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Titel  

Bland flator, kjolar, fylleslagsmål och stuprörsjeans – en antologi kring ungas identitetsskapande 
Sammanfattning 

Hur påverkar de många olika valmöjligheter och förväntningar som finns på ungdomar idag deras 

uppfattningar om sig själva? Detta är en av grundfrågorna som denna antologi bygger på. Vi har 

genom observationer och intervjuer tagit del av ungdomars livsvärldar, och med grundad teori 

som analysmetod försökt belysa dessa. I de enskilda antologibidragen presenteras ungdomars 

identitetsskapande ur fyra olika perspektiv. 

      I den första delen redogör Christoffer Berg för hur det egna klädesuttryckets betydelse 

varierar bland ungdomar, men att kläder i allmänhet är en viktig komponent i den tysta 

kommunikationen dem emellan. Mariah-Michaela Hakalax fortsätter med att åskådliggöra hur 

”komma ut”-processen kan förstås som sju dynamiska faser vilka genomsyrar informanternas 

livsvärld. Därefter skriver Sara Johansson om hur unga kvinnors identitetsskapande i relation till 

deras uppfattning om kvinnlighet inte kan förstås som en isolerad process, utan måste ses som en 

del i ungdomarnas vardagsliv. Sist ut är Per Sandberg som visar att ideella nattvandrare genom att 

skapa förtroende hos ungdomar kan bidra till att motverka ungdomskriminalitet. Antologin 

avslutas med en gemensam diskussion om ungdomar och identitet, där vi resonerar kring de 

resultat som redovisats i respektive delar. 

Nyckelord 

Identitet, ungdomar, kvinnlighet, ungdomskriminalitet, kläder, homosexualitet 
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Förord 
Vi vill först och främst tacka alla informanter för Er tid och för att ni delat med er av era liv. 

Utan Er medverkan hade denna antologi blivit mycket tunn och tråkig. Vi vill ge ett överhjärtligt, 

fett tack till vår handledare Anita Andersson för uppmuntrande mail, möten och mycket offrad 

fritid. Varma tack riktas även till Michael Jackson för ”good spirit”, och till Karl XII för att 

livsdrycken kaffe nådde Sverige. Vi vill här också gemensamt tacka alla våra närstående som har 

fått stå ut med såväl ångestfyllda sammanbrott som vissa stunder av eufori. Avslutningsvis tackar 

vi Er som offrar tid för att läsa detta förord och kanske även följande 91 sidor. 
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Bland flator, kjolar, fylleslagsmål och stuprörsjeans  
– en antologi kring ungas identitetsskapande 

Gemensam inledning 

I denna antologi kommer vi att behandla ungdomars identitetsskapande processer ur olika 

perspektiv som vi tycker är både intressanta och relevanta i samtiden. Vi finner det viktigt att lyfta 

fram ungdomars tolkningar av sina livssituationer då de utgör en grupp som både företag, 

institutioner och övriga samhället lägger allt större intresse vid i egenskap av köpstarka 

konsumenter, bråkstakar eller energirika (framtida) medborgare med potential att förändra och 

förbättra. Att förstå hur de olika valmöjligheterna och förväntningar som finns på ungdomar idag 

påverkar deras uppfattning om sig själva menar vi är viktigt då dessa människor inte bara är 

samhällets framtid, men är en grupp vars åsikter och uttalanden ofta nonchaleras eller förbises, 

trots att de är en stor del av samhället. Syftet med denna antologi är alltså att öka förståelsen om 

ungas livsvillkor, identitetsskapande processer och uppfattning om sig själva i dagens svenska 

samhälle, utifrån våra valda inriktningar. 

Disposition 

Antologin börjar med en redogörelse för de metoder som använts i vårt arbete, en presentation 

av centrala begrepp och teorier som är aktuella för samtliga enskilda bidrag, samt en redogörelse 

för den forskningsetik som varit relevant i vårt arbete Efter detta redovisas de enskilda 

antologibidragen där Christoffer Berg är först ut med sin studie om ungdomars 

identitetsskapande genom att bära och konsumera kläder. Därefter följer Sara Johanssons del om 

unga tjejers identitetsskapande processer i relation till deras uppfattning om kvinnlighet. Mariah-

Michaela Hakalax bidrar med en studie kring unga kvinnors identitetsprocess och hanterande av 

en nyupptäckt homosexuell läggning. Det sista bidraget har författats av Per Sandberg och 

behandlar hur frivilliga nattvandrares arbete kan motverka ungdomskriminalitet. Antologin 

avslutas sedan med en gemensam diskussion om ungdomar och identitet, där vi reflekterar över 

de resultat som de olika bidragen redovisat i sina respektive delar. 

Tillvägagångssätt och metod 

Gemensamt för de olika undersökningsmetoderna i den här antologin är att vi genom 

fältobservationer och kvalitativa intervjuer har insamlat data vilka sedan analyserats med den 

teorigenererande forskningsmetoden grundad teori. Nedan ges en övergripande förklaring till 

dessa begrepp, då vi har för avsikt att ge läsaren mer detaljerade beskrivningar av vårt 

tillvägagångssätt i de respektive antologidelarna. 
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Materialinsamling 

Enligt forskarna Gunilla Guvå och Ingrid Hylander är fältobservationer den vanligaste 

materialinsamlingsmetoden vid tillämpning av grundad teori, för att ge forskaren ett material som 

beskriver vad människor säger och gör i specifika sociala och kulturella situationer.1 Vi har främst 

använt oss av det som kallas öppen observation, vilket innebär att forskaren försöker observera så 

mycket som möjligt i fråga om relevanta situationer, händelser, miljöer, individer med mera på 

det aktuella fältet och utifrån skilda infallsvinklar ställa sig frågor om det som uppmärksammats.2 

Forskarens iakttagelser nedtecknas sedan vanligen med penna och papper i så kallade 

fältanteckningar,3 varpå materialet sedan enligt etnologen Magnus Öhlander med fördel kan 

användas som underlag för att formulera nya idéer och frågor.4 Vi har därför främst utnyttjat det 

material som inhämtats i fältobservationerna som en inspirationskälla vid förberedelserna av våra 

intervjuer. 

 Den största delen av materialet som studien baseras på är följaktligen insamlat genom 

kvalitativa intervjuer. En sådan intervju kan beskrivas som ett samtal kring ett bestämt tema, där 

forskaren söker informantens tankar, kunskaper, synpunkter och upplevelser av detta tema.5 

Dessa samtal kan sedan vara mer eller mindre strukturerade i sitt genomförande.6 Hur vi praktiskt 

gått tillväga för att genomföra dessa intervjuer skiljer sig till viss del mellan oss författare, varför 

ytterligare beskrivningar av intervjusituationen kommer att ges i våra respektive antologidelar. 

Grundad teori 

För analys av materialet har vi använt oss av konstruktivistisk grundad teori som metod. 

Forskaren Charmaz definierar konstruktivistisk grundad teori som baserat på en syn på 

verkligheten och kunskap därom som något som skapas subjektivt. Den verklighet som forskaren 

tar del av under intervjun är ingen objektiv verklighet, utan intervjuare och informanten skapar 

tillsammans i interaktionen data om informantens livsvärld.7 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander 

beskriver grundad teori som en teorigenererande forskningsstrategi som grundas på empiriskt 

material. Att metoden är teorigenererande innebär att dess syfte inte består i att bekräfta tidigare 

föreslagna hypoteser eller organisera en mängd data, utan att utveckla nya idéer och teorier 

utifrån ett insamlat empiriskt material, i detta fall de data som vi samlat in från observationer och 

intervjuer.8 Det insamlade materialet har vi analyserat genom etikettering av intressanta 

                                                 
1 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) s. 35, även 

Magnus Öhlander, ”Deltagande observation”, i Etnologiskt fältarbete, red. Kaijser & Öhlander (Lund, 1999) s. 87. 
2 Ibid, s. 78. 
3 Ibid, s. 82. 
4 Ibid, s. 78. 
5 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Kaijser & Öhlander (Lund, 1999) s. 57. 
6 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006) s. 301ff. 
7 Se Jane Mills, m.fl. ”The Development of Constructivist Grounded Theory”, International Journal of Qualitative 

Methods 5 (2006, Mars) 
8 Guvå & Hylander, s. 5. 



10 

 

indikatorer på relevanta utsagor, jämförelser och kategorisering av etiketterna i gemensamma 

klasser. Denna analysprocess har bestått av ett ständigt växlande mellan att etikettera, kategorisera 

och att jämföra och förhålla delarna till varandra för hitta mönster av samband dem emellan. 

Kategorierna har tillsist jämförts och förhållits till varandra för att undersöka hur de olika delarna 

hör ihop och hur de tillsammans bildar en grundad teori.9 Vid användande av grundad teori sker 

dessutom också materialinsamling och analys delvis parallellt med varandra.10 Forskaren rör sig då 

fram och tillbaka mellan urval och analysarbete, varpå hennes reflektioner kring insamlade data 

styr behovet av ytterligare data. Genom att ständigt jämföra empirin med den analys man gör, 

ökar man chanserna till att det slutgiltiga resultatet närmar sig en korrekt återgivelse av 

informanternas livsvärld. När varken ny data eller ny analys av empirin längre ger någon ny 

information har forskaren nått den punkt som kallas teoretisk mättnad.11 Att uppnå teoretisk 

mättnad har givetvis varit ett mål vi under arbetsprocessen strävat efter att uppnå, men vi vill inte 

påstå att vi har nått det tillstånd då nya besök på fältet, nya intervjuer eller ytterligare bearbetning 

av empirin inte skulle ge oss ny information. Vi anser ändå att de resultat vi uppnått är grundade i 

den empiri vi under aktuell tidsperiod samlat in, och alltså utgör bra om än inte fullkomliga 

arbeten enligt grundad teori. 

 Charmaz poängterar vikten av att använda rådata i analysen för att hålla informanternas 

röster och meningar synliga i slutresultatet och därmed säkerställa att teorin faktiskt är grundad i 

empirin.12 Med Charmaz råd i åtanke använder vi frekvent citat hämtade från våra intervjuer i 

analysdelarna, då detta är ett bra sätt att direkt återge informanternas utsagor om sina livsvärldar 

och ökar tillförlitligheten till att de resonemang vi för inte är våra egna feltolkningar eller saknar 

grund.  

Urval och etiska reflektioner 

De personer som i denna antologi benämns som ”ungdomar” är alla mellan 13 och 20 år gamla. 

Begreppet åsyftar dock inget bestämt ålderskontinuum, utan ungdomen bör istället betraktas som 

den tidsperiod då individen lämnar barndomen och inträder i vuxenlivet.13 Denna period kantas 

av en mängd förändringar, såväl fysiska som mentala. Bland annat utvecklar individen sin 

sexualitet, blir allt mer beroende av kamrater och nära vänner och begagnar sig ofta av så kallade 

övergångsobjekt – materiella ting som kan bidra till att övergången från beroende till oberoende 

upplevs som mindre drastisk.14 Dessa företeelser speglas också i antologins olika delar.  

 I vår antologi belyses ungdomar från skilda kontexter, och därmed är även den etiska 

känsligheten varierande mellan bidragen. Det är exempelvis rimligt att ungdomar som berättar 

                                                 
9 Guvå & Hylander, s. 33-43. 
10 Bryman, s. 375. 
11 Bryman, s. 376. 
12 Se Mills, m.fl 
13 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik (Lund, 2007) s. 20. 
14 Lalander & Johansson, s. 17. 
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om tidigare begångna brott gör det i ett annat känslotillstånd än ungdomar som berättar vad de 

vill uttrycka med sina kläder. Likväl har vi varit noga med att för informanterna tydliggöra dels 

syftet med våra studier, liksom de rättigheter som följer med deras roll som informant. Varje 

enskild informant delgavs ett informationsbrev där just den specifika studiens syfte framgick och 

där Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning presenterades lättbegripligt. Dessa kan sammanfattas enligt följande: Informationskravet 

avser att tydliggöra vilken roll informanten har i forskningsprojektet och vilka villkor som gäller 

för deltagandet. Informanten skall vara helt införstådd med att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha ett uttalat samtycke och godkännande från 

informanten om dennes medverkan som uppgiftslämnare i forskningen. Genom 

konfidentialitetskravet garanteras informanten att ingen utomstående kan härleda något i 

forskningen till informantens riktiga identitet, bland annat genom att forskaren fingerar namnen 

på informanter och geografiska platser. Till sist avser nyttjandekravet att ge informanten trygghet 

om att de uppgifter och den information han eller hon lämnar endast kommer figurera i det syfte 

som forskaren har redogjort för.15 

 Vi har valt att begränsa den lägsta åldern för våra intervjuade informanter till 15 år, då det 

finns en större etisk problematik med yngre ungdomar eftersom de enligt Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer inte anses förmögna att kunna fatta beslut om medverkan i forskning utan föräldrars 

godkännande.16 Dessutom ansåg vi det vara möjligt att ungdomar under 15 år i mindre 

utsträckning skulle kunna reflektera över de ämnesområden som våra studier behandlar. 

Identitet och identitetsskapande processer 

För att ge legitimitet åt vår forskning som behandlar identitet och identitetsskapande vill vi här ge 

läsaren en bakgrund till vad vi anser vara dessa begrepps verkan och funktioner. Vi har i vårt 

arbete utgått från den brittiska antropologen Richard Jenkins definition av identitet.  I boken Social 

identity menar han att identiteten är den mänskliga egenskapen att förstå vem som är vem och vad 

som är vad, ”en multi-dimensionell klassifikation (...) av den mänskliga världen och våra platser i 

den, som individer och som medlemmar i kollektiv.”17 Det är en process, en ständig 

identifikation, inte något evigt bestående eftersom människan gör sin identitet - hon innehar den 

inte.18 Identiteten förutbestämmer inte heller individens handlingar. Jenkins menar exempelvis att 

det mänskliga beteendet består av ett flertal interna och externa faktorer, så som kunskap, hälsa, 

påverkan från andra individer och tillgången till resurser.19 Vidare menar Jenkins att då människan 

                                                 
15http://vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf%20% (2009-

04-28, 10:55) 
16 http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf 2009-

04-28 (2009-04-28, 12:22) 
17 Richard Jenkins, Social Identitity, (London, 2008), s. 5. 
18 Ibid, s. 5. 
19 Ibid, s. 9. 
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är multidimensionell kan hon sägas ha flera identiteter, 20 varav två exempel på sådana är nära 

kopplade till hennes ålder och genus.21 Gemensamt för de olika identiteterna är dock att 

individens interaktion med andra är av stor betydelse för skapandet av dem, då alla människans 

identiteter per definition är sociala identiteter. Identifikation av oss själva och andra involverar 

därför alltid interaktion: enighet och oenighet, konventioner och nytänkande, kommunikation 

och förhandlande. 22  

 Jenkins menar dessutom att kategorisering utgör ett kraftfullt verktyg för att åtskilja grupper 

av individer, och detta förekommer naturligt och slentrianmässigt i människans livsvärld. Bilden 

av oss själva är tätt sammanknuten med uppfattningen av andra, och vice versa. En annan aspekt 

som är intressant för oss är det som Jenkins benämner som intern och extern definition, vilken 

uppmärksammar att individens interna definition av sig själv alltid påverkas hur hon tror att andra 

individer externt definierar henne.23 Att grupper är sociala konstruktioner gör dem heller inte 

mindre verkliga. Vi förverkligar grupper när vi tillämpar dem. 24Likhet och olikhet är 

identifikationens dynamiska principer och hjärtat i den mänskliga världen.25 En grupp individer 

måste ha något gemensamt för att kunna sägas tillhöra ett kollektiv. Detta igenkännande kan 

dock omöjligen förekomma utan att skapa en differentiering, då inkludering även medför 

exkludering. Ett definierande av oss själva är också ett definierande av andra. Likhet och olikhet 

löper gemensamt längs en gräns i vilken vi kan utröna vad vi är och vad vi inte är.26  

                                                 
20 Ibid, s. 17. 
21 Ibid, s. 78ff. 
22 Ibid, s. 17. 
23 Ibid, s. 47. 
24 Ibid, s. 12. 
25 Ibid, s. 18. 
26 Ibid, s. 102. 
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”Det var Converse och stuprör liksom, vilket man 
fick ganska mycket skit för i vissa sociala 

sammanhang” 
 

In the last 10 or 20 years, the consumer has become the focus of extensive debates in many 
human sciences, including economics, sociology, psychology, cultural studies, and so forth. 
Everywhere, it seems, the consumer is triumphant. Consumers are said to dictate production; 
to fuel innovation; to be creating new service sectors in advanced economics; to be driving 
modern politics; to have it in their power to save the environment and protect the future of the 
planet. Consumers embody a simple modern logic, the right to choose. Choice, the consumer’s 
friends, the inefficient producer’s foe, can be applied to things as diverse as soap-powder, 
holidays, healthcare and politicians. And yet the consumer is also seen seen as a weak and 
malleable creature, easily manipulated, dependent, passive and foolish. Immersed in illusion, 
addicted to joyless pursuits and in spite of ever-increasing living standards, the consumer, far 
from being god, is a pawn, in games played in invisible boardrooms.27 

 

Idag översvämmas vi av lovord från marknaden om nya alster som uppfyller just det vi åtrår. 

Modebranschen förser oss med löften om stil och attityd. Genom en myriad medieplattformar 

exponerar de sina verk i en kontext som de hoppas berör och skapar begär hos oss, 

konsumenterna. Att konsumera kläder är att konsumera både textil och stil - ty kläder ska verka 

som individens språkrör utåt, likt en tyst dialog med omvärlden. Med rätt kläder är du en del av 

något - möjligen en rörelse eller ett kollektiv, om än i illusorisk mening - med samma attityd till 

livet som du. För det är åtminstone det som löftena indikerar när vi ser ett enormt plakat av två 

vackra och rebelliska individer som med eld i ögonen passionerat poserar i en intim 

kroppsställning mellan en stadskärnas skyskrapor i skymningsljus. 

