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Inledning  
Vad tänker du när du hör ordet studentkorridor? Vad innebär det att vara student och träda in i 
en tid fylld av studentnormer? Är studenttiden en bekymmerslös tid med fest, glädje och ibland 
lite studier? Jag är själv student och bor i en studentkorridor. Innan jag flyttade in i korridoren 
hade jag vissa fördomar om hur det skulle bli. Jag trodde att studenter var lata, morgontrötta men 
väldigt sociala. Jag trodde också att livet i korridoren innebar mycket fester och mycket alkohol. 
Nu när jag befinner mig i slutet av min studietid och ser tillbaka på de år jag har bott i korridor 
har jag tvingats revidera mina fördomar. Visst finns inslag av alkohol och fester, och visst finns 
det lata studenter men min erfarenhet har lärt mig att studenter är mer målmedvetna och seriösa i 
sina studier än vad jag hade trott. Något jag har funderat på är om andra studenter har burit på 
samma fördomar som jag. Och i så fall om de har funnit fördomarna bekräftade eller har kunnat 
förkasta dem. Under mina år i korridor har jag upplevt andra saker som mer specifika för 
korridoren än vad exempelvis fester är.  
 
Det som jag främst tänker på när jag tänker på boendet i en studentkorridor är gemenskapen och 
den speciella miljön som råder i en liten men tajt grupp. Ibland har jag för mig själv dragit 
kopplingar till den populära dokusåpan Big Brother. Saker som i ett större sammanhang och i en 
större gemenskap, exempelvis i en skolklass kan ses som bagatellartade, exempelvis om en av 
medlemmarna inte vill delta i någon aktivitet kan få helt andra proportioner hos de boende i en 
korridor. Mycket av det som egentligen inte är så viktigt blir helt plötsligt avgörande. Exempelvis 
om en person i korridoren inte vill hjälpa till att städa kan det leda till stora konflikter. Om en 
elev i en skolklass inte plockar undan efter sig påverkar det inte de övriga på samma sätt.   
 
Med utgångspunkt i mina funderingar om livet i en studentkorridor bestämde jag mig för att på 
ett fördjupat sätt undersöka hur andra studenter upplever sin tid som boende i en 
studentkorridor. Det var så iden till den här undersökningen växte fram. Dessutom tror jag att 
det kan vara motiverat att lyfta upp diskussionen då jag anar att det förekommer fördomar om 
korridorer hos människor som inte bor i en, fördomar som enligt mina erfarenheter inte 
stämmer. Eftersom det inte finns mycket forskning på området och jag ville veta direkt från 
studenter hur de upplever sin tid valde jag tidigt att genomföra ett antal djupintervjuer för att få 
underlag för min undersökning.  
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Syfte  
Att flytta in i en studentkorridor och träda in i en studentkultur innebär att en individ genomgår 
en stor förändring och delar av personligheten eller identiteten kan utsättas för påverkan. 
Förändrade livsvillkor, nya möten och nya erfarenheter påverkar personligheten och det kan leda 
till förändringar på hela identiteten. Att flytta hemifrån är ett exempel på hur en förändrad del av 
livssituationen kan förändra individens identitet. Desto större förändring individen genomgår, 
hemlängtan, oro, ensamhetskänsla och så vidare, desto större blir förändringen på identiteten.  
 
Mitt syfte är att belysa hur inträdandet i en studentroll och flytten till en studentkorridor påverkar 
och förändrar individer. Jag vill se om individerna känner sig som vuxna eller ungdomar när de 
befinner sig i sin studentroll, hur interaktionen fungerar i korridoren och hur studenter påverkas 
av varandra i gruppen. Hur påverkas individerna när konflikter uppstår och vilka sätt kan 
individerna skydda sig gentemot gruppens påverkan? Dessutom vill jag se om informanterna 
upplever erfarenheterna och sina personliga utvecklingar under studenttiden som viktiga för 
resten av sina liv eller om tiden endast ses som en övergångsperiod innan resten av deras liv 
startar.  
 
Några centrala termer som jag kommer titta på är ungdomskultur, studentkultur, social 
interaktionism, konflikthantering, anpassningssvårigheter, interaktion i grupp, identitet och 
påverkan på identitet. Jag har valt att inte fördjupa mig teoretiskt i information om 
genusforskning eller forskning om påverkan på individer i en grupp med olika etniska ursprung 
representerade, exempelvis språkproblem. Anledningarna är främst tidsbrist men också mitt 
antagande om att de flesta av mina informanter var boendes i korridorer där endast ett etniskt 
ursprung fanns representerat. Om jag skulle upptäcka att exempelvis genus ändå har en betydelse 
för individernas påverkan kommer jag att nämna och belysa de tendenserna men inte fördjupa 
mig i dem.  
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Bakgrund och tidigare forskning 
Som jag nämnde i inledningen är det här ett relativt outforskat område. Egentligen hittade jag 
bara en tidigare forskning som kändes riktigt relevant för mig att ta till mig. I vetenskap av bristen 
på forskning kändes det ännu mer motiverat att genomföra min undersökning. Den tidigare 
forskning som fanns var i form av en doktorsavhandling som skrevs av Maria Zackariasson. 
Zackariasson lade 2001 fram sin doktorsavhandling vid Uppsala Universitet. Avhandlingen heter 
Maktkamper och korridorfester med underrubriken En etnologisk studie av kulturella processer och 
gruppinteraktion i två studentkorridorer. Zackariassons syfte med avhandlingen var att ”kunna 
analysera de kulturella processer som kommer till stånd när en samling individer lever 
tillsammans i en kollektiv miljö”1. Jag kommer att presentera ytterliggare några av resultaten i 
Zackariassons avhandling i min analys för att kunna jämföra dem med mina egna resultat. 
Zackariasson har haft möjlighet att arbeta med ett mycket mera omfattande empiriskt material än 
jag har fått, vilket borde betyda att de resultat hon har fått fram har en högre validitet än mina 
resultat. En jämförelse mellan resultaten borde på så vis kunna ge en högre validitet än vad jag 
annars hade fått. I analysen kommer jag visa att Zackariassons resultat och mina egna stämmer 
ganska väl överens. Det kan betyda att studentnormer och studenters upplevelse av sin studenttid 
i en korridor ser ungefär likadana ut oavsett var i Sverige man bor.  
 
Deltagarna i Zackariassons studie var alla i tjugoårsåldern och för dem var det till en början 
ganska naturligt och självklart att relatera sig som ungdomar. Likaså identifierade de sig 
oproblematiskt gentemot sin roll som student. Hon menar att det delvis kan förklaras av att 
studenter för det mesta umgicks med andra studenter i miljöer som var studentdominerande. De 
traditionella ”ungdomsvärderingarna” frihet, föränderlighet och rörlighet är viktiga för de 
studenter som Zackariasson pratade med men samtidigt var det viktigt för dem med trygghet, 
stadig ekonomi och fasta sociala relationer. Oftast förknippade studenterna dessa värderingar 
som ”vuxenvärderingar” och sköt dem på framtiden då de ansåg att det var en värld de ännu inte 
till fullo trätt in i. Kriterierna för att träda in i vuxenlivet var bland studenterna tillgången till ett 
arbete, bostad familj och en färdig yrkesroll. Så länge som de studerade kunde de med andra ord 
inte helt träda in i vuxenvärlden.2  
 
En ganska bra bild av livet i en korridor är Maria Zackariasson målande beskrivning av vad en 
korridorsmiljö innebär. Zackariassons beskrivning skulle också kunna fungera som en definition 
av en studentkorridor är. Hon liknar korridoren med en teaterscen. Vissa boende tar på sig att 
spela huvudrollen. De tar upp den mesta scentiden och är delaktiga i de flesta replikväxlingarna. 
Dessutom håller huvudpersonerna i de flesta monologerna. Sen finns det andra boende som iklär 
                                                 
1 Zackariasson Maria, Maktkamper och korridorfester, En etnologisk studie av kulturella processer och gruppinteraktion i två 
studentkorridorer, Uppsala, 2001, s. 14 
2 Zackariasson, s. 45f 
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sig biroller och deras viktigaste uppgift att stödja olika förslag som huvudpersonerna presenterar. 
Genom att de stödjer förslagen så stödjer de gruppidealet om samförstånd och gemenskap. Skulle 
birollsinnehavarna inte stödja förslagen från huvudrollsinnehavarna skulle det leda till 
tveksamheter i gemenskapen vilket skulle försvaga gruppen och istället stärka individerna.  Sedan 
finns det de personer i gemenskapen som ses som statister, de träder då och då in på scenen men 
försvinner strax därpå igen. Det som utmärker statisterna är att de inte engagerar sig i och 
förespråkar idealen som förekommer i korridoren. Exempel på sådana ideal är gruppkänsla, 
samhörighet och solidaritet med kollektivet.3 
 
Vidare säger hon att i princip alla deltagarna i hennes studie tydligt minns de första intryck de fick 
av korridoren. Det menar Zackariasson kan ses som en följd av de omfattande förändringar det 
innebär att flytta in i ett nytt hem och i en ny grupp i en studentkorridor. Likaså menar 
Zackariasson att även kollektivet på korridoren påverkas när en ny medlem flyttar in. Dynamiken 
och interaktionen förändrar struktur och inre grupperingar vilket påverkar alla boende.4 En 
förklaring till varför så pass många väljer att bo i en studentkorridor och varför de stannar så pass 
länge är enligt Zackariasson den sociala gemenskapen som värderas högt. Zackariasson märkte i 
sina intervjuer att flera beskrev möjligheten att gå ut i köket och ta en kopp te och där hitta någon 
att umgås med som någonting mycket positivt. Det krävs ingen planering, inga telefonsamtal utan 
det är enkelt att hitta ett socialt umgänge. 5  
 
Zackariasson säger att trots att alla ses som lika mycket värda i gruppen och anses lika viktiga för 
kollektivet då var och en spelar sin roll så uppstår det inre grupperingar och vänskapsband mellan 
individer i kollektivet. Grundrelationen i kollektivet som bygger på acceptans och respekt leder 
till högre förväntningar på lojalitet och självvalt umgänge. Detta i sin tur leder till att individer 
mera aktivt söker upp varandra och väljer att tillbringa mera tid med varandra.6 I sitt material 
märkte Zackariasson att några studenter ansåg att det var naturligt att de som ingick i en inre 
krets eller vänskapsrelation fick ta del av varandras förehavanden innan de övriga i korridoren 
fick det. De menade att interaktionen ser olika ut och den tolkas annorlunda beroende på hur 
nära parterna står varandra i korridoren.7 
 
Maria Zackariasson märkte i sin studie att studenterna upplevde att det ställdes allt högre krav på 
dem från samhällets sida. Det koncentreras mer på studieresultat och vilket marknadsvärde deras 
utbildning har vilket leder till en negativ självbild hos studenterna. Att vara ungdom och student 
får mindre fokus och mindre betydelse. Istället gäller det att fokusera på att så långt det är möjligt 

                                                 
3 Zackariasson, s. 80f 
4 Ibid, s. 88 
5 Ibid, s. 90f 
6 Zackariasson, s. 135 
7 Zackariasson, s. 138 
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förbereda sig på livet efter studierna. Zackariasson menar att det dominerande budskapet idag är 
att utbildning är vägen till framgång i livet och att det ställs allt högre krav på studenterna och på 
vad de skall kunna vid utbildningens slut. En student upplevde också att det ställs högre krav på 
att momenten i utbildningen skall bli klara på den utsatta tiden och att konkurrensen bland 
studenterna ökar. Konkurrensen ökar dels under utbildningen men också i jakten på en 
arbetsplats efter studierna. Precis som med den ökade frihet och det ökade ansvaret så ledde de 
ökade kraven på studenterna till en oro och ångest där de identifierar sig med de krav som ställs 
på vuxna vilket får en negativ följd.8  
 

                                                 
8 Zackariasson, s. 56 
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Teoretisk referensram 
Min teori i uppsatsen kommer att begränsas inom ramarna för vad en social interaktion är och 
vilken påverkan den har på individers personlighet. Jag menar att den sociala interaktionen mellan 
människor ligger till grund för all kommunikation och att den därför är viktig för att förstå 
exempelvis samspelet mellan studenterna i en korridor. Social interaktion är ett begrepp som är 
centralt inom social konstruktionism och den styr och möjliggör vår kommunikation. För att 
förstå varför en individ reagerar så som han eller hon gör i en situation, i mitt fall hur individer 
påverkas av samspelet i en korridor, så har jag även tittat på teorier på mikronivå om vad en 
identitet är och hur en social interaktion kan påverka identiteten. Jag har med teorier om 
gruppsykologi för att förstå hur en individ påverkas av en grupptillhörighet eller avsaknaden av 
en. Slutligen har jag tittat teorier som behandlar vad en ungdomskultur är för att kunna förstå och 
upptäcka skillnader mellan ungdom, student och vuxna.  
 

Social interaktion 
En stor del av det vi upplever som vår verklighet konstrueras i den sociala interaktionen men vad 
innebär då social interaktion? Berger och Luckmann menar att grunden för all interaktion utgår 
från situationen när man står ansikte mot ansikte. De kallar sådana situationer för face to face. 
Alla andra slags interaktioner, exempelvis i grupp, utgår från face to face eller kopplas samman 
med face to face. I interaktionen mellan två parter delar de ett levande nu där båda är närvarande. 
Så länge parterna befinner sig face to face kommer de att dela detta nu vilket också kan sägas vara 
deras verklighet just nu. Berger och Luckmann säger att det inte är förrän vi träffar en person 
face to face som den personen blir verklighet för oss. De medger att vi kan lära känna människor 
via externa källor som brev och e-mail men säger sedan att det är inte förrän vi träffas som 
personen verkligen blir riktig för oss. Känslor och föreställningar blir åtkomliga på ett sätt de 
aldrig skulle kunna bli om vi inte hade träffats face to face. De säger också att jag får en bättre 
kännedom om vem jag är och hur mitt inre ser ut genom interaktionen och jämförelsen med den 
andra. Mina egna reflexioner påverkas dessutom av den attityd den andra visar emot mig. Berger 
och Luckmann kallar detta för en spegelreaktion på den andras bemötande.9 
 
Reflektionerna som uppstår i vår interaktion med den andra gör att varje relation är flexibel och 
kan uppfattas som något negativt såväl som positivt. Vi uppfattar varandra på ett visst sätt även 
innan vi har haft någon relation. I face to face situationen tvingas vi att konfronteras med våra 
attityder och fördomar mot den andra och ofta upptäcker vi då att fördomarna motsäger det vi 
hade trott om personen innan. Det gör att vi tvingas omformulera våra attityder. Vi möter 
dagligen face to face situationer, och för att bemästra dem alla har vi enligt Berger och Luckmann 

                                                 
9 Berger Peter, Luckmann Thomas, Kunskapssociologi, Stockholm, 1998, s. 41 
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konstruerat personliga typifieringsscheman. Typifieringsscheman bygger på de fördomar och 
stereotyper vi har gentemot olika typer av personligheter. De innehåller också de attityder vi har 
gentemot någon grupp eller någon viss typ av person. Dessa scheman berättar för oss hur vi skall 
uppfatta den andra. Uppfattningarna hjälper oss sedan med hur vi skall agera gentemot 
människor. Exempelvis menar Berger och Luckmann att jag kommer agera annorlunda om den 
andra är en man eller om det är en kvinna därför att mitt typifieringsschema har berättat för mig 
hur man typiskt bör bemöta endera parten. Likadant är det om jag möter en Europé eller Indier, 
en köpare eller säljare av en produkt, mina typifieringar säger åt mig att agera på ett visst sätt. 
Våra typifieringar kommer att modifieras när vi kommer i face to face situationer. I mötet face to 
face med den andra blir våra typifieringar ofta problematiska och vi tvingas förändra dem för att 
stämma överens med den bild vi får av den andra.10 
 
Våra typifieringar blir mer opersonliga och mer anonyma ju längre bort från face to face 
situationen den andra är. Berger och Luckmann visar på ett exempel när de berättar om en vän 
som de har döpt till Henry. Berger och Luckmann pratar om Henry som en bekantskap som är 
engelsman. Han har ett annorlunda och lite konstigt agerande i vissa situationer. De förklarar 
Henrys agerande med att han är engelsman. De säger att agerandet är typiskt för engelsmän. 
Samtidigt säger de att det var deras åsikt innan de hade träffat honom personligen, förutom det 
lustiga agerandet var relationen anonym och opersonlig. När de träffar Henry förändras 
attityderna och den mer personliga Henry träder fram. De tvingas modifiera sitt 
typifieringsschema. Berger och Luckmann visar här att det är lätt att en anonym och opersonlig 
individ blir en del av en grupp, i det här fallet en engelsman. Det i sin tur leder till en bild av 
personen som kanske stämmer till en viss del men det ger inte en bild av vem personen är som 
individ. Berger och Luckmann redogör också för ytterliggare en aspekt av varför vi uppfattar 
vissa som anonyma. Om avstånd är en orsak till anonymitet så är intresse och graden av intimitet 
en annan. Berger och Luckmann tar upp ett exempel, ett exempel som jag dock tycker är ganska 
konstigt. De jämför en tidningsförsäljare som står i ett gathörn med en hustru. De säger att en 
man träffar tidningsförsäljaren lika många gånger per dag som han träffar sin fru men 
tidningsförsäljaren är mindre betydelsefull än frun och graden av intimitet är lägre. Det leder till 
en större anonymitet gentemot tidningsförsäljaren.11 (Jag tycker nog att en man borde träffa sin 
fru fler gånger per dag än vad han träffar en tidningsförsäljare men håller med om att han 
rimligtvis är mindre betydelsefull än frun.) 
 

Definition av identitet 
Etnologen Bo Nilsson definierar identitet som en sammansatt term betecknande mångfalden av 
föränderliga positioner som ligger till grund för människans självuppfattning. Han menar att olika 

                                                 
10 Berger, Luckmann, s.43 
11 Ibid, s. 45 
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aspekter som kön, sexuell läggning, kulturell härkomst, klass och yrke tillsammans bildar en 
individs totala identitet.12 Amira Proweller har också fört fram en definition av begreppet 
identitet. Hon skriver att ”identities are neither stable nor unitary but, rather, fluctuating and 
plural in relation to the multiple contexts and conditions that individuals unavoidably have to 
navigate”.13 De här två exemplen på definition visar på hur svårt det är att hantera begreppet 
identitet. Jag vill påstå, vilket jag även anser ovanstående definitioner bekräftar, att det kan ske 
förändringar i en del av identiteten medan andra delar av den kan förbli desamma. Så 
förändringar i en individs livssituation behöver inte betyda att identiteten förändras radikalt. Som 
student påverkas en del av din livssituation men individens självidentifikation behöver inte 
förändras. Det här betyder att individens identitet påverkas av flera olika faktorer samtidigt, 
exempelvis student, ungdom, vuxen, man, kvinna, heterosexuell eller homosexuell. Eftersom 
identiteten är en sammansatt helhet av flera olika aspekter betyder det samtidigt att en större 
förändring av en aspekt som exempelvis att flytta hemifrån kan påverka hela identiteten. Sättet 
som individen väljer eller tvingas reagera på gentemot den uppkomna situationen påverkar i sin 
tur hur pass mycket identiteten förändras. Om flera av de faktorer som tillsammans bygger upp 
en sammansatt helhet påverkas så ökar rimligtvis chansen för en större förändring av identiteten.  

