nya kategorier måste skapas.64 När detta var slutfört började 

analysen av denna studie ta sin form. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

De teorier jag använder mig av i denna studie är i största del teorier som behandlar 

identitetsprocesser och socialisationsprocesser hos människan. Nedan kommer jag kort beskriva 

några av de teorier som jag använder mig av som stöd samt för att tydliggöra de resultat jag 

genererat genom den analys jag utfört utifrån mina data.   

 

Symbolisk interaktionism  

Med symbolisk interaktionism utgår jag ifrån det skrivna i den gemensamma kappan. Här går jag 

istället lite närmare in på de delar av symbolisk interaktionism vilka är aktuella för denna studie. 

Symbolisk interaktionism kan delas in i två delar, det första behandlar hur man analyserar 

samhället och de människor som lever i det. Det andra behandlar socialisationsprocessen och 

inriktar sig således på hur människan successivt blir mera social och lär sig hur hon ska bete sig 

och hur hon beter sig i olika situationer.65  Trost och Levin skriver om Cooleys term 

primärgrupper. Dessa grupper av individer har en känslomässig koppling till den enskilde 

individen. Dock är dessa ej enbart primära ur den aspekten att de är känslomässiga utan även 

andra förhållanden eftersom dessa grupper ”/…/ är grundläggande i att skapa den sociala 

omgivningen i vilken individens grundläggande uppfattning och känslor skapas och 

vidmaktshålls.”66  Trost och Levin menar att enligt Cooley utvecklas språket genom personlig 

interaktion och på detta sätt kan en individ lära sig språket. Cooley menar att utan ett språk kan vi 

inte tänka, tankarna blir utan ett språk mer reflexmässigt som styrs av primitiva behov.67  

 

                                                 
64 Guvå & Hylander s.40 
65 Jan Torst & Irene Levin, Att förstå vardagen, (Lund 1999) s. 10 
66 Ibid, s. 78 
67 Ibid, s. 39 
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Identitet

Människans värld är alltid en värld som består av andra och de är dessa andra som skapar 

identiteten hos ett litet barn.68 Richard Jenkins menar i sin bok ”Social identity” att människan som 

barn befinner sig i en beroendeställning gentemot sina vårdnadshavare. Detta på grund av att 

barnet har mycket nya saker att upptäcka om världen och sin egen plats i den och de som kan 

hjälpa barnen på vägen är den närmaste omgivningen. Enligt Jenkins är detta en av orsakerna till 

att de identiteter som formas under barndomen är svårare bryta.69 Vidare menar Jenkins att 

människan som barn aktivt skapar sina egna identiteter, genom detta skapar de även andras 

identiteter. Han menar att identitetsprocesserna fungerar ungefär på samma sätt för barn som det 

gör för vuxna. Eftersom de situationer vi är med om i vårt vardagliga liv inte skiljer sig avsevärt åt 

från barndom till vuxet liv.70 Således både påverkar och påverkas människan av den egna 

omgivningen. 

 

Självkänsla och Självidentitet
I sin bok Modernitet och självidentitet skriver Anthony Giddens ”Vi är inte det vi är, utan det vi 

gör oss till.” Med detta menar Giddens att självet kan ses som ett projekt vilket är reflexivt och 

någonting som individen själv är ansvarig för. Alltså vad en individ blir beror således på 

individens egna val och ansträngningar. Giddens skriver om självets som ett reflexivt projekt och 

menar att det är genom denna process som självidentiteten skapas utifrån individens reflexiva 

uppbyggda självberättelser. Dessa självberättelser kan ses som självidentitetens kärna eftersom 

denna självhistoria är tolkad och skapad av individen själv och är således en viktig komponent i 

ett bevarande av självkänslan.71 Självidentitet är inget givet utan är någonting som individen 

rutinmässigt måste skapa och bevara genom sina reflexiva handlingar,72 alltså vi är det vi gör oss 

till.  

 

Analys 

I denna del av studien beskrivs den analys jag utfört baserad på de 5 intervjuer som genomfördes 

på Myraskolan i bostadsområdet Murberg. Här kommer jag att gå in på hur barnen själva 

                                                 
68 Richard Jenkins, Social Identity, (2004), s. 55 
69 Ibid. s. 62 
70 Ibid. s. 59 
71 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla 2002), s. 95f 
72 Ibid., s. 69 



 44

upplever livskunskapen, vad barnen vet om känslor etcetera. Som jag tidigare nämnt är skolämnet 

livskunskap bland annat till för att barnen ska utveckla sitt känsloliv och känna igen känslor både 

hos sig själv och hos andra i sin omgivning, vad säger mina informanter om detta?  

 

Livskunskap enligt informanterna 

Medelstads kommun och Myraskolan har infört livskunskap på schemat för att både utveckla 

barnens självförtroende men också deras självkänsla, det vill säga deras självbild. Livskunskapens 

syfte är följaktligen att förmå barnen senare i livet att stå emot grupptryck och på det viset kunna 

avstå från alkohol och narkotika, genom att skapa en känslomässig trygghet hos barnen. Vad har 

barnen själva för uppfattning om varför de har livskunskap och vad tycker de själva att de får lära 

sig? 

 

Anna: vad får man lära sig på livskunskapen? 

Tina: Man har det för att lära sig såhär hur en bra kamrat ska vara. För annars vet man inte det 

sen när man blir stor. 

                                             (Gruppintervju 060208) 

 

Anna: vad tycker ni om att ha livskunskap då? 

Terese: det är roligt och att man får lära sig saker asså hur det ser ut när man är glad. 

Anna: vad får man lära sig mer på livskunskapen? 

Emma: /../man ska lära sig saker/…/när man blir vuxen att man ska lära och sånt. 

Terese: till exempel att man ska lära sig att berätta å inte slåss. 

(Gruppintervju 060222) 

 

Citaten visar hur barnens egna tankar om varför de har livskunskap stämmer relativt bra överens 

med de faktiska anledningarna. Dock förefaller det ganska självfallet att det långsiktiga syftet vad 

gäller droger och alkohol inte i denna ålder är uppenbar samtidigt som det ej heller är nödvändig 

kunskap för barnen. För att barnen ska kunna tillgodogöra sig den kunskap som förmedlas under 

livskunskapen kan det anses nödvändigt för barnen att veta varför det är viktigt att de ska 

reflektera över det som görs på lektionen. Det Emma säger tolkar jag som att hon menar att 

livskunskapen lär henne saker som hon kommer att ha nytta av när hon blir äldre, vilket även 
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Tina menar. Flera av barnen kopplade livskunskapen till samma tema som Emma och Tina. De 

ser livskunskapen som en slags förberedelse inför livet, där de måste veta hur de ska bete sig i den 

sociala omgivningen. Och som Terese berättar att hon bland annat har lärt sig att prata istället för 

att slåss när hon blir osams med en kamrat. Majoriteten av barnen menade också att 

livskunskapen lärde dem att prata om sina egna känslor och hur de kunde känna igen sina egna 

känslor. Jag tolkar det så att eftersom barnen ser ett syfte med vad de får lära sig på lektionerna 

har barnen antagligen lättare att ta in de som lärs ut när de ser att det de lär sig har ett syfte.     

 

Känslomedvetenhet

Under den första observationen jag utförde fick barnen leka någonting som kallas för 

känslohavet. Barnen förklarade denna lek för mig i intervjuerna som en lek med öar som bland 

annat ”gladöar” och ”oroligöar”. När fröken ställde en fråga skulle de sedan gå till den känsloö 

som motsvarade hur de kände sig, sedan fick de berätta varför de kände så och hur det kändes att 

känna på det viset. Dock poängterade några av barnen att ”man är inte tvungen att säga varför.” 

Detta fick mig att fundera över barns kunskap vad gäller känslor. För att ta reda på detta ställdes 

till en början frågan Vad är en känsla? Här följer ett utdrag ur en intervju med Stina och Karin där 

de svarar på denna fråga: 

  

Anna: Kan ni förklara för mig vad en känsla är? 

Stina: de är om man typ är glad så kanske man typ äää 

Karin: har vunnit nått 

Stina: Så kan man bli glad och så  

                                                                                      (Gruppintervju 060208) 
 

Både Karin och Stina kopplar en känsla till en händelse. De menar att en känsla är någonting som 

upplevs i och med att de upplever känslan glad när de har vunnit, till exempel en fotbollsmatch. 

Att koppla vad en känsla är till en händelse var någonting som generellt genomljöd alla 5 

intervjuer och är någonting jag återkommer till senare i arbete. Att förklara vad en känsla är var 

till synes svårt till en början men följdfrågan om till exempel glad kunde vara en känsla ledde till 

olika synvinklar från barnens sida om vad en känsla kan vara. Under själva känslohavsleken 

berättade barnen varför dom ställt sig på den valda ön och hur den känslan upplevdes. Dock på 

den direkta frågan var är en känsla fann barnen det till en början svårare att förklara vad detta är. 
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Detta kan bero på att barnen under leken fick vad känslor är skrivet på pappersöarna, vilket 

gjorde det lättare för barnen att veta vad en känsla är. Det kan dock även vara svårt för en vuxen 

att förklara vad en känsla är eftersom en känsla är abstrakt. En känsla är ingenting som går att ta 

på, utan det är någonting subjektivt individen upplever och är någonting som även upplevs olika 

från individ till individ. Genom att barnen ändå kan förklara hur de själva upplever vad en känsla 

är kan visa ett utvecklande av en egen självkänsla om man utgår från Charles Cooley teori där han 

menar att människan förnimmer sig själv primärt som en känsla.73 Utifrån det Cooley menar med 

att människan primärt ser sig själv som en känsla och den kännedom barnen besitter vad gäller 

känslor tyder jag detta som att barnen har utvecklat en egen jagkänsla.   

 

Känsloupplevelser  

Barnen kan alltså förklara vad de själva upplever att en känsla är, men kan de känna igen och 

uttrycka sina känslor? Kan barnen således sätta in begreppet känsla i ett förflutet sammanhang? 

Under intervjuernas gång pratades det om vad som gör en arg, nervös eller ledsen. När barnen 

pratade om vad som gör en glad, kopplade 10 av de 11 barnen detta till en aktivitet. Svar som 

”Det är när jag spelar fotboll.”, ”ö, det var när jag spelade fotboll och mitt lag vann”, ”När jag får 

rida.” eller ”För att jag skulle till dansskolan.” var bland det vanligaste svaren från barnen sida. 

Ett barn tog detta lite längre när hon tänkte efter vad som gjorde att hon kände sig glad.   

 

Anna: kan ni berätta nått som gör er glada? 

Terese: när min mamma och pappa säger förlåt om dom har gjort något dumt. 

Anna: hur känns det? 

Terese: att det var så bra så att man skulle vilja att det hänt en gång till. 

                                                 (Gruppintervju 060222) 

 

Detta visar hur Terese har förstått hur känslan glad kan upplevas, hur hon själv upplever den 

känslan. Hon menar att det känns så bra i kroppen att det är någonting som hon skulle vilja 

hände oftare, vilket kan visa hur hon har börjat komma i kontakt med sitt eget känsloliv. Barnens 

resonemang om vad som gör att man känner sig glad visar även hur de kommer ihåg att de 

upplevt den känslan, kan återberätta den och förklara hur det känns att uppleva just den specifika 

                                                 
73 Jonas Aspelin, Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, (Lund 2003) s. 58 
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känslan. Detta visar att barnen reflekterar och tolkar sina egna självhistorier, vilket kan tyda på ett 

utvecklande av självkänsla enligt Giddens. Just det att barnen kan göra detta bekräftar det Lars-

Erik Berg menar i boken ”Moderna samhällsteorier” att människan i grunden är en social varelse 

på grund av vår språkliga förmåga.74  

Att uppleva känslor var för barnen som att det hände saker kroppen. När en känsla upplevs 

var detta inte enbart i huvudet utan det upplevdes i hela kroppen. En del av barnen menade att 

de kunde känna i magen att dom var glada för att det blev ”/…/pirrigt, pirrar i magen.” Eller 

som Simon menade:  

 

Anna: hur känns det när man är glad? 

Simon: man är typ pigg 

Anna: pigg? 

Simon: ja, springer och skuttar och så. Det känns i hela kroppen, man är super duper. 

                                                  (Gruppintervju 060215) 

 

Simon menar att när han är glad blir han pigg, han får mer energi i kroppen genom att han 

känner sig glad vilket gör att känslan glad yttrar sig i spring och hopp. Att man springer runt och 

skuttar när man är glad förklarade även en av de andra killarna genom att själv hoppa och studsa 

för att visa hur han upplevde att han kände när han var glad. Han menade även att det kändes i 

hela bröstkorgen och en massa muskler i ansiktet och i huvudet arbetade vilket resulterade att det 

gick att se att han var glad. Även när man kände sig ledsen eller arg upplevdes det att hela 

kroppen medverkade till känsloupplevelsen. Känslorna arg och ledsen upplevdes av barnen att 

känna ungefär samma sak. Det kändes inte bra i kroppen vare sig man kände sig ledsen eller arg. 

Ett annat uttryck som användes var ”/…/då känns det knasigt.” Att vara ledsen kunde som glad 

upplevas i magen eftersom när man var ledsen kunde det göra ont i magen, till skillnad mot när 

man var glad då det pirrade i magen. Att vara rädd eller nervös var även två känslor som barnen 

kopplade samman där känslorna upplevdes som likartade. Men att känna sig nervös 

karakteriserades mer av att känna sig skakig i händerna till skillnad när man blev rädd då hela 

kroppen upplevdes skakig. Barnen vet alltså vad en känsla är, hur en känsla kan kännas och även 

skilja på hur dessa kan upplevas. Enligt Trost och Levin menar James Baldwin att först när ett 

                                                 
74 Per Månsson red, Moderna samhällsteorier, (Finland, 2004) s.153 
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barn inser att den själv besitter känslor och att även andra i omgivningen gör det samma, samt att 

dessa känslor är situationsbundna och därmed varierar från situation till situation har barnet 

utvecklat ett jag75, en självidentitet.  

  

Användning av livskunskap

Ett syfte med livskunskap är som tidigare nämnts att lära sig uttrycka och känna igen känslor 

både hos sig själv och hos andra i sin omgivning. Jag visade en bild för informanterna där musen 

Marius bråkade med en annan mus. Barnen fick först berätta vad som hände på bilden, hur de 

trodde Marius kände sig, hur det känns och hur man ser att han känner på det viset. I och med att 

barnen pratade om Marius när han bråkade ledde detta in på när de själva bråkade med en 

kamrat. En kille berättade att han ofta går bort när han är osams med en kamrat eftersom han blir 

arg, en annan tjej berättade att även hon många gånger gick någon annanstans för att få vara ifred 

och tänka, vilket hon ansåg fungerade bra. Några av barnen berättade hur de på livskunskapen 

fått lära sig att använda tre kort när de bråkade, ett rött, ett gul och ett grönt. När jag prata med 

de två tjejerna Karin och Stina om att bråka med en kamrat förklarade dom det på detta sätt:  

  

Anna: vad gör ni när ni blir osams med en vän? 

Karin: Då försöker jag lugna ner, då har vi ett rött grönt gult. Stanna, tänk efter och kör. Såhär 

att man tänker på en bra förklaring. 

Stina: Det har vi gjort på livskunskapen. Rött det är att man ska stanna och 

Karin: Gult det är att man ska tänka efter vad man ska göra, sen grönt göra det man tänkte. 

                                                  (Gruppintervju 060208) 

                                                                    

Stina och Karin menade att när de nu blev osams med någon så brukade de tänka på dessa kort, 

vilket gjorde att bråket kunde avstyras. Enligt tjejerna skulle de alltså om de befanns sig i en 

situation där de blev osams med en kamrat tänka på att stanna upp för att sedan tänka efter på 

hur bråket kunde lösas för att sedan utföra det som tänkts. Detta kunde innebära att barnet tyckte 

att det var bättre att gå därifrån för att lugna ner sig och för att den andra skulle göra detsamma. 

Detta visar att barn redan i ett tidigt stadium tar lärdom av vad som lärs ut under 

livskunskapslektionerna. Således utövar barnen praktiskt en del av de kunskaper de förvärvar 

                                                 
75 Trost & Levin, s. 33f 
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genom livskunskapslektionerna. Barnen lär sig hur en situation där de bråkar med en vän kan 

lösas på ett annat sätt, som till exempel med de tre korten. Barnen förklarar i citatet ovan hur 

dom ställs inför olika val i en besvärlig situation. De kan alltså välja att fortsätta bråket, försöka 

tala lugnt om situationen eller välja att gå därifrån. I och med detta gör alltså barnet ett val om 

vad de själva ser som en bra lösning. Anthony Giddens menar att självet är en produkt av 

individens egna valda handlingar. Alltså att vi blir det vi själva gör oss till.76 I livet ställs vi allt som 

oftast inför val och vi väljer aktivt och dessa val påverkar och påverkas av vem vi var, vem vi är 

och vem vi kommer att bli. Genom barnens val i dessa situationer påverkar dem självet eftersom 

detta är en produkt av de egna valen.  