     Vi lever i en konsumtionskultur där marknaden kan beskrivas som ett enormt brus i vilken 

olika aktörer söker finna en kanal för att nå ut med sina unika, egenkomponerade alster.28 ”Var en 

del av oss!”, ropar de. Och ungdomar är en grupp som ofta hörsammar. Ungdomar är dessutom 

en grupp som till stor del skapar sin identitet i konsumtionssfären.29  

Syfte och frågeställning 

Jag ämnar i den här studien analysera och diskutera kring ungdomars identitetsskapande genom 

att konsumera och bära kläder. Hur viktiga är kläder för den egna identifikationsprocessen, och 

vilka möjligheter ger kläder individen att uttrycka sig och framhålla en attityd? Vilken roll anser de 

kläder spelar i den sociala tillvaron, och vilken betydelse har konsumerandet av kläder i deras liv?  

                                                 
27 Yiannis Gabriel & Tim Lang, ”New faces and new masks of today’s consumer”, i Journal of consumer culture 2008; 8; 
321, DOI: 10.1177/1469540508095266, s. 322 http://joc.sagepub.com.lt.ltag.bibl.liu.se/cgi/reprint/8/3/321 
28 Zygmunt Bauman, Konsumtionsliv, (Göteborg, 2008) s. 49. 
29 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik, (Lund, 2007) s. 14. 
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Fältobservation 

Mina fältundersökningar för denna studie består dels av dolda fältobservationer och dels av semi-

strukturerade intervjuer. I de två fältobservationer jag utfört har jag antagit en dold 

observatörsroll i en öppen och offentlig miljö. Detta medförde att jag inte behövde be om 

tillträde till det önskade fältet, och med anledning av min dolda observatörsroll tror jag mig ha 

minimerat den påverkan jag potentiellt kan åstadkomma på de personer jag observerar.30 

      Mina fältobservationer tog plats i två centralt belägna gallerior i en mellanstor svensk stad. 

Jag valde att utföra observationerna i två gallerior av den anledning att jag på stora och öppna 

platser för konsumtion har möjlighet att enkelt röra mig mellan gallerians butiker i min roll som 

dold observatör. Galleriornas butiker var till största del inriktade på försäljning av kläder; flera av 

de stora modehusens kedjor fanns representerade. Min avsikt med fältobservationerna var att 

bilda mig en uppfattning om hur ungdomar agerar i en miljö starkt förknippad med 

klädeskonsumtion. De var på så vis relativt öppna fältobservationer, där jag inte var ute efter att 

tyda specifika mönster, utan var mottaglig för iakttagelser av olika slag.31 Jag var på förhand 

införstådd med att jag inte skulle ha användning av fältobservationerna för att besvara hela min 

frågeställning; de besvarar exempelvis inte frågor om identitetsskapande. Däremot har 

fältobservationerna fungerat som uppslag för idéer och funderingar som jag senare införlivat i 

mina intervjuer; bland annat genererade fältobservationerna tankar kring pengars betydelse för 

klädesgestaltningen. 

     För att inte röja min dolda observatörsroll försökte jag själv agera som en individ med 

konsumtionslust, exempelvis genom att stundom se och känna på klädesplagg och röra mig 

naturligt. Martyn Hammersley & Paul Atkinson beskriver det som en balansgång mellan att 

behålla sin dolda observatörsroll och samtidigt få ut optimalt av varje för studien intressant 

situation.32 Jag bemöttes vad jag erfar inte vid något tillfälle av skeptiska och undrande blickar 

eller tilltal - möjligtvis ett kvitto på att jag inte röjde min egentliga avsikt. Anteckningar förde jag 

på ett litet anteckningsblock som jag diskret bar med mig. Jag formulerade ofta satser för 

iakttagelserna inom mig under själva observationsögonblicken, för att sedan skriva ned dem i 

anteckningsblocket när jag intagit en undangömd position. Under mina fältobservationer kände 

jag inte att jag påverkades negativt av faktorer som svårigheter med att föra anteckningar eller 

stress och oro över att bli avslöjad, vilka Alan Bryman beskriver som potentiella problem under 

en dold observation.33 Jag anser att hela observationsprocessen flöt på smidigt med ett resultat 

som har bidragit till att fullborda studiens syfte. 

                                                 
30 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002) s. 278ff. 
31 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 
1999) s. 78. 
32 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: principles in practice, (New York, 2007) s. 89. 
33 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002) s. 281. 
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Intervju 

Jag har under denna studie agerat som intervjuperson vid fem tillfällen. Ett av dessa tillfällen vara 

en gruppintervju med två informanter; således har sex informanter deltagit i min studie. 

Informanterna är jämnt fördelade med avseende på könstillhörighet, vilket dock aldrig har varit 

ett självändamål, och medan den yngsta är 16 år så är den äldsta nyss fyllda 21. Vilka åldrar som 

kan fastställas vara den lägsta respektive den högsta för kategorin ”ungdomar” är givetvis oerhört 

knepigt att utröna. Min yngsta informant är 16, och min äldsta är nyss fyllda 21. De årtalen och 

hela spannet däremellan anser jag kunna benämnas som ungdomsår. I mitt val av informanter har 

jag varit öppen för ungdomar med helt skilda stilar och livsåskådningar. Jag har med andra ord 

inte inriktat mig på informanter tillhörande en specifik kulturell kategori. Jag ser både för och 

nackdelar med det. Den insamlade empirin är sannolikt mindre entydig och inte lika lättnavigerad 

som den skulle vara om jag exempelvis hade intervjuat ungdomar tillhörande en specifik 

subkulturell grupp. Å andra sidan ter det sig rimligt att den insamlade empirin jag nu förfogar 

över har en större bredd och är mer representativt för ungdomar i allmänhet. Det är syftet som är 

avgörande för vilken inriktning studien tar, och med anledning av att jag vill belysa den ”gemene 

ungdomens” tankar kring konsumtion och kläder, har jag sökt informanter oberoende av 

aspekter som intressen och livsstil.  

      De intervjuer jag har genomfört har varit semi-strukturerade på så sätt att jag i stor 

utsträckning utgick från färdigformulerade frågor - en intervjuguide - och att jag sedan, utifrån de 

fria svar mina informanter gav mig, formulerade följdfrågor. Intervjuprocessen är här flexibel; jag 

som intervjuare måste lägga fokus på det som min informant ser som det essentiellt betydelsefulla 

i de beteenden, händelser och mönster som utgör temat för intervjun, och styra intervjun utifrån 

de aspekterna.34 Jag använde samma intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen, däremot kunde 

följdfrågorna variera en aning. Ljudinspelningen skedde via min laptop och programvaran 

Audacity.35 Platserna för intervjutillfällena varierade; i tre av intervjutillfällena skedde intervjun 

hemma hos informanten, och de två återstående tog båda plats hemma hos gemensamma vänner. 

Tiden före varje intervjutillfälle varierade, med den kortaste intervjun på 20 minuter och den 

längsta på nästan 50 minuter. Samtliga informanter kunde jag upprätta en kontakt med genom 

mitt befintliga kontaktnät; således behövde jag inte sända ut förfrågningar om deltagande i 

studien direkt till individer jag inte var bekanta med. 

      Med mina intervjuer visste jag att jag hade möjlighet att gå på djupet i ämnesområdet 

genom att uppmuntra informanterna till egen reflektion över de erfarenheter och skeenden de 

beskriver. Jag ville få mina informanter att verkligen berätta. De idéer mina fältobservationer gav 

uppslag till kunde jag nu ställa frågor om. Eftersom jag genom hela studien har haft ett ganska 

förutsättningslöst förhållningssätt gentemot empirin - i enlighet med grundad teori - intog jag en 

ganska tillbakadragen roll under intervjusituationerna, och lät i stor utsträckning informanterna 

bestämma riktning på samtalen. Jag ville lägga fokus på det som mina informanter såg som det 

                                                 
34 Ibid, s. 301ff. 
35 Audacity: http://audacity.sourceforge.net/ (2009-04-23, kl. 11:43) 
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väsentliga i skeenden. Men även om jag som intervjuperson höll en tämligen låg profil, så är jag 

medveten om att jag i hög grad är medskapare till samtalet, vilket etnologen Eva Fägerborg 

uppmärksammar i Etnologiskt Fältarbete. Resultatet av en intervju är alltid en produkt av samtliga 

inblandade parter.36 

Etik 

Jag har funderat en del på huruvida denna studie är av etiskt känslig karaktär. Ämnesområdet - 

klädeskonsumtion och klädesgestaltning - vill jag påstå inte är av särskilt känslig art; åtminstone är 

det min sponta uppfattning. Klädeskonsumtion erfar jag som något som ungdomar i allmänhet 

bejakar och gläds åt, och den utgör dessutom en väldigt omfattande del av det 

marknadskapitalistiska samhället. Därmed är det inget udda eller avvikande. Likväl finns det 

etiska invändningar ur en miljöhänsyn - att vi människor konsumerar i en takt som överstiger 

jordens materiella återhämtning är något som frekvent rapporteras i media. Själva klädesuttrycket 

kan också vara tämligen personligt, så beaktande måste även tas med hänseende till det. Så även 

om jag inte anser ämnesområdet vara av högkänslig karaktär, är det långt ifrån etiskt 

oproblematiskt; inte minst därför att det är ungdomar som medverkar. 

      Sociologerna Martyn Hammersley och Paul Atkinson pekar på att utövandet av dolda 

fältobservationer inte är helt okontroversiellt ur en etisk synvinkel. Det finns röster som liknar 

dolda fältobservationer med spioneri och menar att de undergräver människors autonomi. Andra 

anser att dolda fältobservationer har en legitimitet som metod inom forskning, och att det inte 

kan liknas vid exempelvis spioneri när avsikten med iakttagelserna är av helt annan art. Dolda 

fältobservationers praktik är enligt dem snarare mild i jämförelse med vad stater och företag 

ideligen ägnar sig åt i form av exempelvis övervakning.37 Jag instämmer med de senare, och ser 

den dolda observationen som ett smidigt sätt att observera människor i deras dagliga akter, men 

beträffande mina egna fältobservationer så var jag medveten om att min dolda observatörsroll 

kunde ge upphov till att de jag iakttog kände sig illa till mods. Trots att jag försökte agera på ett 

sätt som jag hade förhoppningar om att det inte skulle leda till ett ifrågasättande av min avsikt 

med att besöka galleriorna, så var jag hela tiden beredd att förklara min bakgrund och mitt syfte 

om någon konfronterade mig under fältobservationen.      

      Jag har under denna studie varit noga med att delge mina informanter de aspekter av 

studien som har potential att påverka deras beslut om medverkan. Varje enskild informant har 

tillhandahållit ett informationsbrev där studiens syfte och frågeställning har presenterats; min 

strävan har varit att de aldrig ska känna sig osäkra på vad jag avser med studien, och vilken roll de 

spelar i den. I informationsbrevet redogjorde jag även för de fyra forskningsetiska principerna 

inom humanistiska och samhällsvetenskaplig forskning: Informationskravet, samtyckeskravet, 

                                                 
36 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 
1999) s. 59. 
37 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography: principles in practice, ( New York, 2007) s. 210. 



18 

 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.38 Genom att presentera dessa ville jag att ingjuta trygghet i 

informanterna så att de kände sig bekväma med att delge mig tidigare erfarenheter och skeenden i 

deras liv. Jag ville dock inte bli alltför utdragen i mitt informationsbrev, utan försökte formulera 

mig tämligen koncist för att ge mina informanter en informativ och överblickbar disposition. För 

att främja en dialog med informanten om min studie, presenterade jag även mitt syfte och 

informantens rättigheter muntligt.39 Innan varje enskild intervju började ville jag ha svar på om 

det var några frågor eller oklarheter kring intervjun eller studien i sin helhet.  

Forskningsperspektiv 

I denna studie har jag tillämpat grundad teori för att utveckla idéer, genererade från den 

insamlade empirin.40 Psykologerna Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, författare till boken 

Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv, beskriver grundad teori som en tredje väg vid 

sidan av konventionell kvalitativ forskning och traditionell positivistisk forskning, där forskaren 

använder sig själv som instrument för att mycket metodiskt och strukturerat bearbeta kvalitativ 

data.41 Genom de inledande fältobservationerna, vilka utfördes tidigt i studien, antog jag en 

väldigt öppen approach gentemot det nya fältet. Frågor och idéer preciserades sedan när det var 

dags för intervjuer, då jag i samtal med andra hade chans att gå in djupare på fenomen härrörande 

från konsumtion och klädesuttryck.  

      I den inledande fasen av bearbetandet av den insamlade empirin, försökte jag, precis som 

Guvå och Hylander förespråkar, förhålla mig väldigt öppen när jag gjorde mitt teoretiska urval.42 

I detta första skede ansågs en överväldigande majoritet av empirin vara relevant för vidare 

granskning. Därefter följde den öppna kodningen, där jag urskiljde indikatorer som avspeglade 

händelser och skeenden jag ansåg vara relevanta för studiens syfte. Dessa gav jag koder, eller 

benämningar, som var enkla och inte speciellt abstrakta. Från den punkten och framåt fortsatte 

jag att jämföra och konceptualisera. Jag kompletterade min insamlade empiri med ytterligare en 

intervju för att uppnå en ännu högre grad av empirisk mättnad. 

      Något jag finner ytterst intressant och angeläget att nämna är vad sociologerna Anselm 

Strauss och Juliet Corbin benämner som ”sensitivitet”, vilket åsyftar förmågan att plocka ut 

relevanta skeenden i data. I ett led att göra just detta, menar Strauss och Corbin att forskaren ska 

införliva sig själv i det insamlade materialet genom att bejaka att hon själv är en individ med 

förutfattade meningar och specifika föreställningar om verkligheten. Att ignorera detta, att tro att 

man som forskare kan närma sig empiri i en helt objektiv forskarroll, leder i högre grad till att 

forskaren applicerar sina egna idéer i materialet: ”... today we all now that objectivity in qualitative 

                                                 
38 www. vetenskapsradet.se: 
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_200
2.pdf (2009-04-27, kl. 12:55) 
39 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1998) s. 100. 
40 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 
2003) s. 5. 
41 Ibid, s. 33. 
42 Ibid, s. 48. 
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research is a myth. (...) The more we are aware of the subjectivity involved in data analysis, the 

more likely we are to see how we are influencing interpretations”.43 Jag har begrundat denna 

ståndpunkt både innan och under denna studie. Jag finner det fullt sannolikt att en annan 

forskare med tillgång till samma material som jag, potentiellt skulle välja helt andra aspekter att 

lyfta fram och reflektera över. Vi relaterar otvivelaktigt den insamlade empirin till våra tidigare 

föreställningar om vår omvärld. Jag har haft detta i åtanke under denna arbetsprocess; likväl är 

det oerhört svårt att se exakt hur man vinklar, och därmed någorlunda determinerar utkomsten 

av, forskningen. Sannolikt är att även mitt medvetande innehar förenklade bilder av vilka 

personer som bär vilken typ av kläder, och för vilka grupperingar som klädesuttrycket är av störst 

betydelse. Strauss och Corbin poängterar dock att kunskap och erfarenhet är oumbärliga verktyg i 

hanterandet av kvalitativ data, så med tiden hoppas jag att mina färdigheter i kvalitativ analys 

förädlas.44 

Bakgrund och tidigare forskning 

Jag avser relatera de olika delarna i min analys till tidigare forskning inom området för 

konsumtion och livsvillkor; även den forskning som inte behandlar ungdomar specifikt, då jag är 

övertygad om att ungdomar i minst lika stor utsträckning som vuxna lever i och reproducerar det 

som kännetecknar det sen- eller postmoderna samhället. Men jag kommer inte uteslutande att 

använda mig av konsumtionsteoretisk forskning, utan andra discipliner är också aktuella som 

referensmaterial i min analys. 

       Många betydande teoretiker inom konsumtionsområdet, däribland Mike Featherstone och 

Zygmunt Bauman, menar att konsumtionskulturen avspeglar det tidsskede vi lever i just nu, vilket 

de benämner postmoderniteten. Andra, exempelvis Anthony Giddens, menar att vi inte är i ett 

sådant skede än, utan att vi befinner oss i en högt utvecklad modernitet. Det vi åtminstone kan 

konstatera är att både postmoderna förespråkare som Bauman och sen- eller högmoderna 

förespråkare som Giddens understryker konsumtionens, gestaltningens och kroppens ökade 

betydelse de senaste decennierna.45 

      Sedan början på 1990-talet har intresset för konsumtionskulturen expanderat lavinartat. 