 
Självidentifikation är ett grundläggande behov. För att fungera och förhålla oss gentemot andra 
måste en individ ha en uppfattning om sig själv. Erving Goffman talar om den personliga 
identiteten. Med det menar Goffman den sociala konstruktion som möjliggjort positiva 
markeringar eller hållhakar för identiteten och den unika historien bakom personen. Goffman 
menar att varje individ har några slags positiva markeringar som han kallar för hållhakar för sin 
identitet. Han nämner några exempel på vad han menar och nämner då bland annat den 
fotografiska bilden andra har av hur en person ser ut. En annan hållhake är den bestämda plats 
individen har i sin släkt gentemot andra. Goffman menar att oavsett vad individen kommer att 
genomgå för förändringar så kommer hans eller hennes plats i släkten alltid vara densamma. Hur 
mycket en person förändras så har han/hon fortfarande samma syskon eller föräldrar. Han säger 
vidare att den personliga identiteten har stor betydelse i vissa sammanhang. Som exempel visar 
han hur viktig den personliga identifikationen är för organisatoriska organ i samhället i sina 
bokföringar. Ett konkret exempel på Goffmans argumentation är våra körkort. Samhället 
identifierar oss idag efter hur vi ser ut och efter vilket personnr vi har. I en opersonlig kontakt där 
individen får kontakt med ett organ, exempelvis sjukvården, är det den personliga identiteten som 
är avgörande. 14 
 

                                                 
12 Nilsson Bo, Maskulinitet. Representation, ideologi och retorik, Umeå, 1999, s. 34 
13 Proweller Amira, Constructing female identities. Meaning making in an upper middle class youth culture, State University of 
New York Press, 1998,s. 118 
14 Goffman Erving, Stigma – Den avvikandes roll och identitet, Stockholm, 2005, s. 63 
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Goffman säger att en miljö där en trygg personlig identitet kan konstrueras är viktig för det egna 
välbefinnandet. Om den är otrygg påverkar det i sin tur tryggheten i den sociala gemenskapen. 
För att förändra en otrygg personlig identitet kan det innebära att individen byter klädstil, 
förändrar sitt utseende eller byter namn. Personen försöker alltså så gott det går förändra den 
sociala konstruktionen av vem han anses vara. En individ kan inte byta bort medlemmar av sin 
familj men det är möjligt att bryta upp och ta avstånd om relationen inom familjen påverka 
individens personliga identitet negativt. Goffman för sin argumentation vidare och talar om 
personer som försöker göra sig kvitt en identitet de hade från början. Det kan innebära att en 
person förstör sina fingertoppar för att förändra sina fingeravtryck eller att en person försöker 
förstöra personregister över födda. Goffman nämner också hur artister ofta byter namn för att 
anpassa även sin personliga identitet efter den sociala identitet de vill bli associerade med.15 
 

Social identitet och gruppidentifikation 
I det sociala samspelet med andra människor finns det möjlighet för individen att välja vilka slags 
individer som han eller hon vill umgås med. Individen vet vilka slags människor som han eller 
hon med största sannolikhet kommer att möta inom en viss given miljö. När vi påträffar 
främmande människor i vår miljö är vi människor, som Berger och Luckmann har skrivit om, 
snabba med att kategorisera och fastställa egenskaper hos den nya individen. Goffman säger att 
den karaktär vi tillskriver individen med våra intryck benämner hans sociala, eller enligt Goffman 
skenbara, identitet. Han menar då den identitet som är synlig för omvärlden. 16 
 
Jonas Stier säger i sin bok Identitet – Människans gåtfulla porträtt att vår identitet är en social 
konstruktion som utvecklas genom socialt samspel och genom identifikation med andra. Några 
exempel på sociala miljöer där vi formar vår identitet är enligt Stier i kontakten med olika 
kulturer, etniciteter, nationaliteter och religiositeter. Stier säger att om vi känner oss omtyckta och 
uppskattade får självkänslan näring. Självkänslan är den känsla vi som individer har om oss själva. 
Självbilden som är den bild som vi tror att andra har om oss. Självkänslan och självbilden 
existerar i ett nästan symbiotiskt förhållande. En stark självkänsla möjliggör en positiv självbild. 
Den sociala konstruktionen av vår identitet kan också innebära, som Berger och Luckmann var 
inne på, ett negativt formande av identiteten. Som exempel nämner han sociala avvikelser, 
missbruk och psykopater. Stier pratar också om något han kallar för syndabocksidentiteter. Han 
hänvisar då till främlingskap och menar att det är lättare att skylla orättvisor och problem på 
obekanta främlingar än att se till själva problemen och vad som kan göras åt dem. 17 
 

                                                 
15 Goffman, s. 65 
16 Ibid, s. 11 
17 Stier Jonas, Identitet – Människans gåtfulla porträtt, Lund, 2003, s. 53 
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Stier menar att gruppen möjliggör för identiteten att känna känslor av samhörighet och 
gemenskap. Identiteten berättar både för individen inom gruppen och för andra vilka som tillhör 
respektive inte tillhör gemenskapen. Hudfärg, etnicitet, kultur och kön bidrar till gränsdragningar 
och gruppidentifikationer. Det är den här gränsdragningen som ger vår identitet en mening, en 
avsikt och förser oss med en existentiell orientering i livet. Gränsdragningarna och 
gruppidentifikationen berättar för oss vilka vi är och vilka vi inte är. Gruppen säkerställer en 
ontologisk trygghet och det är därför en attack på vår gruppidentifikation kan utgöra ett hot mot 
vårt mentala välbefinnande.18 
 
Lars Svedberg är inne på samma sak och säger att gruppen utgör ett sammanhang för individuella 
handlingar. Utan en gruppgemenskap förlorar individen sin självbild och hamnar i ett, som 
Svedberg kallar det, existentiellt vakuum. Han säger vidare att kroppens födelse är biologisk men 
människans födelse är social. Han menar att vi bokstavligen föds i det sociala samspelet med 
andra. Vårt medvetande och vår identitet byggs upp i mötet med andra i vår vardag. Den process 
där vi formar vår självbild kallar Svedberg för en social spegling. Individen formar sitt jag och 
vem hon anser sig vara utifrån de reaktioner hon får från sin omgivning på sitt agerande. Så vår 
identitet handlar inte om ett individuellt fenomen utan om ett kollektivt samspelsmönster som 
sker över tid med olika roller, relationer och sociala koder.19 
 
Vidare säger Svedberg att människans förmåga till reflexivitet och selektivitet gör det möjligt att 
konstruera en existentiell ordning eller en mening. Utan denna strukturerande, distanserande och 
reflexiva förmåga skulle vår världsbild bli gränslös och kaotisk. Svedberg menar att 
meningsskapande handlar om att etablera en dialog mellan en inre värld och en yttre verklighet, 
förvisso konstruerad men ändå verklig, en ständigt pågående process som har sin existentiella 
grund i behovet av att skapa och vidmakthålla en socialt fungerande identitet.20 
 
Erving Goffman menar att det är typiskt av oss att inte vara medvetna om de krav eller 
egenskaper vi har tilldelat en individ förrän vi kan se i verkligheten om dessa förutfattade 
egenskaper uppfylls (påminner om Berger och Luckmanns typifieringsschema). Om främlingen 
besitter någon egenskap som gör honom eller henne olik de övriga i gruppen är det lätt att denna 
egenskap ses som mindre önskvärd. Denna egenskap får till följd att människan reduceras från en 
vanlig i umgänget till en märkt, utstött människa. Att stämplas på det här sättet innebär att 
personen i fråga upplever ett stigma21. Desto större omfattning stigmat får, desto större blir på 
verkan på den sociala identiteten. 

 

                                                 
18 Stier, s.58 
19 Svedberg Lars, Gruppsykologi- om grupper, organisationer och ledarskap, Lund 2003, s. 30 
20 Ibid, s. 74 
21 Goffman, s. 12 
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Hos den stigmatiserande uppstår alltså en känsla av att inte veta vad de andra närvarande ”i 
grund och botten” tänker om honom, ”var han har dem”. Vid blandade kontakter är det vidare 
så att den stigmatiserade individen i allmänhet har en känsla av att han på något sätt är 
ifrågasatt och måste ta sig i akt och söka i förväg bedöma de intryck han gör, i en omfattning 
och i sådana avseenden som han utgår ifrån att andra inte behöver göra. Det är också sannolikt 
att han känner med sig att hans vanliga tolkningsschema för alldagliga händelser har blivit 
underminerat. Han känner att även småsaker han gör bedöms som tecken på märkliga eller 
anmärkningsvärda prestationer med hänsyn till omständigheterna.22 
 

Goffman nämner några exempel på situationer där stigmatiseringen har olika betydelse. Ett 
exempel är vid parrelationer som är en interaktion mellan två personer och samtidigt den mest 
intima, (se Berger och Luckmanns face to face relation), vilket gör att stigmat har som högst 
påverkan. Han jämför en sådan stigmatisering med en som sker i en gruppsituation. I gruppen 
påverkas främst den sociala identiteten och inte den delen som Goffman kallar för den personliga 
identiteten vilket betyder att det är lättare för den stigmatiserade att göra inre motstånd och inte 
påverkas av stigmat. I en parrelation påverkas den personliga identiteten då intimiteten är större 
mellan parterna och relationen mera förtrolig.23 
 
Jonas Stier menar dock att bli utesluten från ett kollektiv kan medföra en känsla av en starkt 
laddad, varaktig och sammanhängande identifikation som kan påverka en individs grundläggande 
karaktär. Annorlundaskap tillskrivs ofta en individ utifrån ett från gruppen upplevt utanförskap, 
den annorlunda ses som avvikande och skiljer sig från oss övriga i gruppen. Avvikare upplevs 
ofta som ett hot mot de normer och den sociala ordningen som existerar inom gruppen. 
Avvikelsen är alltså något som är socialt konstruerat och det finns inget hos en annorlunda som 
skiljer honom eller henne åt från de övriga, utom just den roll som skapats. Trots det utgör en 
avvikelse en central aspekt av dessa personers identitet och det föder en känsla av åtskillnad 
mellan oss/mig och dom.24 
 
Svedberg skriver också om hur påverkbar vår identitet är när vi blir uteslutna eller ses som 
avvikande. Att få vara med, känna trygghet och på allvar räknas in i en gemenskap är ett starkt 
socialt motiv. I de olika grupper vi ingår finns längtan till förståelse, glädje, kärlek och inte minst 
mening. Här i gruppen finns livet självt, på gott och ont. Vidare säger Svedberg också att om det 
däremot saknas människor att spegla sig i och utvecklas tillsammans med kommer den egna 
identiteten att hotas av ensamma tomrum. Svedberg säger att vi för att inte hamna i en sådan 
situation tar till olika strategier. Vi förnekar vilka vi är och våra värderingar om de inte passar in 
på de rådande normerna i gruppen för att inte ses som avvikande. Genom att offra sig för 
gruppen söker vi tröst, kritik eller uppmuntran. Individen offrar sig inte för gruppens bästa utan 
för att garantera sin plats och för att bli sedd i gruppen. Andra strategier som en individ kan ta sig 
                                                 
22 Goffman, s.23ff 
23 Ibid, 
24 Stier, s.58 
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till med för att behålla sin plats i gemenskapen är exempelvis the bad guy vilket innebär att vara 
den som alla kan skälla på och överlåta alla problem på. En strategisk roll kan också vara 
hjälparen som försöker vara alla till lags och hjälpa till utan att räkna med att få någon hjälp 
tillbaks och slutligen kritikern som kritiserar alla och försöker visa sig bättre eller få gruppen att 
inse att kritikerns egna förslag är bättre.25 
 

De ungas livssituation 
Thomas Ziehe menar att de prestationer som unga idag förväntas utföra i skolan inte har något 
med deras övriga livssituation att göra. På våra utbildningsanstalter har det uppstått en 
pedagogisk och framtidsrelaterad press som har lett till att unga idag ständigt behöver sträva efter 
att prestera. Ziehe menar att den ökade pressen på unga att prestera påverkar deras sociala och 
psykiska liv. Idag måste unga utveckla, trygga och omforma sin identitet mot bakgrund av de 
ökade kraven och de ökande förväntningarna som förmedlas och förväntas av oss genom 
massmedier, kultur och upplevelseindustrin. Fantasin om vem jag vill vara eller borde bli kommer 
i skymundan och får en sekunder betydelse då omvärldens krav kommer i första hand. Utseendet, 
umgängesstilen och valet av vänner påverkas också. Individen måste lära sig att kunna framställa 
och representera sig själv i umgänget med andra. Jag måste visa för mina klasskamrater att jag 
duger någonting till för att bli accepterad, att jag klarar av pressen och lyckas kvalificera mig.26 
 
Att vara ungdom är ofta också en tid för olika protestaktioner. Ziehe har valt att kalla detta 
fenomen för ungdomsprotesten. Han menar att ungdomars protest kan delas in i tre fack. För det 
första genomför ungdomar protester som kan relateras till sin generation. I egenskap av sin 
åldersgrupp protesterar ungdomar mot exempelvis utbildningsmöjligheter, högre studiemedel och 
större valfrihet gentemot vuxenvärlden. För det andra finns det protester där krav ställs på 
likaberättigande, d v s gentemot de vuxna. Ungdomar ser sig inte längre som ”unga” utan de 
ställer samma krav som vuxna gör. De vill ha ett eget boende, ett meningsfullt arbete och de vill 
inte behöva leva i fattigdom. Slutligen ställer ungdomar krav och protesterar mot rådande 
processer i samhället. Det gäller kritik av rådande ekonomiska och sociala företeelser. Exempelvis 
genom att engagera sig mot miljöförstöring, kärnkraftverk, globalisering och kapitalism. Ziehe 
menar att det går att finna flera anledningar till de ungas protestaktioner. De är liksom vuxna idag 
engagerade och vill förändra sin omvärld på grund av att de kan relatera till problemen. De ökade 
samhällsklyftorna drabbar även de unga och den allt mer utbredda arbetslösheten likaså. 
Dessutom menar Ziehe att protesterna är ett sätt för unga till självförverkligande. Genom att 
protestera kan unga förhålla sig riktigt gentemot sina ideal, att kämpa mot orättvisor. En annan 
anledning är ungas ökade valfrihet. Ziehe kallar detta för kulturell friställning och menar att de 
ökade valmöjligheterna medför ökade möjligheter till individers identitetsskapande. Ett sätt att 

                                                 
25 Svedberg, s. 109ff 
26 Ziehe Thomas, Kulturanalyser – ungdom utbildning modernitet, Stockholm, 1993, s.36f 
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skapa en trygg identitet är att fokusera sitt liv och sitt engagemang mot någonting som anses fel 
eller orättvist. (Exempel på detta kan jag se i att allt fler unga idag lämnar de traditionella politiska 
ungdomspartierna, som är förknippade med vuxenvärlden för att engagera sig i subkulturer där 
de kan dela sitt intresse med likasinnade). Slutligen menar Ziehe att protestaktionerna också kan 
vara ett sätt att fly undan eller bearbeta sin rädsla för framtiden. I och med att möjligheterna har 
ökat för unga idag så ökar också kravet på självdisciplin. Det är upp till de unga att hitta en 
gemenskap som möjliggör en trygg identitet. Hittar inte ungdomarna denna gemenskap eller om 
deras fokus inte kan koncentreras, blir de lätt vilseledda av alla vägval och det kan uppstå en 
otrygg situation med rädsla för framtiden. Att protestera kan vara ett sätt att slippa fundera på 
sina egna valmöjligheter och sin egen situation.27 
 

Ungdomskultur 
Enligt Ziehe har ungdomar idag blivit insnärjda i moderniseringen i form av vardagens 
kommunikativa situationer. Via massmedia har ungdomar tillgång till samma debatt och 
samhälleliga problem som de vuxna har. De generationsbarriärer som förr lät unga förbli unga 
har rivits ner. Unga har idag blivit ”tidiga mogna” där de är ständigt utsatta för samhälleliga 
problem. Här menar han att det har uppstått ett problem. Unga måste utveckla sina intressen, 
fundera över sin självbild och experimentera med sin identitet samtidigt som de tvingas 
konfrontera sig med problemen som råder i samhället. Ziehe menar att det mellan den 
individuellas sökande efter en identitet och de allmänna problemen i samhället har utvecklats en 
rad kulturella tendenser. Han kallar dessa tendenser för sökande rörelser och pekar på tre stycken. 
Subjektivering, ontologisering och estetisering.28   
 
Den första tendensen kallar han subjektivering och innebär att unga känner en starkare längtan 
efter att uppleva närhet och längtan efter situationer som möjliggör psykisk intimitet. Det handlar 
om en ökad önskad efter att få uttrycka sig och delge sina tankar och känslor. Ziehe menar att 
subjektiveringstendenser är tydliga i studentrörelsen där den tar sig uttryck i subkulturella 
strömningar. Som exempel nämner han boendekollektiv, gruppdynamik och samtalsgrupper. De 
ökade möjligheterna till subjektivering i och med att den ökade tillgången till kommunikativa 
situationer har dock lett till en övermättnad och besvikelse. Det blir svårt för unga att 
konfrontera sitt eget känsloliv när de översköljs med andras känsloyttringar i medier och i 
vardagen. Till följd av den här övermättnaden kan Ziehe se en annan sökande rörelse. Nämligen 
ontologisering.29 
 

                                                 
27 Ziehe, s. 45ff 
28 Ibid, s. 154 
29 Ibid, s. 155f 
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Här eftersträvar inte ungdomarna närhet och känslouttryck utan en visshet om djupare mening. 
Ontologi är filosofiska läror som utgår från tingens beskaffenhet. Här fruktar inte de unga en 
besvikelse över andra människors agerande och tyckande utan det man fruktar istället är en 
förlust av en mening eller ett mål med sitt liv. Ontologisering innebär således jagandet efter en 
mening eller en fokusering mot ett mål med sitt liv. Ziehe menar att denna tendens kan yttra sig i 
religiositet eller jagandet efter lyckan. Detta behov har i alla fall enligt Ziehe ökat mycket bland de 
unga och det kan ses i de stora massrörelser som unga engagerar sig i.  Ziehe ser den ontologiska 
utbredningen hos unga som en följd av en växande missbelåtenhet mot modernitetens avsaknad 
av metafysik.  Han menar att ontologiseringen är ett uttryck hos ungdomarna efter en längtan om 
en ”pre-modern” kunskap om en överordnad mening. Den tredje sökande rörelsen som Ziehe 
ser hos våra ungdomar är en kulturell tendens han har valt att kalla Estetisering.30 
 
Till skillnad från ontologiseringen som är en pre-modern tendens med sökandet efter en mening 
är estetisering en post modern. I den här kulturella tendensen strävar inte ungdomar efter närhet, 
visshet eller mening utan här vänder man sig bort från det vardagliga och de rådande normerna. 
Att följa det normala kan skapa en tristess och leda. Spänningen i vardagen fås genom en 
förkonstling av vardagen. Ju mer jag som individ kan förkonstla min vardag ju mer spännande 
blir det. Ziehe visar på exempel när han nämner alternativ musik som punk eller alternativa 
livsstilar som new wave. Vidare säger han att estetiseringen är typiskt för ungdomskulturen och 
härleder till ungdomars oskrivna lagar om klädsel, boende och bruksföremål. Det innebär att 
ungdomar inträder en identitet där de blir sedda som ”computerfreaks”, graffiti målare och 
punkare. Han menar att ungdomar söker ”det tillspetsade livet” för att få en spännande vardag.31   
 

                                                 
30 Ziehe, s. 157f 
31 Ibid, s. 159 
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Metod 
Min metod under den här uppsatsen har baserats på ett kvalitativt arbetssätt. Enligt Pia Åsbring 
är den kvalitativa metoden lämplig för att studera människors föreställningar och 
erfarenhetsvärld. Hon säger vidare att det som framförallt skiljer den kvalitativa metoden från 
den kvantitativa är att den syftar till förståelse snarare än att förklara och fastställa ”sanningar” 
eller kausala samband mellan orsak och verkan.32 I min undersökning passade kvalitativ metod 
bra då jag inte försökte ge en ”sann” bild av hur studenters identitet kan förändras under tiden 
för boendet på en studentkorridor utan snarare försökte upptäcka tendenser och se generella drag 
över hur sådana identitetsförändringar skulle kunna ske.  Steinar Kvale säger i sin bok att syftet 
med den kvalitativa intervjun är att erhålla beskrivningar av människors verklighet utifrån deras 
tolkning av den mening som olika företeelser har för dem.33 Det här är den främsta anledningen 
till att jag valde en kvalitativ metod. Det är genom informanternas egna utsagor jag har försökt få 
fram materialet för att kunna svara på mitt syfte. Åsbring säger också att man inom den 
kvalitativa forskningen är friare som forskare och här utgår man från forskarens personlighet och 
värderingar. De frågor forskaren tagit fram, den metod som valts och de teorier som utvecklar 
resonemangen kommer att bidra till resultatet och därmed till slutsatserna.34 Anna-Liisa Närvänen 
argumenterar på ett liknande sätt gällande den kvalitativa metoden. Hon säger att det är relativt 
vanligt i kvalitativa studier att teoretiska tankegångar, begrepp och tidigare studier skall ge ett 
sammanhang åt de analyser som man har gjort. Teorin används då för att skapa struktur i 
analyserna och göra dem begripliga. Syftet är alltså inte att tillfoga allmän kunskap utan att utifrån 
analysen tillföra intressanta och relevanta tankegångar.35 Eftersom jag valde ett ämnesområde där 
jag själv har mycket förkunskaper, jag är ju själv student boende i en studentkorridor, och 
dessutom ville att mina informanters utsagor skulle leda analysen och att teorin där skulle ha en 
underordnad roll, så passade kvalitativ metod mig bra.  
 