 

Hur yttras en känsla? 

Att kommunicera handlar mångt och mycket om att tala verbalt, men kommunikation kan även 

ske genom olika kroppsliga uttryck och på vilket sätt man talar, ett speciellt ord kan betyda olika 

saker beroende på hur detta betonas. Jonas Aspelin menar att människan även för en emotionell 

kommunikation, det vill säga gester som är icke-verbala, vilket uttrycks mellan individer. Det är 

känslor som kommuniceras genom socialt samspel.77 Livskunskapen är även till för att barnen 

ska lära sig känna igen känslouttryck på människor runt om i sin omgivning, för att på så sätt 

fungera socialt. Vet barnen hur en det går att se att en individ är glad, arg, ledsen eller upplever 

någon annan känsla? För att ta reda på detta fick barnen, som tidigare nämnts, titta på bilder med 

musen Marius. En av frågorna som ställdes om bilderna var hur det gick att se att Marius nu var 

arg eller glad. En del av barnen visade med sin egen kropp hur de tyckte att det syntes att Marius 

till exempel var glad. De visade hur han stod med kroppen eller log för att visa att det ser ut så 

när en person är glad. Simon förklarade på detta sätt hur han såg att musen Marius verkade var 

rädd: 

 

Anna: Hur syns det att han ser rädd ut? 

Simon: det kommer svett och sen och sen på svansen och så ser man på örona och så ser man 

på ögona också. Sättet han står på.  

                                                 (Gruppintervju 060215) 

 

                                                 
76 Anthony Giddens, s. 95 
77 Jonas Aspelin, s. 37 
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Simon menar att han kunde se att musen Marius var rädd genom att bland annat titta på hur 

Marius ögon såg ut och hur Marius höll sin kropp. Barnen var väl medvetna om hur det går att se 

på en individ hur denna känner sig. När någon är arg syntes detta genom att personens ögon och 

mun åkte neråt, menade en del av barnen. En person som var ledsen kunde i ansiktet se ut som 

en som var arg, skillnaden ansåg barnen vara att en ledsen person hänger med kroppen och det 

kommer tårar från ögonen. Det var så det gick att se skillnaden på om en individ var arg eller 

ledsen trots att de inte kommunicerar med denna person genom tal, utan barnen har lärt sig 

interagera med omgivningen även genom kroppsspråk och minspel och förstår vad dessa 

symboler betyder och kan sätta dessa in i ett sammanhang. Detta visar att barnen är medvetna 

om den icke-verbala kommunikationen som sker i sociala sammanhang. Genom att titta på en 

individ kunde barnen följaktligen tyda individens emotionella kommunikation genom 

kroppsställning, miner och ansiktsrörelser. Enligt Trost och Levin menar Cooley att språket 

utvecklas genom personlig interaktion och på motsvarande sätt lär sig individen språket.78 Trost 

och Levin anser vidare att människan inte kan ses som social redan från födseln utan är 

någonting som hon blir successivt och blir det genom att socialiseras in i vårt samhälle. Denna 

socialisation sker alltså gradvis genom att individen både lär sig det talande språket men också 

kroppsspråket, till exempel ansiktets minspel.79 Den interaktion genom både verbal och icke-

verbal kommunikation vilket sker under livskunskapslektionerna anser jag utifrån min analys 

medför att barnen lär sig känslolivets eget språk. Eftersom barnen kan känna igen känslor hos sig 

själv, som Terese menade tidigare att hon kände sig glad när hennes föräldrar sa förlåt till henne 

när de gjort någonting dumt, så kan de följaktligen känna igen olika känslor hos andra i sin sociala 

omgivning. Eftersom de kan känna igen känslor hos sig själv och därmed tillämpa dessa på andra. 

Det talda språket är enligt Berger och Luckmann både det viktigaste redskapet men också det 

viktigaste innehållet i en individs socialisation.80 Barnens socialisationsprocess kan alltså i och 

med deras förmåga att genom det talda språket uttrycka vad en känsla är, trots dennes karaktär 

som subjektiv, anses vara en god bit på vägen.    

 

Självbild – hur uppfattar barnen sig själva? 

Vilken bild har barnen av sig själva, hur upplever barnen att dom själva är?  För att få svar på 

dessa frågor knöt jag an till en av de två observationerna jag utförde i klassrummet under 

                                                 
78 Trost & Levin, s. 39 
79 Ibid. 59f  
80 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Falun, 1998), s. 157  
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lektionstimmen livskunskap. Under den andra observationen diskuterade läraren och barnen vad 

beteenden kan vara. Barnen fick, med lärarens hjälp, skriva på tavla olika slags beteenden en 

människa kan ha. Efter detta fick barnen i sin egen livskunskapsbok beskriva sig själv med tre 

olika beteenden. Sedan skulle barnen med tre beteenden beskriva en kamrat. Genom 

observationen kunde jag se att beskriva sig själv tog betydligt längre tid för barnen än när de 

skulle beskriva sin kamrat. Utifrån mina intervjuer med de 11 barnen fick jag samma resultat som 

jag såg under observationen. Detta citat visar hur de flesta av barnen svarade när det skulle 

förklara sig själv med tre olika beteenden.  

 

Anna: Om du skulle förklara för mig hur du är med tre stycken egenskaper, beteenden hur 

skulle du förklara dig själv då? (20 sek tystnad, min anm.) 

Henrik: jag vet inte (tyst 25 sek, min anm.) 

Anna: om du fick säga tre stycken beteenden, vilka skulle det vara då? 

Henrik: busig 

Anna: du är busig? 

Henrik: ja, hjälper 

Anna: du hjälper, ja hjälpsam. Och en till 

Henrik: öm jag är snäll 

                                              (Gruppintervju 060215) 

 

Henrik behövde tid för att reflektera över hur han skulle kunna beskriva sig själv, och efter 

eftertanke förklara Henrik för mig att han är en person som är busig av sig, är hjälpsam och samt 

att han är en snäll kille. De föreföll relativt svårt för barnen att förklara sig själv med tre 

beteenden, även när de först fick förklara sin kompis för att sedan förklara sig själv. Dock som 

citatet visar lyckades barnen beskriva hur de uppfattar sig själva efter viss betänketid och lite hjälp 

från intervjuarens sida. Det var även i mina intervjuer lättare för barnen att beskriva en kamrat, 

den tiden barnen behövde för att reflektera hur de skulle beskriva sin kamrat var betydligt kortare 

än den tid som behövdes för att beskriva sig själv. Detta kan bero på att det är för barnen lättare 

att tillskriva sina kamrater beteenden eftersom de själva är på utsidan och ser hur kamraten är, 

mot för när de ska beskriva sig själv måste de tänka hur de upplever sig själva inombords. Denna 



 52

övning att beskriva hur de uppfattar sig själv anser jag kan bidra till att barnen reflekterar över 

den stora frågan: vem är jag? Vilket kan leda till frågor som: vem vill jag vara?   

 

Slutdiskussion 

Skolan har tillsammans med familjen en fostrande uppgift och är tillsammans de viktigaste 

komponenterna i en individs socialisation. Under de första åren i skolan är läraren en del av den 

primärgrupp en individ har under barndomen. Eftersom primärgruppen enligt Cooley anses i stor 

utsträckning medverka till skapandet av den sociala omgivningen där de huvudsakliga 

uppfattningarna vad gäller känslor både skapas och upprätthålls.81 Således är även läraren och 

skolan en viktig komponent i detta. Richard Jenkins poängterar att de tidiga identiteterna som 

etableras under barndomen är mindre flexibla och därmed är svårare att ändra,82 eftersom dessa 

skapas genom vårdnadshavarna vilka barnet är känslomässigt bunden till.83 Detta gör att det en 

individ får lära sig under den tidiga barndomen med största sannolikhet kommer att stanna kvar 

hos dem när de växer upp. Berger & Luckmann menar att det krävs stora omdaningar på det 

personliga planet hos en individ om identiteter som etableras under barndomen ska ändras.84 

Och det kan därför anses viktigt att genom primärgrupperna och de signifikanta andra skapa 

trygga individer från första början när de socialiseras in i samhället, där skolan under den första 

skoltiden tillhör individens primärgrupp.  

Övningen att kunna beskriva sig själv visar att barnen kan reflektera över stora frågor som: 

vem är jag? Vilket visar att en egen självkänsla hos barnen har börjat etableras. Genom hela livet 

ställs människan inför denna fråga och att barnen redan vid åtta års ålder kan reflektera och svara 

på denna subjektiva fråga visar även att barnen uppvisar en del av en självidentitet. Barnen visar 

även att de besitter kunskap om känslor, vad en känsla är, hur en känsla upplevs, hur en känsla 

kan uttrycka sig och hur de kan se på andra vad de känner. Jag anser att barnen i mina intervjuer 

visar att de kan känna igen olika känslor hos sig själv och att de således även kan applicera dessa 

känslor på andra i sin omgivning. Som jag har förstått det är detta kunskap som barnen menar att 

de inhämtat från livskunskapen och det visar att barnen även använder denna kunskap i 

praktiken. Med utgångspunkt från mina tolkningar av vad mina informanter säger om 

Livskunskapen anser jag att livskunskap är ett ämne som fungerar bra i denna åldersgrupp. Jag 
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tror att de som går på högstadiet när det för första gången möter ämnet kanske har svårare att ta 

till sig den information som ges eftersom de inte är vana att tala om känslor på samma sätt om de 

hade haft livskunskap redan som små. Om ämnet ska ha önskad effekt tror jag det är nödvändigt 

att etablera detta ämne redan i tidig ålder så att barnen tidigt lär sig tala om känslor. Detta är även 

viktigt eftersom det en individ lär sig under barndomen får större förankring i ens identitet. 

Utifrån vad mina informanter säger, de tolkningar jag har gjort av det samt de resultat jag 

har kommit fram till genom min analys anser jag att ämnet livskunskap medverkar till en närmare 

kontakt med det egna känslolivet, vilket i sin tur medför en ökad självkänsla och självidentitet. 

Eftersom barnen som tidigare nämnts kan berätta hur de själva upplever att olika känslor känns, 

varför det upplever en speciell känsla, hur olika känslor ser ut och att de visar en kunskap om att 

kunna kommunicera icke-verbalt visar detta att de är medvetna om att ett eget känsloliv existerar. 

Barnen visar även genom att de kommer ihåg och kan återberätta om en situation där de 

upplevde en specifik känsla, hur de kände och varför de kände på det viset, att de börjar utveckla 

en självkänsla och en självidentitet eftersom de genom sina berättelser reflekterar över de egna 

självberättelserna. I och med att barnen är medvetna om att både de själva och andra i deras 

omgivning besitter känslor har de alltså utvecklat ett jag. Och som Cooley menar att det 

omedelbara och avgörande tecknet att jag är, är självkänslan.85  

Slutligen anser jag att livskunskap borde vara ett ämne som alla grundskoleelever skulle 

vara till gagn av och inte som idag enbart vara koncentrerat till skolor i bostadsområden som 

benämns som problemområden. Utifrån mina tolkningar av mina informanters utsagor har jag 

funnit att livskunskapen, i tidig ålder, kan medverka till att ett skapande av trygga individer. Och 

huvudsyftet med ämnet är som sagt att skapa trygga individer och trygga individer kan senare 

skapa ett tryggare samhälle.    

 

 

                                                 
85 Jonas Aspelin, s.58 
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”Fast vi ser ju typ nästan allt som händer” 
- Om livsvillkoren för unga tjejer i ett område präglat av droger, kriminalitet, 

våld och vapen.  
Minna Nilsson 

Inledning 
Att växa upp i ett område där vapen, droger och våld tillhör en vardag det inte går att blunda för, 

är verklighet för många ungdomar boende i förorterna till Sveriges större städer. Även skolan har 

idag stora problem med att exempelvis våldet i skolan ökat86. Sökandet efter identitet är i 

ungdomsåren mycket beroende av andras värderingar och åsikter i olika sammanhang, det vill 

säga av ens relationer till andra och förmågan att ha relationer hänger tätt samman med att man 

kan sätta sig in i andra människor och förmåga att känna empati87. En stark självkänsla är 

beroende av tidiga relationer till andra människor och för ungdomar av att de tillåts skapa sig sina 

egna unika identiteter. Ungdomstiden är en tid fylld av sökande efter sig själv, komma underfund 

med vem man är och funderingar över sin personlighet. För att ungdomar ska bli självständiga 

krävs att deras självbild och identiteter är starka.88 Detta är en studie om ämnet livskunskap som 

skolans sätt att hjälpa eleverna att skapa sig en stark självkänsla och identitet som ett led i att 

förhindra att de hamnar i gängkonstellationer som för dem närmare drogerna och kriminaliteten. 

Livskunskapen på Murbergsskolan är baserad på materialet Livsviktigt utarbetat av Birgitta 

Kimber. Det innebär att genom olika övningar utveckla elevernas sociala och emotionella 

förmågor. Det handlar om att genom att utveckla sitt känsloliv, lära sig uttrycka sina känslor, 

känna igen känslor och reaktioner hos andra och anpassa sitt beteende efter dessa. Livskunskapen 

syftar till att stärka elevernas självkänsla och hjälpa dem i deras identitetsskapande. På lång sikt 

hoppas Murbergsskolan att ämnet ska fungera i ett drogpreventativt syfte. 

Studien är baserad på gruppintervjuer med tjejer i de yngre tonåren som går i en skola 

utanför en svensk stad i ett bostadsområde som de senaste åren brottats med drogproblem och 

brottslighet. Kommunen försöker nu långsiktigt få bukt med droganvändningen bland ungdomar 

genom att bland annat ha infört ämnet livskunskap på schemat i alla skolor i området från 

förskoleklass till klass nio.  

                                                 
86 Birgitta Kimber, Livsviktigt – lärarhandledning, (Bromma: 2002), s. 6 
87 Ann Ehrling & Philip Hwang, Ungdomspsykologi – utveckling och livsvillkor, (Falun: 2001), s 22  
88 Katherine C. Powell, ”Developmental psychology of adolescent girls: conflicts and identity issues.”, I: Education, 
Hösten 2004, vol. 125, nummer 1, s. 77-87 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att ta reda på vad livskunskap har för koppling till fem unga tjejers 

livsvillkor, identitetsskapande och självkänsla. 

De frågeställningar jag efter observationer och intervjuer formulerat är följande:  

• Hur ser livsvillkoren ut för tjejer i yngre tonåren i ett område präglat av droger, 

kriminalitet, våld och vapen?  

• Vad har dessa tjejer för tankar kring och åsikter om ämnet livskunskap?  

I analysen har jag lagt tonvikten på att besvara dessa frågeställningar för att på så sätt 

uppfylla mitt syfte med studien. 

Teoretiska utgångspunkter 

Symbolisk interaktionism och identitet 
Jag utgår från symbolisk interaktionism som beskriven i den gemensamma kappan och utvecklar 

begreppet med några för min studie relevanta riktingar. Jonas Aspelin beskriver det i Zlatan, 

Caligula och den sociala ordningen – en interaktionistisk analys, med att en grundtanke är att allt 

mänskligt beteende kan förstås i termer av interaktion, det vill säga en växelverkan av symboler 

och samtal mellan individen och den sociala omgivningen.89 När vi kommunicerar med andra 

människor använder vi oss av det som George Herbert Mead kallar att ta andras roller. Vi sätter 

oss själva i den situation som den andra personen befinner sig i och identifierar oss med henne90. 