Genom tidskrifter, bokserier och forskargrupper började man noggrant undersökt varje detalj av 

konsumtionskulturen. Det var från den punkten konsumtion började ses som ett legitimt 

forskarområde, vilket tog sig i uttryck i tidskrifter som Journal of Consumer Culture och Consumption, 

Markets and Culture. Tidigare, skriver Featherstone, hade konsumtionskulturen setts som ”the 

superficial hedonistic culture which either eroded the development in ethical, responsible citizens 

needed to sustain democratic politics, or impeded the potential for people to imagine the 

alternative of a socialist future.”46  

                                                 
43 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded 
theory, (Thousand Oaks, 2008) s. 32ff. 
44 Ibid, s. 33ff. 
45 Zygmunt Bauman, Konsumtionsliv, (Göteborg, 2008), även Anthony Giddens, Modernitet och 
självidentitet, (Göteborg, 1997) 
46 Mike Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism: Second Edition, (London, 2007) s. XIVff. 
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      Ett vanligt tema i aktuell konsumtionsforskning är idén att konsumenterna och deras objekt 

påvisar positioner i den sociala livsvärlden, och att detta är en mer grundläggande faktor än att 

konsumtion är ett försök att tillfredställa ett specifikt behov.47 Just kläder är förmodligen det mest 

använda exemplet på konsumtionsobjekt inom konsumtionsforskning, och när jag bekantar mig 

med litteratur och forskning på området får jag en känsla av att kläder ligger i frontlinjen för hela 

konsumtionskulturen. Det resonemanget styrks också av det som etnologen Maja Jacobson 

benämner den klädsociologiska inriktningen, vilken ”studerar kläder som en del av det sociala 

systemet, klädernas symbolvärden och principerna för deras funktion i människors relationer”; en 

del av det som konsumtionsforskningen i allmänhet behandlar. 48 

Presentation av informanter 

Här följer en kort och koncis presentation av de informanter som har medverkat i studien. Peter 

är 20 år och född och uppvuxen i en liten stad i södra Sverige, men bor numera i en mellanstor 

stad i mellersta Sverige där han studerar vid ett universitet. Han har ett stort intresse för musik 

och beskriver sin klädstil som popig. Jessica är 20 år och född och uppvuxen i en liten stad i 

södra Sverige, men bor numera i en mellanstor stad i mellersta Sverige där hon arbetar inom 

detaljhandel. Hon tycker mycket om att fotografera och förtäljer att hon inte har någon speciell 

klädstil. Björn är 21 år och född och uppvuxen i en svensk storstad, men bor numera i en 

mellanstor stad i mellersta Sverige där han studerar vid ett universitet. Björn har ett stort intresse 

för fotboll och sport i allmänhet, och beskriver att han är inne på flera spår samtidigt med sin 

klädstil. Alexandra är 20 år och född i ett land i mellanöstern, men kom till Sverige vid två års 

ålder och bosatte sig då med sin familj i en ort i mellersta Sverige. Vid fem års ålder flyttade hon 

till en svensk storstad, men bor numera i en mellanstor stad i mellersta Sverige där hon studerar 

vid ett universitet. Alexandra är väldigt förtjust i musik och dans, och framställer sin klädstil i tre 

delar; avslappnad och soft, varierande på humör, och slutligen rolig, söt och sexig. Gabriella är 

16 år och född och uppvuxen i en svensk storstad där hon fortfarande bor och studerar vi ett 

gymnasium. Hon ägnar mycket av sin fritid till idrottsutövande och uttrycker att hon gestaltar en 

”idrottarstil”. Lars är 18 år och född i en svensk storstad där han tillbringade de första fem åren 

av sitt liv, sedan flyttade han till en liten by i norra Sverige. Numera bor han i en liten stad i norra 

Sverige där han studerar vid ett gymnasium. Björn tycker om att utöva diverse utomhusaktiviteter 

som utförsåkning med skidor, wakeboarding och snöskoteråkning, och delger att han i sitt vanliga 

sociala umgänge inte bryr sig mycket om kläder. 

Analys 

Här följer de två kategorier jag har döpt och format med utgångspunkt i den insamlade empirin. 

Jag anser att det urval och kodningsarbete jag utfört har frambringat dessa kategorier som de 

mest intressanta att presentera och analysera utifrån min frågeställning och mitt syfte i denna 
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studie. Den första kategorin, Kläder som identitetsyttring, kommunikation och ställningstagande, behandlar 

klädesuttryckets orsak och konsekvenser. Det är en ganska bred kategori i den meningen att 

skilda aspekter av informanternas reflekterande över sina klädesuttryck presenteras och 

analyseras. Den andra kategorin har jag döpt till Självdefinition genom olikhet och geografiska faktorer i 

klädesuttrycket, och i den resonerar jag kring betydelsen för den egna identiteten när skillnader 

gentemot andra belyses, både i allmän mening och avseende kläder, samt diskuterar kring 

geografins relevans för klädesuttrycket. 

Kläder som identitetsyttring, kommunikation och ställningstagande 

Mina informanter ger ingen entydig bild av kläders koppling till den egna identiteten. Några 

understryker starkt det egna klädesuttryckets betydelse för att uppvisa en bild av vilka de är, 

medan andra menar att kläder har en sekundär betydelse i deras liv och att de inte är speciellt 

reflekterande över hur de gestaltar sig gentemot omvärlden. Alla är dock ense om att kläder 

spelar en representerande och viktig roll för många ungdomar idag, även om betydelsen för dem 

själva varierar. Sociologen Anthony Giddens, som jag återkommer till flera gånger i analysen, 

menar att vi i detta tidsskede, mer än någonsin förut, uttrycker vår individualitet genom kroppen 

och varierande utsmyckningar av den. Sociala rättesnören för hur man materiellt bör uttrycka sig, 

som tidigare hade en omfattande inverkan på människan i västvärlden, har underordnats 

individens fria val att själv välja stil, smak och mode för att utforma en egenkomponerad livsstil. 

Dessa är viktiga verktyg för konstruerandet av det Giddens benämner som självidentiteten 

(benämns jagidentitet i vissa översättningar), då de flesta individer erfar ett samband mellan 

kropp och själv.49 Flera av mina informanter framhåller att just ungdomsåren är speciella med 

avseende på kläder, dess uttryck och den egna identiteten: 

Det [kläder] har en stark betydelse, och spelar en stor roll i hur olika individer tolkar sig själv, 
och speciellt i den här åldern när man precis, i tonåren när man kanske börjar bestämma sig för 
att det här är det jag står för, det här är det jag tycker om, så jag tror kläder har en riktigt stor 
betydelse för hur man ska förmedla sig själv, och hur man vill förmedla sig själv. (Alexandra 20 
år) 

Peter och Jessica tror också att individer i ungdomsåren är mer benägna att hävda sig själva och 

uppvisa attityder genom kläder, och de själva berättar om ganska omvälvande förändringar i 

klädesuttrycket under deras ungdomsår, och det är deras skildringar jag avser börja analysen med. 

      Peter, 20 år, säger att han har försökt beskriva sin identitet och uppväxt tämligen mycket 

genom kläder när han var kring 15 - 17 år gammal. Han tillägnade sig en popig klädstil med 

Converse och stuprörsjeans. Han fick under den här perioden ett ökande intresse för alternativ 

musik och politik, vilket han ser som en stark orsak till att han ville tydliggöra att han blivit 

annorlunda. Detta tog sig bland annat uttryck i att han stilmässigt försökte alienera sig från de 

killar han tränade hockey med flera dagar i veckan. Peter sammanfattar att hans klädesuttryck 

under den här perioden dels handlade om självbekräftelse, dels om att kunna uttrycka sig utan 
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ord, och att det förhållandet hade som följd att han i vissa sociala sammanhang fick suspekta 

blickar riktade mot sig.  

      Jag tolkar ovanstående som att Peter fick insikt - genom ett stegrande intresse för politik 

och kulturella yttringar - i att han inte önskade fortsätta vara en del av sin sociala omgivnings 

försumlighet gentemot viktiga frågor och problem kring samhället.  Ett sätt för Peter att påvisa 

sin politiska medvetenhet var att klä sig annorlunda än kamraterna. Socialpsykologerna Philip 

Lalander och Thomas Johansson, som båda bedriver forskning på ungdomskultur och 

ungdomars livsvillkor, beskriver klädesuttrycket hos ungdomen som ett symboliskt universum, 

vilket avser att beskriva vem individen är. Ungdomen kan, i en metaforisk mening, ses som en 

konstnär genom sin klädstil; ungdomen söker komponenter till sin klädstil utifrån den egna 

upplevelsen av bland annat drömmar, minnen och problem. Dessa verkar som en källa till 

inspiration för stilskapandet.50 Idag är Peter i ett socialt sammanhang där hans trivs och umgås 

med likasinnade vänner, och han menar därför att hans popiga klädstil har förlorat lite av sin 

ursprungliga innebörd. Han klär sig dock fortfarande på samma sätt som han gjorde för 3 - 4 år 

sedan, och menar att vid händelse av ett miljöombyte där nya bekantskaper ska knytas, så skulle 

han bli mer reflekterande över sitt klädesuttryck igen: 

Alltså skulle jag åka till en stad där jag inte känner någon så skulle jag, kommer jag säkert såhär 
omedvetet eller undermedvetet förvänta mig att folk ska se mig som jag vill att de ska se mig 
utifrån min klädstil. [...] Jag tror det är väldigt ofta man försöker leta efter likasinnade. Och då 
gör man det oftast utifrån kläder. (Peter 20 år) 

Ovanstående citat antyder att kläder - vid byte av kontextuellt sammanhang - verkar som ett 

kommunikationsinstrument för Peter, när han söker nya bekantskaper. Med sina kläder försöker 

Peter visa en bild av vem han är, och genom att tolka andra individers klädesuttryck försöker han 

skapa sig en bild av hur de är. En förutsättning för hela denna process är att sändare och 

mottagare av ett specifikt budskap ger det samma kod (regler) och kontext, annars finns risken att 

innehållet i budskapet förvrängs efter mottagarens kulturella föreställningar, menar etnologen 

Maja Jacobson.51 

      Även för Jessica, 20 år, hade klädesuttrycket en annan innebörd för 4 - 5 år sedan än vad 

det har idag. Men till skillnad från Peter så beskriver hon att hon umgicks i en grupp där dem 

gjorde gemensam sak av att vara svartmålad och klä sig avvikande i ett led att uppvisa en rebellisk 

attityd gentemot vuxna och lärare. På frågan om det var en form av ställningstagande svarar hon: 

Ja, då tror jag det var det. Och det var också ganska politiskt då, det var ganska mycket vänster, 
och då kom det mer, det kopplades ihop med en musikstil också, lyssnade man på pop så 
klädde man sig så. Då fick man också ofta med sig en politisk syn. (Jessica 20 år) 

Återigen finner vi ett samband mellan politik, musik och klädstil. Det intressanta här är att Jessica 

var en del av ett umgänge som ville uppvisa en attityd genom att unisont klä sig avvikande. Detta 

är ett väldigt distinkt tecken på en tydlig symbolik, för att återigen anknyta till Lalander och 

Johansson. Den uppseendeväckande gestaltningen är för omgivningen lättolkad. Kläderna är då 
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en stark bidragande orsak till att individerna i gruppen dels känner likhet och gemenskap till de 

egna, dels känner avstånd och åtskillnad i förhållande till de andra.52 Den franska filosofen Jaques 

Derrida betonar att ett tecken aldrig förmedlar betydelser per definition. Betydelsen uppstår alltid 

när ett tecken står i relation till andra tecken och skillnader exponeras.53 Självet är därmed inte ett 

inhägnat medvetande, utan snarare en öppenhet som skapar sig självt genom möten med andra i 

tid och rum. Det här mötet karaktäriseras inte av en harmonisk sammanstrålning av 

medvetanden, för de flesta möten mellan medvetanden involverar skillnader.54 I sin artikel 

”Identitet och livsstil”, vilken förekommer i antologin Att förstå ungdom: identitet och mening i en 

föränderlig värld, pekar Per Källström på att det är i ungdomsåren individen utvecklas till ett subjekt 

som både är självständigt och socialt. Därmed förnimmer individen sin identitet och dess samspel 

och förhållande till en komplex omvärld; en omvärld i vilken hon verkar som en aktiv agent och 

ständigt skapar och omskapar sin identitet genom att interagera med omvärlden.55 Med det 

resonemanget i åtanke, är jag av uppfattningen att ungdomar i allmänhet befinner sig i en 

utvecklingsfas där dem i stor utsträckning tyder och markerar skillnader mot individer de inte 

känner samhörighet med. Jag ser det som en relevant bakgrund till det som Peter och Jessica 

berättar här ovan. 

      På frågan hur stark förbindelse kläder har till den egna identiteten under 2000-talet jämfört 

med tidigare decennier, är Björn är övertygad om att kläder idag är en mycket viktigare 

komponent i identitetsskapandet idag än det var för bara 30, 40 år sedan. Kläder har numera en 

större makt, menar han. Det återspeglar sig även i samhället. Björn resonerar att 

individualiseringen har gått starkt framåt och medfört ett ökat intresse för egna, unika 

klädesuttryck. Han hänvisar bland annat till att vi i Sverige har relativt små klasskillnader, att även 

arbetarklassen i en viss utsträckning har råd att konsumera exklusivare klädesplagg, vilket medför 

att vi har möjlighet att låna klädesuttryck från andra mer eller mindre kapitalstarka fraktioner i 

samhället, och på så sätt skapa något unikt i det egna sociala umgänget. Det kopplar han samman 

med det faktum att utbudet av kläder idag är oerhört stort. Han erinrar att det kändes som att 

valmöjligheterna gällande klädesuttrycket var mycket mer begränsade när han var yngre: 

Idag känns det som att det kommit många fler aktörer till spelbordet, att det är mycket 
vanligare att småföretagare idag, när det gäller klädesmärken, har tagit en mycket större plats än 
vad de gjorde förut, förut kändes det som att småföretagen inte konkurrerade med dem större. 
(Björn 21 år) 

Att den marknadskapitalistiska utvecklingen har gått så som Björn beskriver den, kan vi 

konstatera. Vidare så har Featherstone i sin bok Consumer Culture and Postmodernism diskuterat kring 

precis det som Björn pekar på här. Med ett ständigt omväxlande flöde av varor blir det svårare att 

avläsa bärarens status utifrån de varor (kläder) han eller hon bär. Varornas symbolik är inte lika 
                                                 
52 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik, (Lund, 2007) s. 32ff. 
53 Jacques Derrida, Writing and difference, (London, 1978) 
54 Roland Theuas S. Pada, ”The paradox of Ipseity and Difference: Derrida’s deconstruction and 
logocentrism”, i KRITIKE , 1:1 (June 2007),  s.38, 
<http://www.kritike.org/journal/issue_1/pada_june2007.pdf> 
55  Per Källström, ”Identitet och livsstil. Teoretiska infallsvinklar”, i Att förstå ungdom. Identitet och mening 
i en föränderlig värld., red. Anders Lövgren & Margareta Norell, (Stockholm, 1992) s. 160ff. 
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distinkta statusmarkörer som tidigare när produktionstakten har ökat.56 Det som både Björn och 

Featherstone uttrycker här kan på ett intressant sätt kopplas samman med det sociala 

efterliknande som Mark Paterson, lektor i filosofi och kulturella studier vid University of West 

England, diskuterar kring i sin bok Consumption and everyday life. Han betonar först av allt 

betydelsen av att nya, kapitalstarka grupper har växt fram, med smak för det fina och kultiverade, 

och att de är en fundamental anledning till att konsumtionskulturen är så enormt omfattande 

idag, då denna åstundan givetvis har som konsekvens att pengar sätts i rörelse för att tillfredställa 

konsumtionsbegären. Vidare så medför det att de som innan ansåg sig ha patent på vissa 

högkulturella och statusmarkerande yttringar, nu söker nya områden, exempelvis inom kläder och 

mode, för att särskilja sig gentemot de, i deras ögon, eftersträvare som inte inser att smak och stil 

inte kan köpas.57  

      Hela ovanstående resonemang kan tolkas som en diskussion kring symboliska revir. 

Gränserna förskjuts när nya förutsättningar bildas, och det är de som tidigare förfogat över en 

mer upphöjd och ädel symbolisk uttryckssfär som nu tvingas anpassa sig. Det som Björn nämner 

här ovan, att det idag känns som kläder har mycket större makt än förut, kan mycket väl ses som 

ett tecken på det. Beträffande Björn själv, så visar han en väldigt reflekterande sida över sin 

gestaltning genom kläder. Han vill med sina kläder visa omvärlden vem han är. Han beskriver sin 

arsenal av kläder som varierande, och menar att han ibland sätter på sig pösigare kläder med 

starka anspelningar på hiphop-kulturen, och ibland tajtare, mer moderiktiga kläder. Genom detta 

tror han sig, om än inte fullt medvetet, vilja förmedla en bild av att han är någon otagbar; någon 

man inte kan sätta fingret på, någon man inte kan sätta i ett fack. 

Jag personligen kopplar mina klädesval ganska starkt med den bilden av mig jag vill förmedla, 
ett sätt att visa omvärlden att jag är den, och den, och den människan, om jag sätter på mig 
hiphop-kläder till exempel, så förmedlar jag en bild av att jag är en hiphopare, men den bilden 
bryts ganska omedelbart när jag sätter på mig ett par tajtare jeans. (Björn 21 år) 

Björn menar att hans val av kläder i grunden baseras på att han tycker om att variera och 

kombinera olika stilar, och att det faktumet har som följd att han ger ett inkonsekvent 

klädesuttryck. I ett försök att ge en kort reflektion över Björns varierande klädesuttryck, tänker 

jag hänvisa till det som Paterson beskriver som valet. När vi väljer en produkt framför en annan, 

gör vi det på bas av vår klass, bakgrund och kulturella identitet. Således är vårt omdöme 

beträffande smak betingat av hur vi blivit socialiserade in i samhället.58 Björns varierande 

klädesuttryck kan i den här kontexten ses som en följd av att han varit motståndskraftig mot att 

helt underordna sig det klädesuttryck som har varit dominant i orten för hans uppväxt - nämligen 

klädesuttryck härrörande från hiphop-kulturen, vilken han beskriver som normen i hans gamla 

hemtrakter. Att han istället bejakar kulturella uttryck av vitt skilda sfärer, och har gjort så en 

längre tid, tyder på att han funnit samröre med kulturella uttryck som har fäste utanför hans 

tidigare sociala omgivning. Det Björn uttrycker tyder jag som ett tecken på att Pierre Bourdieus 
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teorier om social distinktion och kulturellt kapital, som har haft en stor inverkan på sociologin de 

senaste decennierna, till viss del har passerat sina bästföre datum (därmed inte sagt att all hans 

sociologi är utdaterad, långt ifrån). Tanken hos Bourdieu är att en distinktion mellan samhällets 

sociala skikt kan urskiljas när man belyser smaker och livsstilar hos grupper med olika status- och 

klasstillhörighet. Kulturellt kapital, som avser den form av symbolvärde som finns i olika 

kulturella sfärer, är ett värdefullt instrument i den analysen. Exempelvis innehar opera och 

expressionism ett högre kulturellt kapital än punk och graffitikonst. Alltså, de val vi gör i 

vardagen, även de triviala, är ett uttryck för smak, som i sin tur uttrycker distinkta livsstilar hos 

sociala grupper.59  

”Bakom dessa klassificerbara praktiker och dessa klassificerande omdömen finns en gemensam 
rot, och det är hit vetenskapens klassindelning leder: till habitus, som på en och samma gång är 
genererande princip för objektivt klassificerbara praktiker och system för att klassificera [...] 
samma praktiker.”60 

Det jag vill uppmärksamma är att vi rör oss mot ett tidsskede där objektiva och universella 

kriterier åsidosätts för en mer relativistisk och pluralistisk uppfattning. Känslan är att vi inte 

längre med lätthet kan särskilja olika statusgrupper från varandra med utgångspunkt i kulturella 

attribut; ty det är onekligen ett överflöd av information och uttryck som inte enkelt kan sättas in i 

ett hierarkiskt system för fixerade sociala fraktioner.61 Följaktligen tror jag komplexiteten i de 

kulturella uttryck som präglar 2000-talets samhälle gör det problematisk att använda Bourdieus 

analysverktyg för att tydliggöra skillnader mellan olika grupper, åtminstone i dess ursprungliga 

utföranden. Därmed inte sagt att vi inte längre kan uttyda relativt tydliga skillnader mellan olika 

grupper i samhället, och notera att vissa sociala förhållanden fortfarande leder till ganska 

enhetliga uttrycksformer - ty sådana tendenser går fortfarande att spåra. Jag ställer mig dock 

kritisk till den objektivitet han åsyftar, och undrar vilken grad av relevans hans statiska 

klassifikationer kommer ha några decennier fram i tiden. 