Planering och Tematisering  
Kvale menar att det första steget och ett av de viktigaste man bör fundera över när man skriver 
en kvalitativ studie är att tematisera och planera sin studie, detta innebär bland annat som jag 
nämnde här ovan att fundera kring vad man vill undersöka och hur man skall ställa upp sina 
frågor. Tematisering innebär att fundera och bestämma den teoretiska grunden som analysen 
sedan kommer att bygga på. Här nämner Kvale tre frågor man bör fundera omkring, nämligen 
vad, varför och hur. Vad innebär vad för slags förkunskap som bör skaffas om ämnet. Varför 

                                                 
32 Åsbring Pia, Osäkra ”sjukdomar” – dilemman och möjligheter. Kvinnliga patienters och läkares erfarenheter av kroniskt 
trötthetssyndrom och fibromyalgi. Stockholm, 2003, s. 26 
33 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 1997 
34 Åsbring, s. 27 
35 Närvänen Anna-Liisa, När kvalitativa studier blir text, Lund, 1999, s. 48 
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innebär att det är viktigt att redogöra för syftet med uppsatsen och frågan hur innebär att 
forskaren skall ha kunskap om olika intervju och analystekniker samt att klargöra vilken av dessa 
tekniker som passar bäst för den valda undersökningen.36 Anna-Liisa Närvänen påpekar också 
vikten av en bra och tidig planering av studien. Om forskaren inte har tänkt igenom sitt val av 
ämne noga finns riken för att han eller hon i efterhand inser att ämnesvalet medförde problem 
och kanske inte skulle kunna genomföras. Närvänen ger exempel på vad man bör tänka på när 
man väljer sitt ämne för att förhindra senare problem. Hon menar att det gäller för forskaren att 
veta till vilken publik den tänkta rapporten skall vända sig, om forskningen är relevant för 
institutionen eller för arbetsgivaren. Om det är ett ämne som är intressant för mig och slutligen 
om det är intressant för det som Närvänen kallar för ”vetenskapliga samhället”.37 Som jag nämnt 
tidigare så var jag intresserad av fenomenet ”studenters påverkan av sitt boende i en 
studentkorridor” Genom att jag upptäckte den tidigare forskning som fanns i form av Maria 
Zackariassons doktorsavhandling som behandlade gemenskaper i studentkorridorer såg jag 
möjligheterna till ett uppsatsämne. Jag fick läsa igenom doktorsavhandlingen för att skaffa mig 
förkunskaper och se hur Zackariasson hade lagt upp sin studie. Efter det funderade jag ut vad jag 
ville undersöka och utvecklade mitt syfte. I det här stadiet ingick också att fundera på och välja 
hur jag skulle gå till väga metodiskt och teoretiskt för att nå fram till mitt syfte.   
 
Närvänen säger att det är viktigt med ett tidigt planerande av hur studien skall genomföras. Här 
är det viktigt att reflektera över öppenhet och känslor. Hon menar att oförberedda situationer 
kan komma att dyka upp under arbetets gång när man jobbar kvalitativt, oförberedda svar, 
reaktioner man inte hade väntat sig.38 För att kunna klara av sådana händelser menar i sin tur 
Kvale att det är viktigt att förhålla sig öppet till situationen, vara ledd av sina frågor men inte 
styrd av dem, i så fall menar han att risken är stor att viktig information går förlorad. Kvale menar 
också att det under planeringsstadiet är viktigt att förhålla sig kring frågor som berör tidsplan, 
antalet informanter som behövs och i vilka samanhang forskaren inte bör intervjua. Forskaren 
bör fråga sig om informationen från intervjun är fördelaktigare än den information som redan 
finns i tryckt form. Är så inte fallet bör han/hon avstå från att intervjua.39 När jag förberedde 
skrivandet av mitt PM funderade jag mycket kring hur studien skulle genomföras. Vid det här 
stadiet var det viktigt att kunna slutföra en färdig planering för hur tillvägagångssättet för studien 
skulle se ut. Jag försökte att tränga in på fältet jag hade valt, skaffa förförståelse och på så sätt 
kunna klargöra mitt syfte och mina frågeställningar.  
 
Enligt både Närvänen och Kvale dyker det alltid upp oförutsedda svar eller händelser men är 
forskaren förberedd kan han/hon hantera dem på ett bättre sätt. Ett sätt enligt Kvale att göra 

                                                 
36 Kvale, s. 91 ff. 
37 Närvänen, s. 19. 
38 Ibid, s. 21. 
39 Kvale, s. 95 ff. 
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detta på är att upprätta en intervjuguide för sig själv. Detta innebär att forskaren samlar sina 
frågor på papper där han eller hon sedan strukturerar upp en mall för hur samtalat kan utvecklas. 
Vilka följdfrågor som kan bli aktuella beroende på vilka svar informanter ger och så vidare. Själva 
intervjun bör enligt Kvale börja med ett samtal där forskaren öppet förklara kortfattat syftet med 
undersökning, vilka rättigheter informanten har, samtidigt är det minst lika viktigt att forskaren 
försöker skapa en trevlig atmosfär och öppna upp sig och i viss mån här kliva ur sin yrkesroll. 
Den här delen är viktig för att få informanten att känna sig trygg i sin roll och kunna svara på de 
frågor som sedan följer på ett tryggt och välbegrundat sätt. Han nämner också några olika typer 
av intervjufrågor som det är bra för forskaren att känna till och förhålla sig gentemot. De 
inledande frågorna bör vara lite allmänna och mer nyfikna på informanten som person. De syftar 
till att få informanten lite mer lugn och trygg i situationen eftersom han eller hon kan vara nervös 
till en början. Efter detta följer olika slags frågor rörande syftet. Det kan vara specificerande, 
sonderande, uppföljande eller direkta frågor beroende på vilka svar som ges. Forskaren har till sin 
hjälp för att behålla fokus på syftet några sätt att utnyttja situationen. Det är genom att ställa 
indirekta och tolkande frågor (så du menar alltså…?), eller genom tystnad, för att få informanten 
på rätt kurs eller visa att informanten gärna får fortsätta att reflektera.40 
 
Jag försökte ha Kvales tankar på öppenhet och känslor i fokus när jag skrev ner mitt syfte och de 
frågor jag sedan ställde under intervjuerna. Det betydde att jag inte ville ha några jag eller nej 
frågor utan syfte och frågor som möjliggjorde många olika individuella svar beroende på 
informanternas egna personliga åsikter, erfarenheter och intresse. För att inte bli ledd av mina 
intervjufrågor vid intervjuerna försökte jag göra de första frågorna inbjudande och övergripande. 
Det gjorde jag genom att fråga allmänna frågor som berörde tidigare bakgrund, intressen och bra 
och dåliga sidor som informanten såg hos sig själv. Jag lät informanten leda samtalet dit han eller 
hon ville och berätta det som de ville delge. Min förhoppning med detta var att i viss mån 
komma ifrån situationen med en forskare och informant och istället skapa en grund för ett 
samtal. Ett öppet samtal där jag förvisso styrde upp och ledde men där jag lät informanten tala 
öppet och beskrivande och där jag fick vara beredd på oförutsatta svar, händelser som kunde 
kräva följdfrågor. Mina intervjuer fortsatte sedan med frågor rörande syftet och för att behålla 
samtalet runt det ställde jag följdfrågor när det behövdes. Slutligen ställde jag återigen en 
övergripande fråga där informanten själv fick bestämma vartåt samtalet skulle leda utan att jag 
bröt in. Jag bad då informanten berätta om ett särskilt tillfälle eller någonting de upplevt som 
speciellt medan de bott i korridoren.  
 

Informanterna 
För att få fram ett antal möjliga studenter att utgå ifrån och sedermera göra ett urval ifrån gick jag 
runt till de olika studentboenden som finns i Norrköping och presenterade mig. Jag förklarade 
                                                 
40 Kvale, s. 117 ff 
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vad jag ville undersöka och frågade om det fanns intresse hos några av de boende att ställa upp i 
en intervju. Intresset var ganska stort, större en vad jag från början hade trott det skulle vara, så 
jag fick fundera på hur jag skulle begränsa mig. Ett första urval gjorde jag genom att titta på hur 
korridorerna såg ut. Jag ville få med olika typer av korridorer i min undersökning, stora, små, de 
med gemensamma kök och de med knappt några gemensamma ytor. När jag valt bort några fick 
jag fram fem stycket korridorer från fyra fastigheter som var relativt olika. På de större 
korridorerna ville jag ha två informanter med då jag kände det kunde vara nödvändigt för att få 
ett bättre helhetsintryck. Då fanns det inte så många våningar kvar att välja på utan jag drog lott 
om tre våningar så jag fick sex informanter. De sista två informanterna fick jag fram i de två 
mindre korridorerna. Jag hade ett antal våningar att välja på så jag valde helt enkelt bara en tjej 
och en kille från två olika fastigheter. I min undersökning genomförde jag sen åtta stycken 
djupintervjuer som alla pågick mellan 45 till 60 minuter vardera. Alla intervjuerna genomfördes 
hemma hos informanterna, valet av plats hoppas jag fick informanterna att känna sig mer 
bekväma, samtidigt gav det mig en möjlighet att bekanta mig mera med de övriga i korridoren 
och prata lite löst om deras boende. Tillsammans gav det mig en klar bild över situationen för 
individen eller individerna i korridorerna. Av mina informanter var fem stycken killar och tre 
stycken tjejer. Jag har med fiktiva namn namngett dem i uppsatsen för att läsaren skall kunna få 
en bättre inblick i vem som säger vad i min analys. Emma, Erik, Julia, Olle, Anton, Emil, Tim 
och Nina är alla runt 25 år och studerar vid olika program vid Linköpings universitet. 
Informanterna är alla födda och uppvuxna i Sverige och kommer från ungefär likadana 
familjeförhållanden. Några av informanterna hade syskon, några hade det inte men i övrigt såg 
det någorlunda lika ut. Två av informanterna hade bott två år i korridoren medan de övriga sex 
hade bott tre år eller längre. Två av informanterna hade bott i en studentkorridor innan de 
flyttade in i sin nuvarande korridor medan de andra sex bodde i föräldrahemmet innan de flyttade 
in. Korridorerna skilde sig som jag nämnt en del åt i jämförelse sinsemellan. Några korridorer 
hade gemensamma duschar medan det i några korridorer fanns duschar på de egna rummen. I de 
två minsta korridorerna fanns inte lika många gemensamma utrymmen. I den ena av dem fanns 
inget gemensamt kök utan det fanns kokvrår inne på rummen, i den andra korridoren fanns ett 
litet kök utan möjlighet att sitta ner så där lagades maten för att sedan bäras in på rummen. I de 
tre stora korridorerna fanns stora gemensamma allrum med gemensamma kök.  
 

Utskrift och transkribering 
Efter intervjun skall forskaren skriva ut sina intervjuer och transkribera dem. För att göra detta på 
ett bra sätt tog jag åter igen del av vad Kvale hade att säga. Han poängterar att detta arbete tar tid 
och för en forskare som inte är van vid situationen kan det vara fördelaktigt att först skriva ut 
några pilotintervjuer som inte är bundna till undersökningen. Dels för att skaffa sig erfarenhet av 
att lyssna på hur intervjuerna är uppbyggda och dels för att höra sin egen röst. Forskaren kan lära 
sig mycket om hur han/hon bör intervjua längre fram genom att lyssna på sig själv. Det kan 
exempelvis vara för att få forskaren att inse vikten av tydliga och genomtänkte frågor, hur 
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följdfrågor leder samtalet, när forskaren bör avbryta eller inte. Hur lång tid arbetet med utskrifter 
tar är förutom forskarens erfarenhet också väldigt beroende av kvaliteten på inspelningen. Det 
underlättar mycket för forskaren om kvaliteten på intervjun är hög och det är något som bör 
beaktas innan forskaren ger sig ut. Detta görs genom att se till att ha en bra utrustning med sig. 
Kvale menar att forskaren själv eller en sekreterare som är insatt bör skriva ut intervjuerna. Dels 
för att de är vana och för att tänka på informantens integritet. Det är också viktigt för forskaren 
att fundera omkring vem som kommer att delges rapporten. Hur stor del av transkriberingen som 
skall utgöra rapporten är viktigt av den anledningen. 41 Jag genomförde själv mina 
transkriberingar. Då jag inte har någon lång erfarenhet av liknande arbetsuppgift så tog det mig 
lång tid, jag ville försäkra mig om att allt blev rätt. Av respekt och tillit till mina informanter ville 
jag inte låta någon annan hjälpa till med transkriberingarna, det förekom namn och 
personuppgifter som jag ville hålla anonyma. Jag fick lyssna igenom banden, vilka för övrigt var 
av väldigt bra kvalitet, flera gånger, för att se så jag inte hade förbisett något. Att transkriberingen 
blev väldigt noggrann gjord var också viktigt då den utgör mitt empiriska material som också skall 
finnas med i uppsatsen.   
 

Analysmetod 
För att kunna ställa upp och strukturera in de olika berättelserna i kategorier var jag tvungen att 
tränga in djupare i dom. Till min hjälp med detta tog jag del av grundad teori. Jag valde en variant 
som har presenterats av Anselm Strauss och Juliet Corbin och jag har valt att presentera den dels 
genom att ge exempel på hur den kan användas genom att titta på Kathy Charmaz arbetssätt och 
dels genom att redogöra för hur Strauss och Corbins arbetsprocessen går till mera utförligt. Min 
förhoppning var att jag genom en grundad teori skulle kunna skaffa mig större förståelse för hur 
berättelserna var uppbyggda och på så sätt kunna analysera berättelserna på ett bättre sätt. 
Fördelen med att använda en grundad teori är att jag kan låta informanterna bestämma mera och 
låta dem få avgöra vad som är relevant att prata om och inte. När man vill undersöka individer 
och vad individer har att säga så funkar grundad teori väldigt bra. Alla individer är olika så därför 
måste man förvänta sig att svaren på frågorna skiljer sig åt från individ till individ. Nackdelen 
med grundad teori kan vara att berättelserna blir uppstyckade och opersonliga. Delar från olika 
berättelser sätts ihop under kategorier och ursprungsberättelsen försvinner. Det går exempelvis 
att jämföra med en narrativ analys där hela berättelsen är det viktiga och detaljerna sekundära 
medan det är tvärt om vid en grundad teori. Den teori jag tidigare presenterat kommer jag senare 
använda i det analyserade materialet att stärka, ifrågasätta eller bygga upp argumentationerna men 
inte leda dem vidare. 
 

                                                 
41 Kvale, s. 147 ff 
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Grundad teori 
Kathy Charmaz presenterar sitt arbete i boken Grounded Theory in practice. Hon ifrågasätter och 
förkastar andra varianter av grundad teori där man går in förutsättningslöst i ett material. De 
innebär att forskaren inte skall ha några förkunskaper utan är objektivistisk. Istället förespråkar 
Charmaz en grundad teori som förespråkas av Strauss och Corbin och som bygger på en 
kunskapsrelativism. Forskaren är medveten om att han eller hon har en förkunskap. Charmaz 
menar att det inte finns några neutrala data eller observatörer. Istället skall man se till vilken 
förkunskap man som forskare besitter och vara medveten om den i sin undersökning. Charmaz 
uttrycker det som att man skall ha ett konstruktivistiskt perspektiv men samtidigt ett kritiskt 
perspektiv för att kunna upptäcka brister och på vilket sätt forskarens förkunskaper påverkar 
materialanalysen. Charmaz med sitt kritiska tänkande menar att det är tolkningen av datan som 
leder fram till kategoriseringen, inte datan i sig själv. På liknande sätt menar hon att analysen ger 
en tolkning av verkligheten, den ger inte en objektiv rapport av den faktiska verkligheten. 
Charmaz ser arbetet med grundad teori som en process. Datainsamlingen sker parallellt med 
analysen av inhämtat material. Det gör att analyserat material behöver arbetas igenom flera gånger 
då nya kategoriseringar uppkommer i samband med det nya materialet. Charmaz ställer sig inte 
negativ för att använda tidigare teoretiska begrepp i sin analys men hon påpekar att det är viktigt 
att begreppen måste vara grundade i det material som för tillfället analyseras. Det betyder att 
vedertagna begrepp inte bara kan ses som slutgiltiga utan de måste kritiskt prövas gentemot det 
nya materialet. Hon menar att det hela tiden är viktigt att vara reflexiv i sin analysprocess. Det 
görs bäst genom att gå igenom materialet flera gånger och att kritiskt ifrågasätta framtagna 
kategorier i ett försök att utveckla dem ytterliggare. 42   
 
Anselm Strass och Juliet Corbin har redogjort i sin bok ”Basics of Qualiatative Research, Grounded 
Theory Procedures and Techniques” för hur analysprocessen kan se ut i arbetet med metoden.43 Att 
arbeta med materialet kallas för att koda det. Koda betyder ungefär den process genom vilket 
man bryter ner materialet i delar för att sedan sammanfoga dem till begrepp och kategorier. 
Kodningen sker stegvis och kallas olika beroende på var i processen man befinner sig. Den första 
och mest övergripande kodningen kallas för öppen kodning. Här gäller det i ett första steg bryta 
ner materialet och skapa begrepp och kategorier. Det innebar att jag först fick läsa igenom mitt 
material noggrant för att få en överblick av vad de olika informanterna hade pratat om. Sen fick 
jag gå igenom intervju för intervju och försöka plocka ut det som jag anade kunde vara relevant 
information för min undersökning. Det var information jag kunde hitta om trivsel, gemenskap, 
konflikter, roller, maktstrukturer och individens personliga förhållande gentemot de boende. Med 
personliga förhållande menar jag informantens individuella relationer till var och en av de 

                                                 
42 Charmaz Kathy, Identity dilemmas of chronically III men, i Anselm Strauss och Juliet Corbin, Grounded Theory in practice, 
California, 1997, s. 35-57 
43 Strauss Anselm, Corbin Juliet, Basics of Qualiatative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, 1990, Del 
1 och 2 
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boende. För att veta hur jag enklast skulle få fram relevant information följde jag rådet från Strass 
och Corbin. De säger att forskaren skall försöka distansera sig och sina förkunskaper från 
materialet så gott det går. Jag kände att det var ganska svårt att distansera mig från 
informanternas material då jag själv är student och har vid ett tidigare tillfälle bott i korridor. Jag 
försökte att inte tänka på min situation och mina erfarenheter när jag läste igenom materialet utan 
fokusera på vad mina informanter hade sagt. Ibland blev det så att man kom på sig själv med att 
sitta och jämföra informanternas resonemang med hur jag själv hade upplevt en liknande 
situation men jag försökte då vara noggrann och eftertänksam så att jag inte fick med några 
sådana reflektioner i min kodning utan tänka på att bara utgå från det materialet jag fått från mina 
informanter. Genom att ställa upp frågor som man söker finna svar på är det lättare att fokusera 
på vad materialet i sig har att säga. Några frågor som man kan ställa till materialet och som jag 
försökte arbeta efter var vad händer i texten? Vilka aktörer finns det? Hur ser relationerna eller 
interaktionen ut? I vilka olika sammanhang befinner sig texten? Varför, när var och hur sker det 
som sker? Genom att hitta svaren på de här frågorna kan du ge egenskaper åt dina kategorier. 
Den här delen av arbetet skall enligt Strass och Corbin ses som en preliminär analys. När man har 
kategoriserat och strukturerat upp sitt material skall man jämföra kategorierna sinsemellan, 
dessutom skall man tränga in lite djupare i kategorierna för att försöka hitta preliminära 
underkategorier. Exempel på underkategorier till en kategori som rör ett fenomen eller en 
händelse skulle kunna vara aktörer, följder, kännetecken osv. När jag hade sorterat ut en mängd 
delar så försökte jag samla ihop allting och dela in det i grupper där varje grupp innehöll de delar 
som passade ihop. Exempelvis en grupp som behandlade interaktion på en kompisnivå och en 
annan grupp som behandlade interaktion på en mera nära intim nivå. I varje grupp försökte jag 
hitta vad som var specifikt och vad som skilde grupperna åt. Det var som jag nämnt ovan olika 
aktörer, följder och kännetecknen jag tittade på. I kategorin interaktion på en kompisnivå var det 
aktörer som hälsade på varandra i korridoren men som för övrigt inte umgicks. Följden av en 
sådan interaktion blev ganska opersonlig och distanserande. Kännetecken för en sådan 
interaktion är att individerna hälsar på varandra, pratar lite om vardagliga saker i allrummet men 
de umgås inte privat, de går inte in i varandras egna rum och de går inte till varandra och ber om 
hjälp om det inte är nödvändigt.  
 