För att få ett helt jag måste jag äga förmågan att ta andra människors roller, det vill säga tolka 

deras känslor och tankar och också se hur de ser på mig. Jag måste också se hur andra människor 

ser på varandra i det sociala samspelet.91 Det är således i interaktion med andra människor som 

våra identiteter utvecklas och förändras92. Enligt John Dewey är kommunikation en förutsättning 

för mänsklig samvaro och genom aktiviteter med andra lägger vi samman våra erfarenheter som 

då blir gemensamma. Därför är det en nödvändighet för oss som sociala varelser att interagera 

med andra.93  

Empati är en förutsättning för interaktion mellan människor för att vi ska kunna förutsäga 

hur en annan människa kommer att handla, exempelvis förutsätter vi vanligen ett svar från en 

människa vi talar med eller tilltalar. Empati handlar om förmågan att sätta sig in i en annan 
                                                 
89 Jonas Aspelin, Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, (Lund: 2003), s. 19 
90 Jan Trost &  Iréne Levin, Att förstå vardagen, (Lund: 2004), s. 69 
91 Ibid., s. 70 
92 Ibid., s. 102 
93 Ibid, s. 108 
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människas sätt att tänka och vara, att sätta sig in i en annan människas roll. De tidiga symbolisk 

interaktionisterna utgick från att social interaktion med andra människor är en förutsättning för 

utvecklingen av en människas identiteter, dess jag.94 Identiteterna är sociala objekt för varje 

individ, vilket betyder att människans identiteter är skapade i socialt samspel med andra. Hon har 

också olika identiteter i andra människors ögon och beroende av situation och umgänge kan hon 

växla mellan olika identiteter. Därmed följer att identiteten alltid är social och detta vare sig de 

andra finns där konkret eller imaginärt, exempelvis i tanken. Placeringen av andra och en själv ger 

en identitet som vid ett tillfälle inkluderar vissa och exkluderar andra människor, som gör att vi 

ansluter oss till vissa relationer och lämnar andra. Identiteterna är alltså även situationsbundna.95

Social responsivitet och asocial responslöshet 
Johan Asplunds skriver i sin bok Det sociala livets elementära former, om sin teori att allt en människa 

gör är en följd av något som någon annan gjort, som i sin tur är en följd av något en tredje person 

gjort. Ett växelspel Asplund kallar social responsivitet. Social responsivitet utgår ifrån 

socialpsykologin som enligt honom är läran om människans socialitet och responsivitet. Den är 

dock läran om dessa begrepp tillsammans, och inte åtskilda var för sig.96 Asplund förklarar social 

responsivitet med att när en person föregriper en annan persons gensvar, responderar hon på en 

handling vilken ännu inte ägt rum. Detta gensvar kräver i sin tur ett gensvar från den andra 

personens sida för att det ska kunna kallas ett ömsesidigt samtal. Det är detta växelspel Asplund 

betecknar social responsivitet. Den socialt responsiva människan lever upp i närvaro av andra 

och är i ensamhet och isolering liv- och mållös.97 Jonas Aspelin skriver i Zlatan, Caligula och den 

sociala ordningen att i takt med att en människa börjar influeras av andra människor, genom kontakt 

med dem får vi förmoda att han menar, bringas det ursprungliga sociala beteendet till liv. Det 

handlar om förmågan att svara på omgivningens tilltal och det är detta Johan Asplund betecknar 

social responsivitet.98

Motsatsen till social responsivitet kallar Asplund för asocial responslöshet. Han lämnar 

denna sida av saken ganska outvecklad, även enligt sig själv, men menar att social responsivitet i 

ett hänseende, medför asocial responslöshet i andra. Det betyder att så snart vi vänder oss till 

något, vänder vi oss automatiskt från något annat, och ju mer uppslukade vi är av något, desto 

mer blinda och döva blir vi för annat. Social responsivitet är att vända sig till något och 

                                                 
94 Trost & Levin, s. 105f 
95 Ibid., s. 161 
96 Johan Asplund, Det sociala livets elementära former, (Göteborg: 1987), s. 31 
97 Ibid., s. 12 
98 Jonas Aspelin, s. 31 
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respondera på andras handlingar, och asocial responslöshet att genom social responsivitet vända 

sig från något.99 Asplund menar vidare att det är i vår sociala responsivitet som vi utvecklar vår 

individualitet100. 

Kunskapsprocessen 

Grundad teori 
För att analysera mina två observationer och intervjuer har jag använt mig av metoden grundad 

teori. Intervjuerna spelades in på minidisc, transkriberades av mig och skrevs ut på papper. 

Därefter har jag kodat mina data genom att i de utskrivna transkriptionerna stryka under 

meningar eller ord som visar på specifika sociala skeenden. Sedan har jag kategoriserat dessa 

koder efter vad de visar och betyder och gett kategorierna namn som samlar ihop koderna, ändrat 

bland koderna i kategorierna och på en del ställen bytt namn på kategorier eller tagit bort en 

kategori och lagt de koderna i någon av de andra kategorierna. Slutligen har jag analyserat 

kategorierna, jämfört kategorierna och koderna från första intervjun med kategorierna och 

koderna från andra intervjun, sett likheter och skillnader och kommit fram till fokus för min 

studie.101 Jag har dock inte följt metoden helt och hållet utan mitt arbetssätt är min egen tolkning 

av grundad teori. 

Det var egentligen först när jag påbörjat analysen av dessa kategorier som fokus för min 

studie blev tydlig och jag bestämde mitt syfte och problemområde. Det var även efter att jag 

påbörjat analysen och bestämt fokus som jag började leta litteratur i ämnet. Efter genomförd 

analys har jag letat teorilitteratur genom att läsa andras examensarbeten och avhandlingar och 

tittat i deras referenslistor efter lämplig litteratur. Mitt syfte med studien har genom arbetsgången 

hela tiden förfinats och frågeställningarna preciserats. Eftersom det är första gången jag använder 

mig av denna metod tror jag att jag blivit mer styrd av den än själv styrt över processen. 

Beskrivning av fältet 
Murberg är ett bostadsområde en bit utanför Medelstad som är en medelstor stad i Sverige. 

Området har dragits med dåligt rykte och tampas med kriminalitet, arbetslöshet och sociala 

problem. I området finns flera skolor varav Murbergsskolan är en.  

                                                 
99 Johan Asplund, s. 13 
100 Ibid., s. 30 
101 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm: 2003), s. 33-41 
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Första fältkontakt
Innan första fältkontakt läste jag Vardagslivet etnologi av Lars Kaijser och Magnus Öhlander för tips 

om hur man bäst går tillväga vid första kontakt102. Jag läste även Etik och praktik i forskarens vardag 

av Bente Gullveig Alver och Örjar Öyen om etik i forskningsammanhang103. Min första kontakt 

med fältet skedde i form av ett telefonsamtal med Linda som är en av två mentorer, det vill säga 

huvudansvarig, för klass 9C på Murbergsskolan. Vi träffades sedan innan min första observation 

av klassen den 17 november 2005. Vid det tillfället träffade jag även den andra mentorn, Bengt. 

Dessa två var välvilligt inställda till att jag kom till deras klass och observerade under två 

livskunskapslektioner.  

Observation
Mina två observationer genomförde jag i december 2005 under två livskunskapslektioner i en 

högstadieklass på Murbergsskolan. Vid dessa båda tillfällen hölls lektionen i helklass och således 

var båda mentorerna Linda och Bengt samt alla elever med, förutom ett fåtal som för tillfället var 

sjuka. Linda och Bengt introducerade mig för klassen och berättade för dem att jag skulle sitta 

med under deras livskunskapslektion och se hur det går till. Jag berättade sedan kort för alla 

närvarande elever om mig själv, om varför jag var i just deras klass och att jag skulle observera 

dem och föra anteckningar om det de gjorde. Jag frågade hela klassen om lov att få observera 

dem och upplyste dem om att inga namn kommer att figurera i mina observationer och att om 

någon inte samtyckte till att jag observerade den personen skulle jag försöka bortse från dennes 

beteende. Det var dock ingen som hade några invändningar mot att jag var där. Jag satt i en 

skolbänk längst bak i klassrummet och antecknade det mesta jag såg. Ett fåtal elever vände sig 

om, kommenterade inom kamratgruppen att jag skrev mycket och några fnissade åt det jag 

gjorde. Vid första tillfället leddes lektionen av de båda klassmentorerna och klassen tittade på 

korta videosekvenser som mentorerna sedan ställde frågor på och försökte få igång en diskussion 

kring. Vid andra observationstillfället skulle eleverna i mindre grupper om cirka sex elever, 

tillsammans, med hjälp av vanliga A4-papper och tejp bygga torn som skulle bli så höga som 

möjligt. Efteråt diskuterade klassen tillsammans med mentorerna varför vissa grupper lyckats 

bättre än andra och då nämndes att den gruppen som byggt det högsta tornet samarbetat bäst. 

Min närvaro under lektionen kan ha förändrat elevernas beteende något men med största 

sannolikhet inte till den grad att min observation inte kan sägas ha blivit utförd under en normal 

lektion. 

                                                 
102 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund: 1999), framförallt s. 24-70 
103 Bente Gullveig Alver & Örjar Öyen, Etik och praktik i forskarens vardag, framförallt kap. 4-6 
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Kontakt med informanter 
Jag tog kontakt med de första två av mina informanter efter den andra genomförda 

observationen. Jag hade efter lektionens slut sagt att de som ville ställa upp på intervju kunde 

prata med mig efter lektionens slut och två tjejer kom fram och sa att de ville. Dessa två tjejer 

intervjuade jag två veckor senare under ordinarie livskunskapsundervisning.  

Till den andra intervjun lyckades jag inte få tag på nya informanter från den klass jag 

observerat tidigare. Jag chansade därför och gick till skolan och förklarade kort mitt syfte för två 

tjejer som stod i korridoren och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Det 

kunde de och intervjun gjordes dagen efter med dem och ytterligare en klasskamrat.  

Intervjuerna
Jag gjorde två stycken gruppintervjuer, delvis inspirerad av fokusgrupp som intervjumetod104. 

Min tanke var att den första intervjun, med Beatrice och Ella, skulle vara ostrukturerad till 

formen105. Själv skulle jag bara fungera som moderator och introducera nya ämnen, detta för att 

inte styra intervjuns fokus genom för många frågor106. Detta visade sig inte fungera så bra då 

Beatrice och Ella inte verkade så vana vid detta intervjusätt och jag fick vid flera tillfällen ställa 

rena frågor till dem, utöver min intervjuguide. Säkerligen hade intervjudatan blivit mer fyllig om 

frågorna hade varit fler och haft karaktären av rena frågor snarare än diskussionsämnen som jag 

introducerade för dem. Tjejerna går i den klass jag tidigare besökt och observerat under två 

livskunskapslektioner. Jag upplevde det som att tjejerna inte kände sig så bekväma i det kalla rum 

där vi gjorde intervjun, de satt med sina jackor på och var uppenbart nervösa. De svarade mycket 

kortfattat på mina frågor och det var svårt att få en avslappnad stämning där de kände sig 

bekväma. Trots att jag upplyst dem om deras rätt att när som helst avbryta intervjun var det inget 

de gjorde, vilket föranleder att jag utgår från att de ville genomföra hela intervjun. Den intervjun 

blev 30 minuter och gjorde den 14 december 2005 samtidigt som deras klasskamrater hade 

livskunskapslektion i ett annat klassrum.  

Min andra intervju gjorde jag med Alva, Cecilia och Disa den 17 februari 2006 efter deras 

sista lektion. Efter att den första intervjun genomförts gjorde jag analysen av denna innan jag 

gjorde intervju nummer två. Till andra intervjutillfället hade jag således formulerat om 

intervjufrågorna, gjort dem fler och mer precisa vad gällde vad de handlade om. Efter att den 

första intervjun känts obekväm i det kalla rummet bestämde jag att vi skulle genomföra intervjun 

                                                 
104 Victoria Wibeck, Fokusgrupper, (Lund: 2004) 
105 Ibid., s. 45 
106 Ibid., s. 71f 
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vid ett bord i ett stort, öppet rum. Anledningen var att stämningen förhoppningsvis skulle bli mer 

avslappnad. Det visade sig vara ett lyckat drag och intervjun blev mycket bra, avspänd och cirka 

40 minuter lång. 

Informanterna 

Presentation av informanterna 
Mina fem informanter är alla tjejer mellan 14 och 15 år. Jag har valt att kalla dem Alva, Beatrice, 

Cecilia, Disa och Ella. Alva och Beatrice bor inne i stan, Cecilia och Disa bor i Tyllne, ett 

villaområde på andra sidan stan, och Ella bor i Murberg. Alla fem vistas i någon grad i Murberg 

även utanför skoltid, några väldigt mycket och några lite mindre. De går i högstadiet på 

Murbergsskolan och har livskunskap schemalagt varannan vecka. Någon närmare information 

kring informanterna finner jag inte nödvändigt då det inte har någon relevans för min studies 

syfte. De fingerade namnen kommer endast att användas i syfte att hålla isär de olika utsagorna 

och på så sätt göra det lättare för läsaren att förstå.  

Etiska hänsynstaganden gentemot mina informanter 
Mina informanter är mellan 14 och 15 år gamla och i enlighet med Samtyckeskravet ska målmän till 

undersökningsdeltagare under 15 år ge sitt samtycke till medverkan i studien. Jag kom dock fram 

till att en förfrågan till föräldrarna de två informanter som ännu inte fyllt 15 år, men snart skulle, 

inte var nödvändig. Jag avgjorde att de var tillräckligt gamla för att själva ta beslutet att medverka 

och att en förfrågan till deras målsmän istället kunde ha gjort att de kände att jag bedömde dem 

som inte tillräckligt mogna för att själva bestämma över sin medverkan. Jag bad istället om enbart 

deras eget medgivande till medverkan. Naturligtvis bad jag även de undersökningsdeltagare som 

fyllt 15 år om samtycke till medverkan. Jag informerade samtliga undersökningsdeltagare om 

deras rättigheter och de har hela tiden haft möjlighet att hoppa av studien utan att ge en 

anledning till mig. Detta har inte blivit fallet och således har jag använt alla uppgifter de lämnat i 

enlighet med de andra tre forskningsetiska principerna som presenteras i Vetenskapsrådets 

dokument Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning.107  

Vissa av utsagorna har jag ändrat vem som säger vad på. Det betyder bland annat att det 

som Ella säger kan någon annan ha sagt. Alla namn är fingerade, så även namn på platser och 

                                                 
107 http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2006-04-10 

http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12
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städer de nämner. Allt för att mina informanter skulle skänkas största möjliga anonymitet i 

enlighet med Konfidentialitetskravet.108

Analys 
Jag har i min presentation och analys av mitt material utgått från mina frågeställningar: Hur ser 

livsvillkoren ut för tjejer i yngre tonåren i ett område präglat av droger, kriminalitet, våld och 

vapen? Vad har dessa tjejer för tankar kring och åsikter om ämnet livskunskap?  

Jag har valt att hålla isär analysen av mina informanters utsagor och diskussionen av vad de 

olika utsagorna och analysdelarna har för relation till varandra. 

Informanternas upplevelser av Murberg 
Informanterna berättar om såväl en bra sida som en dålig när de börjar tala om Murberg.  

Ella berättar om en sida av Murberg hon ofta ser: 

 

Ella: Det bor många… vad man säger… pundare eller vad man ska säga (fniss) så det e jobbigt 

ibland och sådär och se… 

Minna: Hur menar du med pundare då? 

Ella: Asså typ… som tar droger. Såhär man brukar typ gå såhär och man ser typ hur dom, jag 

vet inte, hur säger man? Typ rullar själva grejen som dom… Det e sant! Det e såhär mycket 

våld här i Murberg och sprit och massa grejer. 

(Gruppintervju 051214) 

 

Ella berättar att hon ofta ser missbrukare som öppet brukar narkotika, rullar själva grejen som hon 

uttrycker det. Det handlar alltså om en mycket nära kontakt med droger. Ella berättar att det 

finns mycket våld och alkohol i Murberg. Hon uttrycker att det är jobbigt att behöva se detta. 

Hon är osäker på vad hon ska kalla missbrukarna men väljer ordet pundare. Det kan tyda på att 

hon inte funderat så mycket på vad hon ska kalla människor som använder droger.  

Även Cecilia och Alva har denna bild: 

 

Minna: Berätta om Murberg. 

Cecilia: Jaha ehh ska jag börja? 

                                                 
108 http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2006-04-17 
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Alva: Ja du vet ju mest. 

Cecilia: Ja jag har ju hållit till här ända sen… Eller ja i två år nu. Det e väl ett rätt lugnt område 

om man inte hamnar i fel kretsar. För om man hamnar i fel kretsar ser man det som inte är 

direkt bra i Murberg. 

Alva: Det sker ju bakom stängda dörrar ungefär. 

Cecilia: Det syns inte öppet. /…/ När man har vart med folk så har det vart väldigt mycket 

droger på dom ställen jag varit på. Med fester och så. Då är det väldigt väldigt mycket droger. 

Som sprut… Jättetungt. Jag har aldrig provat.  

Minna: Alltså typ heroin och så typ eller? 

Cecilia: Ja hasch. Det är väldigt mycket innanför, och väldigt mycket HB som dom hittar å 

väldigt mycket föräldrar även som säljer till sina barn eller fixar till sina barn. /…/ Väldigt 

mycket vapen är det även inblandat.  