      Beträffande min intervju med Alexandra och hennes reflekterande över sitt klädesuttryck, 

så återkom hon ofta till att hennes klädesuttryck är väldigt anpassat efter det sociala rummet. Ska 

hon till skolan så bryr hon sig inte nämnvärt om vad hon har på sig, ska hon däremot på klubb så 

anstränger hon sig mer i valet av kläder. Vid mer festliga och högtidliga sammanhang säger hon 

sig vara väldigt mån om att ingen har på sig samma tröja, byxor eller kjol som hon har, då hon 

finner det nedslående. Detta är också något hon har i åtanke när hon konsumerar kläder, då hon 

försöker undvika plagg hon tror kan vara gångbara hos många andra, speciellt i större 

klädesbutiker som Hennes & Mauritz. Alexandra menar att hon vid speciella tillfällen inte vill 

vara en i mängden, utan gärna utmärker sig, exempelvis genom att klä sig sexigt, men även genom 

att lägga ned mer tid på smink och hår. Vidare så nämner hon att hon högst motvilligt lånar ut 

exempelvis kläder till vänner och familj, eftersom hon ofta finner plaggen för personliga. 
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      Alexandra har hittat ett forum ett forum för en mer exklusiv gestaltning: nattklubben. 

Nattklubben är ett forum där man kan ge en lite mer kreativ och sexig kropps- och 

klädesgestaltning utan att uppfattas som suspekt. Att dagligen klä sig på sådant sätt i en skolmiljö 

skulle sannolikt ses som annorlunda, om inte avvikande, och såvida det inte är något Alexandra 

eftersträvar så vill hon förmodligen undvika det.  Anthony Giddens menar, som jag även nämnde 

i inledningen, att kroppen och dess utsmyckningar i en hög grad deltar i självets konstruktion. 

Detta benämner han som ett drag i de posttraditionella miljöer vi lever i. Men individen tvingas 

rent kroppsligt anpassa sig efter vad han kallar miljöernas pluralisering. I olika sociala rum är olika 

beteende adekvata, och individer anpassar otvunget sitt framträdande efter vad som betraktas 

som legitimt i en specifik miljö.62 

      Något som både Alexandra och Björn pekar på är pengars betydelse för att skapa en klädstil 

som speglar den egna identiteten. Om ekonomin är god, resonerar Björn, är det enklare att 

komma åt klädesmarknaden, och inte enbart fastna i de enklare klädeskedjorna. Då är det även 

lättare att komma åt en identitet, som han beskriver det. Alexandra upplever det också som en 

begränsning när ekonomin inte tillåter de klädesplagg hon mest åtrår, och hon tvingas 

kompromissa i sina inköp: 

Om jag hade pengar, då tror jag att min klädstil skulle passa min identitet bättre, för då kan jag 
liksom köpa allt jag vill, och då kan du skapa din egen stil med pengar liksom, då kan du liksom 
”ja, den här tröjan vill jag ha med dem här jeansen”, nu kanske jag inte kan göra så eftersom 
den här tröjan jag vill ha är jättedyr, då får jag väl välja någonting annat som är liknande, men 
inte exakt det jag vill ha. Jag tror att om jag hade mer pengar, då hade jag nog passat min 
klädstil mer efter min personlighet. (Alexandra 20 år) 

Relaterat till ett övergripande resonemang om identitetsskapandet i konsumtionssamhället, kan 

Alexandras och Björns utsagor ses som ett tecken på det Zygmunt Bauman menar karaktäriserar 

just konsumtionssamhället; nämligen att identiteter, liksom konsumtionsvaror: 

”... förvärvas och innehas, men bara för att konsumeras och sen försvinna igen. Precis som i 
fallet med konsumtionsvaror ska - får - konsumtionen av en identitet inte utplåna begäret efter 
andra, nya och förbättrade identiteter. [...] Sammanlagda identiteter, löst hopfogade av de inte 
alltför varaktiga, lätt avtagbara och ytterst utbytbara artiklar som för närvarande bjuds ut i 
butikerna, tycks vara exakt vad man behöver för att möta dagens utmaning.”63 

Identitetsskapandet är en ständigt pågående process, vilket bland annat sociologen Richard 

Jenkins argumenterar för i Social Identity.64 Min övertygelse är att den ständigt modifieras i relation 

till de varor vi åtrår och konsumerar. Modifikationen utifrån konsumtionsobjekt är av större eller 

mindre art beroende på i vilken sektor, eller i vilka områden, identitetsskapandet livnär sig. Vi 

behöver ekonomiskt kapital för att konsumera det som erbjuds i butiker och gallerior, så 

avseende de varor vi hela tiden fyller vår identitet med, fyller det ekonomiska kapitalet en relativ 

funktion. 

      Gabriella och Lars har gemensamt att de inte bryr sig nämnvärt hur de gestaltar sig med 

kläder - de prioriterar båda bekvämlighet. Intressant är dock att de båda hänvisar till kontexten av 
                                                 
62 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Göteborg, 2007) s. 123ff. 
63 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1998) s. 47. 
64 Richard Jenkins, Social Identity, (London, 2008) 
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deras idrott respektive gymnasielinje i ett led att förklara ointresset. Gabriella är en av Sveriges 

bästa utövare av sin sport för sin ålder på damsidan, och berättar vid intervjun att hon tränar 

nästan alla dagar i veckan och ofta är ute och reser i tävlingssammanhang. Då bär hon 

uteslutande kläder relaterade till bordtennisen. Gabriella uttrycker sin medvetenhet om att hon 

gestaltar en ”idrottarstil”, men att hon inte lägger speciellt stor vikt vid det. Det är det som är 

bekvämast, helt enkelt. Lars går på byggnadsprogrammet, och menar att den miljön som omger 

honom där i form av lektioner med mycket praktisk undervisning, fysiska handlag och blåkläder, 

ger väldigt lite utrymme för övrig klädesgestaltning. Det kommer inte riktigt med i bilden, säger 

han.  

      Jag tolkar Gabriellas och Lars utsagor som att de frekvent befinner sig i ett socialt 

sammanhang där klädesuttrycket har en väldigt sekundär plats. Men bara för att klädesuttrycket 

inte är det primära inom en viss grupp, betyder det inte att en symbolik och en del av en 

gruppidentitet kan baseras på andra konsumtionsobjekt.65 I Lars fall är det sannolikt att han 

tillsammans med sitt sociala umgänge konstruerar en gruppidentitet genom konsumtionsobjekt 

som cross och snöskotrar - fordon som han beskriver ofta utövas och som mycket snack och 

intresse kretsar kring. Vad som ytterliggare är intressant, är att Lars refererar till sig själv som 

norrlänning för att motivera sitt ointresse för kläder. Det förhållandet avser jag diskutera vidare 

under kategorin Självdefinition genom olikhet och geografiska faktorer i klädesuttrycket. 

 

Självdefinition genom olikhet och geografiska faktorer i 

klädesuttrycket 

Samtliga mina informanter pekar på att klädesuttryck kontinuerligt tolkas av utomstående oavsett 

om kläderna anses moderiktiga eller är härrörande ur någon subkultur, men att signalen för 

tolkning blir starkare om utsändaren gestaltar sig speciellt, unikt eller annorlunda i något 

avseende. Alexandra uttrycker det såhär:  

Till exempel om jag ser en tjej som bär jättekort, då får jag ju en uppfattning om henne, jag 
tolkar henne på ett sätt på grund av hennes kläder, jag känner ju henne inte, så det blir det 
automatiskt att man kollar på hår och kläder. Det är ju så, att om jag ser en tjej i hip-hop stil, då 
tänker jag direkt ”ja, den här tjejen är dansare, hon är hip-hopare”. Om jag ser en med kostym 
så tänker jag direkt att det är en affärskvinna som jobbar och tjänar mycket pengar. Man får en 
sådan uppfattning om folk. (Alexandra 20 år) 

Peter exemplifierar med olika stereotypa bilder av specifika gymnasieutbildningars elever, som 

florerade bland elever på andra utbildningar på hans gamla skola. Bland annat menar han att 

många utgick från att elever på estetprogrammet alltid klädde sig alternativt och spexade och 

showade dygnet runt, och att de som läser på fordons- och byggnadsprogrammen var totalt 

likgiltiga över vilka kläder de hade på sig. För att illustrera hur viktigt det är för en grupp att göra 

generaliserande tolkningar av andra, avser jag återknyta till den delen av kappan som behandlar 
                                                 
65 Richard Elliot, ”Making Up People: Consumption as a Symbolic Vocabulary for The Construction 
of Identity”, i Elusive Consumption, red. Karin M. Ekström & Helene Brembeck, (Oxford, 2004) s. 129 – 
135. 
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identitet, där ett urval Richard Jenkins teorier om identitetsskapande finns presenterade. När vi 

efter egna kulturella föreställningar kategoriserar andra efter deras attribut och kännetecken, 

belyser vi samtidigt oss själva och vilka vi anser oss vara, och vice versa. Likhet och olikhet 

(similarity and difference) reflekterar hela tiden varandra, och verkar som ett redskap för att 

förstå vilka vi är, och vilka vi inte är.66 Emedan idén om likhet och olikhet är avsedd att förstås 

som en dialektisk process mellan olika grupper, använder Jenkins begreppen intern och extern 

(internal and external) definition för att förklara identifikationsprocessen hos enskilda individer. 

Din externa definition av mig utgör en ofrånkomlig del av min interna definition av mig själv, 

även om jag gör mitt yttersta för att förneka det, och vice versa. Processen fortlöper som en 

daglig rutin där ingen del av dikotomin är viktigare en den andra.67 Den interna och externa 

dialektiken avspeglar sig på kollektiv nivå när vi identifierar oss genom likhet och olikhet, menar 

Jenkins, och antyder att vi börjar förstå att samma modell för konstruktionen av identiteten kan 

tillämpas på både individer och kollektiv.68  

      Jag tyder Jenkins resonemang som att de andra, eller den andra, i form av några eller någon 

som i ett eller annat hänseende skiljer sig från mig själv och de som utgör mitt sociala umgänge, 

med vilka jag identifierar mig, alltid är en elementär faktor i min egen identifikationsprocess. Så 

när mina informanter berättar om hur de varje dag slentrianmässigt tolkar andra med 

utgångspunkt i kläder, berättar det också något om hur viktiga kläder är för att upprätthålla en 

enhetlig bild av dem själva.  

     En aspekt som flera av mina informanter pekar på, är att klädestolkningen av andra individer 

påverkas av geografiska faktorer. Ett klädesuttryck som inom ett specifikt geografiskt avgränsat 

område uppfattas som normalt, kan på en annan ort, eller i en annan stadsdel, uppfattas som 

annorlunda och avvikande. Som jag skrev här ovan, refererar Lars till sig själv som norrlänning 

för att motivera sitt ointresse för kläder. Visserligen tillägger han snabbt att alla norrlänningar 

givetvis inte klär sig likadant, men att han ändå bedömer att det finns ett ganska enhetligt 

ointresse för kläder hos många ungdomar i de norrländska samhällen och städer där han ofta 

vistas. Han berättar vidare att de gånger han är på besök i Stockholm, är han mer reflekterande 

över sitt klädesuttryck och gärna tar på sig kläder som han anser vara mer exklusiva. Lars menar 

att förändringen i klädesuttrycket sker därför att han vill anpassa sig efter förhållandena i 

Stockholm, och inte utmärka sig: 

Annars sticker jag ut på ett negativt sätt, och ja, det är man inte överdrivet sugen på. (Lars 18 
år) 

Men de geografiska faktorerna avseende skillnaden i klädesuttryck råder inte enbart när avstånden 

räknas i mil, utan ibland räcker det med ett par tunnelbanestationer för att urskilja dem, 

exempelvis i förhållandet innerstad - förort. Som det gick att utläsa här ovan, så berättar Björn 

hur hiphop-stilen var den mest utbredda referenspunkten för klädesuttryck i den storstadsförort 

                                                 
66 Richard Jenkins, Social Identity, (London, 2008) s. 102ff. 
67 Ibid, s. 40 – 47. 
68 Ibid, s. 103. 
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där han växte upp. Han medger att det nog inte förhåller sig så i någon innerstad i hela Sverige, 

vilket även Alexandra belyser: 

Man ser också tydligt, att om jag går i stan liksom på en gata där det bara är high-fashion folk, 
och så ser man någon gående där med baggy jeans och olika färger på kläderna, då utmärker 
den personen sig. (Alexandra 20 år) 

I en Jenkins-influerad analys av det som Lars säger, vill jag uppmärksamma att stora delar av 

norrland fortfarande är glesbefolkat, med många orter och samhällen där rörelsen bland 

människorna är liten och influenserna utifrån ringa. Jag tror att många personer, framförallt 

ungdomar, i glesbefolkade delar av Sverige, ställer sig själva i kontrast till större städer i allmänhet 

och Stockholm i synnerhet, vilken med god marginal är Sveriges största stad och där mångfalden 

och variationen avseende kulturella uttryck är stor, i ett led definiera sig själva som grupp. 

Storstaden utgör en referenspunkt i verifierandet av den egna olikheten. Jag är av uppfattningen 

att merparten av de norrländska städerna och samhällena bejakar en tradition av vildmarksliv, 

snöskoteråkning, jakt och fiske, och andra utomhusaktiviteter där man är nära naturen; aktiviteter 

som ganska distinkt skiljer sig från de vanligaste åtagandena i Stockholm - eller fjollträsk som 

staden ofta kallas i norrländsk folkmun. När den norrländska ungdomen inte har tillgång till 

samma nyanserade utbud av stilar och uttryck som ungdomar storstaden, tror jag de ofta vill 

markera att de har andra, lokalt anknutna ledstjärnor i fråga om stil och uttryck, eller att de inte 

bryr sig alls. Även om klädesuttrycken i Stockholm är ofantligt många och olika, så tror jag den 

vedertagna bilden är att det i regel konsumeras mer kläder i Stockholm och att mer tid och 

ansträngning läggs ner i komponerandet av det egna klädesuttrycket, och att just det utmynnar i 

en bild av Stockholm som - fjolligt. Jag sätter medvetet storstaden i en överordnad position 

gentemot glesbygden, då jag inte tror att den jämförande definitionsprocessen verkar i samma 

grad åt båda hållen, även om ungdomar i stortstaden givetvis också definierar sig själva efter vad 

de inte anser sig vara. 

      Med bakgrund av det som Björn och Alexandra berättar om kläders relativa uttryck i olika 

delar av en stad, avser jag här resonera kring hiphop-stilens utbredning i specifika förorter. En 

storstad är alltid geografiskt avgränsad i olika delar och distrikt, i centrum och periferi. Sociologen 

Susanne Urban skriver följande i sin bok Att ordna staden: ”Stadsplaneringen kan ses som en 

strävan efter att påverka vad som anses vara den naturligt framväxande staden. Urbaniseringen 

blir ett slags naturlig process som det gäller att få kontroll över.”69 Immigration från utlandet 

borde ses som en naturlig del av den framväxande staden, men frågan är hur välkontrollerad den 

processen är och har varit när specifika delar av många storstäder nästan enbart består av 

individer med utländsk härkomst. Alexandra och Björn är båda uppväxta i så kallade 

miljonförorter, där en stor andel av befolkningen är utlandsfödda. I sådana stadsdelar är det 

naturligt att andra kulturella uttryck och stilar figurerar än i majoritetssamhället, såväl uttryck som 

följt med från de olika invånarnas ursprungliga länder, som nya uttryck som ungdomar skapar 

och anammar. För de senare tror jag att hiphopen ligger nära till hands som referenspunkt; och 

                                                 
69 Sussanne Urban, Att ordna staden, (Lund, 2005) s. 30. 
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som jag presenterade här ovan beskriver Björn hiphopen som normen i den storstadsförort han 

växte upp. Lalander och Johansson menar att studier av ungdomars kulturmönster bidrar till 

förståelsen för olika typer av samhällsproblems orsaker och konsekvenser.70 De relaterar just 

hiphopen som kulturell form till missnöjet med samhällsförhållanden, och menar att hiphopens 

speciella uttryckssätt avser påvisa bland annat orättvisor och missförhållanden, vilket 

marginaliserade förorter otvivelaktigt lider av.71  

      Då klädesuttryck härrörande ur hiphopen har en relativt liten utbredning i det svenska 

samhället i stort, vill jag med ovanstående resonemang peka på att ungdomar, om de lever och 

växer upp i delar av en stad med särskilda kulturella och samhälleliga förhållanden, kan tillägna sig 

klädesuttryck som i andra delar av staden knappt har någon utbredning alls. 

Slutdiskussion 

Samtliga mina informanter är övertygade om att kläder spelar en representerande och viktig roll 

för många ungdomar i 2000-talets Sverige, i form av en arena där identitetsyttranden, attityder 

och uttryck kan exponeras. Flera av dem berättar hur de upplever att konsumtionssamhället 

erbjuder en ofantlig variation av artiklar med potential att verka som byggstenar i skapandet av 

det egna klädesuttrycket. Genom varje utförd intervju, när jag bland annat ställt frågor om 

huruvida de upplever kläder vara en återspegling av den egna identiteten och om de vill förmedla 

någon form av ställningstagande med de kläder de bär, har jag i samtalen upplevt en 

underförståelse av att vi lever i en konsumtionskultur där det enda naturliga är att konsumera, 

och sedan åter konsumera. Det behöver inte explicit uttalas, utan är den självklara bakgrunden till 

mina frågor. Två av de tre informanterna som berättade att klädesuttrycket för dem personligen 

är av sekundär betydelse i deras liv, härrör det förhållandet till en social kontext som i min 

bedömning ger sken av att försöka rättfärdiga klädesuttryckets underordnade betydelse i deras liv. 