Nästa steg i analysen kallas för axial kodning. Nu skall forskaren försöka jämföra kategorierna 
mera noggrant. Kategorierna skall delas in i grupper där alla kategorierna inom samma grupp skall 
vara länkade till varandra. När forskare skapar dessa grupper är det viktigt att kontrollera 
kategorierna i dem gentemot det ursprungliga materialet, alltså transkriberingarna, så kategorierna 
inte tilldelas en annan betydelse än vad data rymmer. Jag försökte ställa kategorierna mot 
varandra för att se likheter och skillnader. Exempelvis hade jag två kategorier som handlade om 
nästan samma form av konflikt och när jag tittade närmare på vilka aktörerna var, vilka följderna 
blev och hur konflikten såg ut så insåg jag att de kategorierna egentligen hörde ihop så de fick 
bilda en ny gemensam kategori. Jag gick igenom kategorierna och försökte länka ihop de 
kategorier som på ett ungefär hörde ihop. Exempelvis länkade jag samman de kategorier som 
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handlade om olika former av interaktion eller som jag nämnde olika former av konflikter. När 
kategorierna är indelade i grupper är det dags för att slutföra identifierandet av egenskaper, 
mönster och villkor för varje kategori. Det här hjälper till att strukturera upp rubriker och 
underrubriker och se hur de är länkade gentemot varandra. I mitt fall innebar det att jag försökte 
titta noggrannare på de grupper jag fått fram som innehöll ett antal kategorier. Jag försökte se 
vilka egenskaper som grupperna innehöll genom att se på egenskaperna för varje kategori. 
Exempelvis tittade jag på vilka olika egenskaper det fanns hos de olika grupperna för interaktion. 
Vilka följder olika former av interaktion fick, hur individer agerar gentemot andra i olika former 
av interaktion. En student som har en väldigt nära relation till en annan student i ett 
studentboende agerade på ett visst sätt en vad en student i en kompisrelation gjorde. Analysen 
avslutas så med en selektiv kodning. Nu gäller det att hitta en kärnkategori till vilken alla andra 
kategorier kan relateras. Kärnkategorin är ofta kopplat till ditt syfte eller till dina frågeställningar. 
Efter det skall alla andra kategorier och grupper placeras ut i den ordning de är länkade till 
varandra. Exempelvis kärnkategori > grupp innehållande ett specifikt fenomen > underkategorier 
i gruppen som är länkade till fenomenet, typ aktörer, egenskaper, följder och så vidare. Här i den 
slutliga selektiva fasen så gav jag namn åt mina grupper. Jag kallar mina grupper för teman då de 
innehåller kategorier som skiljer sig lite åt men som behandlar samma fenomen. Min kärnkategori 
är alltså kopplat till mitt syfte och jag döpte den till påverkan och förändringar hos studenter i en 
studentkorridor. Sedan följde mina grupper eller teman som jag namngett. Namnen på grupperna 
fick sedan fungera som namn på mina rubriker i analysen. De olika grupperna döpte jag till 
studenter och ungdomskultur, korridorsmiljö och korridorsliv, det sociala umgänget, interaktion 
på olika sätt, den hierarkiska ordningen, konflikt och anpassningssvårigheter och slutligen 
individen kontra kollektivet. Varje grupp innehöll slutligen ett antal kategorier vilka jag utgår ifrån 
i analysen.  
 

Forskningsetiska överväganden 
SLS står för Svensk Lagsamling och den finns att hitta på Internet på sidan www.notisum.se . 
Svensk Lagsamling innehåller samtliga nu gällande författningar som givits ut i Svensk 
Författningssamling (SFS). Lagen 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor 
är klar över vilka regler som gäller vid forskning och intervjusituationer. Bland annat säger lagen 
att forskningen bara får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet. Det 
innebär att det är viktigt med sunt förnuft. Forskaren får aldrig glömma informantens integritet 
och rätt till självbestämmande. Det handlar också om att hålla de löften forskaren har med 
informanten. Lagen säger också att forskning inte får godkännas om det förväntade resultatet kan 
uppnås på ett annat sätt som innebär mindre risker för informanterna och deras hälsa, säkerhet 
och personliga integritet. Det betyder alltså att om det förekommer en konflikt som jag som 
forskare är intresserad av att veta mera om för det skulle vara relevant för mitt syfte så måste jag 
fundera på hur jag kan får reda på mera och samtidigt åsamka de inblandade så lite skada som 
möjligt. Exempelvis genom att prata direkt med de berörda individerna, och om de känner att de 
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inte vill prata om det med andra, i så fall låta bli att intervjua människor som bevittnar konflikten 
men som inte är direkt berörda av den. En annan viktig aspekt är informantens rätt till 
information. Lagen säger bland annat att informanten skall informeras om målet för forskningen, 
hur forskaren övergripande har lagt upp sin plan för att nå dit och vilka metoder forskaren har 
tänkt använda sig utav. Det är också viktigt att forskaren informerar om vilka risker och följder 
som kan tänkas uppkomma i och med informantens medverkan. Om forskaren inte jobbar 
ensam utan är utsänd av någon som leder hela forskningen så är det viktigt att informanten får 
veta vem det är som är huvudman. Dessutom är det viktigt att forskaren informerar om att 
medverkan är frivillig, informanten kan när som helst säga stopp eller avbryta intervjun om det 
inte känns bra. Slutligen måste även informanten ha gett sitt samtycke till forskningen. 44  
 
Det betyder alltså att jag som forskare var tvungen att informera min informant innan själva 
intervjutillfället om syftet med min undersökning och hur jag skulle komma att gå tillväga och, 
som jag nämnde i stycket ovanför, de rättigheter informanten hade. Att tänka etiskt när man 
forskar är ibland enkelt, ibland svårt. Som jag nämnde innan måste man ha respekt och sätta 
värde på de inblandades integritet och självbestämmande, gör man det som forskare så brukar 
forskningen bli etiskt genomtänkt. Sen så är det viktigt med personlig reflektion. Om forskaren 
hela tiden funderar omkring materialet och har en klar uppfattning om vad forskningen skall leda 
fram till, och samtidigt har delat med sig av den uppfattningen till sina informanter, skall 
forskningen kunna gå att sköta på ett professionellt och tillfredställande sätt.  

                                                 
44 http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM 
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Analys 

Studenter och ungdomskultur 

Äldre och yngre studenter 
För mina informanter var det till en början ganska naturligt och självklart att identifiera sig som 
ungdomar. Likaså identifierade de sig oproblematiskt till sin roll som student. Efter hand märktes 
dock att det inte alltid var så självskrivet att identifiera sig som ungdom. Framförallt märkte jag 
det när ”äldre” studenter jämförde sig med de ”yngre” nya studenterna. De ”äldre” studenterna 
befann sig i ett vägskäl. De kände sig gamla gentemot de nya studenterna men de kände sig för 
unga för att kalla sig vuxna. Även om åldersskillnaden inte var så stor så betraktade de studenter 
som studerat några år de nya studenterna som märkbart yngre. 

 
Men ändå känns det som att nu börjar det, nu börjar jag närma mig vuxenvärlden medan när 
jag kom hit så gick jag ifrån ungdomsvärlden. /Erik 

 
Ja när jag började så betraktade jag mig själv som ungdom, men… nu börjar jag ju… nu känns 
det som om jag försöker avsluta mina studier och då ta klivet över i vuxen världen. På sätt och 
viss, men samtidigt är det ju ett stort steg att flytta hemifrån och få ta eget ansvar så det… 
det… är ju ... men det känns som ett mellansteg på något sätt från ungdom till och bli vuxen. 
Och studera och bo i korridor för jag... det är ändå inte riktiga vuxenlivet med helt egen bostad 
/Olle 

 
Studenttiden innebär mycket eget ansvar. Som student måste man planera sina studier och sin 
vardag själv. Disciplinen och kraven på studenterna att själva ta ansvar för sin tid och som Olle 
säger, det faktum att de ännu inte har inträtt den typiska vuxenvärlden med hus, arbete och familj 
gör att de känner sig ha hamnat lite i kläm. En vanlig kommentar hos flera av informanterna är 
att man som student är någonstans i gråzonen mellan ungdoms – och vuxenvärlden.  
 

För att student då är man någon slags mellanting, det är inte vuxenlivet och man har jobb, och 
man har barn och så tänker jag, då är man vuxen. /Olle 

 
Eftersom man lever så speciellt så tycker jag att man eftersom man bor i korridor så upplever 
jag, känns det ändå att jag är, inte är vuxen, för att jag blir behandlad, jag blir inte riktigt mött 
som vuxen av vaktmästare o liknande. Men det är väl också att det är så speciellt att man inte 
har kommit in i arbetslivet o att man möter i sin omgivning människor som inte beter sig som 
vuxet. /Emma 

 
Verkligen. Det är liksom, det känns som att många som jobbar med studenter, alltså med 
studentbo och sånt där , de ser oss som barn, som dom bara liksom kan liksom, det var annat 
när jag bodde t.ex. i lägenhet, då var det inte samma slags bemötande som med det är här, då .. 
ja.. det var än gång som de knackade på här och för min dörr var öppen och sa åt mig att städa 
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på balkongen för att det var en sån röra där ute men jag hade inte varit med , jag skulle aldrig 
ställa till med en sån oreda för att jag är inte , jag är liksom ordningsam och då fick jag ta 
skiten. /Emma 

 
Maria Zackariasson såg samma sak i sin studie och menar att svårigheterna med att passa in delvis 
kan förklaras med att studenter för det mesta umgicks med andra studenter i miljöer som var 
studentdominerande. Efter hand märkte Zackariasson att äldre studenter oftast tog avstånd från 
gemensamma studentaktiviteter för att istället umgås med studenter som hade studerat ungefär 
lika länge. Hon fick reda på att äldre studenter ansåg att studentaktiviteter mest besöktes av unga 
studenter och i det sällskapet kände de sig inte hemma. De kände sig färdiga med studentlivet 
men ännu inte klara för vuxenvärlden. Det här resonemanget av Zackariasson har jag tidigare 
presenterar mera utförligt under avsnittet ”tidigare forskning”.45 Att frihet och rörlighet är viktigt 
för studenter kan man ana hos studenten Erik.  

 
Ja nu vill jag mest bli klar. Men... tidigare var det ju väldigt mycket roligt och roa sig och så, jag 
var väldigt engagerad i studentpuben till exempel… det känns som att det är en period då man 
kan ha, engagera sig i det man känner för, i och med att man inte har så mycket att ta ansvar 
för, tycker jag. /Erik 

 

Det ökade ansvaret 
Föräldrahemmet symboliserar en trygghet där föräldrarna är de vuxna som ungdomar kan förlita 
sig på. När ungdomarna så flyttade in i ett studentrum innebar det ett eget ansvar. Studenterna 
fick nu ansvar för sig själv, för sin matlagning, städning och så vidare. En rolig parantes om just 
detta kan jag hämta ifrån Maria Zackariassons studie. Hon har redogjort för när hon upptäckte 
att några studenter tog med sig sin tvätt hem till sina föräldrar och kom tillbaka med mat som 
föräldrarna hade lagat åt honom/henne. På så sätt kunde studenterna fortfarande känna sig som 
ungdomar och överlämna vuxenansvaret till mamma och pappa. 46 Jag fann en tendens hos en 
informant som påminde om det som Zackariasson beskrev. 
 

Javisst var det nåt som var helt nytt. Jag hade ju… hade ju inte… skött mig själv speciellt 
mycket och första terminen åkte jag ju hem mer eller mindre varenda helg. Hemma väldigt 
ofta, så, så att… visst blev det väldigt mycket nytt och sköta sig själv men det är ju ett steg i sin 
personliga utveckling så att det är ju väldigt nyttigt också. /Erik 

 
De studenter som tog sitt eget ansvar upplevde i flera fall det ökade ansvaret och den större 
valfriheten jobbig men samtidigt utvecklande. När mina informanter berättade om hur de kände 
av ansvaret så kunde jag ana att det i en del fall var jobbigare än de ville berätta. Det hade hänt att 
ansvaret och kravet på att klara sig själv hade lett till att informanter mått dåligt och frammanat 

                                                 
45 Zackariasson, s. 45f 
46 Ibid, s. 75f 
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ångest och oro. Detta hade främst skett i den allra första tiden men successivt försvunnit då 
informanter vant sig vid situationen. Ansvaret som det innebär att bosätta sig ensam i en korridor 
kan leda till att informanterna upplever att de tvingades ta det ansvar som de egentligen anser 
tillhör vuxenvärlden och på så vis tvingas bli vuxna innan de känner sig redo. Samtidigt och 
framförallt känner studenterna ändå att de ökade kraven i form av ökat ansvar och ökad valfrihet 
som de får under studietiden ger dem möjlighet att utveckla sig själva och upptäcka nya 
erfarenheter. Olle och Emil pratar om hur dom har utvecklats. 
 

Ja. Alltså, man skall ju vara, man skall ju ta hand om sig själv och man får ju planera sin tid 
mycket själv. Då kan man ju lätt bli lite lat. Jag känner dock att jag är väldigt vuxen på väldigt 
många områden men just kanske inte typ har varit vuxen när det gäller studierna. /Olle 

 
Man lär sig nytt hela tiden. Ja, så är det ju självklart. Man lär ju träffa massa olika folk, inte bara 
genom korridoren utan det är ju liksom hela tiden. Men… man väljer ju hela tiden själv vilka 
man vill umgås med och vilka man vill ja ha mer tid med helt enkelt. /Emil 
 

Det måste finnas tid för mer än studier 
I min studie har jag försökt få studenterna att berätta vad de anser vara viktigt att hinna med som 
student och vad de tycker att studenttiden bör innehålla. Nästan alla mina informanter var 
överens om att det måste finnas mera i vardagen förutom studierna. Det måste finnas tid för 
vänskap, engagemang i intressen utanför skolan och tid för fester. Olle, Erik och Anton berättar 
om vad de tycker är viktigt förutom studierna. 
 

Nya vänner, eller vänner liksom, några av dem kommer man ha för livet faktiskt. /Olle 

 
Jag tror att man behöver det för att må bra. Om man … bara pluggar så… nej jag tror att man 
missar någonting socialt då, sen behöver man kanske inte engagera sig så mycket men du 
behöver, jag tror du behöver någon form av aktivitet vid sidan om i alla fall. /Erik 

 
Jag tycker man bör ha ganska kul också. Visst man har inte så mycket pengar och ha kul för 
men man får ändå för det lilla man har. /Anton 

 
Det kan vara att gå ut och festa. Det kan vara bara vara social och så liksom, man behöver inte, 
inget speciellt, man kan försöka ha roligt medan man kan. Liksom, man är ju ändå ung nu 
också, man kanske inte alltid kan göra allt sånt i framtiden. /Anton 

 
Samtidigt är Julia och Olle noga med att poängtera att studierna ändå måste komma i första hand 
 

För mig är det mycket att plugga, eftersom att det är det liksom vill eller jag… vill ju … få min 
utbildning och så där, ee men sen tycker jag ju också att det är väldigt skön tid egentligen. Just 
därför att man kan lägga upp sin tid lite som man vill, man har ju basgrupper och sånt där som 
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är obligatoriska, och seminarier och tenter och sånt där men… men föreläsningar, ja visst men 
går ju på dom men… det känns ändå på något sätt att du själv styr det lärandet. /Julia 

 
Det innebär att, för min del att ha… att jag borde studera, jag har som mål att studera fyrtio 
timmar i veckan. Men det blir ju knappast det om man planerar, om man planerar väldigt 
mycket av sin tid. Och även innebär att involvera lite grann i studentlivet, i alla fall de första 
åren, nu är ju jag på väg ut så att… det är studentlivet, det är studentgrejer som händer som jag 
känner att jag inte har så stor del i. /Olle 

 
Ziehe pekar på tre kulturella tendenser, nämligen subjektivering, ontologisering och estetisering. 
Subjektivering innebär en starkare längtan efter att uppleva närhet och en ökad önskan att få 
uttrycka sig och delge sina tankar och känslor. Att bosätta sig i en studentkorridor med okända 
människor är också ett tecken på en subjektivering. Den här tendensen har jag sett utryckas klart i 
min studie, nämligen en önskan om att träffa nya människor och skapa nya kontakter. Emil 
berättar om hur viktigt det var att träffa nya människor.  

 
Studenttiden är inte så jätteviktig i sig utan det är mera den här brytningen som är 
runtomkring? Ja, börja på nytt liksom, träffa nytt folk och ja träffa nytt folk helt enkelt. /Emil 

 
Ontologisering innebär jakten efter en mening eller fokusering mot ett uppsatt mål med livet. 
Ziehe menar att det unga fruktar idag är en förlust av en mening, bristen på ett fokus med sitt liv, 
därför är en ontologisering viktig. Som student har individen en klar fokusering framför sig, 
slutmålet är att erhålla en titel som skall leda studenten i sina val längre fram i livet. Så även om 
studenttiden är en tid med många nya valsituationer och en omtumlande tid så är det också en tid 
där de unga känner sig trygga. De har fått ett fokus med sina liv och de ser att de har någonting 
att sträva mot. Olle talar gärna om hur viktigt studierna är för honom. Att studera ger Olle ett 
fokus vilket i sin tur ger honom en trygghet.  
 

Det innebär att, för min del att ha… att jag borde studera, jag har som mål att studera fyrtio 
timmar i veckan. /Olle 

 
Slutligen pratar Ziehe om en kulturell tendens han har valt att kalla för estetisering. Estetisering 
innebär ett försök till ett förskönande, ofta innefattar det också ett avståndstagande från det 
normala och lämpliga. Att följa de rådande normerna kan leda till tristess och leda. Spänningen 
får de unga genom att förkonstla vardagen. Ziehe tar som exempel upp alternativa livsstilar som 
blir allt mer populära bland yngre.  Det kan handla om musik, kläder eller bruksval. Jag har i min 
studie hört studenter som antytt att det är något speciellt med just studenttiden. Att det finns 
oskrivna normer om vad just studentlivet innebär, s.k. studentgrejer. Det rör sig oftast om fester 
eller ett speciellt sätt att leva.47  
 
                                                 
47 Ziehe, s. 154f 
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Och även innebär att involvera lite grann i studentlivet, i alla fall de första åren, nu är ju jag på 
väg ut så att det är studentlivet, det är studentgrejer som händer som jag känner att jag inte har så 
stor del i. /Olle 
 
Att det skall vara jävligt mycket fester. /Emil 

Olle och Emil antyder att det finns s.k. studentgrejer, aktiviteter som är förknippade med 
studenttiden som är viktiga. I Olles fall känner han att studentgrejer är viktiga främst de första 
åren som student. Emil menar att en av de här studentgrejerna är festandet. Festandet är ett sätt 
för studenterna att koppla av från sina studier och göra något utöver det vanliga. Spänningen som 
finns kring förberedandet och utförandet av festerna gör vardagen roligare. 
 

Korridorsmiljö och korridorsliv 

Nyinflyttad i korridoren 
Jag har märkt att hur de nyinflyttade i en korridor uppfattar sitt hem beror på flera aspekter. 
Genom Tim och Julia kan man se att de påverkas till viss del av sina på förhand antagna 
förväntningar av att bo i korridor.  
 

Jag förväntade mig ganska mycket socialt umgänge, ganska mycket korridorsaktiviteter tror jag. 
E… och jag förväntade mig att träffa ganska mycket nytt folk och vad skall man säga. Nej men 
mycket nytt folk om man säger, ja ombyte där i umgängeskretsen. /Tim 

 
Eftersom att jag bodde med 36 andra personer förut, eller 40 tror jag vi var, eller nåt sånt där. 
Och vi umgicks väldigt tätt, så hade man ju jättestora förväntningar på att det skulle vara 
likadant här. /Julia 

 
Dessutom påverkas studentens upplevelser den första tiden av förhållandet gentemot de övriga i 
korridoren, exempelvis hur mycket en individ reflekterar över andras intryck av honom eller 
henne men också hur gruppens struktur ser ut. Anton beskriver sin situation. 
 