(Gruppintervju 060217) 

 

Här berättar Cecilia om en enligt henne mycket negativ sida av Murberg. En sida som innehåller 

väldigt mycket narkotika och alkohol. Hon berättar om sprutor, hasch, hembränd sprit (HB) och 

vapen. Alva säger att det sker bakom stängda dörrar, vilket måste betyda att det inte syns utåt 

utan sker i det fördolda. Hon berättar även om föräldrar som köper ut folköl till sina barn. Hela 

tiden är hon mycket allvarlig, hon tar verkligen det här på stort allvar och berättar ingående om 

det hon ser när hon rör sig runt i Murberg.  

Området beskrivs dock som lugnt så länge man inte hamnar i fel kretsar där alkoholen, 

narkotikan och vapnen finns. Cecilia berättar: 

 

Cecilia: Men sen finns det ju en sida av Murberg som e helt underbar också. Där alla lever 

lyckligt eller nåt (skratt). Det är väldigt bra också. Det finns mycket snälla och såna som 

försöker hjälpa till i samhället och stoppa allting. 

Minna: Vilka då? 

Cecilia: Det är… 

Alva: Eldsjälarna som finns. Det borde ju… Dom gör väl det också. Fast jag har inte träffat 

dom så mycket. Men dom jobbar ju ändå för att sånt ska försvinna. För även om man går här 

på natten så känner man sig ju… Om jag ska va ärlig, jag känner mig mer rädd i Tyllne [annat 

bostadsområde utanför stan] ensam än vad jag känner att gå här i Murberg ensam.  



 63

(Gruppintervju 060217) 

 

Cecilia och Alva berättar här att det finns en underbar sida av Murberg också, där invånarna 

ställer upp för och hjälper varandra. Den positiva sidan verkar dock utgöras av de verksamheter 

som finns för att motverka den negativa, exempelvis de så kallade Eldsjälarna som fungerar som 

nattvandrare för att hålla ordning bland ungdomarna på kvällar och helger. Alva säger sig dock 

inte ha träffat på dessa Eldsjälar så mycket. En jämförelse görs med villaområdet Tyllne utanför 

stan där Alva känner sig mer rädd att gå ensam än hon gör i Murberg.  

Varför livskunskap? 
Medelstads kommun och Murbergsskolans syfte med livskunskap är att stärka elevernas självbild 

och självförtroende, få dem att se andra genom att lära sig vad empati är. På lång sikt är 

livskunskapen tänkt i ett narkotika- och alkoholpreventativt syfte.  

 

Minna: Varför har ni livskunskapslektioner tror ni? 

Cecilia: Ja det är väl för att få bättre sammanhållning (skratt) 

Alva: Nej men det är ju ganska dålig stämning alltså på skolan så man säger fula ord till varann 

och så, jag tror det är för att få bort det mycket. 

Minna: Det är svårare att säga fula ord till nån man tycker om? 

Alva: Ja… Men kanske innebörden av orden lite mer, att man liksom inte kan gå runt å säga 

asså såna grejer till folk hur som helst. 

Disa: Det e viktigt. Vi pratar om sånt som man kan se varje dag typ mobbning. Och ska 

försöka såhär få stopp på det. 

(Gruppintervju 060217) 

 

Informanterna berättar om den dåliga stämning som råder på skolan då eleverna säger fula ord till 

varandra. De tror att livskunskapen syftar till att skapa bättre sammanhållning bland eleverna och 

att de ska lära sig innebörden av de fula orden för att på så sätt undvika att använda dem som 

tillmälen mot varandra. De tror även att livskunskapen har som syfte att minska mobbningen 

genom att de tillsammans med lärarna ska diskutera detta på lektionstid, exempelvis vad det 

innebär att säga nedsättande saker till sina klasskamrater. På livskunskapslektionerna pratar de 

alltså om saker de ser varje dag, exempelvis mobbning, och ska tillsammans försöka få slut på det. 

Anledningen är alltså enligt tjejerna direkt kopplad till skolsituationen.  
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Alva berättar om en övning de gjort på livskunskapen en gång: 

 

Alva: Vad som e viktigast gjorde vi också några övningar om. Vad varje person tyckte va 

viktigast av, jamen typ ifall familjen, pengar eller framgång. Det fick vi lista och sen skulle vi 

prata om det. 

Minna: Okej funkade det bra? 

Cecilia: Ja! De flesta hade nästan samma men… 

Minna: Vad var det som kom överst då? 

Cecilia: Familj. 

(Gruppintervju 060217) 

 

Alva berättar här att övningen handlade om att ta ställning till, och diskutera kring, vad som är 

viktigt i ens liv. De flesta valde familj och kanske gav det inte någon större diskussion men 

eleverna funderade i alla fall över vilket som var viktigast och varför. I och med att de efter att de 

valt vad som var viktigast även skulle diskutera valen med varandra. Således ett sätt inte bara att 

lära känna varandra utan även sig själv, fundera över hur man fungerar.  

Alva och Disa berättar om en annan övning de gjort: 

 

Alva: Vi har gjort lite såhär samarbetsövningar å att man ska lita på varann. 

Disa: Aaa vi har liksom fått ställa oss och falla bakåt nångång. 

Alva: Aaa och sen se hur mycket man orkar luta sig bakåt och se hur mycket den andra orkar. 

(Gruppintervju 060217) 

 

De beskriver här en typisk övning i att lita på andra och på varandra, genom att våga falla bakåt 

och lita på att de andra tar emot så att man undgår golvet. Denna och föregående beskrivna 

övning är övningar som, i enlighet med vad livskunskapen syftar till109, stärker elevernas 

förutsättningar i livet på längre sikt. Den första är en värderingsövning som förhoppningsvis gör 

att eleverna funderar över även andra saker och hur de förhåller sig till dem, exempelvis hur man 

är en bra vän. Grunden för kommunikation, till vilken relationer eller konflikter med andra 

människor är följden, är enligt Johan Asplund att två människor förhåller sig socialt responsivt till 
                                                 
109 Birgitta Kimber, s. 6 



 65

varandra.110 Alltså måste eleverna lära sig att kommunicera med varandra. De måste lära sig att 

kommunicera och då föreligger att de lär sig vad empati är. Det gäller alltså att kunna relatera till 

andra människor genom att förutsäga dennes gensvar. Social responsivitet är samspelet mellan 

människor111 och implicerar att genom empati kunna sätta sig in i hur man ska respondera på en 

annan persons handling, exempelvis ta emot henne när hon faller. 

Livskunskap – för vem? 
På Murbergsskolans hemsida står det att livskunskapen syftar till att ge eleverna verktyg för att 

kunna hantera exempelvis relationer och konflikter. Detta står även i lärarhandledningen till 

materialet Livsviktigt, som används under livskunskapsundervisningen på Murbergsskolan112. 

Alva berättar under intervjun om sin favoritövning på livskunskapen:  

 

Alva: Vi gjorde en övning där man skulle ta ett kort och så skulle man säga ja eller nej eller 

kanske. Man skulle försöka komma på vad den andra personen skulle svara. 

Minna: Som en fråga då eller ett påstående? 

Alva: Ett påstående var det väl typ. Det kunde vara ”tror du att den här personen skulle sätta 

på sig Converse” [-skor, min anm.] och så fanns det ja, nej och kanske och så fick man se hur 

många som hade rätt på det. Liksom man lärde sig ganska mycket av just den.  

  (Gruppintervju 060217) 

 

Alva berättar att hennes favoritövning går ut på att man ställer en fråga om en person, exempelvis 

om den personen skulle ta på sig Converseskor (en slags gymnastiksko) och sen får de övriga 

klasskamraterna svara Ja, Nej eller Kanske beroende på om de tror att klasskamraten skulle göra 

detta. Under den här övningen sattes alltså elevernas interaktion med varandra i fokus. Det gällde 

att förutse den andres svar för att på så sätt svara rätt på de frågor som fanns på lapparna. 

Eleverna var i någon mån alltså beroende av att känna varandra för att veta svaret på frågorna 

som ställdes. Övningen kan också ses som ett tillfälle för eleverna att också lära känna varandra 

lite bättre och få tillfälle till samvaro med varandra. Det Alva säger, att man lärde sig ganska mycket 

av just den, kan ses som ett uttryck för att hon uppskattade övningen eftersom hon genom den 

fick lära sig saker om sina klasskamrater. Detta kan tolkas genom det Johan Asplund skriver, att 

                                                 
110 Johan Asplund, s. 13 
111 Ibid., s. 12 
112 Birgitta Kimber, s. 6 
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den socialt responsiva människan lever upp i närvaro av andra.113 Även Jonas Aspelin menar att 

när en människa börjar influeras av andra människor kommer hennes ursprungliga sociala 

beteende fram vilket innebär en tendens att med hjälp av exempelvis språket svara på 

omgivningens tilltal.114

Minna: Berätta vad ni tycker om livskunskapslektionerna. 

Disa: Lärorika. 

Cecilia: Dom är rätt så tråkiga, just för att man inte gör nånting. 

Alva: Det är ju mer lek, asså det blir ju bättre sammanhållning på ett sätt.  

Minna: Känns det som att det är en lek på lekionerna? 

Alva: Nää. 

Cecilia: I vissa lägen gör det det men i vissa känns det lite allvarligare. 

Disa: Asså lekar som hjälper att förstå varann bättre, alltså det är ju inte bara som vi leker utan 

det är lekar som har ett syfte. 

(Gruppintervju 060217) 

 

Här berättar informanterna om vad de tycker om livskunskapslektionerna och om varför de tror 

att de har det. Disa tycker att de är lärorika eftersom övningarna ofta är lite av en lek men då med 

syftet att förstå sina klasskamrater bättre. Alva säger att de leker för att få bättre sammanhållning i 

klassen. Även här handlar det alltså om att eleverna ska umgås med varandra och lära sig vilka de 

andra är för att på så sätt skapa bättre sammanhållning. I ett längre syfte kan övningarna ses som 

ett sätt att lära eleverna att förhålla sig till och umgås med andra människor115. 

När informanterna berättar om vad de lär sig på livskunskapslektionerna säger de saker 

som att samarbeta, att lita på andra, lära känna de andra i klassen och läraren, få veta vad andra 

tycker genom samtal med dem om viktiga saker med mera. De anser att livskunskap är viktigt och 

att de lär sig mycket. De säger att de vill diskutera sådant de ser varje dag. På livskunskapen 

diskuterar de visserligen sådant som går att koppla till deras livssituation, men mer kopplat till 

skolmiljön. Så varför skiljer sig ändå det de säger sig diskutera med det de säger sig vilja diskutera, 

trots att bådadera till ytan ser ut att vara kopplat till deras nuvarande situation? Anledningen är 

                                                 
113 Johan Asplund, s. 12 
114 Jonas Aspelin, s. 31 
115 Birgitta Kimber, s. 5 
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antagligen att materialet Livsviktigt, som lärarna och eleverna använder sig av under 

livskunskapen, behandlar sådant som alla elever i Sveriges högstadieskolor på ett eller annat sätt 

kan relatera till: alkohol, mobbning och hur man får bättre sammanhållning och varför detta är 

viktigt med mera. Boken Livsviktigt beskriver informanterna som innehållandes töntiga bilder 

och ibland lite för långt ifrån deras verklighet, exempelvis om saker som de tror att de kommer 

intressera sig för mer om ett par år, för att kännas meningsfullt. Det faktum att lärarna ibland 

frångår boken ser informanterna som något positivt eftersom det då finns utrymme för saker 

som berör dem mer. Mina informanter verkar vilja gräva djupare i sådant som mentorerna 

uppenbarligen, med tanke på frånvaron av dessa diskussioner på livskunskapslektionstid, inte tror 

är något som figurerar i dessa elevers liv. När eleverna ska diskutera exempelvis alkohol och 

andra droger på en livskunskapslektion måste frågorna och diskussionerna tillåtas röra vid saker 

som mentorerna kanske tror att eleverna inte ser, inte vet något om och inte behöver diskutera. 

Alkohol är för dem inte bara något man inte får dricka innan man fyllt 18 år. Det är istället en 

högst närvarande komponent i deras liv när de på väg hem från skolan ser missbrukarna på 

parkbänken som rullar själva grejen och funderar över hur de ska undvika att själva bli 

missbrukare. Som livskunskapen är uppbyggd nu verkar det vara så att det handlar om ett 

antagande att alla Sveriges elever har samma förutsättningar och därför behöver diskutera samma 

saker, alkohol och mobbning, på samma sätt. Det är dock vanskligt att generalisera på detta sätt 

och normalisera alla elever, utgå från att alla behöver diskutera samma saker. 

Vad informanterna vill diskutera på livskunskapen 
På frågorna som rör vad de skulle vilja diskutera på livskunskapslektionerna är svaren fler, längre 

och väcker tjejernas intresse betydligt mer än frågan om varför de har livskunskap.  

 

Minna: Berätta om vad ni helst vill diskutera på livskunskapslektionerna. 

Alva: Jag skulle nog vilja diskutera alltså hur man ser på folk från olika länder, alltså hur man 

upplever dom.  

Disa: Ja det skulle va intressant faktiskt. 

Alva: Ja det finns ju fördomar. Man pratar om dom [från andra länder än Sverige] liksom utan 

att dom man har fördomar mot kan va med, då ser man inte den andra sidan av det.  

Cecilia: Asså vissa har rätt mycket fördomar. Jag tror till och med att det kan va värre på såna 

skolor som inte har så mycket invandrare, för de ser det bara liksom ”dom är inget att ha och 

dom klarar sig inte” medan vi, vi ser ju att dom kan klara sig lika bra som mig som inte e 

invandrare. Det låter lite konstigt men… det är inget rasistiskt i alla fall.  
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Disa: Jag skulle vilja diskutera typ att man ska behandla varandra bättre och så. 

Cecilia: Ja det har du ju faktiskt rätt i. 

(Gruppintervju 060217) 

 

Tjejerna vill diskutera hur de ser på människor från andra länder och kulturer och om sina 

upplevelser av dessa människor. Murberg är ett invandrartätt område och tjejerna berättar att det 

förekommer fördomar i skolan och i Murberg. De berättar att vissa har rätt mycket fördomar, 

något som till och med kan vara ännu mer omfattande på skolor som inte har så många personer 

med en icke-svensk etnicitet för att elever på sådana skolor inte på samma sätt som eleverna på 

Murbergsskolan ser att dessa människor klarar sig lika bra i samhället som svenskarna. De vill 

även diskutera hur man kan behandla sina medmänniskor på ett bra sätt.  

Vid ett av intervjutillfällena nämner informanterna att en del rasister kommer utifrån, från 

andra städer, och åker till Murberg för att ha slagsmål. Tjejerna tycker att detta är dåligt, för det är 

sådant som deras föräldrar, varav inte alla bor i Murberg, får höra och den negativa bilden byggs 

på. Rasism är något mycket vardagsnära för mina informanter, dels på grund av att det bor många 

invandrare i Murberg och dels för att det finns många olika nationaliteter på skolan och 

oenigheter mellan dessa uppstår ibland.  

Tjejerna talade under intervjuerna mycket om sådant som de ser varje dag i Murberg och 

om sådant de finner negativt med Murberg. Det rör sig om pundare, droger, sprit, mycket 

hembränd alkohol, mycket våld, bråk, sprutor, jättetunga droger, hasch, mycket vapen, våldtäkter, 

misshandel, gängbråk, kriminalitet med mera. Det är här ingen vacker bild de målar upp. Att 

detta, deras verklighet, är det absolut viktigaste för tjejerna att diskutera framkommer flera gånger 

och löper som en tydlig röd tråd genom hela intervjuerna. Tjejerna säger att det är bland annat 

droger de vill diskutera på livskunskapslektionerna. Hela tiden återkommer de till att de vill 

diskutera sådant som de tidigare benämnt som sådant de ser varje dag i Murberg. De vill 

diskutera för att lära sig, för att lära sig hur man undviker att trilla dit och om sådant de ser varje 

dag i Murberg.  

Det handlar här i grunden om vilka relationer de har till andra människor. Ett visst 

umgänge kan exempelvis göra att man hamnar i ett umgänge som använder droger och sedan 

landar i ett drogberoende. Detta är något som informanterna påpekar och är högst medvetna om. 