      Som jag skrev tidigare är jag av uppfattningen att kläder ligger i frontlinjen för hela 

konsumtionssamhället. När det är viktigare för individen att konsumtionsobjekt påvisar sociala 

positioner i den sociala livsvärlden, än det är att de tillfredsställer specifika behov, tror jag kläder 

besitter en viktig funktion som medel för uttryck.72 Jag tycker Peter ger exempel på det när han 

beskriver hur han ville bryta sig loss från de kamrater han umgicks med i det tidsskede då hans 

intresse för musik, samhälle och politik steg kraftigt. Han tillägnade sig en klädstil han beskriver 

som popig för att illustrera att han förflyttat sin sociala position och därmed - i min tolkning - 

markera ett intellektuellt framåtskridande. Jessicas skildring indikerar att sociala positioner även 

kan markeras unisont i umgängen som vill påvisa sin olikhet och sitt avståndstagande gentemot 

externa grupper och företeelser i den sociala omgivningen. Jag vill påstå att fenomen som Peter 

och Jessica beskriver är tämligen signifikativa för ungdomstiden. Individens på samma gång 

självständiga och sociala subjekt börjar sin utveckling under ungdomsåren. Det är då hon blir 

                                                 
70 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik, (Lund, 2007) (2007) s. 31. 
71 Ibid, s. 48ff. 
72 Peter Corrigan, The sociology of consumption, (London, 2006) s. 17 
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varse om sin egen identitetsprocess och dess förhållande och samspel till den komplexa omvärld 

inom vilken hon agerar och interagerar. Identiteten blir ett modifierbart livsprojekt; en process 

som livnär sig på ständigt föränderliga mål.73 Jag tror den processen har en tämligen 

överväldigande inverkan på många ungdomar, då jag anser det rimligt att ungdomars nyupptäckta 

självidentitet präglas mer av osäkerhet och ambivalens än vad vuxnas gör. Det förhållandet, 

bedömer jag, förstärker ungdomar benägenhet att uttrycka någon form av social tillhörighet, och i 

det sammanhanget verkar kläder som ett tacksamt gestaltningsverktyg. 

     Jag har återkommande i analysen framhållit de andras betydelse i olika aspekter. 

Klädesuttrycket har ingen symbolisk förmedling satt i avskild karantän. Det är alltid i relation till 

andra som skillnader exponeras och betydelser uppstår.74 Det är också i växelverkan med andra 

som den egna identiteten ständigt konstitueras; en tes driven av Richard Jenkins, men vilken jag 

också har tillämpat i analysen av mina informanters utsagor.75 De andra utgör en form av essens 

och nödvändigt villkor för hela klädesuttrycket. De andra är en förutsättning för att symbolik 

överhuvudtaget ska ha innebörd. 

                                                 
73 Per Källström, ”Identitet och livsstil. Teoretiska infallsvinklar”, i Att förstå ungdom. Identitet och mening i 
en föränderlig värld., red. Anders Lövgren & Margareta Norell, (Stockholm, 1992) s. 160 ff. 
74 Jacques Derrida, Writing and difference, (London, 1978) 
75 Richards Jenkins, Social Identity, (London, 2008) 
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”Jag kan vara kvinnlig när jag känner för det.”  
Av Sara Johansson 

 

Ungdomstiden är en period av intensivt identitetsarbete, att mellan ett enormt utbud av stilar, 

attityder, etiketter, grupper och normer hitta vem man är och vill vara. Att hitta sig själv.76 Och 

för att göra det på ett socialt accepterat sätt behöver man ta hänsyn till det kön man har. Att gå 

från barndom till ungdomstid och vidare till vuxenliv handlar inte bara om att utvecklas som 

person, utan även om att gå från att vara flicka eller pojke till att bli kvinna eller man, med allt vad 

det innebär. Det är då vi lär oss hur vi bör bete oss, tala, klä oss, se ut och till och med tänka för 

att bli betraktade som en socialt accepterad form av individ.77 Dessutom är medvetenheten om 

genus både som ämne och som förståelseperspektiv mycket mer aktuellt för ungdomar idag än 

vad det har varit. Till exempel främjar vissa gymnasieskolor aktivt elevernas medvetande om 

genus och hur genussystemet verkar i samhället. Så hur upplever ungdomar sig själva under 

denna tid och i detta klimat?  

 Denna undran har lett mig till att med grundad teori som metod genom fältobservationer 

och senare även intervjuer studera ungdomars identitetsskapande. 

Syfte och avgränsningar 

Syftet för min del av denna antologi var inte givet från start, utan har snarare vuxit fram genom 

processens gång. Detta syfte och frågeområde formulerar jag nu som att bättre förstå hur unga 

tjejer upplever sina identitetsskapande processer i relation till den uppfattning de har om 

kvinnlighet. Det är alltså inte att studera formandet av genus i sig som är mitt fokus, utan att 

förstå hur unga tjejer upplever formandet av sina identiteter med hänsyn till deras egna 

uppfattning om kvinnlighet och genus. 

 Den australienska forskaren R.W. Connell skriver i boken Om genus att genus inte bör 

förstås som en dikotomi och kontrast mellan manligt och kvinnligt. Författaren menar att om 

man bygger sin tolkning på en sådan förståelse, så tenderar man att endast leta efter skillnaderna 

mellan manligt och kvinnligt genus, och förlorar då möjligheten att se skillnader inom en 

genuskategori, eller likheter emellan olika genuskategorier.78 Mot detta lutar jag mig och menar att 

även om genus är en viktig del av det jag studerar, så behöver jag inte involvera både manligt och 

kvinnligt genus för att på bästa sätt förstå genusaspekten i tjejernas identitetsskapande. Alltså har 

jag för denna studie valt att avgränsa mig till att bara involvera tjejer, och menar att det är det 

enda relevanta för studiens ovan beskrivna fokus på tjejernas upplevda identitetsskapande i 

relation till deras uppfattning om kvinnlighet. 

                                                 
76 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik (Lund, 2007), s. 7-20.   
77 Ibid, s. 153-157. 
78 R.W. Connell, Om genus (Göteborg, 2006), s. 19-22. 
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Metod 

Fältobservationer 

För att kunna inleda ett forskningsprojekt utifrån den nyfikenhet jag beskrev i inledningen, 

började jag med att gå ut på fältet för att hitta inspiration. Liksom de andra författarna av denna 

antologi har även jag gjort fältobservationer, vilka jag utförde under sammanlagt cirka tre timmar 

på offentliga platser i en mellanstor svensk stad. Platserna jag valde för observationerna låg i 

köpcenter och på torg i stadens centrum, där jag trodde att det fanns en bra chans att observera 

unga tjejer i grupp. Jag var nyfiken på allt som kunde vara relevant, men jag tittade främst på 

deras utseende och olika stilar, och noterade även om de i grupperna betedde sig och klädde sig 

liknande varandra eller om detta skilde sig mellan tjejerna i gruppen. Likaså observerade jag 

interaktionen mellan tjejerna och lyssnade på hur de kom överens eller förblev oeniga om saker. 

Min ambition har alltså inte varit att, som det beskrivs i Grundad teori av forskarna Guvå & 

Hylander, genom observationer skaffa mig ett tillräckligt tjockt material för att kunna ställa frågor 

till mitt material i en öppen kodning, utan dessa observationer har fungerat främst som 

inspiration till senare steg i forskningsprocessen, så som vid utformandet av de teman jag hade 

under fokusgruppintervjuerna.79 

 Under mina fältobservationer var jag medveten om att jag skulle kunna hamna i etiskt 

känsliga situationer, och hade därför förberett mig på hur jag skulle agera om jag till exempel blev 

konfronterad av någon som blivit störd, arg eller kränkt över att jag ”tjuvlyssnat” under mina 

observationer. Jag var dock noga med att befinna mig helt synlig på allmänna utrymmen och på 

ett normalt avstånd från de jag observerade, så att jag inte inkräktade på någons personliga sfär, 

och bara kunder se och höra sådant som vem som helst på den platsen skulle kunna notera. 

Lyckligtvis såg ingen av de jag observerade något märkligt i att jag befann mig där, och ingen 

konfronterade mig, blev kränkt eller flydde från mig. 

Fokusgruppintervjuer 

Både etnologen Eva Fägerborg och författaren av Den kvalitativa forskningsintervjun, Steinar Kvale 

är överens om att den kvalitativa intervjun bör syfta till att få informanterna att själva berätta, att 

stimulera dem till att dela med sig av sin livsvärld.80 Med det som ledstjärna för intervjun 

bestämde jag mig för att fokuserade gruppintervjuer snarare än intervjuer med enskilda 

informanter skulle passa mitt frågeområde bäst, då jag föreställer mig att unga tjejer inte explicit 

funderar över sina identitetsskapande processer i relation till sina uppfattningar om kvinnlighet. 

Att då låta dem diskutera i grupp skulle bli ett sätt att få dem att stimulera varandras tankar och 

resonemang om ämnet.  

                                                 
79 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003) s. 48. 
80 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, red. Kaijser & Öhlander (Lund, 1999), s. 59, även Steinar Kvale, 

Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2007), s. 34. 
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 För att ytterligare få igång informanternas funderingar om sin egen kvinnlighet och identitet 

tog jag råd av Victoria Wibeck, verksam vid Tema Kommunikation vid Linköpings universitet, 

som har skrivit boken Fokusgrupper. Jag använde jag mig av det hon kallar för ett 

”stimulusmaterial” som skickades ut till informanterna innan själva fokusgruppintervjun hölls.81 

Stimulusmaterialet bestod av ett citat hämtat från en tidning och berörde en tonårstjejs tankar om 

sig själv som person och som kvinna, men utan att redogöra för vare sig argument eller 

ställningstagande, eller ens med en formulering som klargjorde hur innebörden i citatet skulle 

tolkas. Inte heller visste informanterna från vilken tidning citatet kom. Detta var avsiktligt då jag 

inte ville att informanternas tankar och åsikter skulle färgas av vad någon annan tyckte, utan bara 

bli stimulerade till att själva tänka kring frågan. 

 Wibeck skriver om hur intresset inom antropologi ofta riktas mot den delade kulturella 

förståelsen människor emellan, och menar att fokusgruppintervjuer då är lämpliga.82 Jag 

föreställer mig att unga tjejer i gruppen bygger upp ett system av gemensamma 

handlingspraktiker, värderingar och attityder som kan liknas vid en subkultur, och jag anser 

därför att Wibecks resonemang ger ytterligare stöd till min tanke om fokusgruppintervjuers 

lämplighet för min studie. 

 Dessa fokusgruppintervjuer gjordes med en ostrukturerad intervjumetod. Det innebär att 

jag använde mig av en minneslapp med vissa teman jag under intervjun ville beröra, men att jag 

inte hade utformat specifika frågor eller lade vikt vid i vilken ordning dessa punkter skulle 

diskuteras.83 Att jag använde mig av en ostrukturerad intervjumetod, samt att jag fördelade 

intervjuerna över processens gång och sparade den sista till en fas då stora delar av analysen var 

gjord, gav mig också en bra möjlighet att vara flexibel och låta empirin guida mig, så att jag 

mellan de olika intervjuerna kunde tillfoga fler punkter som jag blivit intresserad av eller som 

kommit upp under tidigare intervjuer och/eller analyser av dessa. Att kunna göra så är enligt 

Guvå och Hyllander typiskt för grundad teori, som enligt dem är en metod där man under 

forskningsprocessen växlar mellan att använda induktiv och deduktiv metod.84 Detta ger 

forskaren en stor frihet i sitt arbete, och möjligheten att gå tillbaka till fältet och söka mer 

information eller information om nya frågor gör att man kan utveckla samband och teorier som 

dyker upp under forskningsprocessens gång. Att arbeta växelvis med teori och fält är dessutom 

en förutsättning för att ständigt jämföra den teori man håller på att utforma med fältet som 

analyseras. Detta är en viktig del av grundad teori som metod, då den färdiga slutprodukten av 

arbetet är menad att vara grundad i just empirin och informanternas upplevelser.85 

                                                 
81 Victoria Wibeck, Fokusgrupper (Lund, 2000), s. 66. 
82 Ibid, s. 39. 
83 Bryman, s. 301. 
84 Guvå & Hylander, s. 10-15. 
85 Jane Mills m.fl. “The Development of Constructivist Grounded Theory”, International Journal of Qualitative Methods 5 

(2006, mars)  
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Informanter 

De informanter som har deltagit i de fyra fokusgruppintervjuerna är tjejer som går i olika klasser 

det sista året på en gymnasieskola i en medelstor svensk stad, och är alltså mellan 17 och 19 år 

gamla. Valet att använda mig av informanter i sista årskursen på gymnasiet grundar sig delvis i att 

jag själv kommer ihåg hur turbulent tiden på gymnasiet var i fråga om personlig utvecklig. Även 

etablerade ungdomsforskare menar att detta är en tid då individer är mitt uppe i ett intensivt 

identitetsarbete.86 Jag ville därför diskutera ämnet med just gymnasietjejer, som arbetar ihärdigt 

med att skapa sig stabilare former av identiteter, samtidigt som de utsätts för många olika 

värderingar och attityder om kvinnor från olika källor. Hos dessa tjejer hoppades jag kunna fånga 

deras upplevelser av och tankar om de intensiva identitetsskapande processer de genomgår. Att 

jag valde tjejer i just sista årskursen beror på min tro att dessa tjejer har hunnit med att skapa sig 

en relativt balanserad och medveten uppfattning om sig själva och sin omgivning, i relation till 

tjejerna i de lägre årskurserna. 

 Jag har i möjligaste mån använt mig av redan befintliga kompisgrupper, vilket jag hoppades 

skulle få den effekten att tjejerna inte var blyga inför varandra eller inför mig, utan hade lättare för 

att dels göra sin röst hörd, dels att dela med sig av sina tankar och åsikter.87 Dessa befintliga 

grupper har jag hittat genom besök i skolan där jag frågat efter frivilliga, som sedan fått 

presentera mig för vänner.  

 För att tillgodose tjejernas integritetsskydd men samtidigt göra analysen lättare att följa med 

i och ta in, har jag valt att kalla tjejerna för olika, påhittade namn. De som deltog i den första 

fokusgruppintervjun kallar jag Anna, Amanda och Andrea, de från det andra tillfället kallar jag 

Maja, Mia och Maria, och tjejerna från tredje intervjun kallar jag Sandra, Saga och Sofia. Tyvärr 

var en av informanterna vid den fjärde och sista intervjun sjuk vid intervjutillfället, och därför är 

det bara aktuellt med två informanter från denna grupp. De väljer jag att kalla Pia och Petra. 

Etik 

Det ämne jag har valt att studera har jag inte ansett vara ett område med hög etisk känslighet, 

men bedömningen om vad som är känsligt att diskutera eller för informanten bringar obehag 

ligger givetvis hos informanten själv.88 Därför har jag varit noga med att följa de regler och 

riktlinjer som finns om hur man bör bedriva forskning. Alla medverkande i denna antologi har 

tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra etiska principer samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.89 Dessa har jag delgivit informanterna skriftlig 

information om i ett brev och i början av varje fokusgruppintervjutillfälle. Informanterna har då 

fått ta del av syftet med forskningen. De har även fått veta att det som spelas in under 

intervjuerna bara är jag som kommer att ta del av, och att ingen genom det jag skriver kommer 
                                                 
86 Lalander & Johansson, s. 16. 
87 Wibeck, s. 52-53. 
88 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 95. 
89 www.vr.se (2009-04-14, kl.. 14.32) 
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att få veta eller kunna lista ut vilka de är genom det de säger, deras namn, skola eller stad. Jag har 

varit tydlig med att materialet enbart kommer att användas till det jag har informerat om, att jag 

behöver deras uttryckliga medgivande om att de frivilligt ställer upp, samt att de när som helst 

fram till projektets slutdatum kan ta tillbaka sitt medgivande.  

Metoddiskussion 

Inspirerad av att min valda form för intervjuer även skulle vara lämpad för att under dessa kunna 

studera interaktionen mellan informanterna, var jag i början av forskningsprojektet även 

intresserad av att inkludera frågeställningar om hur unga tjejer i grupp tillsammans skapar 

kvinnlighet.90 Hur skapar de data i intervjusituationen? Anstränger de sig för att nå konsensus om 

vissa åsikter, eller argumenterar de för olika perspektiv? Jag ansåg givetvis att studier om 

interaktionen mellan informanterna och dynamiken i själva samtalet inte kunde vara huvudsyftet 

med fokusgruppintervjuerna, men det kunde bli en spännande dimension om jag ansåg mig nå 

fram till resultat som var lämpade att ta med i analysen om huvudsyftet med mitt 

forskningsprojekt. På grund av ytterligare betänkande om vad jag egentligen ville uppnå med 

detta arbete, samt med vilka resurser jag hade att arbeta, insåg jag senare att jag helt borde 

betrakta studier om gruppdynamik som irrelevanta för detta arbete. 

 I boken Samhällsvetenskapliga metoder redogör författaren Alan Bryman om nackdelar med att 

använda fokusgruppintervjuer som datainsamlingsmetod.91 Bland annat skriver han att 

transkriberingen av intervjun blir lång, omständig och svår att göra, då man inte alltid kan urskilja 

vilken informant som säger vad, samt att ivriga diskussionsdeltagare ofta talar i munnen på 

varandra. Dessutom menar Bryman att gruppdynamiken under själva samtalet kan resultera i att 

vissa informanter sitter tysta medan andra talar för mycket eller inte låter andra tala, samt att det 

blir extra problematiskt att hitta en tidpunkt då alla informanter kan medverka.  

 Dessa nackdelar togs i beaktande, men jag ansåg ändå att ämnet var av sådan natur att jag 

riskerade att få markant mycket tunnare empiriskt material om jag genomförde enskilda intervjuer 

istället för fokusgruppintervjuer.  