Precis, i början var jag ganska tillbakadragen, eftersom att det var så mycket folk här så då ville 
man inte tränga sig på men efter ett tag, man träffade ju fler och fler folk och sen förstod man 
det är liksom inte dom som skall komma till mig, det är jag som får komma till dom istället. 
/Anton 
 

Maria Zackariasson säger i sin avhandling ungefär samma sak nämligen att i princip alla 
deltagarna i hennes studie tydligt minns de första intryck de fick av korridoren. Det menar hon 
kan ses som en följd av de omfattande förändringar det innebär att flytta in i ett nytt hem och i en 
ny grupp i en studentkorridor. Likaså menar Zackariasson att även kollektivet i korridoren 
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påverkas när en ny medlem flyttar in. Dynamiken och interaktionen förändrar struktur och inre 
grupperingar vilket påverkar alla boende.48  
 
En annan aspekt jag har upptäckt hos de nyinflyttade är hur viktig den fysiska miljön är. 
Framförallt är det det egna rummet som studenterna reflekterar över men även korridoren i stort. 
Erik och Nina får beskriva sina första reflektioner över rummet. 
 

Rummet, rummet kändes bra mycket bättre, samma storlek men det kändes större för det gick 
att utnyttja bättre, mindre korridor så att det vart liksom lättare att hålla kontakten med folk, 
… ja bättre stämning helt enkelt. /Erik 

 
Jag minns jag fixade, jag tror att de lämnade mig ganska så mycket ifred först, första dagen. Då 
höll jag på fixa själv och kände mig väl lite utlämnad för att, nu skall jag bo här ganska länge 
och vad skall jag göra, jag tänkte på en massa såna saker, sen så var det ganska mysigt och 
trevligt och så där o fixa och greja med hur man skulle ha det i rummet. /Nina 

 

Att trivas är viktigt 
De som har bott en stund i en korridor värderar sitt boende olika beroende på tillfälliga 
omständigheter. Ett exempel på en omständighet som får de boende att trivas eller inte är hur de 
gemensamma utrymmena i korridoren ser ut att skötas. Erik hade mycket reflektioner kring 
ordningen i de gemensamma utrymmena då de var viktiga för honom. För Anton är ordningen 
inte lika viktig och han har ett mer avvaktande förhållande gentemot städningen i korridoren.  
 

Nu bodde jag på en annan korridor, Bollen, innan jag flyttade hit… den trivdes jag väldigt bra 
på, de första veckorna… e… sen flyttade de som jag trivdes med ut illa kvickt och kvar vart de 
som inte verkade klara av att sköta ett kök för fem öre. Och då var det inte kul längre för då 
blev jag.. det blev i princip jag som städade och de andra brydde sig över huvud taget inte. Inte 
bara det att de var dåliga utan folk verkade skita i det fullständigt. E… så jag flyttade hit efter 
några månader bara och här har jag ju trivts bra mycket bättre. Det är ju mindre korridor så det 
är ju lättare och liksom, är det någon som liksom spårar ur så... så liksom blir det ju mera 
personligt och det sätter mera press på den personen tror jag. /Erik 

 
Så man kommer fram till ganska mycket att det är svårt att hålla rent när man, det är mycket 
folk liksom det, man får helt enkelt räkna med helt enkelt att folk, det alltid kommer att vara 
någon som inte städar och sköter sig som man skall göra riktigt. /Anton 

 
Hur pass bra studenterna trivs i korridoren beror också på vilka som för tillfället råkar bo där. 
Erik tycker det är roligt när det är människor som stannar kvar en längre tid och det inte blir så 
mycket nya in och ut flyttande i korridoren. Erik menar också att det funkar bättre med studenter 
som tidigare har bott på en annan korridor. De vet hur allting brukar fungera och de vet vad de 
                                                 
48 Zackariasson, s. 88 
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ger sig in på. Anton gillar när det har varit studenter från andra länder boendes i korridoren. Vid 
det tillfället jag träffade Anton fanns det dock bara svenska studenter i korridoren. 
 

Sen, det är inte riktigt lika mycket… snurr på folk här. Det känns som att folk som, det är inte 
så många som flyttar hit, eller alltså… förut har det varit så att många som har bott här har 
tidigare bott på en annan korridor. Så de vet vad de ger sig in på när de flyttar hit och de flyttar 
hit för att de vill ha en annan korridor. /Erik 

 
Men det roligaste är att träffa folk från olika länder det har i och för sig varit riktigt skoj. 
/Anton 

 
Jag tycker det verkar som studenterna får en mer negativ syn på boendet i en korridor desto 
längre tiden går. Erik och Anton kopplar ihop den negativa känslan till att vänner flyttat ut från 
korridoren och nya människor flyttat in.   
 

Jag tror nästan, man blir, blir… nästan mer negativt inställd ju längre man har varit för man… 
man fastnar för de tillfällen när allting funkar bra och det är olika tillfällen olika saker funkar 
bra. Så att… nu tycker jag till exempel det är lite tråkigt att det inte är lika socialt som det har 
varit andra perioder, så att… och folk flyttar o nya kommer, visst man saknar ju de som man 
trivdes ihop med. /Erik 

 
Ja det är ju, det blir ju oftast så om man bor kvar att det blir ju alltid, det blir ju tråkigt när folk 
flyttar som man känner sen kommer det nya, ja men det här är ju inte alls lika bra som det var 
förut med de gamla kompisarna men sen lär man ju känna dem så. /Anton 

 

Lärdomar och reflektioner från tiden i en studentkorridor 
Jag bad informanterna berätta om vad de tror att tiden på studentkorridoren har lärt dom eller 
om det finns något speciellt de tror att de kommer att bära med sig efteråt, någonting som har 
förändrat dem under tiden. Nästan alla var inne på samma sak, nämligen hur mycket man som 
individ tvingas visa hänsyn och lära sig ödmjukhet.  
 

När man bor så här så träffar man, man lever ganska nära på folk, så folk har väldigt 
annorlunda uppfattningar så att, ibland kan man bli förvånad att det finns folk som tycker så 
annorlunda. /Erik 

 
Jag tror att man lärt sig väldigt mycket, just det här med att kompromissa. /Julia 

 
Du kommer aldrig att få jättestädat överallt även om du vill ha det så du måste kompromissa 
du måste ha tålamod så du måste liksom kunna… man lär sig att kunna… umgås med alla 
människor. /Olle 
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Det är väl mycket det där att det är viktigt att vara solidarisk och, och... tänka på vad andra 
tycker och uppfattar... /Tim 

 

Det sociala umgänget 

Den högt värderade gemenskapen 
Jag märkte att en sak som lockar människor till att flytta in i en studentkorridor är det speciella 
sociala umgänge som hos informanterna förväntas råda där. Att miljön är viktig för individen kan 
vi se hos bland andra Goffman. Som jag nämnt innan så menar Goffman att miljön är viktig för 
att en trygg personlig identitet kan konstrueras och den är viktig för välbefinnandet.49 Mina 
informanter berättar att gemenskapen ger dem trygghet, glädje och närhet. Korridoren fungerar 
alltså som en plats där de boende kan utvecklas och finna gemenskap. 
 

Alltså det blir alla hälsar på alla ser man någon som man inte känner igen så frågar man vem 
det är å så har det väl alltid varit här tycker jag. Jag tycker, uppfattar alltid att det är om det är 
någon som man inte vet vem det är så hälsar man på den även om det kanske är pinsamt för 
man har hälsat på dem förut visar det sig. /Olle 

 
Det finns alltid någon i närheten, det finns alltid någon att snacka med. /Emil 

 
Jag tycker det är väldigt mycket bra gemenskap och… nej, ja det är en toppenkorridor. Det blir 
som en stor familj. /Emil 

 
Alla har ju rätt att göra sitt men bor man i korridor tycker jag att man skall vara social o vilja 
lära känna mer människor. /Tim 

 
Den högt värderade sociala gemenskapen är också det som får folk att stanna kvar längre än vad 
de hade tänkt från början. Tidigare skrev jag om Stier och om gruppens betydelse. Dels så ger 
gruppen känsla av samhörighet och gemenskap dels definierar den också skillnader mellan oss 
och dem. Gränsdragningarna skapar en mening och en stabilare identitet, gränsen förklarar vilka 
vi är och vilka vi inte är.50 Hos mina informanter känns det här igen då de pratar om hur viktigt 
det är att komma in i gemenskapen. Det skapar en känsla av ”vi” i korridoren mot dem andra, de 
som inte bor här. Korridoren representerar ett hem, en definierbar avgränsad plats där vissa 
utvalda får vistas. Nina och Julia berättar om deras syn på gemenskapen i korridoren. 
 

Jag har bott in mig o lärt känna människorna bättre. Speciellt då, de andra har flyttat men P har 
jag lärt känna väldigt, väldigt bra. Och det är väl det som, som gör att jag inte flyttar. Delvis. 
Det finns en rad andra orsaker också men, men han hade jag aldrig lärt känna om jag inte hade 

                                                 
49 Goffman, s. 65 
50 Stier, s.58 
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flyttat hit och kommit så pass, eller lärt känna varan så pass bra så att det känns som en väldigt 
positiv sak. Och som gör att jag känner mig hemma, och jag känner att jag kommer hem till, 
inte bara till mitt rum utan jag kommer hem till korridoren. /Nina 
 
Det känns ibland som att man liksom… det känns mer som att man är en familj.3 
Att man kommer hem och sen så är det folk här, man pratar med de som är här och, det är 
liksom inte någon mer. /Julia 

 
Endast möjligheten att kunna gå ut i köket och ta en kopp kaffe och där hitta någon att umgås 
med ses av Erik som någonting mycket positivt. Det krävs ingen planering, inga telefonsamtal 
utan det är enkelt att hitta ett socialt umgänge. Olle framhåller också att det är ganska enkelt att 
komma in i gemenskapen. 
 

Men efter sommaren så förstod jag att jag skulle bli här ett tag så då var jag lite mer tvungen att 
komma in i gänget lite. Då kom man in i gånget ganska fort. /Olle 

 
Tidigare var det, ja inte något organiserat men däremot har det varit, när det varit fler 
kaffedrickare om man säger så, så har det ofta varit gemensamt kaffe, så när man sätter på en 
kanna, då säger man till, i alla fall de som har dörren öppen. Att nu är kaffet igång men har 
man, så att… och då blir det ju… ja snack över kaffekoppen så men… inte organiserade grejer, 
middagar och sådana där saker, för det har inte varit speciellt ofta. /Erik 

 

Den boendes engagemang avgör kvaliteten på den sociala miljön 
Jag upplevde att kvaliteten på den sociala miljön i en korridor beror på studenterna som bor där. 
Det sociala utbytet kan variera i kvalité i och med att folk flyttar ut och nya flyttar in. Om några 
av de boende har valt att inte dela gemenskapen i korridoren utan sökt sina bekantskaper någon 
annanstans får det en effekt på de övriga i korridoren. Anton, Nina och Emma berättar att de blir 
påverkade av om grannarna engagerar sig eller inte. 
   

Men ändå, ju fler folk det brukar ju bli roligare. /Anton 

 
Det har varit någon gång att det har kommit folk ut och lagat mat, vad det nu är, jättesnabbt 
och sen in på rummet med maten och då undrar man om det är jag som är i vägen, varför kan 
de inte sitta här ute eller, eller varför bor de i korridor över huvud taget och då, då kan man 
undra lite grann, och då, jag vet inte men det får mig att känna mig lite konstig i alla fall. /Nina 

 
Ja, det är ju de som… som är ute mer och som är beredd på att prata som är mer öppna sen är 
det ju vissa som jämt äter på sitt rum till exempel… och… då blir det ju inte så mycket att man 
pratar med dem heller, om de har dörren öppen så är det mycket lättare, då pratar man mer. 
/Emma 
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Vad som verkar vara en oskriven regel när man bor i en studentkorridor är förhållandet till 
stängda och öppna dörrar. Är dörren öppen är det fritt fram för alla att bara kliva på men om 
dörren är stängd så vill personen vara ifred eller i alla fall ge sitt godkännande innan någon får 
komma in. Erik och Anton beskriver sin syn på förhållandet öppna och stängda dörrar. 
 

Så har det, det alltid varit, liksom är dörren öppen, då är det bara att kliva in, är den öppen med 
en glipa ja då knackar man innan man klampar in och är den stängd ja då, vill man något får 
man knacka och se om någon öppnar liksom. /Erik 

 
Det påverkar ju stämningen väldigt mycket om det är, ja många dörrar som är öppna eller om 
många dörrar är stängda. För… eller … är väldigt många dörrar stängda då blir det ju lite som 
att bo i ett hyreshus, att man känner inte varandra utan… visst man bor nära, man delar liksom 
kök och så men ändå det blir ju… det blir inte den speciella korridorskänslan utan man blir 
bara grannar… medan är det öppna dörrar blir det ju tämligen tajt grupp. /Erik 

 
Det är också det som är bra i korridoren att man vill man vara sig själv kan man gå in på sitt 
rum, vill man vara social är det bara att gå ut o sätta sig så är det alltid någon där. /Anton 

 
Jag märkte i samtalet med mina informanter att många av dem relaterar till trygghet på något sätt 
i sin beskrivning av sin situation i korridoren. I de flesta fall på ett positivt sätt om umgänget 
fungerar bra och de boende upplever en öppen och social miljö. Då verkar det som att det kan 
uppstå en värdegemenskap där individer känner tillgivenhet för varandra. Korridoren blir ett 
ställe att bo i men också och kanske i första hand en trygg plats för individen och en plats för 
samhörighet. Julia talar om hur hon har förändrats och blivit mera social och öppen tack vara 
gemenskapen i korridoren. 
 

(Julia) För att nu känner jag mig väldigt bekväm och har gjort det i flera år.. eller.. sen jag kom 
hit... Så… det, jag är social och liksom öppen så, men innan jag flyttade hit så var jag ... var jag 
väldigt… Osäker … 
(Forskare) Fast det där har blivit bättre sen du har lärt dig umgås med mer folk här. Sen du 
flyttade hit? 
(Julia) Ja, om jag är i ett sammanhang där jag känner mig accepterad hur man än är, sen om jag 
kanske har någon med mig. Då är jag väldigt öppen och… liksom... har lätt för att prata med 
folk och sådär. Så det är lite olika beroende på hur säker jag själv känner mig. /Emma 
Det så tycker jag att folk här, alltså, ställer upp väldigt mycket, på en eller vad man skall säga. 
Han har sagt att är det någonting så är det bara att säga till, liksom jag vet att, att det känns så 
tryggt här. Jag känner det att det finns en rejäl trygghet, så att… och det är skönt.  

 
Det går att jämföra relationerna och de sociala strukturerna i korridoren med begreppen 
Gemeinschaft och Gesellschaft. Den svenska forskaren Johan Asplund har skrivit en bok om just 
Gemeinschaft och Gesellschaft. Asplund menar att Gemeinschaft är en oplanerad och naturlig 
social enhet som i sin tur bygger på människors delaktighet i varandras liv. Här kan det 
förekomma såväl vänskap som fiendskap. Han säger vidare att Gesellschaft kännetecknas av 
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bland annat opersonlighet, egennyttighet och rationalitet, den individuella strävan efter att nå 
personligt uppsatta mål. På ett sätt är spänningen mellan Gemeinschaft och Gesellschaft märkbar 
i en studentkorridor. Livet i korridoren är en balansgång, dels vill studenterna känna och uppleva 
värme, närhet och vänskap (subjektivering) och dels vill de få den praktiska och vardagliga 
interaktionen att fungera.51 Den här balansgången är inte alltid problemfri och som många 
informanter har nämnt så är en av de viktigaste erfarenheterna de tar med sig från en korridor 
förmågan att vara ödmjuk och att kunna kompromissa. Även om alla studenter i korridoren har 
någon form av social gemenskap kan interaktionen se ut på många olika sätt, vilket jag tänker 
komma in på härnäst.  
 

Interaktion på olika sätt 
Vår identitet och vår personlighet är socialt konstruerad och utvecklas i det sociala samspelet med 
andra. Att förklara vad social konstruktionism innebär är svårt. Begreppet definieras och förstås 
olika beroende på vem man frågar. Vivien Burr menar att det inte finns en bra förklaring som 
passar in på alla de olika områdena där begreppet används utan hon menar att olika karaktärsdrag 
kan ses och som finns gemensamt hos alla de olika formerna. Det är sedan dessa karaktärsdrag 
som tillsammans utgör det vi kallar för social konstruktionism. Några exempel på sådana 
karaktärsdrag är att en social konstruktionism ställer sig kritisk mot allt sådant som vi tar för givet 
och ej påverkningsbart i samhället, exempelvis att könsskillnader är något biologiskt skapat. Ett 
annat exempel är vad kunskap är och om det är något statiskt. Burr menar att det inte är det utan 
att innebörden i begreppet kunskap är olika och att den skapas i den sociala omgivningen vi 
befinner oss. Vilken kunskap som finns i varje specifik social gemenskap skapas av samspelet 
mellan människorna inom gemenskapen. Ett exempel på en sådan kunskap som vi tar för given 
är vår sexuella läggning. Burr menar att vi lever i ett sken av vad som är naturligt och statiskt. 
Den sexuella läggningen menar Burr är socialt konstruerad. Hon påpekar att den kan förändras 
över tid och att åtrån kan skifta. Hon menar att vi förlitar oss på den sociala omgivningen vi 
befinner oss i för stunden och att den påverkar oss och konstruerar våra identiteter och 
självbilder.52 
 
Stier resonerar omkring hur vår identitet utvecklas i interaktionen med andra. Jag har mera 
utförligt beskrivet resonemangen i min teori. Väldigt kort kan man säga att Stier menar att olika 
miljöer har olika inflytande på vår identitet. Känner vi oss omtyckta och uppskattade i en miljö 
skapar det en positiv självbild.53  

 
Det kanske är liknande erfarenheter och så där. Och att man känner det att… man känner att 
man får ett förtroende från någon så är det lättare att själv ge ett förtroende. /Julia 

                                                 
51 Asplund Johan, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Göteborg, 2000. 
52 Burr Vivien, Social constructionism, London, 2003. 
53 Stier, s. 53 
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Jag har också nämnt Berger och Luckmann som pratar om att all interaktion utgår från en 
situation där man står ansikte mot ansikte. Det som de kallar face to face. Det finns många olika 
slags interaktioner men de utgår alla från face to face. Interaktion via dator och telefon låter oss 
inte lära känna personen, det gör vi inte förrän vi står framför varandra. De säger vidare att det är 
genom interaktionen med andra, främst då genom mötet ansikte mot ansikte som vi lär oss mer 
om oss själva. Vi upptäcker våra begränsningar, våra förmågor och hur vårt inre reflekterar över 
våra erfarenheter genom att jämföra oss med hur andra agerar och tänker.54 Olle berättar hur 
interaktionen med sin granne får honom att se till sig själv, han jämför sig med grannen och 
upplever att han är mycket äldre.  
 

Han jag bor granne med nu tycker jag att, jag kommer inte riktigt överens med honom för att 
han känns så mycket yngre än jag… så jag har känt att som värsta pappan till honom och det… 
men han är inte otrevlig och jag är inte otrevlig mot honom utan vi funkar bra ihop som 
grannar. /Olle 

 
Dessutom lär vi oss handskas med andra på ett bättre sätt genom interaktion, det kan innebära att 
våga tala, hålla igen och låta andra få ta plats, bli mer ödmjuk inför andras åsikter och så vidare. 
Det förekommer olika typer av relationer bland de boende i en studentkorridor. En typ av 
relation är den vanligast förekommande, nämligen kompisrelationen. Kompisrelationen är en 
slags miniminivå bland relationerna i en mindre grupp. Att alla ser varandra åtminstone som 
kompisar i korridoren är viktigt för solidariteten och gemenskapen. Det skapar en miljö där de 
boende känner sig uppskattade och där det finns förutsättningar för utvecklandet av en positiv 
självbild. Att vara korridorkompisar innebär inte att de boende behöver vara vänner eller ens 
tycka särskilt bra om varandra. Respekt och acceptans är viktigt i en kompisrelation och den 
bygger ofta på en ödmjukhet och tolerans från alla de boende. Erik beskriver en typisk 
kompisrelation. 