Cecilia berättar exempelvis att den dåliga sidan av Murberg, med droger, våld, sprit, misshandel, 

våldtäkt med mera, är en sida man bara ser om man umgås i fel kretsar, något hon själv har 

erfarenhet av. Precis som Ella talar om närkontakt när hon berättar att hon ser pundarna rulla 

själva grejen, berättar Cecilia om närkontakt med problemen när hon berättar att hon själv umgåtts 
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i gäng som brukar såväl alkohol som narkotika. Denna närkontakt är något som ytterst visar på 

hur deras verklighet i Murberg ter sig. Det de berättar om hasch, hembränt och vapen är 

onekligen en hård sanning och något de behöver ventilera och diskutera på dessa 

livskunskapslektioner och då utan att det blir alltför präktigt och pretentiöst. Det måste helt 

enkelt vara tillåtet att ha umgåtts i gäng där droger figurerar eftersom det är en del av det hårda 

klimatet i Murberg. Anledningen till att informanterna tycker att det är så viktigt att få diskutera 

dessa ämnen är att detta är saker de vill vända sig ifrån. De vill inte hamna i dessa gäng, de vill 

diskutera hur de undviker att hamna i fel kretsar där sprit och vapen flödar. 

Alla informanterna har mycket att säga och tycka om Murberg, vilket visar på både intresse 

för problemen och för hur de själva ska undvika att hamna i ett liv av droger och/eller 

kriminalitet. Ella berättar att hon inte umgås med personer som håller på med droger: 

 

Minna: Men vad tycker ni om att va ute i Murberg… eller i Murberg på kvällar och så? 

Ella: A, asså vi brukar inte umgås med dom som håller på med sånt. Fast vi ser ju typ nästan 

allt som händer. 

(Gruppintervju 051214) 

Här berättar Ella att hon och hennes vänner inte umgås med människor som håller på med 

droger men att de trots detta ser nästan allt som händer med droger, alkohol och vapen inblandat. 

Hon tar alltså starkt avstånd från drogerna. Även Cecilia ger uttryck för detta i följande excerpt 

där hon förklarar att hon brutit kontakten med dem som hon anser tillhör ett dåligt gäng. 

 

Cecilia: Jag känner dom flesta här och… 

Alva: Ja och dom e snälla 

Cecilia: Eh jag känner dom flesta som inte e så snälla ehh hehehe eller jag kände kanske jag ska 

säga, jag har brutit dom kontakterna just nu men… 

(Gruppintervju 060217) 

 

Det Johan Asplund kallar social responslöshet, motsatsen asocial responslöshet och den 

kombination av detta som han förklarar med att när vi vänder oss mot något vänder vi oss också 

automatiskt ifrån något annat, är här mycket användbar. Apslund menar att social responsivitet i 

ett hänseende, medför asocial responslöshet i ett annat. Han skriver: 
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Så snart vi vänder oss till någonting, vänder vi oss från allting annat. Ju mera uppslukade vi är 

av en viss sak, desto mera blinda och döva är vi för resten av världen.116

 

Detta skulle betyda att ju mer inne i något Alva, Beatrice, Cecilia, Disa och Ella är, desto mer 

vänder de sig bort från något annat. Här vill jag komma till att ju mer inne tjejerna är i något bra, 

desto längre bort från det dåliga kommer de. Det som ska vara bra och uppslukande bör vara 

exempelvis skolan och kamraterna, och det dåliga är det tjejerna själva ser som dåligt, nämligen 

drogerna, kriminaliteten och våldet i Murberg. Detta förutsätter att de har något att vända sig till, 

ett ställe, personer att lita på och ha som förebilder eller både och, exempelvis en fritidsgård. 

Avslutande diskussion om uppväxtvillkor och livskunskap 
Informanterna berättar om Murberg dels som ett underbart ställe där alla invånare hjälper 

varandra och ställer upp för varandra, men också mycket som ett område starkt präglat av 

narkotika, sprit, våld, vapen och kriminalitet. Ella berättar om nära möten med missbrukare där 

hon sett dem rulla själva grejen, det vill säga öppet bruka narkotika. Detta, drogerna, kriminaliteten 

och våldet, kan sägas utgöra mina informanters livsvillkor eller uppväxtvillkor. Drogerna, våldet, 

vapnen och kriminaliteten är något som är högst närvarande i mina informanters liv, något som 

med största sannolikhet påverkar dem. Alla informanterna har tydliga åsikter om Murberg vilket 

tyder på att detta är något de diskuterar med varandra eller med någon annan. 

Även det informanterna säger är sådant de vill diskutera på livskunskapen är sådant som 

direkt går att koppla till deras uppväxtvillkor. De berättar att de vill diskutera om människor från 

andra länder, om droger, om hur man ska behandla varandra bättre, om fördomar med mera. 

Murberg är inte bara ett område präglat av droger och kriminalitet utan enligt informanterna även 

av sina invånare av olika etnicitet. Många paralleller kan onekligen dras mellan det som 

informanterna upplever som något de ser varje dag och sådant de vill diskutera på den lektion 

som verkligen är till för dem – livskunskapen. Informanterna talar om att det finns mycket 

fördomar på deras skola och i Murberg, det är alltså något de möter varje dag och något de finner 

viktigt att prata om.  

Informanterna tror att anledningen till att de har livskunskap är för att främja en bättre 

sammanhållning, dels i klassen och dels i skolan i stort. De säger även att livskunskapen är tänkt 

att motverka mobbning genom att de lär sig vad det verkligen innebär att säga elaka och 

nedsättande saker till andra människor, till sina klasskamrater. Det mesta de nämner som 

anledningar till att de har livskunskap är direkt kopplat till skolsituationen, till det liv de lever nu. 
                                                 
116 Johan Asplund, s. 12-13 
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Dock är det informanterna nämner att de vill diskutera sådant som istället går att koppla till deras 

vardags, till deras livsvillkor utanför skolan.  

Det verkar uppenbarligen finnas en motsättning mellan vad informanterna tror att 

mentorerna tycker att eleverna ska lära sig på livskunskapen och vad mina informanter säger att 

de vill diskutera. När informanterna talar om sådant de tycker är viktigt att diskutera kommer det 

upp saker som droger, mobbning och hur man undviker att trilla dit. De berättar om närkontakt 

med drogerna. Cecilia berättar om Murberg som ett område fullt av droger, våld, sprit, 

misshandel och våldtäkter. Det är dock den sida man ser om man umgås i vissa kretsar, som 

Cecilia kallar fel kretsar. Det handlar alltså om vilket umgänge man har och vilka människor man 

umgås med. Ella berättar också om närkontakt med drogerna när hon säger att hon ser pundarna 

rulla själva grejen. Dessa tjejer behöver diskutera droger, våld och kriminalitet men inte utifrån 

någon färdig mall där frågorna och diskussionerna inte tillåts handla om den hårda verklighet de 

lever i. Istället måste livskunskapen ha sin utgångspunkt i och anpassas efter elevernas egna 

berättelser och behov. 

Slutligen går det inte att undvika att fundera över varför ingen av informanterna ser 

livskunskapen som en del i en drogpreventativ verksamhet. Informanterna ser uppenbarligen inte 

kopplingen mellan en bra självkänsla och att inte hamna i det missbruk de vill undvika. 

Informanterna verkar inte se några sådana kopplingar, men vill ändå diskutera hur de undviker att 

hamna i ett drogberoende eller i fel kretsar. Det är alltså dags för lärare och mentorer att 

tillsammans med eleverna diskutera sådana verklighetsnära saker som hur man undviker att 

hamna i ett drogberoende och varför det därför är viktigt att diskutera saker som 

identitetsskapande och hur det går till samt vad som är god självkänsla och vad det har för roll i 

hur ens liv kommer att bli. I grund och botten handlar det lika mycket om god självkänsla som 

om umgänget. Alltså måste ungdomarna i Murberg ha något bra att vända sig till, för att på så sätt 

vända sig från drogerna och kriminaliteten.  
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”Ruset av att ha kul”  
- En studie om ungdomars festande 

Av Jennie Åström 

Inledning 
Alkoholen spelar i dagens svenska samhälle en stor roll för många när det gäller att umgås och 

skapa kontakter. Så väl vuxna som unga använder ofta alkoholen som ett hjälpmedel för att 

lättare kunna föra sig i sociala sammanhang. Den här studien kommer att lyfta fram ungdomars 

berättelser om hur det kan se ut när de samlar sina vänner för att festa och dricka tillsammans. 

Jag intresserar mig för att studera ungdomar i åldrarna 15 till 20 år eftersom det är i denna ålder 

som olika sätt att bete sig på och integrera med andra i samband med drickandet inlärs. Studien 

Holism, Contextual Variability, and the Study of Friendship in Adolescent Development visar att 

kompisgruppen har en betydande roll för den unga individen när hon lägger grunden för ett 

självständigt liv som inte är kopplat till familjen. I samband med individens utveckling från att 

vara barn till att bli ung vuxen överförs familjens värde under identitetsskapandet till 

kompisgruppen.117 Då en kompisgrupp samlats för att umgås på en fest kan detta ses som ett 

betydande inlägg i den identitetsskapande processen. I den här studien kommer jag att ta upp nio 

unga tjejers och killars berättelser om hur de tillsammans med sina vänner utvecklar sina 

identiteter genom att samspela med och tolka varandra. Jag har valt att se bort från alkoholen 

som ett beroendeskapande problem vilket jag anser att det redan skrivs mycket om idag. Jag lyfter 

istället fram användandet av alkohol som ett socialt fenomen. Under en vardaglig situation som 

en fest tas det mänskliga beteendet oftast för givet. Med denhär studien vill jag problematisera 

denna vardagliga situation för att få en djupare förståelse för hur människor interagerar med 

varandra i alkoholens närvaro. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att ta reda på vad ungdomar har att berätta om hur de interagerar 

med varandra under det gemensamma festandet. Studien ämnar svara på om och i så fall, på 

vilket sätt festandet bidrar till skapandet av identiteter inom kamratgruppen, samt vilken roll 

alkoholen har i gruppens interaktion. För att nå syftet läggs stor vikt på att besvara följande 

frågeställningar: 
                                                 
117 Robert Crosne & Belinda Needham, “Holism, Contextual Variability, and the Study of Friendship in Adolescent 
Development”, I: Child development, Januari/Februari 2004, Volym 75, Nummer 1, s. 264-279 
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• På vilket sätt skapas gemenskap i en kamratgrupp i samband med festandet? 

• Hur umgås kamrater när de festar? 

Metodologi 

Fältkontakten
Den här studien är byggd på det material som samlats in från tre fokusgruppsintervjuer med 

totalt nio personer där informanternas ålder varierat mellan 15 och 20 år. För att få en 

grundläggande kunskap om det område jag intresserade mig för utförde jag två kortare fältstudier. 

Dessa låg sedan till grund för formulerandet av studiens syfte och frågeställningar samt 

intervjufrågorna. I sökandet efter en plats där ungdomar i åldern 15-20 år samlats för att festa 

ringde jag runt till olika nattklubbar och skolor i Medelstad. Jag insåg ganska snart att det rådde 

brist på organiserade festplatser för de ungdomar som ännu inte var myndiga. Detta kan förstås 

genom att festande förknippas med alkohol och att det enligt lag inte är tillåtet att dricka alkohol 

innan 18 års ålder. Jag utförde en fältstudie på en nattklubb där åldersgränsen var 18 år och för 

att kunna observera även den yngre gruppen rörde jag mig runt i Medelstads city under ett par 

timmar nattetid. Då situationen och dessa platser ej lämpade sig för att jag skulle ta kontakt med 

någon av ungdomarna för en intervju uppsökte jag en kommunal verksamhet som arbetar med 

unga i åldrarna 16 år och uppåt. De som arbetar med denna verksamhet har fungerat som 

kontaktpersoner och har hjälpt mig att hitta informanterna till studien. Innan intervjuerna 

påbörjades läste jag in mig inom ämnena intervjumetod och forskningsetik.  

Intervjuerna
Intervjuerna gjordes i tre olika fokusgrupper med två till fyra personer i varje, totalt nio 

informanter. Informanterna inom samma fokusgrupp var vänner sedan innan. Jag träffade 

informanterna i varje fokusgrupp några dagar innan den planerade intervjun för att vi skulle få en 

chans att lära känna varandra. Anledningen till varför jag ville lära känna informanterna innan 

intervjun var för att både jag som forskare och informanterna skulle känna oss bekväma med 

varandra under intervjun och inte se varandra som främlingar. Vid det första mötet med 

informanterna inhämtade jag även deras samtycke att delta i studien, informerade dem om syftet, 

att informationen som samlas in endast kommer att användas i forskningssammanhang och att 

deras personuppgifter kommer att döljas. Allt enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer.118 

Intervjuerna ägde rum i lokaler som informanterna var vana att vistas i för att de skulle känna sig 

                                                 
118 www.vr.se (http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2005-11-17) 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12
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bekväma med rummet. Med detta kunde informanterna koncentrera sig på berättandet under 

intervjun istället för att känna in den miljö de vistades i. Under intervjun tilläts de diskutera och 

introducera nya ämnen vilket tanken är med en fokusgruppsintervju.119 En strukturerad 

intervjuguide med öppna förskrivna frågor utgjorde grunden för intervjuerna.120 Min roll som 

moderator var vid det första och tredje intervjutillfället väldigt tillbakadragen och jag behövde 

bara vid ett fåtal tillfällen ställa följdfrågor för att få igång samtalet kring ett visst ämne. Vid det 

andra intervjutillfället fick jag arbeta mer genom att ställa fler följdfrågor och frågor direkt riktade 

till de personer som var tystats. Intervjuerna spelades in med minidisc och varierade i längd från 

30 till 65 minuter.  

Analysarbetet
Intervjuerna utfördes vid tre olika tillfällen där den första intervjun transkriberades, kodades och 

kategoriserades innan de två sista intervjuerna påbörjades. Genom att arbeta på det sättet kunde 

jag anpassa intervjufrågorna efter det mönster som växte fram ur analysen av den första 

intervjun. Analysen av intervjuerna har skett utifrån min tolkning av hur Gunilla Guvå och Ingrid 

Hylanders skriver om den kvalitativa forskningsmetoden grundad teori. Varje intervju 

analyserades var för sig. Analysen påbörjades genom öppen kodning121 när intervjun 

transkriberats och skrivits ut. I kodningsprocessen markerades de utsagor informanterna sagt i 

intervjun som jag tyckte var mest relevanta. Dessa meningar benämndes sedan med en kod, det 

vill säga ett namn. När intervjun kodats klart skrevs varje enskild kod upp på en egen 

papperslapp. Sedan påbörjades den enkla komparationen122 då de koder som benämnde samma 

beteende eller fenomen sorterades in i samma grupp. Varje grupp av koder fick sedan en rubrik 

och därmed hade en kategori bildats. Då varje enskild intervju kodats och kategoriserats slogs 

koderna och kategorierna från de tre intervjuerna ihop. Sökandet efter mönster påbörjades. I 

detta skede jämfördes de olika kategorierna med dess koder för att få en helhetsbild över hur 

kategorierna hängde ihop med varandra. Betydande mönster växte fram och skrevs ned, dessa 

anteckningar tillsammans med koderna och kategorierna stod sedan till grund för skrivandet av 

analysen. Varje kod hade även tillskrivits ett nummer som visade från vilken sida och intervju den 

var hämtad i transkriberingsmaterialet. Detta gjorde att jag lätt kunde spåra upp varje kod och 

även använda den råa datan, transkriberingen av intervjuerna, som grund för skrivandet av 

analysen. Den nedskrivna analysen består av mina tolkningar av det informanterna berättat. 
                                                 
119 Victoria Wibeck, Fokusgrupper, (Lund: 2000) s.46 
120 Ibid, s.61 
121 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm: 2003) s.48 
122 Ibid, s.50 
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Slutligen sökte jag upp lämpliga teorier som kunde förklara det skeenden jag kommit fram till 

genom analysen av informanternas berättelser.  

Beskrivning av informanterna 
För att informanterna till största möjliga grad ska kunna förbli anonyma går jag inte in på någon 

noggrannare beskrivning av deras bakgrund vilket heller inte är nödvändigt för mitt syfte. De 

namn på personerna som används samt den stad de kommer ifrån är fingerade och ej 

nationalitetsbundna. Eftersom jag inte valt att göra min studie utifrån ett etniskt perspektiv gavjag 

för enkelhetens skull även de utlandsfödda informanterna svenska fingerade namn. Samtliga nio 

informanter kommer ifrån olika stadsdelar i staden Medelstad. Vid första tillfället intervjuades 

Malin, Kristoffer och Viktor som är 16, 17 respektive 18 år. De kommer ifrån det mindre 

samhället Alberga som ligger utanför Medelstad. Alla tre läser olika inriktningar på gymnasiet och 

känner varandra genom idrotten. Den andra fokusgruppen bestod av Paulina, Hanna och 

Kristina, alla tre 15 år och Mathias 17 år. De umgås dagligen och besöker regelbundet 

fritidsgården i bostadsområdet Runstad, där alla bor. Mathias läser på gymnasiet och tjejerna ska 

börja till hösten. Henrik och Niklas är båda 20 år och intervjuades vid tredje tillfället. De har 

avslutat sin gymnasieutbildning och är nu båda arbetande och bor i Medelstads centrala delar. 