 Efter genomförandet av mina fokusgruppintervjuer måste jag påpeka att vissa delar av det 

Bryman varnar för blev aktuella under mina intervjuer, såsom att vissa informanter tog mer 

talarutrymme än andra. Ytterligare en svårighet under intervjuerna berodde på att informanterna 

kände varandra sedan tidigare, vilket Wibeck menar kan medföra att informanterna då talar 

implicit om saker de delar kunskap om, men om vilka forskaren inte vet något.92 När detta blev 

aktuellt under gruppintervjuerna fick jag då fråga vad de menade, och be dem att explicit förklara 

vad de syftade på, vilket ibland störde flödet i själva samtalet. Dessutom funderade jag vid 

analysen av materialet på om tjejernas vänskap med varandra vid en del tillfällen kanske ledde till 

att de delade åsikter som de inte hade varit så överens om, om de hade kommit ifrån olika 

                                                 
90 Wibeck, s. 92-96. 
91 Alan Bryman, Samhällsveteskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 338-339. 
92 Wibeck, s. 53. 
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kompisgrupper. Hade jag fått tillfälle att utöka forskningsprojektet hade jag därför som ett 

experiment använt mig utav fokusgruppintervjuer, men med deltagare som inte innan känner 

varandra. Som nu är vet jag givetvis inte om resultaten då skulle bli bättre, men det hade varit 

intressant att jämföra fördelarna och nackdelarna mellan de olika metoderna. 

 För att undersöka om valet av intervjumetod var riktigt, valde jag även att hålla en enskild 

intervju med endast en informant. Den intervjun ses dock som ett rent experiment, och tillförde 

dessutom inget nytt material till det jag redan fått genom fokusgruppintervjuer. Jag menar alltså 

fortfarande att fördelarna för mitt syfte med att använda fokusgruppintervjuer som 

datainsamlingsmetod är övervägande, speciellt med tanke på att jag fick markant mycket tjockare 

material att arbeta med, än vad jag fick då jag försökte hålla en enskild intervju på samma ämne. 

 Fler reflektioner kring valet av informanter gäller mitt medvetna val om att söka 

informanter på en skola som så tydligt främjar genusmedvetande. Detta skulle kunna ha fått 

följden att informanterna i intervjuerna diskuterar på ett politiskt korrekt sätt, och på så sätt 

döljer eller korrigerar sina egna åsikter. Dock tror jag i dagsläget att mina informanters 

genusmedvetande gagnade mina resultat, då det tillförde ett mer abstrakt tankesätt om 

kvinnlighet som annat än just utseende och egenskaper, utan även som sociala konstruktioner. 

Tidigare studier 

Nedan följer en presentation av de tidigare studier respektive teoretiska utgångspunkter som är av 

intresse för denna studie. Detta görs som samhällsforskaren Anna-Liisa Närvänen skriver i När 

kvalitativa studier blir text för att skapa sammanhang åt kommande analys och för att peka på i 

vilken forskningskontext som man kan placera denna studie.93 Detta är menat att öka förståelsen 

för det fokuserade ämnet som helhet och för att ge en bättre förståelse för mitt perspektiv och 

utgångsläge i denna studie.   

 Forskning kring unga, genus och identitetsskapande är vare sig nytt eller kontroversiellt. 

Litteraturen är snart sagt oöverskådlig, men jag har under mitt sökande inte hittat någon 

forskning eller diskussion som berör just min valda kombination av ämnena. Förekomsten av 

forskning och debatt kring genus har under de senaste åren ökat betydligt i samhället, men det 

mesta verkar kretsa kring den genusrelaterade strukturen i samhället samt vad det egentligen är 

för skillnad mellan kvinnor och män biologiskt och/eller kulturellt, och varför det är så. 

 Som exempel på forskare vars områden ligger nära mitt kan Fanny Ambjörnsson nämnas, 

som med avstamp i Lukas Moodyssons film Fucking Åmål skriver boken I en klass för sig.94 Under 

ett år har Ambjörnsson följt tjejer från två olika gymnasieklasser och genom observationer och 

intervjuer studerat tjejernas relation till genus, klass och sexualitet. Hon studerar skapandet av 

femininitet i skärningspunkten mellan klass och sexualitet, och funderar över frågor som rör 

dessa gymnasietjejers syn på normalitet och avvikelse, hur man blir normal och vad som händer 

                                                 
93 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999) s. 47-48. 
94 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig (Stockholm, 2008) 
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om man inte är det. Författaren har valt att bara inkludera tjejer i sitt forskningsprojekt och 

fokuserar på tjejernas skapande av genus eftersom det är interaktionen och relationen mellan 

tjejer och inte mellan tjejer och killar som är av intresse. Ambjörnsson har även valt att bland 

annat fokusera på tjejernas sexualitet som en del av det som påverkar deras genusskapande, vilket 

i sig utgör en ovanlig undersökningsvinkel, och hon synliggör då ytterligare ett 

förståelseperspektiv för allt det som påverkar unga tjejers skapande av genus.95 

 Ambjörnsson beskriver sig själv som feminist, och menar att hon därför även är intresserad 

av maktrelationer och förtryck, och hur man kan förstå dessa. I de resultat hon får fram finner 

hon många olika sätt för tjejerna att skapa femininitet, och menar att dessa har ett starkt samband 

med vad som anses normalt. Vad som sedan är normalt är svårt att definiera, då gränserna mellan 

normalitet och avvikelse är ”flytande, omformulerbara och ibland svåra att verbalisera”96 

Ambjörnsson gör gällande att för dessa tjejer handlar ”normal” om att besitta vissa 

kombinationer av genus, klass, etnicitet och sexualitet som i situationen tolkas som önskvärda, 

men att ingen någonsin kan vara ”normal”, då detta inte skulle uppfattas som ”normalt”.97 

 Ambjörnsson skriver att  

…fokus på skärningspunkterna mellan olika former av strukturerande principer gör vår 
förståelse mer nyanserad och framförallt mer komplex. Snarare än genus, klass, sexualitet och 
etnicitet i sig, är det sambandet dem emellan som intresserat mig. Samband, relationer och 
kombinationer som synliggör hur dessa positioner och stratifieringsprinciper aldrig existerar i 
ren form, utan alltid i olikartade, föränderliga och historiskt specifika framträdelseformer.98 

Hennes slutsats blir att det inte finns några klara svar på frågor om maktförtryck och relationer 

mellan människor, snarare är det så att en ökad förståelse för allt det som påverkar unga tjejers 

interaktioner ger upphov till nya frågor om ämnena.99 

 En annan bok som också berör unga kvinnors identitetsskapande är antologin Om unga 

kvinnor. Denna bok samlar elva studier skrivna av bland andra etnologen Elisabeth Tegner och 

pedagogen Ulla Tebelius, med genusforskaren Hillevi Ganetz och ungdomsforskaren Karin 

Lövgren som redaktörer.100 Med motivering att flickor oftare umgås i väninnedyader än i grupper, 

väljer de att anlägga ett psykoanalytiskt perspektiv på deras utveckling och identitetsskapande.101 

De olika författarna analyserar unga flickors vänskapsförhållande, dyrkan av idoler, 

idrottsutövande, fritidssysselsättning med mera och förklarar hur de olika segmenten av 

flickornas vardagsliv påverkar och påverkas av den psykologiska utvecklingen, och så småningom 

leder till att ett formande av identitet och en stabil jagkänsla. Denna bok är inte skriven som en 

undersökning såsom Ambjörnssons studie, utan mer som en redogörelse för hur man kan förstå 

olika faser i en flickas liv genom psykologi. Studierna i Om unga kvinnor är dock intressanta på så 
                                                 
95 Ibid, s. 18-20. 
96 Ibid, s. 297. 
97 Ibid, s. 297-301. 
98 Ibid, s. 296. 
99 Ibid, s. 304. 
100 Hillevi Ganetz & Karin Lövgren (red.), Om unga kvinnor (Lund, 1991) 
101 Ibid, s. 13-14. 
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sätt att de fokuserar hur flickornas omgivning, aktiviteter och relationer med andra blir olika 

verktyg för utveckling och hur de kan påverka flickors självuppfattning och identitetsskapande. 

Båda dessa böcker är dessutom noga med att framhålla studieobjektens egna uppfattning om sig 

själva och sina omgivningar. 

Teoretiska ingångar 

 Med detta forskningsprojekt har jag med informanternas uppfattning om kvinnlighet som 

begränsning velat utgå ifrån informanternas egna uppfattningar om vad som formar deras 

identiteter, och jag har försökt undvika att fokusera på ytterligare förståelseperspektiv såsom 

sexualitet, idrottsutövning eller specifika subkulturer. Jag har velat skapa en mer övergripande 

bild av hur tjejerna upplever sig själva och sin kvinnlighet. För att komma framåt i mitt 

resonemang och för att nå en djupare förståelse för mina fynd kommer jag dock använda mig 

utav vissa redan erkända teorier, med huvudsaklig hjälp ifrån den brittiske sociologen Richard 

Jenkins.  

 Jenkins skriver i sin bok Social Identity om hur han uppfattar definitionen för sociala 

identiteter, hur de formas och vad de spelar för roll för individen.102 Han menar att identiteter 

formas som en dialog eller växelverkan mellan människans yttre, sociala värld och den inre, 

självreflexiva världen. De bör förstås som processer som berör identifikation och som är ständigt 

föränderliga, snarare än essenser av enskilda individer. 

 Fler analysverktyg lånar jag av sociologerna Peter L. Berger & Thomas Luckmann som 

skriver om socialisation i sin bok Kunskapssociologi.103 De beskriver socialisation som en process av 

lärande om det sociala livet, som kan delas in i två stadier: primär och sekundär.104 Under den 

primära socialisationen lär sig barnet att bli en samhällsmedborgare och att förstå att människor 

tillsammans skapar mening i interaktioner (även om meningen i sig inte behöver förstås). Den 

sekundära socialisationen är en livslång fas då individen lär sig mer specifika normer och 

handlingspraktiker som gäller för olika kontexter och subkulturer. Under denna förstår man 

också att andra människor kan ha andra uppfattningar om världen än vad man själv har.  

 Även antropologen och sociologen Erwing Goffmans teorier om vardagslivets dramaturgi 

blir relevanta.105 Goffman beskriver vardagslivets interaktioner i dramaturgiska termer som gör 

det lätt att förstå människans interaktioner med andra som ett rollframträdande. Dessa 

rollframträdande är beroende av en publik som kan ta emot och bedöma individens agerande, 

och för aktörens del är det viktigt att publiken tar väl emot hans framförande av en viss roll och i 

interaktionen accepterar den roll aktören uttrycker. För att undvika störningar som skulle kunna 

sabotera framträdandet använder sig aktören av intrycksstyrning, vilka är gester, klädsel och 

                                                 
102 Richard Jenkins, Social identity (New York, 2008) 
103 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2007) 
104 Ibid, s. 154-171. 
105 Erwing Goffman, Jaget och maskerna (Stockholm, 2004) 
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annan typ av kommunikation, som ska bidra till att förstärka trovärdigheten i aktörens 

rollframträdande.106 Dessa intrycksstyrande rekvisita blir aktuella att resonera kring i analysen. 

 Dessutom behöver jag redogöra kort för teorier om genus, då kunskap därom blir en 

förutsättning för att förstå vissa delar av analysen. Genusteoretikern R.W. Connell erbjuder i sin 

bok Om genus en definition på genus som ”…den kulturella skillnad mellan kvinnor och män som 

bottnar i den biologiska uppdelningen i hanar och honor. Tanken bygger på dikotomi och 

kontrast.”107 Genussystemet med manliga och kvinnliga könsroller påverkar snart sagt allt i 

samhället, från normer, värderingar och handlingspraktiker till lagar. Dessa kan verka statiska och 

svåra att påverka, men är föränderliga över tid. Uppdelningen i manligt och kvinnligt medför 

dock en maktrelation där det ena värderas högre än det andra, och kvinnor har därmed genom 

tiderna som regel haft sämre förutsättningar och villkor i sitt vardagliga liv.  

Analys 

Genom kodning av det empiriska material jag samlat in genom framförallt intervjuer, har jag 

funnit att det mesta av det informanterna diskuterar kan sorteras in under fyra stycken 

huvudkategorier. Den första är ”Vad är kvinnlighet”. Jag redogör under denna kategori för vad 

informanterna anser kvinnlighet vara, och även något om vad de anser om detta. Den andra 

kategorin är ”Grupper och kvinnlighet” och behandlar tjejernas utsagor om hur de upplever att 

kvinnlighet fungerar i grupper och mellan individen och gruppen. Här blir det även aktuella att 

diskutera normalitet, och vad som händer om man inte följer gruppens normer. Kategori 

nummer tre kallar jag ”Jag och min kvinnlighet” och berör just hur tjejerna förhåller sig till sin 

egen kvinnlighet. Fjärde och sista kategorin är ”Tankar om genus” där informanterna diskuterar 

vad de anser om genus, och hur det påverkar dem. 

Vad är kvinnlighet? 

Under de fokusgruppintervjuer jag har haft med informanterna, har vi diskuterat en hel del om 

vad kvinnlighet faktiskt är. Ämnet har kommit upp både för sig själv, men också i relation till 

saker som attityder, värderingar och val. Jag vill här redogöra för en del av det mina informanter 

anser kvinnlighet vara, och vad det tycker om det, för att detta ska kunna fungera som en typ av 

förståelseram runt resterande analys.  

 Det var sällan i intervjusituationerna som alla tjejer hade samma uppfattning om vad 

kvinnlighet är, och i en grupp var det till och med så att tjejerna helt motsatte sig det av mig valda 

ordet ”kvinnlighet”:  

Anna: Man måste vara mer vuxen än vad vi är nu… För mig känns det som en vuxen människa. Inte en 
ungdom eller en tonåring eller…  
Amanda: Jag tycker inte man är kvinna om man är under arton. 

                                                 
106 Ibid, s. 182-185. 
107 R.W. Connell, Om genus (Göteborg, 2006), s. 19. 
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Som citatet illustrerar har tjejerna svårt att relatera till att begreppet kvinnlighet som något som 

skulle kunna ha något med dem själva att göra. De menar att kvinnlighet är någon man kan tala 

om enbart för vuxna kvinnor, vilket de inte räknar sig själva som då de alla är under arton års 

ålder. Det var först när vi kom överens om att använda begreppet ”tjejighet” istället för 

”kvinnlighet” som gruppen kunde komma över denna motsättning och börja fundera kring och 

diskutera begreppets innebörd.  

 När det kom till att försöka definiera kvinnlighet bidrog tjejerna med exempel på både 

fysiska och psykiska attribut eller egenskaper. Nedan ges exempel på en del av det som kom upp 

vid de olika intervjutillfällena och som informanterna menar kan betraktas som kvinnligt: 
 
Anna: Och det är verkligen kvinnligt för mig i alla fall att ha klackskor. 
 
Maja: Det kanske ligger i det nånting mer än bara fysiskt. Det ligger nånting i det psykiskt 
också.  
 
Saga: Typ att man klär sig i kjol och sådär… Sminkar mig gör jag ju också och det räknas som 
kvinnligt. 
 
Anna: Kvinnor… det har jag faktiskt lärt mig, dom pratar alltid i frågeform. Dom vill alltid ha 
allting bekräftat. 

Dock var alla tjejer i alla grupper helt överens om att även om kvinnlighet kan betyda att ha långt 

hår, att bära kjol eller att tänka på andra sätt än killar gör, finns inga allmängällande regler för vad 

som är kvinnligt eller inte, utan det är främst en fråga som avgörs personligt. Såhär beskrev en av 

grupperna det: 

Intervjuare: Vad är det som är kvinnligt då?  
Saga: Det… det är en väldigt personlig fråga egentligen 
Sandra: Det är det man trivs med. Om jag trivs med att sminka mig så gör jag det och om jag 
trivs med att inte sminka mig så gör jag inte det.  
Saga: Inget som är kvinnligt borde va kvinnligt… förutom att ha mens typ… 

Citaten visar dels att tjejerna tycker att man själv avgör vad som är kvinnligt, men jag tolkar det 

också som att även dessa tjejer har invändningar mot begreppet kvinnlighet, men istället för att 

handla om begreppet i sig ogillar tjejerna innebörden av ordet. De anser att det är ett stelt 

begrepp, och när de tänker efter har de har svårt att ge exempel på vad kvinnlighet faktiskt är, 

annat är socialt tillskrivna egenskaper. De menar att de sociala konstruktionerna kring kön inte 

borde se ut som de gör, och de talar genom hela intervjun mycket om kvinnlighet och genus som 

sociala begränsningar. Som nedanstående citat visar menar det att då man etiketterar någon eller 

något som ”kvinnlig/-t” får det tvingande effekter på människan: 

Intervjuare: Det borde inte va kvinnligt? 
Saga: Det borde inte finnas några skillnader… i vad man får och inte får ha på sig och göra 
och… sådär… säga… Men det är det ju. 
Sofia: Det är ju mycket som är tillåtet för tjejer som inte är tillåtet för killar… och det kanske 
räknas som kvinnligt… 

Som citaten ovan illustrerat funderar dessa tjejer mer explicit på kvinnlighet som de sociala 

koderna för kön än vad de funderar på saker, egenskaper och attribut som kan vara kvinnligt. De 
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menar också att könsrollerna genomsyrar alla sektioner av det vardagliga livet, och påverkar både 

klädsel, beteende och tal. 

Grupper och kvinnlighet 

En aspekt av kvinnlighet som jag försökte få tjejerna att fundera kring var hur man tillsammans i 

sin umgängesgrupp formar kvinnlighet, och vad som händer om man avviker från det gruppen 

betraktar som normalt. Under dessa teman fick jag bland annat höra exempel på hur både de 

själva och andra tjejer anpassat sig och sin kvinnlighet för att passa in i en ny grupp: 

Mia: Jag tänker att man blir ju som man umgås och så enkelt är det. Om man tar ett 
klassrumsexempel så märker jag att om jag sitter bredvid dom som räcker upp handen hela 
tiden så gör jag också det och man sitter och sporrar varandra. Medans om man sitter med folk 
som inte räcker upp handen så bara sitter man där liksom. Man påverkas mycket av dom man 
umgås med.  