 
Samtidigt som jag har lite svårare för, för de som skall ut och supa stup i kvarten. Fast jag har 
umgåtts ganska mycket med sådana personer också fast då är det ju, då har det inte varit det att 
vi är lika utan då har det varit personer som är väldigt sociala som… som kommer ut och 
umgås med en även om man egentligen inte söker kontakt. /Erik 
 

Ett kamratskap i korridoren behöver främjas genom aktiviteter 
Att en gemensam korridorskamratskap är viktig tycker de flesta av mina informanter. Det betyder 
att de flesta som bor i korridoren försöker hjälpa till för att skapa en kompisgemenskap. 
Eftersom nya människor tillkommer och gamla flyttar ut innebär det att nya aktiviteter 
uppkommer regelbundet. Olle redogör för olika aktiviteter som främjar kamratskapen.  

 

                                                 
54 Berger, Luckmann, s. 41 
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Det händer ibland att någon i korridoren som tycker att nu tar vi och ser film en kväll och då 
blir det filmkväll med en kanske 10-15 pers som sätter sig o tittar. Och det är alltid trevligt. 
/Olle 
 
Jag har tänkt ett par gånger på att laga mat tillsammans med folk men det har inte blivit av och 
det har hänt förr om åren att jag har gjort det när jag har bott i korridor innan. Men det ser 
man ju ibland att det är ett gäng som går ihop och så lagar man någon bättre mat. /Olle 
 
Någon i korridoren som är sugen på att fara ut o äta, så då tänker man ja men vi kanske skall 
pröva det där stället tänker man och göra det till det nya friends stället så vi kan hänga där jämt 
och ständig… Och inte tänker efter att det egentligen är allrummet som funkar som ett sånt 
ställe. E… å så går de runt och så frågar de inne hos folk som har dörrarna öppna plus alla 
möjliga som de kanske egentligen inte känner speciellt bra, jag blev frågad av några som jag 
inte känner så bra. /Olle 
 

Även om alla i korridoren visar varandra respekt, ödmjukhet och anser att alla är lika mycket 
värda så uppstår det inre grupperingar och vänskapsband mellan individer i korridoren. Den 
gemensamma kompisrelationen som medför att alla lär känna varandra skapar också 
förutsättningar för individer att närma sig varandra. De boende känner sig också bekväma 
gentemot varandra och kan på så sätt mer aktivt söka upp vänner och självvalt umgänge. Julia 
och Anton förklarar varför de känner mera närhet till några individer i korridoren än mot andra. 

 
(Julia) Nej men jag tycker det är olika grejer, vissa pratar man mer med diskuterar o har 
diskussioner med vissa kanske man anförtror sig mer åt och sådär så det är lite olika tycker jag 
faktiskt, det är väldigt… 
(Forskare) Vad är det som spelar roll, vad är det, vad är det som gör att du känner att du kan 
anförtro mer åt vissa än åt andra? 
(Julia) Det kanske är liknande erfarenheter och så där. Och att man känner det att… man 
känner att man får ett förtroende från någon så är det lättare att själv ge ett förtroende.  
 
Ja jag tror det kan bero på, alltså det är ju så, vissa har man ju lättare att umgås med än andra. 
Det beror nog mycket på intressen och ja allt möjligt. Det är väl som överallt att det är lättare 
med vissa och svårare med vissa personer. /Anton 

 

Undergrupperingar i gemenskapen 
De stärkta banden mellan individer i korridoren som uppstår är inte helt okomplicerade. Risken 
är att kompisrelationerna i kollektivet splittras upp och undergrupperingar bildas. Tim berättar 
om hur gemenskapen har splittrats upp i undergrupper. Han umgås med vissa medan han känner 
att andra är så pass olik honom att han inte har något behov av deras gemenskap.  
 

Det är stor skillnad, vissa tycker man om som personer och vissa är man inte lika riktigt… man 
är inte lika varandra och en del är inte sådana heller så att de är, så att de tar kontakt på samma 
sätt. Eller inte har det behovet av att umgås typ. På det sättet, vissa umgås man med, man är 
olika som personer tycker jag. /Tim 
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Nina berättar också om hur viktigt det är med gemensamma intressen och att det är lättare att 
umgås närmare med någon som tycker ungefär likadant. Men hon säger också att det beror på 
om individerna är ute i allrummet och säker gemenskap om de får komma in i gruppen eller inte. 
De som inte gör det hamnar lätt i en undergrupp för sig, de som bara kommer ut och lagar mat 
och inte umgås med oss övriga.  

 
Det är nog mer för att man går ihop med den personen och sen att man har samma intressen, 
ja jag känner honom bäst helt enkelt för att han har bott här längst. Och, nej men det beror 
ganska mycket också på att han är ute i korridoren och jag är också det. För de andra, inte alla 
men några andra är, kommer ut i korridoren väldigt, väldigt sällan. När de gör det så skall de 
laga mat eller så, de sitter aldrig där. /Nina 

 
De värderingar som kompisrelationen stod för, alltså respekt och acceptans för alla de boende 
riskerar att försämras och ersättas av nya värderingar anpassade efter undergrupperna. Som det 
nämns i citaten ovanför är gemensamma intressen och liknande personligheter några av de 
största anledningarna till varför vissa individer söker sig till varandra. Men i och med att de gör 
det skapar de också en ökad distans gentemot den övriga korridoren. Det kan leda till att saker 
som sägs inom en smågrupp och som egentligen skulle kunna beröra hela korridoren stannar i 
gruppen. De övriga i korridoren får inte ta del av det som sägs i andra smågrupper. Julia förklarar 
att graden av interaktion och hur grupperingarna ser ut påverkar hur mycket och vad man säger 
till varandra. 
 

Nej men jag tycker det är olika grejer, vissa pratar man mer med diskuterar o har diskussioner 
med vissa kanske man anförtror sig mer åt och sådär så det är lite olika tycker jag faktiskt, det 
är väldigt… /Julia 

Den hierarkiska ordningen 

Tilldelandet av den ledande rollen 
Jag upptäckte att de maktförhållande som uppstår i en grupp, exempelvis i en studentkorridor, är 
ofta komplicerade, eftersom det rör sig om olika individer som alla står i skilda relationer till 
varandra. En individ som ingår i ett kollektiv måste ofta ge avkall på sina egna behov och 
önskningar och följa det som grupper bestämmer. Handlingsfriheten begränsas således av den 
kollektiva viljan men samtidigt händer det att en persons individuella vilja blir den kollektiva. 
Exempelvis finns det i vissa korridorer en väldigt stark ledarposition och den student som 
befinner sig där får lättare gehör för sina egna önskningar. Det finns många olika anledningar till 
varför just några får ledande roller i sina korridorer. Enligt Erik och Tim som båda anser att de 
har en ledande roll i korridoren så handlar det om eget ansvarstagande och personligt 
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engagemang gentemot korridoren och de som bor i den. De anser att de tagit sig en ledande roll 
genom deras agerande och att de andra efter hand har delgett dem den rollen.  
 

Jag tror ju spontant att jag ligger ganska högt upp på en sådan hierarkilista. För att… en sån 
lista… om man säger så grundar sig ganska mycket på… eller ja, min personliga uppfattning i 
alla fall, det är de som försöker få ordning på köket, gör, diskar mycket o försöker hålla 
ordning, då får man ju också, då får man automatiskt mer rätt att säga till om saker. /Erik 

 
Det… det, om det är någonting som jag är engagerad i så kan jag nog ta en ledande roll och få 
med mig en del människor, om det är någonting som jag brinner för. Om det är någonting som 
jag stör mig på eller som jag tycker skulle vara kul… Men i vissa fall så kan jag nog vara ganska 
avvaktande, lite till och från, men… generellt så tror jag folk lyssnar på vad jag säger. /Tim 

 
Det beror på personen i fråga, det är lite, det är en följd av hur aggressiv man är i diskussionen, 
hur mycket fakta man har bakom sig, hur man är, om det ligger, om man är en sån som alltid 
tillför fakta och e… ja, lite kunskap är makt på något sätt. Så följer det automatiskt att du har 
mycket att säga till om nästa gång ni diskuterar också. Då har du fått den rollen i gruppen. 
/Tim 

 
Det har nog med min syn på korridoren att göra. Mina krav på korridoren tror jag. Mina 
förväntningar på korridoren, jag har vissa krav med de som jag bor tillsammans med o därför 
så ställer jag krav och sen så kommer med idéer som är kul också för att jag vill umgås med 
dem allihopa. /Tim 

 

Förväntningarna på ledaren 
I de korridorer där det saknas en vald eller uttalad ledare följder det en väv av maktrelationer, där 
vissa personers åsikter och ord slutligen väger tyngre än andras. Erik och Emil resonerar omkring 
vad de tror att det innebär att ha en ledande roll i en korridor och vad de förväntar sig av en 
ledare. Erik menar att en ledare skall ta ansvar för att de nya inflyttade lär sig korridorens regler.  
 

Man får liksom inte… tro att folk skall ta initiativ innan de har satt sig in i hur saker och ting 
funkar. För som sagt det gäller ju att börja med att lära sig om korridorens sociala regler innan 
man kan ta egna initiativ… Och det känner man ett visst ansvar för… Att ja, informera de nya 
om vad som gäller… både formellt o informellt, för man vet ju, när man flyttar in så är det ju 
som sagt väldigt rörigt. Vad är det som gäller egentligen? Så att det är ju bra om någon berättar 
liksom både de formella reglerna och de informella reglerna och kanske även vilka som de 
verkligen skall hålla på och ja vi har sagt så men det skiter vi i. /Erik 

 
Emil talar mer om andra än om sig själv när han pratar om ledande roller och antyder att han inte 
har en ledande roll i sin korridor. 
 

(Emil) De (ledarna) tar mycket initiativ. Kan man väl säga, de hittar på saker, tar lite ansvar 
vilket många andra inte gör. /Emil 
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(Forskare) Man förväntar sig att de skall vara med liksom, 
(Emil) Ja för det är dom som brukar dra igång det.  

 
Jag bad informanterna förklara hur det syns vem som har en ledande roll i en korridor. Tim och 
Emma ansåg att det tydliggjordes i de gemensamma diskussionerna. 

 
Jag tycker det märks när det kommer till diskussioner och sånt. Det är vissa som alltid pratar 
före andra. Och det är ungefär, det är ett mönster som genomgår de flesta diskussioner. /Tim 
 
Ja men det är ju liksom att alla får säga någonting om man vill säga någonting men det är väl 
kanske fler som pratar mer än, eller vissa personer bryr sig mer om korridoren och att vi skall 
ha gemenskap än vad andra gör. Som bara sitter på sitt rum hela tiden. /Emma 

 
Att utöva makt i en korridor behöver inte innebära att skrika högst eller prata mest. Om en 
person som innehar en ledande roll blir tyst som reaktion på det som sägs kan det vara lika 
effektivt. En tystnad kan innebära en tyst protest eller ett nekande av ett förslag. Ledaren behöver 
inte neka med ord utan tystnad låter alla de andra förstå att han eller hon är kritisk och därmed 
röstas förslaget ner eller negligeras. Tim förklarar hur han agerar i diskussion med de övriga.  
 

I de diskussioner där jag, oftast är det så att folk pratar i munnen på mig. Och då slutar jag 
prata för jag vill inte överrösta någon, det hör inte till min natur. Fast oftast så, där kan det vara 
tvärtom så att, så generellt, jag upplever att det finns en viss hierarki, det är väl lite i det dolda, 
vissa människor har mer respekt än andra. /Tim 

 

Tryggheten i att kunna lita på att någon bestämmer 
Det finns ofta bland de boende en outtalad hierarkisk maktstruktur. Den bygger på de boendes 
uppfattning om varandra och vilken position de boende har delgett varandra. Även om den är 
outtalad vet de boende vilka som står högre i ordningen än andra och vilka som förväntas leda 
mer än andra. Det förväntas av en ledare att organisera och ta beslut som gäller det som påverkar 
alla i korridoren. Anton känner att han inte har en ledande roll och säger samtidigt att han tycker 
det är skönt att förlita sig på att någon annan skall bestämma 
 

Jag vet inte, det är nog mest för att det kanske är lättare att bli tillsagd vad man skall göra när 
man inte vet det. Så det är alltid lättare att veta vad man skall göra när någon säger åt den att 
göra det än att komma på det själv. /Anton 

 
Jag har berättat tidigare om Lars Svedbergs resonemang omkring rollfördelningen i en grupp. 
Han talar om hur viktigt det är med en struktur i gruppen. Strukturen möjliggör en ordning och 
ger en mening, individen kan forma sitt jag efter den roll hon har fått och efter det ansvar som 
förväntas höra till rollen. Finns det inga klara roller blir det enligt Svedberg kaotiskt och 
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gränslöst.55 Hos de boende i korridoren kunde en sådan kaotisk vardag utan klara rollfördelningar 
innebära en oordning i de allmänna rummen, ökade konflikter då ingen visste vem som skulle ta 
ansvar för olika saker. Mindre trygghet kunde ses hos några av de boende då de saknade någon 
att fråga om råd och de ville ha klara direktiv att följa så avsaknaden av en ledare ledde till att de 
upplevde förvirring. Erik berättade om sin gamla korridor där det inte fanns någon uttalad 
ledarroll och ingen visste vad som förväntades av vem.  
 

När man liksom har en gryta med gammalt ris som börjar lukta riktigt illa, det liksom… och… 
dessutom efter att jag har varit hemma en långhelg… det var nog… fredag till tisdag, nåt sånt 
där, jag lämnade det i riktigt bedrövligt skick, tänkte att nu får vi se om det är någon som tar 
tag i det. För då var det, när jag åkte ifrån korridoren var det så illa så att… det gick knappt och 
laga mat där. Och när jag kom tillbaks så hade ingen gjort något åt det men… det… det var 
droppen som gjorde att jag bestämde mig för att flytta. /Erik 

 

Konflikt och anpassningssvårigheter 

Konflikten som lätt kan sprida sig 
Konflikter i korridoren kan leda till en djupgående splittring som påverkar alla boende. Om en 
konflikt uppstår mellan två individer eller mellan en individ å ena sidan och kollektivet å andra 
sidan så kan det leda till att inte bara de inblandade blir berörda utan att alla i korridoren tvingas 
ta ställning för eller emot de båda parterna. Erik och Olle kunde berätta om situationer de 
upplevde som tråkiga då de hamnade i kläm i en konflikt. 
 

För vissa, vissa personer, det är väl inte uttalade konflikter men... men… det finns spänningar 
mellan personer och det kan bli så man… ja… man väljer och inte vara i köket när den andra 
är där och så, så att det blir ju… inte att det är öppna konflikter utan men däremot det blir 
tryckt stämning så man … vissa undviker man. /Erik 

 
Det har varit en liten… det har varit en… ett par som, där en utav, en av parten har blivit ihop 
med en annan i korridoren. Så då har de ju flyttat och hållit på och jag kände allihop. Så då har 
man ju fått. Ja jag kan ju inte säga att jag har valt, att jag är ovän med någon utav dem men det 
blev väl en utav dem som jag har fått lära känna mer efter det. /Olle 

 
Hos Julia var det viktigt att konflikter som uppstod kom upp till ytan. Om de förblev dolda 
trodde hon att konflikterna kunde fördjupas och sprida sig gentemot övriga i korridoren lättare.  
 

För är det dolt blir det svårt, då håller man inne med saker som man vet som man känner att 
det här är inte egentligen min sak att säga till den här personen eller till de här personerna. Eller 
att medla eller nåt sånt utan då går man, då skulle man känna att man var, att man själv blev 
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väldigt påverkad. Men pratar folk om det så är det ju liksom, då är det ju deras sak. Då är ju 
ansvaret överlastat på dem det hör hemma på så att säga. /Julia 

 
De gemensamma utrymmena i korridoren är ofta en källa till konflikt. Alla individerna har olika 
smärtgränser för hur pass skitigt det får bli i köket innan någon tvingas göra rent. Ofta brukar de 
boende komma överens om en standard och gemensamma städveckor är vanligt förekommande 
för att alla skall känna sig delaktiga och ha ansvar för korridoren. Om någon väljer att inte sköta 
sitt ansvar och städa och hålla rent utan låter allting ligga leder det ofta till en konflikt gentemot 
de övriga. Det händer att individer inte känner ett ansvar mot korridoren i övrigt utan ser bara till 
sig själv och anser därför inte att han eller hon har någon skyldighet att städa upp efter andra och 
låter därför bli att städa gemensamma utrymmen. ”Ledarna” Erik och Tim berättar om hur de 
allmänna utrymmena kan irritera dem och skapa konflikter.  

 
Då blir det ju liksom, jag kan s… jag har varit sur på folk som har varit övernitiska, folk som… 
men de jag blir framförallt irriterad på är de som gnäller att ingenting görs. Men själva inte gör 
handtaget för att förbättra situationen. Å det är ju ganska många faktiskt. Som visst, de diskar 
sin egen disk men de skiter i den glömda gaffeln, men ändå är hejdlöst irriterade på att den 
ligger där. Dom blir man nästan mest irriterade på. /Erik 

 
Det är ofta, det är inga större grejer det handlar om, det är om det gemensamma… disken och 
så vidare, inga konflikter men man märker att vissa tänker väl mindre på gemensamma saker 
än… e… och… det är förmodligen inte av, att man gör det av ondo men. /Tim 

 

Vi kontra De 
Då enskilda invånare i korridoren pekas ut som annorlunda, kan också gruppkänslan stärkas, 
eftersom det finns en ”Han” eller ett ”De” att kontrastera ett ”Vi” mot. De som inte tilldelas en 
specifik roll på grund av annorlundaskap utan betraktas som ”normala” möter andra reaktioner 
på sina eventuella regel- eller normbrott än de som ses som avvikande. Emma berättar om en 
situation som fick henne att känna sig kluven. Dels störde hon sig liksom övriga i korridoren på 
hur en granne agerade i köket och i interaktionen med andra samtidigt ville hon honom inget illa 
men medger att något måste göras om alla inte kan respektera varandra. Brist på respekt kan som 
Emma påpekar leda till aggressioner.  
 

(Emma) Det är ingen nu i alla fall som jag har någonting emot, eller som… men förut var 
det… jag hade ingenting emot han som person men det var… det var faktiskt ganska 
obehagligt stämning faktiskt för att det, alla skyllda allt som var dåligt på han, han gjorde 
mycket dåligt också, förde oljud, så att andra korridorer under och över hörde, han dansade på 
sån där dansmatta och va lite grisig i köket men det är ju även andra. Så att han fick väldigt 
mycket beskyllningar, till slut så gick vi till Studentbo då. Han flyttade härifrån sen det tyckte 
jag faktiskt var lite obehagligt att det vart så då för han var verkligen hatad av folk så här, det 
vissa som liksom och… det var skönt.  
(Forskare) Men ni försökte prata med honom och?… 



 42

(Emma) JA, vi försökte ju prata med honom och för mig var det aldrig mening att det skulle 
bli så där, jag hade liksom inget emot honom, han var ju liksom snäll, men det var väl det att 
han inte lyssna, och liksom inte riktigt, han brydde sig inte om… vad vi sa och tyckte och sånt 
där.  
(Forskare) Vet ni om det var , om det där hade något med det att göra, att han flyttade? 
(Emma) Ja, det var det för att vi gick till studentbo… och… att de kom hit, att han fick en 
varning, kan jag tänka mig.  
(Forskare) mm 
(Emma) Men sen, man måste ju visa respekt för människor också och det gjorde han ju inte. 
Men… jag tycker inte att man kanske skulle, jag tycker inte man skall prata så mycket bakom 
ryggen, jag tycker man skall gå direkt till den personen, och det var väl det jag tyckte vart, jag 
tyckte kändes obehagligt och så där att. Alla var så arga hela tiden. /Emma 

 
 

Anton berättar om en situation i hans korridor. Han berättar att han och de övriga i korridoren 
gemensamt agerade mot det par de ansåg inte visade tillräcklig respekt utan ville bestämma för 
mycket.  
 