Killarna träffades på en fest och har nu utvecklat sin relation från att vara festpolare till att de 

även träffas i andra syften. 

Olika perspektiv på människors beteende i grupp 
I denhär studien använder jag mig till en stor del av symbolisk interaktionism för att förklara 

informanternas berättelser om hur de samspelar med varandra under festandet. Jag använder 

symbolisk interaktionism som den beskrivs i den gemensamma delen och kommer här att lyfta 

fram ytterligare några delar som är väsentliga för min studie. Människan ägnar sig alltid åt social 

interaktion vilket innebär att hon talar med sig själv och sin omgivning genom symboler som ord 

och kroppsrörelser. De symboler som används under den sociala interaktionen måste ha samma 

betydelse för individen själv som för omgivningen för att de ska få en mening. För att 

omgivningen ska kunna förstå en individs handlande måste de förstå hur hon definierar 

situationen, det vill säga hur hon uppfattar symbolerna, orden och kroppsrörelserna, som 

används under interaktionen med henne.123 Att lära sig att definiera situationen på ett sätt som 

stämmer överens med omvärlden är en del av den socialisationsprocess som börjar under 

                                                 
123 Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen, (Lund: 2004) s.22 
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individens barndom.124 Individen fortsätter sedan att socialiseras i primärgruppen som kan bestå 

av till exempel en kamratgrupp. Primärgruppen karakteriseras av närkontakt samt samarbete och 

är primär för att den ger individen trygghet och en känsla av social tillhörighet.125 Människan är 

alltigenom en social varelse och de objekt som finns i hennes tankevärld är även de sociala. Ett 

objekt blir socialt då det uppmärksammas och används i ett socialt sammanhang.126  

Erving Goffmans samhällssyn brukar kallas det dramaturgiska perspektivet och är en 
variation på temat symbolisk interaktionism. Jag har valt att använda mig av Goffmans syn på 
samhället eftersom jag anser att även han har en rad viktiga förklaringar på hur människor beter 
sig under interaktionen med varandra. Goffman likställer verkligheten med teaterns scen där alla 
människor integrerar med varandra som om de spelade roller i ett skådespel. Då aktören 
framträder inför sin omgivning använder hon olika medel för att försöka kontrollera 
omgivningens syn på situationen. Hon försöker även förmedla till andra vem hon är genom att 
upprätthålla en fasad.127 De roller individen spelar under interaktionen med andra är beroende av 
situationen. När hon lämnar en plats avslutar hon sitt framträdande samtidigt som hon växlar till 
en annan roll och påbörjar ett annat framträdande.128 Aktörer framträder ofta i team där de 
samarbetar med varandra för att framföra ett skådespel. Under ett teams framträdande händer det 
ofta att en aktör tar på sig rollen som regissör då hon erbjuds av det övriga teamet rätten att 
regissera och kontrollera den dramatiska handlingens utveckling.129   

För att förstå omgivningens betydelse för skapandet av identiteter använder jag mig av 
sociologen Richard Jenkins beskrivning av kollektiv identitet. Likt det symbolisk interaktionistiska 
perspektivet menar även han att människan är en social varelse och att alla hennes identiteter är 
sociala. Social identitet handlar om individens tolkningar av hur omgivningen ser på henne.130 En 
människa har enligt honom både en individuell och en kollektiv identitet. Den kollektiva 
identiteten bygger på individens känsla av grupptillhörighet och skapas genom det hon har 
gemensamt med gruppen.131 Till exempel kan delandet av liknande erfarenheter och livs historier 
bidra till att en känsla av grupptillhörighet skapas och gruppen får en kollektiv identitet.132  En 
grupptillhörighet kan även skapas genom känslan av att det gruppen har gemensamt är hur den 
skiljer sig från andra. Det är då vi kategoriserar andra som vi kan identifiera oss själva.133  

                                                 
124 Trost & Levin, s.174 
125 Ibid, s.44 
126 Ibid, s.123f 
127 Erving Goffman, Jaget och maskerna, (Smedjebacken: 2004) s.22 
128 Ibid, s.29 
129 Ibid, s.89 
130 Richard Jenkins, Social identity, (New York: 2002) s.2ff 
131 Ibid, s.80 
132 Ibid, s.61 
133 Ibid, s.80ff 
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Analys  
I det här avsnittet har jag valt att lyfta fram ett urval av informanternas berättelser om hur det kan 

se ut när de festar.  Som jag nämnt tidigare består analysen av mina tolkningar av det som 

informanterna säger. Jag kommer att börja med att behandla festförberedelsernas betydelse för 

informanterna. Sedan kommer jag att komma in på informanternas berättelser om vilken 

stämning festen bör ha samt hur de själva kan påverka stämningen och våga slappna av. Jag lyfter 

även fram informanternas berättelser om hur de umgås när de festar samt vad de samtalar om. 

Slutligen behandlar jag betydelsen av samhörighet genom att lyfta fram informanternas syn på 

umgänget med de närmsta vännerna och det gemensamma drickandet. Jag vill även nämna att 

begreppet fest för mig innebär att ett antal vänner samlas för att umgås och dricka alkohol 

tillsammans. En fest är oftast arrangerad i förväg och kan äga rum hos en privatperson såväl som 

på en nattklubb eller ett diskotek. Jag kan inte lyfta ut alkoholens roll ur detta begrepp men jag 

vill heller inte generalisera informanternas festande till att alla dricker alkohol.  

Förberedelserna inför festen 
Helgen förknippas för de flesta informanter med festande. De berättar om hur de tidigt av 

veckan kan börja planera helgens fest och ser helgen som en tid då de kan koppla av och umgås 

med vännerna på ett sätt som de inte kan göra under veckorna. Det är genom planeringen som 

förväntningarna inför festen byggs upp. För att komma i rätt feststämning krävs förberedelser 

inför festen, dessa kan ske genom att lyssna på musik för att komma i rätt sinnesstämning samt 

att sminka och klä upp sig för att anpassa det yttre framträdandet till festen. Informanterna utför 

helst dessa sysslor tillsammans med vännerna då förberedelserna blir ett sätt att umgås på. Malin 

berättar förväntansfullt om hur hennes förberedelser för morgondagens festande ser ut: 

 

Malin: Imorgon ska vi festa jag och mina tjejkompisar och, ofta så vet vi då att ikväll så är det 

fest och då kanske man gör sig i ordning också träffas man ett gäng och förfestar och dricker 

lite och sådär men. Så till exempel som i morgon /…/ då har vi planerat, alltså vi är ett tjejgäng 

och på förmiddagen ska vi gå och sola. Vi börjar vid tio då, vi ska gå och sola och sen ska vi 

hem till en annan kompis, det är en av mina kompisar som sätter i löshår. /…/ Och efter det 

ska vi åka ut till, imorgon ska vi vara hemma hos mig och där ska vi typ laga mat och fika och 

duscha och basta och, ja äta tillsammans och förfesta och sådär. Och sen så ska vi ta taxi eller 

buss in till stan. Det är ungefär så vi gör i alla fall.  

(Gruppintervju 2005-12-08)  
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Här har Malin och hennes vänner noga planerat hur de ska förbereda sig in för festen genom att 

sola, fixa håret, äta och dricka tillsammans. För Malin börjar festen redan då hon och hennes 

vänner går till solariet på förmiddagen. Det är inte alltid festen planeras i förväg, flera informanter 

pratar om hur en fest spontant kan dyka upp och då blir förberedelserna snabba:  

 

Kristoffer: För oss brukar det vara så att vi får reda på festen en timme innan och så bara oj, 

då fixar man i ordning sig typ, och åker hem eller typ ringer kompisar, och fixar öl eller sprit då 

så snabbt som möjligt.  

(Gruppintervju 2005-12-08)  

 

Kristoffers festande är mer spontant än Malins. För honom börjar festen en timme innan genom 

att han direkt börjar förbereda sig inför den efter att han fått reda på att festen äger rum. Om vi 

ser till det dramaturgiska perspektivet sker förberedelserna inför festen genom att aktören ställer 

in sig mentalt samt anpassar sitt yttre för att gå ut och möta de personer hon kommer att 

framträda inför, det vill säga festens övriga besökare.  

Festens stämning
Att festens stämning ska vara avslappnad och lättsam återkommer informanterna till åtskilliga 

gånger i intervjuerna. De menar att det är viktigt att prata med varandra för att hålla stämningen 

uppe då tystnad symboliserar stelhet och tråkighet vilket inte hör hemma på en fest. För att det 

ska vara möjligt att samtala med vännerna menar informanterna att det är viktigt att ha något 

gemensamt med dem. Stämningen är också väldigt beroende av musiken. Några tjejer menar att 

det inte är någon fest om det inte finns någon musik och att folk blir stela om inte musik spelas. 

Henrik och Niklas beskriver detta nedan: 
 

Henrik: Man kan slappna av mer när det är musik. Om man sitter, i alla fall på en fest tycker 

jag. Om man sitter och det är helt knäpp tyst i bakgrunden utan musik och man bara ska sitta 

och prata, det blir stelt på något vis ibland. 

Niklas: Och man känner sig att man måste sitta här och prata. Musiken kan inte övertala dig.  

Henrik: Annars kan man bara typ, ’o shit vilken bra låt, den här måste vi lyssna på lite’. Det 

kan man ju inte bara göra, ’å gud takfläkten snurrar’. Det, nej. 

Niklas: Nej för då kan du gå in i det rummet och lyssna om du inte sitter i det rummet. Då 

kan du säga, ’ja, jag går in där istället’.  
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(Gruppintervju 2006-02-01) 

 

Killarna beskriver musiken som ett stöd för festens stämning. Det går att luta sig tillbaka och 

slappna av lättare då de vet att det inte blir tyst även om de inte pratar. Musiken fungerar även 

som en ursäkt till att bryta en konversation och göra något annat, i det här fallet att gå in i ett 

annat rum och lyssna på musiken. Enligt symbolisk interaktionism kan musiken ses som ett 

socialt objekt då dess närvaro underlättar samtalet och umgänget med vännerna.  

Skapandet av stämning
Informanterna menar att alla som är på festen har ett ansvar för att stämningen är lättsam. 

Även om en fest till en början verkar tråkig går det att få kul genom att släppa loss. Flera 

informanter beskriver hur vissa personer kan lätta upp stämningen genom att bara vara sig 

själva eftersom de är roliga som personer. Nedan får vi se Henrik och Niklas version på detta: 

 

Niklas: Jag har någonting som mina kompisar blir glada över, jag vet inte vad det är. Bara jag 

säger eller gör någonting så kan jag få dom att skratta. Alltså jag själv vet inte hur jag gör.  

Henrik: Man är väl lite pajasaktig kanske för att få igång en fest. Man ska inte vara allt för allvarlig. Då, 

nej, det blir någon konstig stämning om man är allvarlig. Man ska kunna leka lite allan i brallan och sådär. 

Dra några roliga skämt. Ja, göra några udda saker liksom. Då brukar man få igång en fest. Vara lite 

allmänt rolig bara. Trevlig. 

(Gruppintervju 2006-02-01) 

 

Niklas beskriver hur han själv kan påverka stämningen men han vet inte vad det är han gör som 

får vännerna att skratta. Henrik berättar att den lättsamma stämningen som ska infinnas på en 

fest går att nå genom att bjuda på sig själv och vara allmänt rolig. Enligt det dramaturgiska 

perspektivet kan Niklas ses som en regissör av kamratgruppen då han uppträder på ett sätt som 

kommer att påverka kamraternas syn på situationen. Rollen som regissör kan vara självpåtagen 

men Niklas kan också känna en förväntning från gruppen på att han ska vara rolig. Niklas vet att 

vännerna tycket att han är rolig och förstår även att de förväntar sig att han ska vara det. Även 

berusningen kan fungera som en hjälp på vägen för att komma i rätt feststämning. Malin 

beskriver nedan hur feststämningen växer vid utförandet av en alkohollek: 

 

Malin: /…/man spelar ett spel, det är dökul. Det är sånt här spel som man får dricka som 

straff och så sitter alla och så kommer de igång mer och mer. Ja, blir mer och mer sociala och 

allting blir mer och mer högljutt och det, blir mer och mer livat för varje varv.  
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(Gruppintervju 2005-12-08)  

 

I leken dricker vännerna tillsammans och ökat intag av alkohol leder till en gladare stämning. I 

det här sammanhanget är det alkoholen som fungerar som ett socialt objekt, enligt symbolisk 

interaktionism, kring vilket vännerna samlas för att bygga upp en feststämning. Informanterna 

menar att stämningen även kan dras ner då vissa personer blir deprimerade när de dricker. De är 

dock delade när det gäller inställningen till de personer som gråter på festen. Några menar att de 

som gråter när de dricker drar ner stämningen och att de som inte kan släppa vardagsproblemen 

under festandet borde stanna hemma. Några menar att det är roligt att folk gråter när de dricker 

eftersom det alltid händer och att det går att skratta åt dem som gråter. Som vi kommer att se 

nedan handlar festandet mycket om upprepningar och faktumet att en eller flera personer gråter 

tillhör en av festens alla upprepningar. Även om händelsen är av negativt ursprung kan 

upprepningen av den skapa en känsla av trygghet och igenkännande. I vissa sammanhang kan 

det vara svårt att skapa en bra feststämning. Kristoffer berättar om hur han kan känna in 

stämningen. När han märker att en fest inte kan bli rolig bryr han sig inte om att försöka skapa 

en bra stämning: 

 

Kristoffer: Om man kommer dit och så kanske det är fest och så kommer det inget folk, då är 

det inget roligt att dricka typ, segt. Kanske dricker två öl, sen så bara nä. Kollar på tv istället, 

dumt att slösa.  

(Gruppintervju 2005-12-08) 

 

Jag tolkar Kristoffers utsaga som att det är ett slöseri att dricka alkohol då festen inte är rolig. 

Det kan ses som onödigt att inta en dryck, vars syfte är att skapa en feststämning, på en plats där 

han märker att syftet inte går att uppnå. 

Att våga slappna av 
Informanterna berättar upprepade gånger om hur de släpper kontrollen i samband med festandet 

där intaget av alkohol hjälper dem att vara ansvarslösa. Genom att släppa vardagen och det som 

är jobbigt anpassar de sinnet till festen. Informanternas utsagor som ”Sprintarna släpper i 

skallen”, ”För att bli mer social” eller ”Man blir glad på något vis” visar att drickandet kan vara 

ett sätt att bryta isen då stämningen till en början kan vara stel. Genom alkoholintaget förändras 

festens besökare från att vara stela till att bli mer sociala och avslappnade. 
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Hanna: Man kan ha kul utan att ha några hämningar du vet. Man blir avslappnad. Man tänker 

inte på, ’vad kommer dom att säga om jag gör det här’ och ’si och så’. Så då gör du det du vill 

utan att tänka efter. 

(Gruppintervju 2006-01-16) 

 

Då informanterna har alkohol i kroppen kan de känna sig trygga på det sättet att det inte gör 

någonting om de gör bort sig. 

 

Kristina: Folk accepterar om man skämmer ut sig när man har alkohol (i sig, min anm.). Då 

säger man ’ja men hon var full’. Det är därför som man är så jävla osäker utan alkohol. För då 

skämmer man ut sig om man är sig själv. 

(Gruppintervju 2006-01-16) 

 

Kristina menar att hon är sig själv när hon är nykter och blir därmed osäker och rädd för att göra 

bort sig. När hon är full däremot accepterar folk berusningen som en ursäkt till varför hon gjort 

bort sig. Berusningen fungerar här som en mask att gömma sig bakom, när masken är på är det 

tillåtet att göra dumma saker då masken blir en ursäkt för vad individen gör. När masken i sin tur 

är av blir individen själv anklagad för det hon gör. Flera informanter berättar historier om hur de 

ser en blyg och tillbakadragen vän omvandlas till ”pajasen på dansgolvet” genom att dricka 

alkohol. Viktor och Kristoffer berättar nedan om hur deras kompisar ändrar inställning med hjälp 

av alkoholen:  

 

Viktor: Jag har ju polare som är såhär stiff. Dom ska vara såhär stela tills dom dricker. Ja då 

märker man ju skillnaden liksom. Dom är stela från början, typ kommer in några nya så bara, 

’tja’. /.../ Ja, och sen så bara efter lite bärs, då bara ’oäää’, då ska dom vara värst, då ska dom 

typ höras överallt /…/ Det är ju från det här steget, sen här.  