[Här diskuteras en tjej som kom ny till klassen och då betedde sig på ett sätt som utmärkte sig 
som annorlunda emot de andra tjejerna i klassen – min anm.] 
Intervjuare: Är hon fortfarande så… annorlunda? 
Anna: Hon är förändrad. 
Amanda: Ja, hon har förändrats… för att passa in, liksom 

Sandra: Men i början [när man kommer till en ny klass – min anm.] är man lite osäker på sig 
själv och då försöker man se ut som alla andra… 

Dessa citat visar hur viktigt det är att bete sig, tala och se ut som övriga gruppmedlemmar för att 

bli betraktad som värdig medlemskap, och därmed kunna bli eller fortsätta vara del av gruppen. 

Detta beskriver Jenkins som ”similarity” – alltså någon typ av likhet medlemmarna emellan som 

en nödvändig förutsättning för gruppgemenskap108. I samma andetag påpekar han dock att för att 

kunna tala om likhet måste vi nödvändigtvis även tala om ”difference” – skillnad. Att sätta upp 

kriterier för vad gruppen har gemensamt är alltså att samtidigt sätta upp en gräns bortom vilken 

allt är diskvalificerande för gruppmedlemskap. I skenet av Jenkins resonemang om ”similarity – 

difference”, blir det tydligt att det informanterna talar om i citaten är ett aktivt reproducerande av 

gruppidentitet och en kamp för att skapa förutsättningarna för gruppmedlemskap. Nedan talar 

tjejerna om ett tankeexperiment som väl bekräftar Jenkins teorier: 

Intervjuare: Vad händer om man bryter mot dom normerna i gruppen då? Om… säg att man 
är med i en grupp där alla har långt hår och så klipper man snagg? 
Maria: Oj! Det blir som en revolution!  
Maja: Speciellt om man inte har kollat av stämningen innan, att ”jag funderar på att klippa 
mig”. Men om man får gruppens tillstånd... då funkar det, men om man liksom kommer där 
och är snaggad och alla andra har fortfarande långt hår, då är det ju som att man liksom gör… 
protest och visar att jag vill inte va i samma grupp… 
Maria: Ja, det var det jag menade. 
Maria: Jag tror nog att dom här med långt hår dom kommer nog bli arga… på den personen 
som har snaggat sig. Dom kommer nog inte acceptera det när hon först kommer… 

                                                 
108 Jenkins, s. 102. 
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Dessa tjejer tror alltså att även om likheterna mellan medlemmarna för det mesta kan tas för 

givna i gruppen, blir det synligt vilka betydelser de bär om en av gruppmedlemmarna avviker och 

väljer att gå från similarity till difference.  

 Att jag finner grupper intressanta i detta arbete är för att jag, lutad mot bland andra Jenkins, 

betraktar dem som en sektor av vardagslivet med stor möjlighet att påverka enskilda individers 

identitetsskapande processer. Jenkins skriver om en intern-extern dialektisk process av 

identifikation, och menar med det att identitetsskapande sker som en sammanflätning mellan hur 

vi upplever oss själva, och hur vi upplever att andra upplever oss, och så vidare.109 Han förtydligar 

alltså hur mycket gruppen och dess normer, värderingar och praktiker betyder för den enskilde 

individens identitetsskapande. 

 Även sociologerna Peter L. Berger & Thomas Luckmann menar att den sociala 

omgivningen har stor betydelse för identitetsskapande. De skriver i Kunskapssociologi om sekundär 

socialisation som om en långdragen process av inhämtande av ny kunskap, såsom normer, 

värderingar och praktiker, och som pågår genom hela livet. Denna process involverar ett flertal 

olika för individen betydelsefulla socialisationsagenter, som influerar individens uppfattning om 

sig själv och sin omvärld.110 Jag vill mena att det alltså är under den sekundära socialisationen man 

blir del av olika subgrupper, så som ett tjejgäng, och lär sig de normer, värderingar och regler som 

är aktuella där. Dessa internaliseras i individens medvetande och bidrar till att färga individens 

uppfattning om sig själv och andra. 

Jag och min kvinnlighet 

Det mesta som diskuterades under intervjuerna kretsade kring informanternas egen kvinnlighet 

på ett eller annat sätt, och tjejerna hade många olika exempel på hur de själva uttrycker sina egna 

kvinnligheter. Som jag beskrev under rubriken ”Vad är kvinnlighet?” så tolkade tjejerna 

kvinnlighet på olika sätt och gav uttryck för skilda attityder till innebörden. Detta tokar jag som 

en anledning till att det mellan de olika informanterna fanns en åtskillnad inte bara i hur de valde 

att vara kvinnliga, utan även i hur detta val motiverades: 

Sandra: Man gör ett ställningstagande också, ”hur ska jag förhålla mig till det här?” Alltså jag 
försöker ta avstånd ifrån den här ytligheten. Så jag sminkar mig inte, av principsak. Och jag 
använder inte kjol och sådana grejer. 

Saga: Ja en dag kanske man ser jättekvinnlig ut och går runt med… kanske en liten klänning 
och rosett i håret och har sminkat upp sig, och en annan dag kommer man i jeans och T-shirt. 
Det beror ju på vad jag känner när jag sätter på mig… jag har kjol idag men det är inte för att 
jag känner ”å nu ska jag framhäva min kvinnlighet genom att sätta på mig en kjol” utan jag 
tycker det är en fin kjol och den vill jag ha på mig. 

Som citaten ovan visar så säger sig tjejerna välja att framhäva sin kvinnlighet på olika sätt, 

beroende på vad de lägger för mening i de olika symbolerna. I det första citatet menar Sandra att 

mycket av det vi brukar förknippa med kvinnlighet är ren ytlighet, och väljer alltså att ta avstånd 

                                                 
109 Ibid, s. 40-43. 
110 Berger & Luckmann, s. 162-171. 
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från denna ytlighet genom att undvika smink och vissa typisk kvinnliga kläder. Det andra citatet 

däremot kommer från Saga som inte lägger några värderingar i det aktuella valet av uttryck, utan 

snarare menar att hon anpassar sin stil och sitt utseende efter vad hon känner för, för dagen.  

 En sak tjejerna trots olika åsikter hade gemensamt var dock att de alla ansåg sig kunna välja 

i en repertoar av ett flertal egna kvinnliga uttryckssätt, vilket Sagas citat ovan även illustrerar. De 

flesta påstod att detta var ett medvetet val som berodde på personens dagsaktuella humör, och 

några menade att det var deras uppfattning om passande kvinnlighet för dagens aktiviteter som 

styrde valet av uttryckssätt: 

Mia: Jag går o sminkar mig i stort sätt varje dag, men vissa dagar kan jag känna ”öhh vill inte 
till skolan, vill inte, orkar ingenting”… då kan jag dra på mig mjukiskläder och gå omkring i 
flera stora tjocka tröjor med håret i en knut och man kan gå helt osminkad och bara... Men jag 
kan inte gå osminkad och klä mig som jag brukar göra. Om jag ska gå osminkad så ska det 
verkligen vara en såhär ”orkar-inte-bry-mig-dag” och bara gå omkring och mysa hela dagen. 
Men eh… om man ska till skolan och klä sig som vanligt då måste jag ha i alla fall lite smink 
för annars känner jag mig inte som mig själv… 

Anna: Men asså jag tycker jag kan vara kvinnlig när jag känner för det. 

Maria: Det finns ju dagar som jag väljer att sminka mig, och det finns ju dagar och tillfällen när 
jag inte sminkar mig. När jag ska ut o va social med folk då sminkar jag mig. Men om jag bara 
ska gå ut och handla eller åka nånstans o åka hem igen… bara korta ärenden o inte prata med 
nån då sminkar jag mig inte… då skiter jag i det… 

I Mias citat finner jag en väldigt intressant aspekt av den performativa kvinnligheten. Nämligen 

den att informanten ifråga menar att hon kan vara antingen sminkad och fint klädd eller osminkad 

och klädd i myskläder. Mia menar att hon absolut inte kan kombinera de olika stilarna på samma 

gång, för då ”känner jag mig inte som mig själv”. Detta tolkar jag som att hon är medveten om 

vilket intryck hon förmedlar i sitt dagsaktuella utseende, och att hon är mån om att ge en klar bild 

av sig själv som antingen fixad eller ofixad.  

 Här skulle jag vilja poängtera det Goffmans skriver om intrycksstyrning. I sina studier om 

vardagslivets dramaturgi menar Goffman att alla människor arbetar med intrycksstyrning för att 

främja chanserna till ett framgångsrikt rollframträdande111. Med andra ord påvisar tjejerna en 

medvetenhet om hur viktigt det är att visa upp ett rollframträdande med en sprickfri fasad för att 

framgångsrikt framträda med en antingen en fixad eller ofixad kvinnlighet.  

 Även här är Jenkins modell om identitetsskapande som en intern-extern dialektisk process 

högaktuell. Tjejernas uppfattning om det intryck de ger, bör ge upphov till en liknande 

identifikation från den sociala omgivningen. Om uttrycken från olika stilar blandas, kan det 

uppstå ambivalens både i hennes uppfattning om det intryck hon ger, och i hur den sociala 

omgivningen identifierar henne. Omgivningen kan då inte identifiera henna som slapp eller fixad, 

och Mia känner sig inte som sig själv.  

                                                 
111 Goffman, s. 182. 
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Tankar om genus 

Som jag skrev i inledningen främjar vissa gymnasieskolor aktivt elevernas medvetenhet om genus 

och hur genussystemet verkar i samhället, historiskt och idag. Detta är en strävan även på den 

gymnasieskola där vissa av mina informanter studerar, och därför är deras uppfattning om genus 

extra intressant.112 Personligen hade jag inte stött på begreppet innan jag började studera på 

universitetet, men för dessa tjejer är genusrelaterade diskussioner och genus som 

förståelseperspektiv en del av vardagen. Så jag frågade dem om de upplever att det påverkar deras 

identitetsskapande, och i sådana fall på vilket sätt?  

Sofia: A hur jag upplever mig själv… har blivit skillnad för jag har upptäckt saker som att 
”varför gör jag det här? Det är ju bara konstigt liksom jag borde inte… göra så…” nu har jag 
inget exempel men ni kanske fattar vad jag menar i alla fall… 
Sandra: Som att jag sminkade mig o sen bara ”amen fan varför sminkar jag mig…” 

Tjejerna ovan ger alltså uttryck för att de påverkats av sin kunskap om genus och har utifrån den 

kunskapen gjort nya val och ifrågasatt gamla vanor. Nedan talar Sandra om sina kläd- och 

sminkvanor: 

Sandra: Man gör ett ställningstagande också, ”hur ska jag förhålla mig till det här?” Alltså jag 
försöker ta avstånd ifrån den här ytligheten. Så jag sminkar mig inte, av principsak. Och jag 
använder inte kjol och sådana grejer.  
Intervjuare: Av principsak? Hur då menar du? 
Sandra: För att jag tycker det är fel. Eller folk får sminka sig om dom vill, men jag vill inte 
sminka mig för jag ser det som en del av ett förtryck… Tjejer vi har pressen på oss att sminka 
oss och vi ska ha tajta kläder o sådär… Och jag vill inte utsätta mig för att jag ger efter för 
pressen att sminka mig… 

Sandra menar att förväntningar på kvinnlighet som fint, vackert och behagligt i längden 

förtrycker kvinnor. Detta förtryck kommer sig av att de förväntningar kvinnor och tjejer känner 

på att göra sig fina och behagliga skulle resultera i en press och ett tvång, samt att de som valde 

att inte sminka sig då inte skulle bli accepterade som ”normala” kvinnor, och därför bli 

diskriminerade. Detta tycker Sandra är fel, och hon har valt att som en del av sin identifikation 

både göra ett ställningstagande och ett försök att förändra uppfattningar om att kvinnor och tjejer 

bör sminka sig, genom att inte sminka sig.  

 Fler av tjejerna som jag diskuterade med sade som Sandra att de har försökt förändra sitt 

beteende efter det att de blivit medvetna om genusstrukturer och könsroller. De menar dock att 

det är svårt då gamla vanor är så hårt inpräntade i den vardagliga praktiken: 

Petra: Jag umgås i ett gäng där alla har sex med alla, och så skulle vi prata om en speciell tjej. 
Och då ville jag undvika att det skulle bli någon horastämpel. Men det är jävligt svårt att få 
fram det på ett snyggt sätt! Det är svårt att bryta sig ur mönster om hur man pratar om saker. 

Petra menar att det är accepterat att män har ett aktivt sexliv medan kvinnor blir stämplade som 

”horor” för samma sak, och hon talar här om att hon försöker bryta den genusbaserade 

nervärderingen av en sexuellt aktiv kvinna genom att undvika att ge henne en stämpel som 

                                                 
112 Påståendets autencitet kan styrkas, men då jag främst värnar om mina informanters anonymitet, lämnar jag inte ut 

sådan information. 
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”hora”. Hon uppmärksammar dock att hon själv i vardagen måste påminna sig om att benämna 

saker på ett genusmedvetet och jämställt sätt, då vanor som uppstått innan hon ”upptäckte” 

genus är så väl indoktrinerade i henne och svåra att bryta. Pia och Petra diskuterar att de nu är så 

pass gamla att de ”har väldigt mycket i ryggsäcken” och måste kämpa för att tänka på ett ur 

genusperspektiv bra sätt om sig själv och andra: 

Petra: Vi går i trean på gymnasiet nu. Vi har väldigt mycket i ryggsäcken liksom. Det kanske är 
mer i förskolan som det är viktigt. För oss känns det lite för sent att liksom fördela ordet 
rättvist och så… det är klart att man kan jobba på det, men mer fokus på förskolan. 
Pia: Ja, fokuserar man på sånt i förskolan så kommer det nog följa med omedvetet, men vi 
måste va väldigt medvetna om att det ska va… på nåt sätt jämställt mellan könen. Och det blir 
så mycket mer ansträngande då.  

De är medvetna om att de lärt sig vissa synsätt som barn, och menar att ansträngningar för att 

försöka utjämna genusbaserade skillnader i deras ålder visserligen är något att jobba med även om 

det är ansträngande, men de tror också att om man för en genusmedveten och könsjämställd 

pedagogik redan i förskolan så kommer de tankesätten och värderingarna bli del av barnens 

vardagliga praxis. De identifierar sig själva som genusmedvetna, men menar att det är ett 

medvetet val för deras del. Att föra en genusmedveten pedagogik i förskolan skulle då resultera i 

en genusmedveten kultur, och inte behöva vara en del av individuella identiteter.   

 När jag frågar Petra och Pia om de har förändrat synen på omgivningen eller sig själva sen 

de började studera genus svarar de såhär: 

Petra: Alltså man får mycket skönare självbild känner jag. Alltså mer att man måste inte… Det 
finns en massa ideal om att såhär ska man se ut och… nu känner jag inte att det är det som jag 
vill va. Och det är jävligt mycket skönare liksom. Att inte behöva… Att det funkar ändå. Det är 
lite genomskådat liksom. 

Båda tjejerna är överens om att det finns normer i samhället om hur en kvinna bör vara, men nu 

när de har lärt sig om genus så inser de att dessa normer bara är en social konstruktion och 

ingenting som de måste följa. De säger att det i sin tur har förändrat deras självbild, och idag 

strävar de mer efter att identifiera sig på ett sätt som de själva känner är rätt, snarare än på ett sätt 

som medier visar upp som något eftersträvansvärt.  

 Informantgrupperna från det tredje och det fjärde intervjutillfället har liknande syn på 

genus, och jag tolkar det de säger som att de implicit menar att genus reproduceras genom 

praktiker. Genom medvetna val formar en del informanter identiteter som blir ett ständigt 

ställningstagande mot det genusrelaterade förtrycket för att förändra genuspraktikerna. Andra är 

medvetna om genus men väljer att se formandet av sina identiteter som något personligt, och att 

förekomsten av ”manligt” och ”kvinnligt” inte nödvändigtvis behöver resultera i negativ 

behandling av det ena:   

Saga: Men just att det ska bli en grej av att det ska inte få finnas skillnader för att alla ska vara 
likadana… Men jag tycker att just valmöjligheterna ska få finnas och nu är det så att vi är av 
olika kön o vi har olika genetiska egenskaper och… det behöver inte vara negativt att tjejer 
sminkar sig o har kjolar på sig bara för att killar inte har det… Man behöver ju inte börja se alla 
olikheter som orättvisor. 
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Just de här tjejerna tycker inte att genusmedvetenhet har fått dem att vilja förändra sina egna 

identiteter, men de anser som övriga informanter att förekomsten av könsroller är något negativt 

och tvingande: 

Pia: Könsroller är aldrig nåt positivt. Däremot kan kvinnlighet och manlighet va det, och det 
kan va nånting man går igång på i ett förhållande och så… Men könsroller är mer hur man 
lever sitt liv på nåt sätt, det är mer ”du kan inte göra det där för att du är man, du kan inte göra 
det där för du är kvinna”. Det begränsar folk mer än nåt annat. 
Petra: Det handlar om förväntningar. Det bygger ju på vad andra förväntar sig av en. 

Ovan diskuterar Pia och Petra om könsroller som förväntningar, som något som är begränsande 

för människors individuella frihet och därför något negativt. 

Resultat och slutdiskussion 

Mitt syfte med detta arbete har varit att bättre förstå hur unga tjejer upplever sina 

identitetsskapande processer i relation till den uppfattning de har om kvinnlighet. Detta har jag 

undersökt med hjälp av observationer och intervjuer, och det empiriska materialet har sedan 

analyserats med grundad teori som metod. Analysen av materialet har jag redovisat under 

rubriken ”Analys”, där jag har försökt skapa utrymme för tjejernas egna ord, för att sedan 

beskriva hur man kan tolka det de säger. Nu vill jag sammanfatta det informanterna har uttryckt, 

och ge ett förslag på hur man kan tolka helheten.  

  Genomgående i hela analysen talar tjejerna om sig själva som aktörer, och poängterar ofta 

att de anser sig själva fria att välja som de vill. De är medvetna om att det i samhället finns olika 

sätt att kategorisera människor, och att normer och förväntningar utgör tvingande strukturer, 

men så som jag tolkar det som sagts anser de sig själva tillräckligt medvetna om dessa 

determinerande strukturer för att själva kunna undvika dem. På sättet de talar om sina olika val 

verkar de stolta över att de upplever att det är de själva som har valt, och att de minsann inte är 

några offer för samhället. 