Det var ett par stycken som ville bestämma väldigt mycket hela tiden. Sen… då märkte man ju 
att folk bara för att gå emot så trotsade de dom och kanske lät disken stå framme, bara trotsa 
dem lite för att visa att de inte skulle bestämma helt enkelt. /Anton 

 

Uteslutning som försvarsmetod 
Ziehe och Svedberg resonerar båda om hur vi kan påverkas av att bli drabbade av en konflikt 
som leder till en uteslutning från en gemenskap. En uteslutning innebär enligt Svedberg att 
individen hotas av ett tomrum. Tomrummet består i en ensamhet där det saknas glädje och 
närhet.56 Ziehe menar att det idag ställs högre krav på de unga. Och ett av kraven är att hitta en 
gemenskap där individen känner sig hemma. Svedberg säger att bristen på en sådan gemenskap 
eller uteslutning från en leder individen vilse. Då står han eller hon ensam inför de val som ligger 
framför och det kan leda till en otrygghet och rädsla.57 Hos studenter innebär en uteslutning 
oftast ensamhet och otrygghet. Studenten mår oftast dåligt, känner sig främmande och kan inte 
identifiera sig med de övriga. Ett sista sätt att skydda sig och sin självbild på är att flytta ut och 
finna en ny gemenskap för att på så sätt försöka upprätta en ny betydelsefull roll i en grupp.  
 

Han flyttade härifrån sen det tyckte jag faktiskt var lite obehagligt att det vart så då för han var 
verkligen hatad av folk så här, det vissa som liksom och… det var skönt. /Emma 
(Forskare) Men ni försökte prata med honom och?… 
JA, vi försökte ju prata med honom och för mig var det aldrig mening att det skulle bli så där, 
jag hade liksom inget emot honom, han var ju liksom snäll, men det var väl det att han inte 
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lyssna, och liksom inte riktigt, han brydde sig inte om… vad vi sa och tyckte och sånt där. 
/Emma 
(Forskare) Vet ni om det var , om det där hade något med det att göra, att han flyttade? 
Ja, det var det för att vi gick till studentbo… och… att de kom hit, att han fick en varning, kan 
jag tänka mig.  /Emma 

 
Att studenten tvingas laga sin egen mat på egen hand för första gången är en ovanlig men ändå 
förekommande händelse hos nyinflyttade i en korridor. Det här kan vara en orsak till att en 
konflikt uppstår. Zackariasson berättar i sin undersökning om en person som hade svårt att 
anpassa sig i korridoren och som stötte på motstånd på grund av sin okunskap om matlagning. 
Hon berättar om en person som hon valde att kalla för Liam. Liam var relativt nyinflyttat till 
Sverige när han flyttade in i korridoren. Hans förehavanden i köket väckte särskilt stor 
uppmärksamhet då han verkade sakna den allra mest elementära kunskap om matlagning. De 
andra invånarna hade stört sig på Liam då han från början inte visste hur en spis eller en 
konservöppnare fungerade eller då han lagade mat genom att slänga ner allt i samma kastrull, 
vrida upp värmen maximalt sen vänta tills maten var klar.58 
 
Zackariasson försöker sedan genom att fråga invånarna i korridoren få dem att förklara Liams 
uppträdande. De berättade för henne att allting var nytt för Liam, inte bara i 
korridorsammanhang utan också i det svenska samhället över huvud taget. Informanterna 
menade att det som inte skulle accepteras av en nyinflyttad svensk kunde accepteras i Liams fall 
och även tolereras. Liams situation som nyinflyttad till Sverige ger honom dessutom fler chanser 
att komma in och förstå systemet.59 I min undersökning var inga människor födda utanför 
Sverige representerade i någon av korridorerna så jag kan inte se några direkta likheter med 
Zackariassons undersökning men jag ville ändå förklara Liams situation för läsaren då hans 
uppträdande var extremt, men inte så svår att förstå om man som betraktare får reda på vilken 
situation han befann sig i. Dessutom är Liams uppträdande och korridorens agerande ett bra 
exempel på var gränsen kan gå för vad som är accepterat. Liams agerande synliggjorde vad de 
osynliga reglerna säger genom att han bröt mot dem.  
 

Individen kontra kollektivet 

Förväntningar kontra acceptans 
Som jag har nämnt tidigare så värderas samtalen och interaktionen värderas väldigt högt i 
korridoren. Det finns förväntningar på att de boende skall engagera sig med andra. Eftersom de 
boende i korridorerna också har personliga åtaganden, som exempelvis att sköta sina studier och 
även ett behov av avskildhet och tystnad, kan det här uppstå en konflikt. En konflikt mellan att å 

                                                 
58 Zackariasson, 187 
59 Ibid, s. 189 



 44

ena sidan leva upp till de förväntningar på umgänge som finns och samtidigt å andra sidan kunna 
få möjlighet att tillfredställa sina personliga behov. Tim uttrycker sig om sina förväntningar på de 
övriga i korridoren. 
 

Däremot så stör jag mig samtidigt på att personen i fråga själv inte tar initiativet och tar sig tid 
till att vara med oss, e… man kan inte gå hela vägen åt någon utan man måste mötas lite grann, 
det finns mycket i korridoren, mycket aktiviteter, mycket diskussioner och sånt som man gärna 
får ansluta sig till. /Tim 
 

Det finns en ändå acceptans för att en individ vill vara för sig själv på rummet upp till en viss 
gräns. Detta blir tydligt i reaktionerna hos de individer som poängterar de studenter som inte 
lever upp till kravet på interaktion. Emil utrycker detta då han tycker det är ok att hans granne 
sitter på sitt rum ganska ofta, till skillnad från de övriga i korridoren, då han har väldigt roligt med 
sin granne då få gånger de träffas. 

 
Exempelvis om B att han, alla säger att han är så tråkig, han bara sitter på sitt rum, hela tiden, 
va fan när jag träffar honom så har vi skittrevligt liksom. /Emil 

 
Nina är ett undantag som själv är mycket på sitt rum eller har andra sysslor utanför korridoren 
och hon tycker det är ok om man inte vill vara ute över huvud taget.  
 

Man kanske har andra intressen på annat håll, en pojkvän, en flickvän allt vad det kan vara 
liksom, vänner på annat håll. Som man trivs bättre med och vara i. /Nina 

 
De som bor här just nu har väldigt, väldigt många andra saker, liksom jag, jag är inte här, fast 
jag är nog här mer ändå än vad jag var förut, för jag, eller mer för mig själv kan jag tänka. 
/Nina 

 

Att slutligen bryta sig ur kollektivet 
Distanseringen från de övriga medlemmarna i korridoren kan ibland ses som ett led i den 
frigörelseprocess som måste äga rum när någon lämnar gruppen. De tidigare upprättade 
relationerna avvecklas gradvis i och med att individen lösgör sig från kollektivet och steg för steg 
uppvärderar den individuella friheten och tillskriver gruppgemenskapen mindre värde. Emil 
beskriver detta då han berättar om sin granne som sitter väldigt ofta på sitt rum och som skall 
flytta strax efter att intervjun har gjorts.  
 

Han kanske har tröttnat på studentlivet helt enkelt. Han kanske har tröttnat på den social biten, 
han kanske var jättesocial i början? /Emil 

 
Betoningen på det sociala och gemensamma i korridorerna har medfört ett behov för individerna 
att markera det privata, det som är individens ensak och territorium, alltså det egna rummet. En 
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konsekvens av detta är att majoriteten av de normer som uppkommer i de gemensamma 
miljöerna i korridoren syftar till att klargöra förhållandet mellan individernas rättigheter, frihet 
och vilja å ena sidan och hans eller hennes förpliktelser mot gruppen å den andra. 
 

Måste respektera andras… ja… grejer också som att man inte bara ockuperar allrummet med 
bara kompisar heller liksom. /Anton 

 
Du har alltså friheten att välja hela tiden att vill jag inte gå eller inte liksom. Skall jag gå och 
lyssna till dem här, ja eller nej. Jag behöver inte ta köket idag för jag, jag behöver inte vara 
nåbar liksom. /Emil 

 
Liksom jag skall ha fest nästa helg, eller nästa helg, såhär och eller födelsedagsfest och jag 
kommer att bjuda hit en massa folk men eftersom ni bor i korridoren så är ni klart bjudna. 
/Nina 

 
Trots att individerna har rätt till en viss frihet och ett privatliv i sina rum och de övriga i 
korridoren inte har någonting emot det så är det inte alltid lätt att stänga dem ute. Närheten och 
kontakten till de övriga i korridoren finns hela tiden i åtanke. Olle, Anton och Nina berättar och 
reflekterar över hur det är att ha ett privatliv när man bor i en korridor.  
 

Ja det är ju klart, det är ganska svårt att ha privatliv då för att alla, man hör ju varandra och så. 
Ja och så fort man skall göra någonting som kan höra till korridoren, man skall laga mat 
använda toaletten, göra någonting, tvätta, jag vet inte vad som helst som man känner att, det 
här skall jag helst göra själv, så är det ju oftast någon i närheten, skall jag ut på toaletten kan jag 
ju stötta på min granne, går jag ut och skall dusch så kan jag stötta på folk någonstans på vägen 
e… och såna saker. /Olle 

 
Äsch, jag vet inte, man får väl lära sig leva med det kan jag tänka mig. Att det är inte världens 
tjockast vägg här och man kan inte spela hur hög musik som helst och det kan vara svårt att ta 
hem kompisar för det är inte speciellt stort heller. /Anton 

 
Ja, jag tror att den har förändrats lite grann medan jag bott här för från början så tyckte jag inte 
att jag kunde ha privatliv, och jag kunde inte bjuda hem folk och sådär. /Nina 

 

Den medvetna avståndstagaren 
Slutligen finns det de individer som har valt att bo i en studentkorridor men som inte alls vill 
engagera sig i gemenskapen. De har medvetet valt att ta avstånd från de övriga boende i 
korridoren. De studenter som har valt att bo och leva så i en korridor verkar i de flesta fall vara 
väldigt få, som jag nämnt innan är det gemenskapen som finns i en korridor som lockar de allra 
flesta att flytta in. Erik säger dock att det just nu är ganska många i hans korridor som har valt att 
inte ta del av de övriga i korridoren, samtidigt medger han att det är ovanligt och att de i vanliga 
fall tillhör det han kallar för extremfallen.  
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Sen finns ju en del, extremfallen, de som man över huvud taget inte har sett. Som aldrig har 
visat sig i köket, sen finns det ju de som är ute fem minuter och bara värmer gorbys (piroger) 
och så den som faktiskt lagar mat. Men… och sen in på rummet men det, det är ganska många 
såna för tillfället. Som inte äter i köket. /Erik 

 
Olle försöker resonera omkring varför studenter som bor i en korridor väljer att inte engagera sig 
med de övriga.  
 

Är det någon som är väldigt blyg och har tv på rummet då är det inte säkert att dom kommer 
och börjar prata med folk ute i allrummet för att, det som drar i allrummet är, vad det 
ändvänds till, det är att äta och det kan man lika gärna göra på rummet. Eller se på tv. /Olle 

 
Jag har tidigare nämnt hur Stier ser på individer som avviker från en gemenskap, som väljer att 
ibland distansera sig eller helt ta avstånd från kollektivet. Han menar att människor som väljer att 
stå utanför ses som ett hot mot gemenskapen. Trots att ingen konflikt finns eller att det beror på 
en uteslutning som en person väljer att distansera sig. De tillskrivs ofta en roll som avvikare, även 
om de är en del i gruppen så bryter de mot de normer och den sociala ordning som råder. 
Genom en tillskrivning av en person som avvikare kan de övriga i gemenskapen distansera sig 
från den avvikande och inte behöva påverkas negativt. 60  Det skulle kunna låta ungefär så här: 
”Det är ju inte vårt fel att han/hon väljer att inte umgås med oss, vi har ju inte gjort något fel.” 
Det går att se likheter med Stiers resonemang hos mina informanter. De boende i korridoren som 
upplevde att en individ inte ville delta i gemenskapen gav denne rollen som en avvikare. Julia 
pratar om att ”dom” alltså de som valt att inte ta del av gemenskapen skiljer sig från ”oss” övriga 
i gemenskapen. 

 
Dom kanske bor här bara för att det är bra boende liksom, inte för att de vill umgås med oss. 
/Julia 

 

Korridoren försvarar sig gentemot avståndstagaren 
Korridoren försvarade sig genom att säga att det inte var deras fel att personen inte ville delta, de 
hittade ursäkter i att han eller hon antagligen hade andra intressen än att umgås med människorna 
i korridoren. Emil ger en bra bild av detta när han försöker hitta ursäkter till varför hans granne 
inte deltar mer i gruppens gemenskap. 
 

B, han har nog mer valt att inte vara i korridoren för att, ja jag vet inte, han har varit, han har 
för det första andra tider och så håller han på med lite skilda intressen antar jag och eller det 
har vi inte, skilda från mig kanske men han… han har andra kompisar som han umgås med. 
/Emil 

                                                 
60 Stier, s. 58 
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Det är också relevant att koppla Stiers resonemang om gruppens agerande gentemot den 
avvikande till Goffman och hans resonemang kring stigma. Goffman säger att det är naturligt hos 
gruppen att se den egenskap hos en individ som skiljer personen åt gentemot de övriga i gruppen 
som någonting icke önskvärt. När Stier menar att gruppen tillskriver en individ en ny roll som en 
avvikande, som en slags försvarsmekanism hos gruppen, så är det samma sak som Goffman 
menar när han säger att gruppen tillskriven en individ ett stigma. Stigmat eller avvikelsen kan 
variera i grad. Det kan vara ett litet stigma, exempelvis om en individ tillbringar mycket tid ensam 
på rummet och enligt de övriga för lite tid i allrummet. Stigmat kan också vara kraftig om 
personen i fråga helt har distanserat sig från korridoren eller på något sätt utmärkt sig väldigt 
negativt över tid. 61 Nina berättar om en granne som upplevdes speciell och fick en annorlunda 
roll. Att han var speciell gjorde att han inte sågs som utanför och inte som en del i gemenskapen. 
 

Men det var lite han som bodde här var lite, väldigt speciell, ja det var han som hade koll på 
alla, och han var mycket ute i korridoren. Och det kändes inte fel på det sättet men det kändes 
väl ändå att det fanns någon sådan här underliggande grej att, ja det är han liksom. Det kanske 
var mer att vi, vi kände så här att ja men det är klart vi skall bjuda D också. Men det är inte så 
att och vi vill att han skall komma. Men, men, utan mer att vi gör en sak tillsammans för att D 
skall få vara med. Även om, han var inte min bästa vän, han var inte någons bästa vän utan han 
fick vara med. /Nina 

                                                 
61 Goffman, s. 23ff 
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Slutdiskussion 

Studenttid 
Studenttiden är en period med stora förändringar för individen. Han eller hon skall sedan tidigare 
ha lärt sig att fungera i det sociala samspelet och känna sig tillfreds i situationer med flera 
deltagare. Men det är nu som individen skall frigöra sig från sina skyddande föräldrar och lära sig 
stå på egna ben, fatta egna beslut och bygga upp en självbild som han eller hon kan känna sig 
bekväm i. Att bygga upp en självbild kan vara en långsam och krävande process. Studenttiden 
innebär mycket eget ansvar. Som student måste man planera sina studier och sin vardag själv. 
Från universitetets sida är studenten en ung vuxen alternativt vuxen som bör fatta sina beslut 
därefter. Det inkluderar ansvarskännande, respekt och förmåga till interaktion med andra vuxna. I 
situation mellan studenterna är det annorlunda. Som student erbjuds det mycket tidsfördriv vid 
sidan av studierna, exempelvis stora fester. Dessa aktiviteter förknippas främst med en ungdomlig 
sida hos studenten. Disciplinen och kraven på studenterna att själva ta ansvar för sin tid och som 
Olle säger, det faktum att de ännu inte har inträtt den typiska vuxenvärlden med hus, arbete och 
familj gör att de känner sig ha hamnat lite i kläm.  
 

För att student då är man någon slags mellanting, det är inte vuxenlivet och man har jobb, och 
man har barn och så tänker jag, då är man vuxen. 

 
En vanlig kommentar hos flera av informanterna är att man som student är någonstans i 
gråzonen mellan ungdoms – och vuxenvärlden. Individen tvingas nu som nybliven student som 
sagt fatta egna beslut och därefter ta konsekvenserna av sitt handlande, bakom honom/henne 
står dock fortfarande föräldrarna nära till hands om personen känner sig maktlös eller för osäker. 
Livlinan som föräldrarna utgör är en trygghet men den kan också vara ett problem. Inte nog med 
att individen själv har svårt att uppfatta sig som vuxen eller ungdom i olika situationer, omvärlden 
bedömer honom eller henne likadant. Brytningen kan ta lång tid och studenten kan återfalla i 
tryggheten hos föräldrarna flera gånger innan han eller hon lärt sig ta egna beslut och stå på egna 
ben. Erik berättar om hur svår brytningen med föräldrarna var till en början. 
 

Javisst var det nåt som var helt nytt. Jag hade ju… hade ju inte… skött mig själv speciellt 
mycket och första terminen åkte jag ju hem mer eller mindre varenda helg.  

 
Som student erbjuds det som sagt mycket tidsfördriv vid sidan av studierna. Stora fester, 
föreningsliv av olika slag hör till vardagen. Olle berättar om att det finns grejer som är typiska för 
studenttiden.  
 

Och även innebär att involvera lite grann i studentlivet, i alla fall de första åren, nu är ju jag på 
väg ut så att det är studentlivet, det är studentgrejer som händer som jag känner att jag inte har så 
stor del i. 



 49

Vad innebär egentligen en studentkultur? Enligt Olle finns det uppenbarligen grejer som 
förknippas med studenttiden. Andra informanter pratar om hur viktigt det är att medverka i saker 
utanför sina studier. De hävdar att man som student inte behöver engagera sig mycket i något 
annat men det är viktigt att vara med för att ha kul och släppa fokuseringen på skolan en stund. 
Exempel på aktiviteter är medverkan i föreningsliv och att delta i fester. Anton berättar om vad 
han ansåg vara viktigt att hinna med medan man är student.  
 

Det kan vara att gå ut och festa. Det kan vara bara vara social och så liksom, man behöver inte, 
inget speciellt, man kan försöka ha roligt medan man kan. Liksom, man är ju ändå ung nu 
också, man kanske inte alltid kan göra allt sånt i framtiden. 
 

Skoj, fester, medverka i föreningsliv och umgås med vänner får mig att dra kopplingar till 
ungdomskulturen. Thomas Ziehe och hans resonemang kring ungdomskultur62 skulle kunna 
jämföras med vad mina informanter tycker är viktigt och som bör förknippas med en 
studentkultur. Jag gjorde en liknande jämförelse i min analys men jämförde då inte ungdoms och 
studentkulturen. En jämförelse mellan ungdoms och studentkultur skulle kunna ge en klarare bild 
av vad en studentkultur innebär. Ziehe menar att unga idag känner en starkare längtan efter att 
uppleva närhet och en längtan efter att få uttrycka sig och delge sina tankar och känslor. För att 
kunna göra detta på ett smidigt sätt pratar Ziehe om att unga gärna flyttar in i boendekollektiv. 
Studentkorridoren är ett bra exempel på ett boendekollektiv. Vidare hävdar Ziehe att unga idag 
behöver ett mål eller ett fokus med sitt liv då de möter större kvar och större valfrihet vilket kan 
leda till kaos och disorientering i vardagen. Som student har du ett klart mål, du skall sköta dina 
studier och fokuseringen bör ligga på att klara sina uppgifter för att nå fram till målet vilket är en 
färdig examen. Slutligen pratar Ziehe om att ungdomar ofta är avståndstagande från det 
”normala” och ”lämpliga”. Spänningen de får genom att vara annorlunda motverkar tristess och 
leda i vardagen. Som exempel på sådana avståndstaganden nämner Ziehe alternativa livsstilar som 
innefattar kläd, musik och bruksval. Hos studenter såväl som hos de unga är det vanligt med 
fester, att umgås med vänner och att engagera sig i förreningsverksamheter. Något jag har märkt i 
min kontakt med mina informanter men inte har frågat dem om är deras val av musik. Alternativ 
musik i form av hård rock, RnB, Rap verkar vara vanligt förekommande i många korridorer. 
Utifrån Ziehes definition på ungdomskultur är det ingen tvekan om att studentkulturer har 
många influenser därifrån, jag hävdar att studentkulturen till och med skulle kunna ses som en 
förlängning eller återgång till ungdomskulturen.  