Kristoffer: Det är ju bättre att man är på en jämn nivå /.../ Dom släpper loss när dom vågar. 

Jag tror att dom är blyga. 

(Gruppintervju 2005-12-08) 

 

Killarna menar att de personer som ändras när de dricker är blyga personer som sedan vågar 

släppa loss. Om vi ser till det dramaturgiska perspektivet kan dessa personers osäkerhet och 

skiftande framträdanden förklaras genom att de inte är säkra på vilken fasad de vill framträda 

under. Skiftning av fasader kan även förstås ur ett symbolisk interaktionistiskt synsätt genom att 
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personen ifråga skiftar mellan två identiteter. Umgänget är fortfarande det samma men 

situationen har för individen ändrats genom att hon har druckit alkohol och därför vidtar hon 

identiteten som berusad. Jag förstår informanternas utsagor som att förtärandet av alkohol 

hjälper dem att slappna av under festandet. Jag ifrågasätter dock berusningen som en reaktion av 

ett ökat alkoholintag och anser att den lika väl kan vara ett resultat av festens goda stämning eller 

konstrueras som en hjälp på vägen för att bli mer avslappnad. Kristoffer berättar nedan om hur 

hans kompis konstruerar sin fylla då han bjuder kompisen på en drink som är utspädd med 

vatten. 

    

Kristoffer: Ja, han skulle köpa det här av mig, så hällde jag typ såhär mycket (visar med 

tummen och pekfingret, min anm.) i en halv liter flaska, typ så mycket. Så resten vatten så 

skakade jag om och typ ’här du kan dricka, ta det lugnt’. Han kom ju på det sen för det 

smakade ju ingen sprit. Men alltså han blev ju lite full, jag såg ju på han att han spelade lite så, 

för han var ju inte full egentligen. Han trodde han var full. Det tycker jag var kul faktiskt.  

(Gruppintervju 2005-12-08) 

 

Eftersom kompisen tror att han druckit alkohol förväntar han sig också att bli berusad. Beteendet 

att bli berusad av alkohol är inlärt och är till en viss del socialt konstruerat. Individen är medveten 

om att alkoholen påverkar psyket då den träder in i kroppen. I tron att förtära alkohol uppstår 

automatiskt en känsla av avslappning och ett rus där individen inte inväntar alkoholens effekter 

utan konstruerar sin berusning.    

Sättet att umgås på 
Att umgås med sina vänner är enligt informanterna en viktig del i festandet. Informanterna 

beskriver hur varje fest kan se likadan ut från gång till gång och där sättet att umgås på inte skiljer 

sig speciellt mycket från de olika festerna. De manliga informanterna är överens om att det 

viktigaste sättet att umgås på i samband med festandet är att prata med varandra. De kvinnliga 

informanterna menar att även dansen är ett betydelsefullt sätt att umgås på. I dansen skapas en 

känsla av närhet när vännerna tillsammans njuter av rörelserna till musik. En informant beskriver 

dansen som ett sätt att ta kontakt på. Hon kan genom dansen komma en person nära på ett sätt 

som är betydelsefullt bara för stunden. Flera manliga informanter beskriver hur de använder 

dansen som en variation till att bara sitta och dricka och som en del av en rundtur de kan ta i 

lokalen för att se om de kan träffa på någon de känner. Nedan ser vi hur Henrik väljer att variera 

sitt sätt att umgås på när han festar: 
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Henrik: Jag vill vara på något skönt ställe och sitta och prata lite. Lite, samtidigt som man är 

vid allt folk men ändå inte. Sätta sig på något mitt emellan ställe och sitta och prata lite, det är 

skönt. Så går man ett litet varv, går och pratar med andra folk och så går man tillbaka till 

gänget och sätter sig. Kanske går ut och tar en snabb dans och så tillbaka igen. 

(Gruppintervju 2006-02-01) 

 

Samtidigt som Henrik vill sitta nära allt folk vill han även vara lite tillbakadragen. För att få lite 

omväxling lämnar han ibland det trygga gänget för att prata med annat folk eller för att ta en 

snabb dans. Viktor berättar  nedan hur han använder det varierade sättet att umgås på:  

 

Viktor: Jag dansar, går och tar en bärs, och dansar vidare och går och tar en till bärs och 

liksom sådär. Så håller man igång liksom så känner man sig inte så berusad.  

 (Gruppintervju 2005-12-08) 

Viktor tycker att det är viktigt att hela tiden hålla igång när han festar. Han menar att han blir för 

berusad om han bara sitter ner. Några informanter berättar om inställningen till hur andra väljer 

att umgås på festen. I citatet nedan delar Kristoffer in personer i hur roliga och tråkiga de är 

beroende på hur de väljer att umgås: 

Kristoffer: Så om man står bakom baren så träffar man ju inget nytt folk, där är typ 

tråkmånsarna. Dom som står och dansar, det är dom som är roliga. Dom som sitter i soffan, 

typ sitter och garvar, dom är halvroliga.  

(Gruppintervju 2005-12-08)  

 

För Kristoffer har en persons framträdande och val av plats att vara på i lokalen en stor betydelse 

för hur han bedömer personen. Han förknippar tråkiga personer med dem som väljer att inte 

träffa nytt folk. Kristoffer och Malin berättar nedan om hur sättet att umgås på kan skilja sig 

mellan olika gäng beroende på var de kommer ifrån:  

 

Malin: Jag var på en fest där det var lite fint överklassfolk och de var verkligen överklass /…/ 

dom är lite petigare med hur dom ser ut och hur dom talar är jätteviktigt. Dom är ju lite 

lugnare men dom kan ju ändå släppa loss och dansa. Men kommer man ut på landet så blir 

man ju, ’wäääh’. Man bara är och typ är inte lika petig med hur folk ser ut. Eller dom bara kom 

så festar vi.  
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Kristoffer: Men jag tycker det är stor skillnad på stan och Alberga faktiskt. I alla fall dom fester 

som jag varit på. I Alberga är det typ allt folk dansar, i stan är det mer, ja lugnare, gamla 

poplåtar typ. Inte lika mycket techno. 

(Gruppintervju 2005-12-08)  

 

Malin som själv kommer från landet menar att när hon besöker en fest i stadens centrala delar 

träffar hon på personer som hon väljer att kalla fint överklassfolk. Dessa personers sätt att 

umgås på skiljde sig från det Malin är van vid och hon menar att de som festar i staden är 

noggrannare med hur de ser ut och hur de talar än de som festar på landet. Kristoffer uppfattar 

festerna i staden som lugnare än festerna på landet. Informanterna ser en tydlig skillnad mellan 

andra gruppers sätt att festa på jämfört med den egna gruppen. Genom jämförandet med andra 

grupper blir det lättare för informanterna att definiera den egna grupptillhörigheten. Olika 

grupper skapar olika kollektiva identiteter genom att umgås på olika sätt när de festar. I 

jämförelsen med andra grupper kan den egna kollektiva identiteten upprätthållas. I det här 

kapitlet har vi sett att talet och dansen är viktiga symboler som informanterna använder sig av 

under interaktionen med varandra. För att kunna använda sig av dessa symboler krävs det även 

att vara placerad på rätt ställe eftersom festens arena är uppdelad. Vid olika delar av festens arena 

används olika symboler att tala med, det vill säga olika sätt att umgås på.  

Festens samtalsämnen  
Som vi såg i kapitlet ovan anser informanterna att det är viktigt att samtala med sina vänner när 

de festar. Det här kapitlet handlar om vad informanterna pratar om. Precis som att sättet att 

umgås på upprepas från fest till fest blir även samtalsämnena lika. 

 

Niklas: Gamla minnet kan man ju prata om varenda fest och det är samma minnen varje fest. 

Man kan ta mig fan säga samma sak varje gång men lika fan så garvar man. 

(Gruppintervju 2006-02-01) 

 

Genom att prata om gamla minnen kan en känsla av gemenskap uppstå. Vetskapen om att 

vännerna gjort någonting tillsammans och har en gemensam historia bidrar till skapandet av den 

kollektiva identiteten. Upprepningen att återkomma till samma ämne skapar även den en känsla 

av tillhörighet då detta specifika samtalsämne blir en indikator för att gruppen är samlad. Flera 

informanter menar att kommentera sina vänner hör till ett vanligt samtalsämne. Nedan ser vi 

Mathias syn på detta: 
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Mathias: Man pratar, man skrattar åt allt möjligt. Man kommenterar andra personer var tionde 

sekund, det blir liksom bara roligt.  

(Gruppintervju 2006-01-16) 

 

Mathias menar att samtidigt som vännerna pratar och skrattar så kommenterar de varandra och 

på så sätt får de kul tillsammans. Ett sätt att kommentera sina vänner på är att uppmuntra dem till 

att göra någonting. Nedan ser vi hur uppmuntran till att dansa blir inkörsporten till en 

konversation:  

 

Henrik: ’Du kan ju inte sitta här hela kvällen, du måste ju upp och dansa, röja lite.’ Så blir det 

såhär, ’jaa, jaa’. Då sätter man sig en sväng och snackar om vad som helst. 

(Gruppintervju 2006-02-01) 

 

 Att uppmuntra varandra till att dricka är enligt de äldre informanterna ett samtalsämne som ofta 

kommer upp. Alkoholen blir då ett socialt objekt som ligger till grund för att en interaktion 

mellan vännerna kan startas och upprätthållas. Som vi sett tidigare är det enligt informanterna 

viktigt att festens stämning är rolig och lättsam. Denna stämning skapar informanterna genom att 

hålla samtalet på en skämtsam och lättillgänglig nivå där alla bjuds in i samtalet. Att kommentera 

varandra kan ses som ett sätt att upprätthålla kontakten med vännerna på en fest. Att planera 

framtiden är också ett samtalsämne som ligger på en lätttillgänglig nivå där alla kan vara delaktiga 

i konversationen:  
 

Kristoffer: Ja sen typ planerar man vad man ska göra i sommar. Det blir inte av någonting 

ändå. I somras, vi har snackat länge om att åka utomlands. Det kommer inte att bli av.  

(Gruppintervju 2005-12-08) 

 

Detta samtalsämne är för informanterna ett sätt att drömma sig bort och det är inte resan i sig 

som är det viktiga utan de känslor som skapas när de pratar om den. Samtalet kan även handla 

om att hålla koll på varandra och vad som händer: 

  

Viktor: Man går ju omkring så mycket så man frågar ju bara, ’var du där när jag var där’. Och 

’dä hände, såg du inte, dä’.  
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(Gruppintervju 2005-12-08) 

 

Viktor berättar att samtalet för honom ofta kretsar kring att fråga var de personer han pratar med 

har varit samt vad som har hänt på festen. Malin ger nedan ett exempel på vad hon kan prata om 

i samband med festandet: 

 

Malin: Vi pratar, ofta, jag träffar ju så mycket olika människor så det blir, ’hej vad heter du’ 

och så hälsar man också kommer man in lite på, ’hur känner du den’. Det är ofta bekanta man 

pratar om och sådär, vilka kontakter man har. Hur man känner varandra och så.  Så pratar ofta 

vi i alla fall, eftersom det ofta är nytt folk. Sen kan det ju bli att man pratar om killar och tjejer 

och prata om allt möjligt, sen kommer man inte ihåg vad man pratar om. Kan berätta hela 

historier ibland. Det beror på vilket tillstånd man är i.  

(Gruppintervju 2005-12-08) 

 

Malin pratar ofta om med folk om gemensamma bekanta samt hur de känner varandra. Följande 

utsaga får stå för en sammanfattning av informanternas samtalsämnen i samband med festandet: 

”Det är ofta inte såhär djupa konversationer.” 

Inställningen till gänget och de andra 
Det råder en oenighet bland informanterna om huruvida det är kul eller inte att på en fest umgås 

med personer de inte känner eller som inte tillhör det egna gänget. Nedan kan vi se en bit ur en 

diskussion som handlar om attityden i det gäng som Kristoffer och Viktor umgås i:  

 

Viktor: Ofta är det ju typ så, dom som bjuder till festen dom är sådana bockar de vill inte ha 

dit massa nytt folk. Nya får inte komma in. De vill ju bara starta bråk och så. 

Malin: Det är ju för att ni har den inställningen i erat gäng. Ni är ju väldigt såhär, inskränkta 

hela tiden, det är ni.  

Viktor: Nej jag tycker inte… 

Kristoffer: Jag tycker inte så kan jag säga. 

(Gruppintervju 2005-12-08)  

 

Viktor berättar att hans vänner som bjuder till fest oftast inte vill ha dit nytt folk. Dels tycker han 

att de som bjuder är tråkiga för att nya inte får komma in men han förstår också varför då det 
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enligt honom är de nya som startar bråk. Malin som själv inte tillhör detta gäng men som har 

betraktat det utifrån menar att gänget har en inskränkt attityd och vill av den anledningen inte 

släppa in andra människor i sitt umgänge. Trots Viktors tidigare utsaga vill han och Kristoffer 

inte hålla med i det Malin säger. Då Malin talar om ”erat gäng” är även Kristoffer och Viktor 

inräknade vilket betyder att de inte kan skylla ifrån inskränktheten på någon annan gängmedlem. 

De blir själva anklagade i Malins utsaga och sätter sig emot det hon säger. Senare i intervjun 

återkommer Viktor och Kristoffer till deras egen inställning till att bjuda in och festa med nya 

personer: 

 

Viktor: /…/ kommer det några nya så hälsar vi på dem liksom. Och välkomnar dem 

ordentligt så att dom känner sig bara ’fan här är det trevligt, hit kan jag komma någon mer 

gång’. Så Per där som bara glor ut när nya kommer så, då vill dom ju inte komma igen. Då blir 

det ju inte så att man får nya polare. 

Kristoffer: Ja, så typ Alberga har ju det ryktet som typ bråkställe. Att kommer man dit så är 

man inte välkommen. Vi, jag vill ju i alla fall försöka ändra på det ryktet så att man får lite nytt 

folk till Alberga. Det skulle vara tråkigt att festa med typ alla samma folk hela tiden. Så typ, 

man måste ju vara trevlig mot folk, jag har försökt få ut massa nytt folk hela tiden. Hur länge 

som helst men dom är så tråkiga så dom vill inte. Så känns det bara ’nej Alberga, det är fan 

bara pack som bor där, byggarpack’. Det blir en stämpel så. 

(Gruppintervju 2005-12-08)  

 

Viktor och Kristoffer kommer fram till att de själva har en öppen inställning till nya vänner. När 

det kommer nya personer på en fest ser de till att de känner sig välkomna så att de vill komma 

tillbaka. De har även försökt bjuda nya personer till sina fester i Alberga men eftersom samhället 

har en stämpel över sig att det bara är personer som läser byggprogrammet på gymnasiet som bor 

där är det svårt att få dit nytt folk. Flera informanter poängterar svårigheten med att få variation 

på festerna och anser att det är tråkigt att hela tiden festa med samma personer. Henrik och 

Niklas kommer in på motsatta känslor kring nya personer när de svarar på frågan hur en bra fest 

ska vara: 

 

Niklas: Helst ska det vara många man känner. 

Henrik: Alltså nästan bara, men gärna någon ny också. 
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Niklas: Jo, någon ny men inte för många nya för då känner man obehag. Är man hos någon 

dom inte känner så kan någonting försvinna. En bra fest, det är med vänner och kanske någon, 

ja, två, tre nya.  

Henrik: Om man är på en fest med allt för mycket nytt folk kan man känna press att man 

måste prata. Man kan inte sitta som med kompisar och bara prata utan man måste verkligen gå 

och prata med dem. 

 (Gruppintervju 2006-02-01) 

 

Henrik och Niklas menar att det är bäst att festa med vänner de känner men att det kan vara 

trevligt med ett par nya personer. Problemet med nya personer på en fest är att en otrygghet 

uppstår då Niklas inte vet om han kan lita på dem han inte känner. Henrik menar också att han 

känner en extra press på sig då han måste vara trevlig emot dessa personer, något som han inte 

behöver tänka på när det gäller gänget. Niklas utsaga går att återkoppla till det Viktor pratade 

om, att de nya personerna skulle vara dem som startar bråk. Det blir här tydligt att båda killarna 

upplever en svårighet att lita på personer som inte ingår i det egna gänget. Henrik och Niklas 

visar nedan sin syn på varför gänget är att föredra framför andra. Detta är en del av den 

diskussion som uppstår då jag frågar dem om de aldrig tröttnar på gänget: 

 

Henrik: Visst kan man tröttna på gänget men man har alltid nya saker att göra. Om man är 

god vän så hittar man alltid på nya saker att göra hela tiden.  