 

Det offentliga och privata rummet 
Det ställs nya krav på individen när han/hon flyttar in i en korridor, exempelvis att klara av de 
dagliga sysslorna själv. Men det som ännu mera påverkar personligheten är förhållandet mellan 
                                                 
62 Ziehe, s. 154 ff. 
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det offentliga och privata. Beroende på korridor varierar det här förhållandet, men de flesta 
korridorer har egna badrum och gemensamma kök/vardagsrum. Nu tvingas studenten dela en 
stor del av sitt liv med nya människor vilket innebär ny påverkan på individen. För att trivas i den 
här situationen har mina informanter nämnt ord som anpassning, ödmjukhet, tålamod och 
förståelse. Julia och Olle förklarar vad jag menar.  
 

Jag tror att man lärt sig väldigt mycket, just det här med att kompromissa. /Julia 

 
Du kommer aldrig att få jättestädat överallt även om du vill ha det så du måste kompromissa 
du måste ha tålamod så du måste liksom kunna… man lär sig att kunna… umgås med alla 
människor. /Olle 

 
För att bli accepterad som en medlem i gruppen krävs det att den nya studenten böjer sig för de 
normer som råder i korridoren. Det här kan vara en svår process om individen är van vid en 
tidigare situation där det inte ställdes några sådana krav utan där han/hon fick igenom sina egna 
önskningar. Denna process kan vara problematisk på flera sätt, den kan krocka med studentens 
värdegrunder, exempelvis studentens förhållande gentemot sen kvällsmusik, återkommande 
fester, förtäring av alkohol och så vidare. Erik förklarar att han har svårt för människor som 
dricker alkohol och festar i hans tycke väldigt mycket. Samtidigt säger han att det är viktigt att 
acceptera det och umgås med dem som kompisar, för att bli accepterad i gruppen och komma in 
i gemenskapen.  
 

Jag har lite svårare för, för de som skall ut och supa stup i kvarten. Fast jag har umgåtts ganska 
mycket med sådana personer också fast då är det ju, då har det inte varit det att vi är lika utan 
då har det varit personer som är väldigt sociala som… som kommer ut och umgås med en 
även om man egentligen inte söker kontakt. 

 
Dessutom förväntas det av en del av mina informanter att en student i korridoren skall kunna ta 
för sig i den sociala vardagen, vara aktiv och vara en del av gemenskapen vilket en del ibland 
tycker kännas påfrestande. Som student i en korridor är det ibland svårt att ha ett privatliv, det 
går men det finns en gräns för hur mycket privatliv man får ha. Går man över gränsen för det 
accepterade kan man hamna utanför gruppen, exempelvis om studenten alltför ofta väljer att 
stänga dörren och stanna på sitt rum. Tim tycker det är självklart att man skall vara delaktig i 
gemenskapen när man bor i en korridor.  
 

Däremot så stör jag mig samtidigt på att personen i fråga själv inte tar initiativet och tar sig tid 
till att vara med oss, e… man kan inte gå hela vägen åt någon utan man måste mötas lite grann, 
det finns mycket i korridoren, mycket aktiviteter, mycket diskussioner och sånt som man gärna 
får ansluta sig till.  
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Samtidigt finns det dom som förstår om någon i korridoren inte vill ta del av gemenskapen och 
tycker det är ok, oftast är det människor som själv har mycket aktiviteter vid sidan om korridoren. 
Nina har förståelse för om någon väljer att inte umgås med de övriga i korridoren.  
 

Man kanske har andra intressen på annat håll, en pojkvän, en flickvän allt vad det kan vara 
liksom, vänner på annat håll. Som man trivs bättre med och vara i.  

 
En student kan alltså behöva förändra sin identitet, sina värderingar eller vanor om han eller hon 
önskar att finna en trygg och accepterad identitet i gruppen. Om förändringarna påverkar på ett 
negativt sätt och studenten inte klarar av att anpassa sig kan det påverka identiteten negativt. 
Tilldelade stigman är förekommande i en korridor. Att peka ut en individ som inte följer 
normerna som annorlunda skyddar de övriga i korridoren. Nina berättar om en av sina grannar 
som de övriga i gruppen uppfattade som annorlunda och hade stämplat som en avvikare. Lägg 
märke till att hon använder uttryck som vi och han för att distansera sig och gruppen från den 
avvikande.  
 

Det kanske var mer att vi, vi kände så här att ja men det är klart vi skall bjuda D också. Men 
det är inte så att och vi vill att han skall komma. Men, men, utan mer att vi gör en sak 
tillsammans för att D skall få vara med. /Nina 

Konflikter i en studentkorridor 
Att lära sig respektera andra och hitta en bra balans mellan offentlighet och det privata är endast 
en del av livet på en korridor. Mina egna erfarenheter och mina informanters utsagor säger att 
studenten till att börja med måste tvingas inse att det bor andra människor med andra viljor, mål, 
förhoppningar och synsätt på korridoren. Det verkar som att det inte bara räcker med att 
studenten har lärt sig respektera andras önskningar i det offentliga rummet och lärt sig låta andra 
få sin vilja igenom. Eftersom alla har olika sätt att se på hur livet i korridoren skall levas blir det 
oundvikligen konfrontationer. Erik beskriver en situation där de boende har olika syn på hur det 
gemensamma köket bör skötas. 
 

Men de jag blir framförallt irriterad på är de som gnäller att ingenting görs. Men själva inte gör 
handtaget för att förbättra situationen. Å det är ju ganska många faktiskt. Som visst, de diskar 
sin egen disk men de skiter i den glömda gaffeln, men ändå är hejdlöst irriterade på att den 
ligger där. Dom blir man nästan mest irriterade på.  

 
Är det så att en individ tvingas lyssna på hög musik varje kväll fast han eller hon är i behov av 
mycket sömn så anser mina informanter att man har all rätt att säga till. De menar att som 
boende i en korridor skall man lyssna och böja sig för varandra och ta hänsyn till varandra. Julia 
menar att det är viktigt att en person som stör sig på en annan vågar säga till öppet så att en 
diskussion kan komma upp istället för att den som störs skall gå och irritera sig och för att 
förhindra att irritationen sprider sig till de övriga i korridoren. 
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För är det dolt blir det svårt, då håller man inne med saker som man vet som man känner att 
det här är inte egentligen min sak att säga till den här personen eller till de här personerna. Eller 
att medla eller nåt sånt utan då går man, då skulle man känna att man var, att man själv blev 
väldigt påverkad. Men pratar folk om det så är det ju liksom, då är det ju deras sak. Då är ju 
ansvaret överlastat på dem det hör hemma på så att säga. 

 
Vad händer om en av studenterna inte vill böja sig? Om student A vill spela hög musik sent varje 
kväll och inte bryr sig om att lyssna på sin granne, student B. Student A motiverar sitt beteende 
med att ”vi bor ju i en korridor, här är det accepterat att spela högt och festa länge, flytta om det 
inte passar”. Nu uppstår en problematik som inte är lika enkel att lösa men ändå förekommande i 
korridorer. Student B i det här fallet skulle visst kunna flytta men anser sig har rätt att bo här lika 
mycket som student A och anser sig också ha rätt att få bestämma. Som jag dessutom har visat på 
i analysen är det ibland så i en korridor att om det blir en stor konflikt mellan två parter kan det 
så småningom påverka hela korridoren. Eftersom gruppen lever så tätt ihop och alla har någon 
relation till någon så blir alla lidande om det blir bråk. Hur skall de övriga i korridoren förhålla sig 
gentemot student A och B? Vilken sida skall de ställa sig på, skall de överhuvud taget välja sida 
och vad händer om de inte gör det. Vad händer om alla studenterna i korridoren väljer att 
försvara antingen student A eller B. Eller om någon tycker väldigt bra om både studenterna och 
inte vill vända sig emot någon av dem? Blir den personen då utesluten och stämplad som 
avvikande eftersom han inte kan följa de övriga i korridorens agerande? Oftast har sådana här 
konfrontationer i mina informanters korridorer löst sig efter att övriga i korridoren har fått 
student A och B att hitta en gemensam lösning men det har också hänt att det inte har gått att 
hitta en lösning utan konflikten har fortsatt tills ena parten har flyttat.  
 
Emma berättar om en före detta granne som flyttade ut från korridoren strax innan jag kom dit. 
Hur den utflyttade upplevde sin situation i korridoren vet jag inte men det är lätt att tänka sig att 
han blev påverkad negativt och att det slutligen blev för jobbigt. Den psykiska pressen och 
vetskapen om att alla ogillar honom måste ha påverkat hans syn på de övriga och kanske också 
förklara varför han agerade som han gjorde. Att fortsätta att störa och föra oljud kan ha varit ett 
sätt från honom att hävda sig, stå på sig och inte ge efter för de övriga. I Emmas berättelse kan 
man ana att han även blev beskylld till sådant som de inte visste säkert berodde på honom, den 
orättvisa han då bör ha känt gentemot de övriga kan också stärka hans beteende och vilja att stå 
på sig.    
  

Det var faktiskt ganska obehagligt stämning faktiskt för att det, alla skyllda allt som var dåligt 
på han, han gjorde mycket dåligt också, förde oljud, så att andra korridorer under och över 
hörde, han dansade på sån där dansmatta och va lite grisig i köket men det är ju även andra. Så 
att han fick väldigt mycket beskyllningar, till slut så gick vi till Studentbo då. Han flyttade 
härifrån sen det tyckte jag faktiskt var lite obehagligt att det vart så då för han var verkligen 
hatad av folk så här, det vissa som liksom och… det var skönt.  
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Rollfördelning i korridoren 
Det finns alltid någon typ av rollfördelning i en studentkorridor. Ibland är den mera urskiljbar 
och tydlig och ibland är den underordnad gemenskapen och ganska diffus. Rollfördelningen 
bygger på de boendes uppfattning om varandra. De delger varandra olika positioner, någon får en 
ledande roll, någon en mera tillbakadragen. Det finns flera aspekter som påverkar vilken roll en 
student får. Framförallt verkar det vara studentens personliga engagemang som är avgörande. 
Erik och Tim tror det och andra informanter har också sagt att det är den som bryr sig mest om 
korridoren som oftast får en ledande roll. 

 
Det är de som försöker få ordning på köket, gör, diskar mycket o försöker hålla ordning, då får 
man ju också, då får man automatiskt mer rätt att säga till om saker.  

 
Det… det, om det är någonting som jag är engagerad i så kan jag nog ta en ledande roll och få 
med mig en del människor, om det är någonting som jag brinner för. Om det är någonting som 
jag stör mig på eller som jag tycker skulle vara kul… 

 
En student som bryr sig mycket om miljön i korridoren och ägnar mycket tid åt den får oftast ta 
en mera ledande roll. Det kan också vara så att en student har mycket erfarenheter och kunskap 
att bidra korridoren med och därför få en mer framskjuten roll. Som ledare i en korridor 
förväntas studenten ta initiativ till aktiviteter, se till så de andra boende sköter sina sysslor och i 
fall så inte sker påpeka det och försöka få till en förändring. Dessutom verkar det som att det ofta 
en student i en ledande position i korridoren som hälsar nya välkomna och förklarar 
ordningsregler, hur de allmänna rummen skall skötas och så vidare. Rollfördelningen i korridoren 
har inte varit en påtaglig orsak till konflikter hos mina informanter. Det verkar som om att de 
som vill vara med och bestämma oftast får vara det och i och med det blir de tilldelande en mera 
ledande roll. De studenter som vill vara mera tillbakadragna och följa andras råd tillåts göra det. 
Jag märkte också att det ofta var de som hade bott i korridoren en längre tid som fick en mera 
ledande roll, de visste hur korridoren skulle skötas och det är verkade vara lättare för en ny 
student att lyssna på en student som bodde på korridoren innan han/hon flyttade in än att rätta 
sig efter och följa en student som flyttat in efteråt. Jag frågade mina informanter om just detta 
men varför det är så kunde inte de inte säkert svara på men de tror det kan bero på att de som 
bor i en korridor innan man som ny flyttar in förväntas veta mera och därför lättare kan litas på.  
Erik är inne på samma linje när han berättar att de nyinflyttade bör vänta med att ta egna initiativ 
tills de vet vilka regler som gäller på korridoren.  
 

För som sagt det gäller ju att börja med att lära sig om korridorens sociala regler innan man 
kan ta egna initiativ… Och det känner man ett visst ansvar för… Att ja, informera de nya om 
vad som gäller… både formellt o informellt, för man vet ju, när man flyttar in så är det ju som 
sagt väldigt rörigt. Vad är det som gäller egentligen? Så att det är ju bra om någon berättar 
liksom både de formella reglerna och de informella reglerna och kanske även vilka som de 
verkligen skall hålla på och ja vi har sagt så men det skiter vi i.  
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Jag har också funderat på om det finns några genusskillnader i rollfördelning och interaktion i 
stort i korridorerna. I en korridor var det så att det fanns två ledande positioner och för stunden 
råkade det vara en man och en kvinna. Tidigare hade det varit två kvinnor. I en annan korridor 
var det en kvinna som hette Nina hade en mer ledande roll då hon var den som var mest social 
med alla i korridoren. Hon var väldigt aktiv i det allmänna rummet och försökte få de övriga att 
trivas. Nina berättade att när hon flyttade in var det en kille som hade haft en liknande position 
och att de övriga hade behandlat henne på ett liknande sätt som de tidigare hade gjort mot den 
manliga ledaren. I två av korridorerna fanns det en uttalad manlig ledare och det verkade finnas 
olika mindre ledande roller med olika ansvarsområden. De två uttalade ledarna var Tim och Erik 
och de ansåg att deras positioner berodde på deras engagemang för korridoren. Ser man på den 
Ninas och Tims och Eriks sätt att se på sina uppgifter som ledare skiljer de sig åt. Medan Tim 
och Erik mer fokuserade på att hålla rent gemensamma utrymmen och få igång aktiviteter för att 
få in alla i gruppen så fokuserade Nina mer på personliga relationer till de övriga. De personliga 
relationerna blev viktigare än att alla skulle umgås på ett kompisplan.  Om någon inte ville deltaga 
på grund av andra orsaker var det ok för Nina. Tim och Erik ville att alla boende skulle delta i 
gemenskapen, åtminstone på ett kompisplan ute i allrummet. En tendens jag dock har sett i alla 
korridorerna är att studenterna mer verkar fokusera på de personliga egenskaperna hos 
individerna när de tilldelar varandra roller än vilket kön de har. Jag kan bara tala för de fem 
korridorer jag har varit på men där verkade genus så gott som alltid vara underordnat den 
personliga karaktären. Jag tror det här beror på att människor flyttar in och ut ofta och att 
människorna i korridoren är så olika som individer. Det kan ses hos mina informanter när de 
återkommer till vikten av gemensamma intressen och gemensamma värderingar.  
 
Alla de problematikerna jag har nämnt ovan, brytningen mellan ungdom och vuxenvärlden, 
brytningen till föräldrarna, balansgången mellan det offentliga och det privata, att komma överens 
sinsemellan, veta vem som skall bestämma vad och att lära sig hantera konflikter är vardagen hos 
mina informanter. Men även om det finns negativa och svåra sidor är de flesta överens om att 
boendet i en korridor är fyllt av gemenskap, glädje, trygghet och värme. I enstaka fall har 
studenttiden tyvärr inneburit att en student tvingasts leva med ett stigma som har satt sig så djupt 
så det är övervägande negativa minnen som kommer att finnas kvar. Eftersom nästan alla de 
boende eftersträvar gemenskap då det finns en norm i korridoren som säger att gemenskapen är 
viktig och skall främjas, så upplever dock nästan alla mina informanter att de kommer att bära 
med sig mycket positivt från sitt boende. Främst då de kontakter de har knutit till andra boende, 
vänner de funnit och bekantskaper de tror sig kunna komma att fortsätta ha efter att de lämnat 
studentkorridoren.  Olles korta men precisa uttalande beskriver det hela bra.  
 

Nya vänner, eller vänner liksom, några av dem kommer man ha för livet faktiskt 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen handlar om hur studenter som bor i en studentkorridor upplever 
förhållandena där. Syftet är att genom intervjuer med studenter som bor i studentkorridorer få en 
inblick i deras situationer. Jag vill undersöka hur de ser på förändrade livsvillkor, nya möten och 
nya erfarenheter och hur det påverkar deras personlighet. Hur påverkas de boende av konflikter 
och hur gör de för att skydda sig från gruppens påverkan? Dessutom vill jag veta var de anser att 
det är viktigt att prioritera under studietiden. Några centrala termer som jag kommer titta närmare 
på genom ett teoretiskt underlag är ungdomskultur, social interaktionism, konflikthantering, 
anpassningssvårigheter, interaktion i grupp, identitet och påverkan på identitet. Dessa centrala 
termer har jag sedan utgått ifrån i mina intervjuer och följaktligen så även i min analys. Jag har 
genomfört min undersökning genom att göra åtta stycken djupintervjuer och sedan analyserad 
materialet. För att analysera de färdiga transkriberingarna använde jag mig utan grundad teori. 
Det kodade materialet ledde fram till ett antal huvudteman eller grupper som vardera innehöll ett 
antal underkategorier. Dessa huvudteman med medföljande kategorier låg sedan till grund för 
min analys. Huvudrubrikerna i analysen är mina teman omskrivna med nya ord.  I 
slutdiskussionen har jag försökt visa på hur livet i en typisk studentkorridor kan gestalta sig 
genom att se mina informanters erfarenheter och upplevelser. Dessutom har jag försökt se vad en 
studentkultur innebär genom att jämföra med Ziehes definition på en ungdomskultur och 
försöka hitta likheter och skillnader. Förhoppningen var att visa på att studentkulturen har stora 
likheter med ungdomskulturen och därmed kunna hävda att studenttiden i mycket påminner om 
ungdomstiden.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
– Berätta lite om dig själv och vem du är, vilka intressen du har, bra eller dålig på och så? 
– Berätta lite om hur du hade det innan du började på universitetet och flyttade in i korridor? 
– Upplever du dig själv som ungdom eller vuxen och hur utrycks detta? 
Hur reagerar du i mötet med nya personer, öppet social, tillbakadragen, passiv, aktiv osv? 
– Minns du vilka förväntningar du hade på den nya situationen innan du kom hit, flytt, nytt 
boende osv? 
– Minns du ditt första intryck av korridoren?  
– Berätta lite om den första dagen när du kom hit, hur blev du bemött, hur förhållde du dig till 
dina korridorsgrannar, känslan av att nu bo här?  
– Hur var den första tiden på korridoren? Relationen till de övriga, var de välkomnande eller tog 
de avstånd? 
– Hur har du upplevt att dina erfarenheter har förändrat din syn på korridoren om du tänker 
tillbaka på dina första intryck? Nya vänner, konflikter, fester, umgängen och så vidare? 
– Känner du att du lättare kan umgås med vissa i korridoren än andra? Vad tror du det beror på? 
– Påverkas din relation till korridoren av andra intressen, föreningsliv, vänner utanför korridoren 
osv.  
– Om så är fallet, hur tror du din situation i korridoren kunde ha tänkts se ut om du inte ägnade 
dig åt några andra intressen?  
– Hur är gemenskapen i korridoren rent generellt, finns det gemensamma korridorsaktiviteter? 
– Vilken roll känner du att du idag har i korridoren, en aktiv ledande roll eller en passiv 
avvaktande? Hur motiverar du det? 
– Upplever du någon slags maktbalans i korridoren, vissa som har mer rätt att komma med 
förslag till förändring/gemensamma aktiviteter än vad andra har?  
– Hur upplever du att ni gemensamt i korridoren arbetar för att få alla att trivas? 
– Att bo i korridor innebär ju att leva tätt tillsammans med andra. Hur har det påverkat ditt 
privatliv?  Alltså den tid du behöver för dig själv, att tänka, vila och bara ägna åt sig själv. 
– Hur påverkas era privatliv av att någon inte trivs eller medvetet tar avstånd från de övriga i 
gruppen? 
– Hur förhåller du dig generellt annars till din roll som student. Är det en tid av fest och umgänge 
eller är det något mer? 
– Vad hoppas du tiden i korridoren skall ge dig och som du kan ha nytta av när du har slutfört 
din utbildning? 
– Slutligen, berätta om ett tillfälle som har påverkat dig mycket under din tid i korridoren, någon 
erfarenhet eller upplevelse eller situation som har berört dig särskilt mycket.  