Niklas: Nej men tröttnar inte på gänget man tröttnar på dom runt omkring vad det är för 

människor, det är inte alltid bara gänget det är alltid Fia och Stina och dom har jag tröttnat på, 

det är inte så konstigt det är för att jag inte tycker om dom. 

(Gruppintervju 2006-02-01) 

 

Henrik menar att de i gänget är så goda vänner att det alltid kan hitta på nya saker vilket gör att 

det har svårt att tröttna på varandra. Niklas fyller i med att det inte är gänget han tröttnar på utan 

de personer som inte tillhör gänget. Han blir trött på att gänget aldrig får festa och umgås ifred 

utan dessa andra personer som han inte väljer att umgås med och som blir som ett bihang till 

gänget. Jag tolkar informanternas utsagor som att deras gäng har en speciell mentalitet och ett 

speciellt sätt att umgås på när det är tillsammans. Det gör att de personer som ännu inte har satt 

sig in i gängets mentalitet inte blir accepterade av gänget då de inte passar in inom ramen för hur 

man ska vara.  
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Det gemensamma drickandet
Intervjuerna visar att informanterna dricker alkohol i syfte att umgås och känna en gemenskap 

med sina vänner. Nedan svarar Mathias på frågan varför man dricker alkohol på en fest.  
 

Mathias: För det hör till. Det är liksom gemenskapen på något sätt. Alltså, på ett sätt blir det 

ju det.  

(Gruppintervju 2006-01-16) 

 

Informanterna hade tidigare diskuterat vad gemenskap är men hade lite svårt att definiera vad det 

var tills Mathias kommer fram till att det är alkoholen som är gemenskapen. De äldre 

informanterna visar i sin berättelse varför de dricker alkohol: 

 

Niklas: Man behöver inte sitta och röja, råfesta, alltså, man kan sitta hemma och ta det lugnt 

och så, bara dricka. Ja, bara ta några öl. Det är så vi umgås.  

Henrik: Att sitta och prata och sitta tätt intill varandra, prata, kramas. Ja, inte vara rädd för att 

göra bort sig /.../ Det är nog gemenskap.  

(Gruppintevju 2006-02-01) 

 

Niklas menar att han inte förtär alkohol för att kunna råfesta, han är istället ute efter att umgås 

och ta det lugnt tillsammans med sina vänner. Henrik menar att öldrickandet med vännerna gör 

att de känner närhet med varandra på ett sätt som han anser är gemenskap. En yngre informant 

som inte dricker alkohol berättar att hon oftast får frågan varför hon inte dricker när hon är på 

fest. Hon anser inte att det är något problem att hon inte dricker och hennes vänner berättar att 

hon oftast hjälper dem när de är berusade och inte kan ta hand om sig själva. Då en person inte 

dricker får hon en annan funktion under festandet och eftersom hon inte deltar i det 

gemensamma drickandet blir exempelvis rollen som hjälpsam och omhändertagande hennes 

biljett till att delta i gemenskapen. De äldre informanterna berättar att då någon av deras vänner 

inte dricker alkohol krävs alltid en ”acceptabel förklaring” till varför hon inte gör det, om 

personen inte har en acceptabel förklaring riskerar hon att bli mobbad resten av kvällen uttrycker 

de. Jag får en bild av att alkoholen blir en biljett till att delta i gemenskapen under festandet. De 

som inte dricker avviker från resten av gruppen och måste söka nya vägar till att delta i 

gemenskapen. 
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Avslutande diskussion 
Här kommer jag att diskutera resultatet av analysen och försöka förstå festens skeenden. Detta 

kommer att ske genom tre olika synsätt, det symbolisk interaktionistiska, det dramaturgiska samt 

genom förståelsen av kollektiv identitet. I det här stycket kopplas även resultatet av min studie 

samman med resultat av andra studier som behandlar liknande ämnen. Under det gemensamma 

festandet med primärgruppen lär sig individen att förstå gruppens medlemmar genom att tolka de 

symboler som medlemmarna sänder ut. Då primärgruppens medlemmar tillsammans ska skapar 

ett festande som alla trivs med lär de sig att tolka och samarbeta med varandra. Det gemensamma 

festandet kan ses som en socialisationsprocess med primärgruppen där skapandet av identiteter 

och grupptillhörighet får en betydande roll för samtliga medlemmar av gruppen. Under festandet 

får individen en social tillhörighet genom den närhet och det samarbete som skapas mellan henne 

och primärgruppens övriga medlemmar. Primärgruppen skapar tillsammans en speciell 

mentalitet, ett sätt att vara på och ett sätt att tala på som identifierar tillhörigheten till det egna 

gänget. Att upprepningar i form av att ett specifikt samtalsämne eller ett specifikt sätt att bemöta 

varandra på uppstår när gruppen är samlad blir en bekräftelse på att gruppen har något 

gemensamt och de kan känna samhörighet till varandra. Varje person har en egen roll inom 

gruppen som blir ett medlemskap och en biljett till gemenskapen. Denna roll kan vara 

lustigkurren som lättar upp stämningen eller den omhändertagande som hjälper sina berusade 

vänner. När gruppens medlemmar spelar sina roller för varandra har det lättsamma, roliga 

samtalsämnet en stor betydelse. Genom det lättsamma samtalet har gruppens alla medlemmar lätt 

att delta i gemenskapen och skapandet av den kollektiva identiteten. Philip Lalander har, i studien 

Anden i flaskan, kommit fram till att skämt och skratt har en stor betydelse inom kamratgruppen. 

Han menar att de är av stor vikt för att gruppen ska bevara den kultur som är specifik för just 

dem. Gruppens vikänsla förstärks och reproduceras genom skämten samtidigt som den skiljer 

gruppen från andra grupper.134

När individen socialiseras in i primärgruppen under det gemensamma festandet använder 

hon olika sociala objekt för att lättare kunna interagera med omgivningen. Musiken och 

alkoholen kan ses som två viktiga sociala objekt vilka underlättar konversationen mellan gruppens 

medlemmar och som lättar på spänningen mellan dem så att de kan slappna av mer under sitt 

framträdande gentemot varandra. Alkoholen kan ses som en biljett till att delta i festens 

gemenskap då den är det sociala objektet kring vilket vännerna har samlats för att umgås. Den 

kan också användas som en ursäkt till varför individen beter sig på ett speciellt sätt då den kan ses 

                                                 
134 Philip Lalander, Anden i flaskan, (Stockholm: 1998) s.104 
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som en mask som individen gömmer sig bakom. I det sammanhanget blir alkoholen som socialt 

objekt ett skydd mot åskådarnas bedömning av hur aktören handlar. Margareta Norell och Claes 

Törnkvist har i studien Berättelser om ruset kommit fram till att alkoholens verkliga funktion är att 

används som ett skydd mot en närhet och en kontakt som individen egentligen är rädd för. De 

menar att alkoholen används för att söka kollektiv tillhörighet bland kamrater som i grunden 

känner en misstro gentemot sig själva. I den personliga osäkerheten får alkoholen funktionen 

som en avväpnande sköld som är riktad mot den omvärld som individen finner påträngande och 

hotfull.135   

Under festandet står umgänget med vännerna står i fokus och den ungdomliga identiteten 

skapas och upprätthålls. Vännerna ska under festandet vara glada, livade och kunna släppa loss. 

De unga personerna använder festandet som ett tillfälle att testa den egna identiteten och då är 

det även viktigt att synas och göra intryck på umgänget för att identiteten ska kunna bekräftas av 

andra. Alkoholen kan ses som en symbol för ungdomens ansvarslösa festande men vi får inte 

glömma att dess betydelse i första hand konstrueras av vuxenvärlden. Inlärningen av alkoholens 

roll i umgängessituationer påbörjas redan under barndomen. Jag anser att barnet socialiseras in i 

drickandets kultur genom att passivt beskåda det vuxna beteendet i samband med 

alkoholanvändningen. När den unga individen sedan når den ålder då hon börjar testa sina 

identiteter använder hon bland annat festens arena för att konstruera och rekonstruera dem. 

Festen är en lämplig arena för individen att pröva olika identiteter på. Då individen är osäker på 

hur hon ska framträda skiftar hon mellan olika identiteter (fasader eller roller). Skapandet av olika 

identiteter underlättas i samband med festandet då individen kan skylla ifrån sig på alkoholens 

effekter då hon uppträtt under en fasad eller provar en identitet som hon senare inte vill 

identifiera sig med. Under festandet anpassar individen/aktören sitt sätt att uppträda på och 

interagera med gruppen till festens olika arenor. Sättet att uppträda på anpassas till umgänget, 

situationen och miljön genom att individen skiftar mellan olika fasader och identiteter 

Resultatet av studien Why do young people drink? A review of drinking motives är att de flesta unga 

dricker alkohol av sociala motiv, några dricker för att få i sig alkohol och endast ett fåtal dricker 

för att vännerna gör det.136 Jag har dock kommit fram till att det är svårt att separera dessa tre 

motiv från varandra. Även min studie visar att huvudmotivet för att dricka är socialt men 

mängden alkohol som individen dricker är dock ett resultat av den sociala situationen hon 

befinner sig i. Det är svårt att separera individens drickande från gruppens då individen är en del 

                                                 
135 Margareta Norell och Claes Törnkvist, Berättelser om ruset, (Stockholm: 1995) s.170   
136 Emmanuel Kuntche, Roland Knibbe, Gerhard Gmel och Rutger Engels, “Why do young people drink? A review 
of drinking motives”, I: Clinical Psychology Review, Volym 25, Nummer 7, November 2005, s. 841-861 
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av gruppen. Individen påverkas hela tiden av gruppen och drickandet av sociala motiv är ett 

resultat av att gruppen dricker. När en grupp träffas för att festa gör de i syfte att dricka alkohol 

tillsammans. Varje enskild individ påverkas av resten av gruppen till att dricka alkohol på en fest 

på samma sätt som hon skulle påverkas att inte dricka alkohol under en situation då det anses 

oacceptabelt. Att dricka alkohol på fest blir som en social regel i kamratgruppen där den som inte 

dricker blir tvungen att förklara varför hon inte gör det. Ingegerd Sigfridsson skriver i studien 

Självklara drycker? att i många situationer är anledningen till att dricka en dryck som alkohol främst 

av social natur. Den smakliga upplevelsen är oftast sekundär. Hon menar att samvaron är det 

primära och det är därför man umgås men att drycken är den samlande punkten, kring vilken 

man umgås. Sigfridsson kallar alkoholen för en kollektiv dryck då den är ett resultat av den 

gemenskap som skapas när många människor samlas för att tillsammans dricka den.137 Den som 

inte dricker den självklara drycken som erbjuds i sällskapet kan ses som en avvikare från mängden 

då hon avviker från det förväntade. Avvikarens största problem är den utsatthet och det 

ifrågasättande hon bemöts av ifrån omgivningen. För att bemöta detta har avvikaren oftast en 

strategi, som att köra bil till festen, som kan användas som förklaring till nykterheten och där 

med normalisering av avvikelsen.138    

”Ruset av att ha kul” är det sista en av informanterna under den andra intervjun säger när 

jag avslutningsvis frågar vad det bästa med att festa är. I dessa fem små ord ser jag en 

sammanfattning av allt som informanterna berättat om deras festande. Betoningen ligger på att ha 

kul tillsammans i ett rus som är präglat av umgänget med vännerna och känslan av att för stunden 

kunna släppa vardagen med alla dess problem. I informanternas berättelser är festandet en viktig 

anledning till att umgås med vännerna. När de tillsammans förtär alkohol och gemensamt skapar 

en feststämning får festen ett syfte och blir meningsfull. 

                                                 
137 Ingegerd Sigfridsson, Självklara drycker? (Göteborg: 2005) s. 121ff 
138 Ibid, s. 148ff 
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Gemensam slutdiskussion 

Våra fem studier behandlar olika socialisationsarenor: skolan, fritidsgården, festen och alkoholen. 

Vi har sett att skolan är en institution där de vuxna, det vill säga lärare och annan personal, styr 

över elevernas socialisation genom att lära dem hur de ska socialisera med varandra. I 

festsammanhang utan vuxna närvarande styr ungdomarna över sin egen socialisation, utan 

övervakning, genom en slags kollektiv överenskommelse mellan ungdomarna. På fritidsgården 

råder ett slags mellanting av dessa två och ungdomarna är relativt fria att göra som de vill men 

ändå med en tydlig övervakning från personalen. Skolan är till skillnad från fritidsgården och 

festen en arena där ungdomarna inte uppehåller sig på frivillig basis. I skolan umgås eleverna med 

andra ungdomar som de annars kanske inte skulle ha umgåtts med. På fritidsgården och på fest 

umgås ungdomarna främst med utvalda vänner. På livskunskapen i skolan anges ramarna för hur 

man ska umgås och socialisera med andra människor av lärarna och av materialet Livsviktigt. 

Detta skiljer sig från festen och på fritidsgården där eleverna lär sig att socialisera genom 

interaktion med andra snarare än genom de regler för socialisation som sätts upp personer med 

starka maktpositioner, exempelvis lärare. 

Människan är en social varelse och byter identiteter beroende på vilket sammanhang hon 

befinner sig i. En person kan vara på ett sätt i skolan och på ett annat på fredagen när det är fest 

och hon druckit alkohol. En verksamhet som syftar till att stärka elevernas självbild och hjälpa 

dem hitta sina identiteter konkretiseras genom ämnet livskunskap. Lärarna ska tillsammans med 

eleverna skapa god kamratsämja och stärka elevernas identiteter. Livskunskapen är en produkt av 

att vi lever i ett samhälle där vi förväntas vara reflexiva vad gäller identiteter och fundera över vem 

är jag?, vem är du? och vilka är vi i gruppen? Detta gäller alla sociala sammanhang och på alla sociala 

arenor idag. Vi förväntas reflektera över dessa frågor för att kunna förstå vårt eget och 

omgivningens beteende och kunna interagera med andra på ett meningsfullt sätt.  

Såväl fritidsgården och festen som livskunskapslektionerna skapar en känsla av gemenskap 

och grupptillhörighet för de inblandade. På fritidsgården och festen sker detta genom att 

ungdomarna där kan träffas, umgås, prata med varandra och skapa sig ett gemensamt socialt liv. 

Genom att de bygger upp ett gemensamt socialt liv med gemensamma symboler kan de definiera 

gruppsamhörigheten både inom gruppen och gentemot andra. De skapar sig en trygghet genom 

gemenskapen med gruppen.  

Informanternas inställning till livskunskap skiljer sig mellan Annas och Minnas studie. 

Annas informanter berättar att de tycker att det är bra att de får lära sig hur exempelvis känslor 

fungerar och ser livskunskapen som rolig. De verkar förstå varför de ska ha livskunskap, men av 
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förklarliga skäl ser de inte livskunskapen som en drogpreventativ verksamhet. Minnas 

informanter talar inte heller om livskunskapen som ett drogpreventativt arbete trots att de är 

äldre och själva berättar att de ser droger i Murberg. De talar om livskunskapen som syftande till 

bättre sammanhållning i klassen genom övningar där eleverna ska lära känna varandra. 

Synen på alkohol varierar mellan informanterna i de olika studierna. Jennies och Andreas 

studier visar en syn på alkohol som ett berusningsmedel som kan göra festandet roligt. I Andreas 

studie visar informanterna att de har vetskap om alkoholens negativa effekter men trots detta 

väljer de att dricka alkohol. Enligt Jennies studie ligger förklaringen till detta delvis i att alkoholen 

förstärker gemenskapen på festen där festdeltagarna som dricker den gör det för att lättare 

slappna av. I kontrast till dessa resultat talar Minnas informanter om en bild av alkohol som något 

mycket negativt de inte vill ha kontakt med. Dessa informanter talar om alkohol som något som 

missbrukare använder sig av och detta tar de starkt avstånd från. Resultaten kan här skilja sig på 

grund av att vi har olika syften. Jennies syfte är exempelvis inte att ta reda på informanternas syn 

på alkohol som beroendeframkallande utan snarare hur den används i sociala sammanhang. De 

skilda utsagorna från informanterna kan också bero på att de lever under olika livsvillkor och 

därmed har olika erfarenheter av alkohol. 

I de olika studierna kan vi se att mötesarenorna, umgänget samt livsvillkoren påverkar 

identiteterna hos människan. Identiteten är inte given och kan heller inte ses som ett singular 

eftersom den förändras beroende på situationen.   
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