 De olika informanterna har uttryckt olika definitioner på begreppet ”kvinnlighet”, de har 

olika sätt att förhålla sig till kvinnliga attribut och egenskaper, och de har olika tankar om genus. 

Gemensamt har de alla dock att oavsett hur de väljer att skapa sina identiteter i förhållande till 

sina kunskaper och attityder, så poängterar de alla att det är ett fritt val som de själva gjort 

oberoende av vad samhället tycker. Vissa tjejer, som Sandra och Petra, anser att de 

genusstrukturer vi har skapar dåliga livsvillkor för kvinnor, och därför har de valt att göra 

motstånd mot de föreskrivna normerna genom att inte använda smink, BH eller kjolar. Andra 

tjejer, som Amanda och Saga säger sig förstå att det finns genusstrukturer och normer för 

kvinnlighet, men de har valt att uttrycka sig på ett sätt som inkluderar smink och tajta kläder. Inte 

för att de är lurade, utan för att de själva känner sig bekväma så. De har en föreställning om att de 

själva kan ställa sig utanför normen, och sätter trivsel och att vara sann mot sig själv som främsta 

ledord för sitt identitetsskapande.   

 När jag jämför de resultat jag funnit med Fanny Ambjörnsson studie I en klass för sig finner 

jag något intressant. Även om Ambjörnsson och jag har olika infallsvinklar till analysen av våra 
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respektive studier, tycker jag att det är anmärkningsvärt hur vi båda finner liknande resultat. Då vi 

båda studerar tjejers identitetsskapande i förhållande till en så tvingande struktur som genus, är 

det extra intressant att vi finner resultat som så starkt uttrycker tjejernas uppfattning om sig själva 

som fria varelser. I Ambjörnssons studie är individuell frihet och valfrihet ett återkommande 

tema genom hela boken. Författaren påvisar hur hennes studieobjekt ständigt strävar efter att se 

sig själv som fria och likaså att bli betraktade som fria, medan tjejer som befinner sig utanför 

gemenskapen tillskrivs egenskaper som ”ofri” eller ”förtryckt”.113 Detta resonemang kopplar 

Ambjörnsson till modernitetens hyllning av den fria individen och den ökande individualiseringen 

av social frihet och ansvar.114  

 Samhällsteoretikern Anthony Giddens Modernitet och självidentitet är en bok med huvudfokus 

på hur individens identitetsskapande processer kan se ut i en senmodern värld.115 Han skriver om 

självets reflexiva projekt, och menar att individer idag utsätts för extremt många fler 

valmöjligheter än förr.116 Detta medför ett reflexivt tänkande kring de val man gjort, och vem 

man är, och det skapar också ett ansvar för de val man har gjort och de konsekvenser det har 

medfört. Att de informanter som har deltagit i denna studie säger sig uppleva att de är fria att 

göra egna val skulle då möjligen kunna förstås som att senmodernitetens utökade valmöjligheter 

och hyllandet av den autonoma människan har skapat en illusion av frihet. Informanterna 

uttrycker en medvetenhet om samhällets genussystem och vad det innebär, men menar samtidigt 

att kunskap därom skapar en möjlighet att välja bort könsroller. Jag skulle vilja påstå att det inte 

går att medvetet välja att inte bli påverkad av samhällets könsroller, men tjejernas medvetenhet 

och tidens uppmaning till ständiga val, skulle i kombination kunna skapa en uppfattning om det 

finns ett tillgängligt alternativ.  

 Vid flera tillfällen talar vissa informanter om genus, könsroller och manligt och kvinnligt på 

ett sätt som skulle kunna vara paradoxalt. De verkar skilja på ”könsroller” och ”manligt och 

kvinnligt” och ser dem som två separata begrepp. De menar att könsroller är något dåligt, och 

definierar innebörden som tvingande och begränsande av individens frihet baserat på dennes 

kön. Samtidigt talar de om manligt och kvinnligt som något positivt. Om jag har tolkat dessa 

informanter som jag tror att de avser, så skulle jag vilja förklara denna paradox som att de tolkar 

”manligt och kvinnligt” på ett positivt sätt och ser dem som samlingsnamn på olika uttryckssätt. 

Den positiva aspekten ses alltså i den sammanlagda mängden uttryckssätt, samtidigt som 

begreppet ”könsroller” tolkas som en indikator på att det bara är vissa av dessa uttryckssätt som 

är tillgängliga för varje individ, beroende på kön. De verkar skilja på summan av begreppens 

innebörder, och att benämningen i sig bokstavligt talar om en begränsning. Om jag har förstått 

tjejernas utsagor rätt, tolkar de alltså manligt och kvinnigt som olika uttryckssätt att välja bland 

                                                 
113 Ambjörnsson, s. 288-290. 
114 Ibid, s. 301-304. 
115 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet (Göteborg, 1999) 
116 Ibid, s. 101. 
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och kombinera på sitt eget sätt, medan könsroller är en förtryckande social struktur att ta avstånd 

från och fördöma. 

 Avslutningsvis vill jag återigen påminna om det syfte jag har haft med denna studie. Det är 

formulerat som att bättre förstå hur unga tjejer upplever sina identitetsskapande processer i 

relation till den uppfattning de har om kvinnlighet. Så har jag då fullgjort mitt syfte?  

 Jag skulle vilja sammanfatta de resultat jag har som att informanternas uppfattning om 

kvinnlighet och attityd därtill skapar förutsättningar för hur de skapar sin egen identitet som 

tjejer, men att deras uppfattning om kvinnlighet och deras skapande av sin egen är intimt 

sammankopplad till människor runt omkring. Jenkins har fått illustrera hur man endast kan skapa 

sin egen identitet som en dynamisk process där den interna och den externa identifikationen 

spelar lika stor roll och inte annat än i analytiska sammanhang går att skilja åt. De tjejer som 

medverkat i denna studie tar alltså intryck till sitt identitetsskapande från sin omgivning, samtidigt 

som de påverkar människorna runt omkring. Men för tjejerna själva är det deras frihet att välja 

som spelar störts roll, och hur de identifierar sig som kvinnor kan alltså stå som ett ständigt 

ställningstagande eller förändras från dag till dag. Det viktigaste för dem är att de skapar en 

identitet som de själva trivs med. Amanda uttrycker sig såhär: 

Amanda: Alltså jag är stolt över min kvinnlighet. Det är som jag är. Skulle jag ha nån annan stil 
skulle ju inte jag va jag.   

Nya frågor och vidare forskning 

Under detta forskningsprojekts utförande har jag funnit intressanta resultat dels på områden som 

anknyter direkt till mitt frågeområde, dels på områden om normalitet och avvikelse och dels om 

individers personliga frihetsupplevelse. Med tanke på den tidsram och de praktiska möjligheter 

jag har haft för genomförandet av studien har jag dock inte kunnat dra i alla de lösa trådar jag 

funnit som skulle kunna leda till andra intressanta områden. Som exempel vore det intressant att 

vidare undersöka hur man kan förstå att Anna, Amanda och Andrea i den första 

fokusgruppintervjun så totalt motsatte sig ordet kvinnlighet med deras ålder som motivering. 

Skulle detta kunna tolkas som ett uttryck för ungdomlighet som norm? Även informanternas 

uppfattning om sig själva som kapabla att undvika att delta i praktiserandet och reproducerandet 

av könsroller vore ett mycket spännande tema att genomföra nya intervjuer kring. Likaså skulle 

jag vilja fördjupa mig i den uppfattningen om en åtskillnad mellan könroller och manligt och 

kvinnligt som vissa informanter gav uttryck för. Dessutom nämner tjejerna flera gången vikten av 

att vara sig själv och att trivas, men vad menar de egentligen med det? Och hur kan man förstå 

genussystemets reproducerande i skenet av individers upplevda trivsel och strävan efter att vara 

sig själv? 

 Frågor och funderingar kring området med potential till att bli intressanta forskningsprojekt 

verkar aldrig ta slut, men här sätter jag punkt för mig. 



52 

 

Intervjuer 

Bandinspelning av intervju med Anna, Amanda och Andrea, 2009-02-25 

Bandinspelning av intervju med Maja, Mia och Maria, 2009-02-27 

Bandinspelning av intervju med Sandra, Saga och Sofia, 2009-03-09 

Bandinspelning av intervju med Pia och Petra, 2009-04-27 
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”Skillnaden är homo och hetero – men det är en 
jävla skillnad faktiskt!” 

Av Mariah-Michaela Hakalax 

Man är så mycket gay, men också så mycket mer än gay, men ändå gay (Nina, 23 år.)  

Citaten ovan visar den förvirring mina informanter upplever i samband med upptäckten av 

homosexuell läggning. Inför arbetet med antologin hade jag en idé om att jag ville skriva om 

ungdomar och identitet. När jag började söka information kring ungdomar och homosexualitet 

fanns knappt en bok att tillgå, och då bestämde jag mig för att bidra med en uppsats. Anna 

Westerståhl skriver i sin rapport från folkhälsoinstitutet att forskningen kring homosexualitet och 

ungdomar är tydligt bristfällig, framförallt gällande studier av unga lesbiska kvinnor.117 Hennes 

rapport utkom 1996, detta är tretton år sedan och det är först nu bristen har uppmärksammats 

genom bland annat ökade anslag för forskning inom detta område. Sveriges regering 2009 

beslutade att ge ungdomsstyrelsen i uppdrag att öka kunskapen kring ungdomars attityder och 

erfarenheter av sexuell exploatering, med skärskild fokus på ungdomar inom kategorin homo- 

och bisexuella samt unga transpersoner (HBT).118 Ungdomsstyrelsen skriver på sin hemsida: 

”Unga HBT-personer mår betydligt sämre än andra unga i befolkningen”. De kommer därför att 

utföra en fördjupad analys på uppdrag av regeringen av dessa människors hälsosituation.119 Mitt 

bidrag ligger långt från regeringens och ungdomsstyrelsens analyser och uppdrag, men min 

förhoppning är att den kan bli en del av talspråket: ”Alla bäckar små blir en stor å”.   

Syfte och avgränsning 

Mitt syfte är att öka kunskapen kring unga kvinnors identitetsskapande i samband med 

upptäckten av homosexuell läggning. Hur uppfattar mina informanter sin ”komma ut”- process i 

växelverkan med sin identitet? Med ”komma ut”-processen menas här hela den process som 

informanten uppfattar vara identitetens förvandling från heterosexuell till homosexuell. 

Anledningen till att jag valt att fokusera på kvinnors identitetsprocess i samband med deras 

”komma ut”-process hänger samman med ämnets känslighet och därmed en svårighet att finna 

informanter, med kvinnor i fokus innebar det en förenkling för mig som forskare. Vidare finns 

det, som Westerståhl påpekar, färre studier kring unga lesbiska kvinnor vilket gjorde denna 

avgränsning realistisk i relation till våra påförhand givna ramar såsom sidantal och tidsbegräsning, 

detta gjorde således att jag inte kunde lägga fokus på alla kategorier inom HBT-begreppet.  

                                                 
117 Anna Westerståhl Lesbisk marginaliserad hälsa (Stockholm, 1996), s. 11.  
118 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,7567,00.html (2009-04-20, kl. 17.30) 
119 http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,7567,00.html (2009-04-20, kl. 17.30) 
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Etik 

På Vetenskapsrådets hemsida läser jag följande: ”Forskning är viktigt och nödvändigt för både 

individernas och samhällets utveckling.”120 Detta finner jag riktigt men med denna möjlighet 

kommer även ett etiskt ansvar för de individer som ingår i forskningen, som forskare har jag 

genomgående följt kraven om information samt konfidentialitet och nyttjande under denna 

forskningsprocess.121 Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman skriver i antologin Etik i 

forskningens vardag:  

Val av ämne för forskningen är naturligtvis den första frågan och också den är förknippad med 
etiska ställningstaganden kring vad som kan vara forskningsbart, vad man som forskare utsätter 
de individer och grupper man möter på fältet (genom sin blotta närvaro eller genom t.ex. 
intervjuer) och vilka konsekvenser forskningen kan få för de individer och grupper som ingår i 
den.122  

Med det menas att jag, i egenskap av forskare, ska göra en avvägning av forskningens nytta, och 

de risker som finns för informanterna. Detta fann jag skärskilt viktigt då mitt ämne rör en 

kategoriserad grupp, homosexuella kvinnor. Jag som lekman upplever en dubbeltydighet med att 

forska kring en sådan känslig grupp. Å ena sidan som Alver och Øyen skriver att dessa kan ses 

som en potentiellt ”svag grupp”, vilket jag till viss del kan hålla med om, men å andra sidan anser 

jag att informanterna blir så svaga man gör dem till. 123 Vidare som Närvänen och Näsman påstår 

så kan det likväl upplevas som oetiskt att inte forska kring dessa ”svaga” grupper.124 Jag fann dock 

att nyttan av mitt ämnesval skulle bli större än de risker som kunde förutses om jag planerade, 

förberedde mig och var extra påläst inför alla faser av arbetet. Jag förstod att det därmed skulle 

krävas en större reflexivitet i min forskning, denna insikt gjorde att jag lade ned extra mycket tid 

både kring studier av etiska riktlinjer, och vid utförandet av missiv och informationsbrev. I detta 

projekt har jag använt mig av metoden grundad teori som finns beskriven i vår kappa, jag valde 

att inom metoden använda mig av både observationer och intervjuer. Detta innebar att jag stod 

inför etiska spörsmål, gällande val av informanter och plats för observationer. Jag valde därför 

informanter i min yttersta bekantskapskrets, för att jag ville försäkra mig om att mina informanter 

var trygga i sin homosexuella läggning, genom att de var öppna för vänner och familj. Ett annat 

urvalskriterium var att det hade förflutit minst två år sedan de ”kom ut”, även detta för att 

försäkra mig om att de hade en viss distans och en reflektionsförmåga över vilka konsekvenser 

upptäckten av den homosexuella läggningen medförde, i växelverkan med den upplevda 

identiteten.  

 Eftersom informanterna räknas som bekanta fanns de möjlighet att de skulle kunna uppleva 

min förfrågan om att ställa upp på intervju som mindre valbar, det fanns med andra ord en 
                                                 
120 www.vr.se (2009-03-25, kl. 14.33) 
121 Se vidare i denna antologi, s. 4.  
122 Anna-Liisa Närvänen & Elisabeth Näsman, ” Etik och forskningens vardag”, i Etik i forskningens vardag, red. Anna-

Liisa Närvänen & Elisabeth Näsman (Norrköping, 2006), s. 5. 
123 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s. 56.  
124 Närvänen & Näsman, s. 6. 



55 

 

”beroenderelation”.125 Närvänen och Näsman förespråkar i sin antologi att minska denna faktor 

genom att ge individen i fråga tid till eftertanke, samt möjlighet att ställa frågor och eventuella 

klargöranden.126 Detta var något jag tog fasta på genom att först fråga om de tilltänkta 

informanterna överhuvudtaget var intresserade. Jag gav dem den information kring mitt projekt 

som behövdes, bland annat redogjorde jag för ämnets känslighet och eventuella konsekvenser i 

form av obehag de kunde uppleva, för att sedan avvakta deras svar. Efter utförandet av 

observationerna frågade jag de tilltänkta informanterna igen och inhämtade deras samtycke.  

 Valet av informanterna innebar att jag vid alla tillfällen utom ett fick resa till en annan stad, 

eftersom jag inte ville att informanterna skulle behöva berätta om sin upplevelse via telefon. Alan 

Bryman skriver om en etisk aspekt jag tagit stor hänsyn till, nämligen ”intrång i privatlivet”, han 

anser att detta krav är nära kopplat till samtyckeskravet. Bryman menar dock att informanten 

fortfarande har rätt till ett privatliv även om denne samtyckt till en intervju av känslig karaktär.127 

Jag fann denna aspekt viktig då mitt ämnesområde omfattar sexuell identitet, vilket gjorde att jag 

var mycket noga i utformningen av min semistrukturerade intervjuguide. Intervjuguiden hade 

inga frågor som berörde ämnen av sexuell karaktär eftersom detta inte är av vikt för min 

forskning. Visserligen berörde några av mina informanter det ämnet stundtals, men då lät jag bli 

att kommentera eller ställa följdfrågor. Faktumet att ämnet berördes ger mig ytterligare 

uppmärksamhet gällande konfidentialitetskravet. Bryman skriver att forskaren ibland bör ta 

ställning till om viss data ska arkiveras eller förstöras på grund av dess känsliga natur.128 Detta 

ämnar jag att ha i åtanke.  

 En annan del av kravet på min etiska reflexivitet jag anade kunde ställas på prov var min 

lyhördhet för informantens implicita tecken på obehag under intervjutillfället. Detta var något 

som jag fann svårt att förbereda mig inför då det ofta krävs längre erfarenhet av intervjuarbete. 

Jag kände ett litet lugn gällande denna problematik då jag kunde kalla dem bekanta, och förstod 

att för dem innebar benämningen en viss trygghet. Dock fortsatt med medveten om att obehag 

kunde uppstå oavsett bekantskap eller inte, och jag såg därför till att alla informanter själva fick 

välja både tid och plats för att ge dem ännu större möjlighet att känna sig trygga, och i 

förlängningen kunna prata öppet och ostört. 

Metod och genomförande 

Tillträde till fält 

Jag hade på förhand en aning om att vägen till mitt fält kunde bli ”snårigt”. Att rikta in sin 

forskning på grupp som ofta beskrivs som ”etiskt känslig” eller till och med som en ”svag” grupp 

gav inte min föraning ett annat svar. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) blev den 

                                                 
125 Ibid, s. 9. 
126Ibid, s. 9. 
127 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 448. 
128 Ibid, s. 448. 
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första organisation jag kom att tänka på när den första kontakten skulle etableras. Jag började mitt 

sökande på Internet och läste om organisationen i stort och vilka aktiviteter de hade att erbjuda 

som skulle vara till gagn för mitt projekt. Jag fann att på huvudkontoret i Stockholm hade RFSL 

så kallade ”startgrupper” för ungdomar, där dessa kunde samlas och prata om ”komma ut”- 

processen. Detta fann jag vara mycket intressant och lade ner mycket tid på att utforma ett 

passande missiv för just detta ändamål med stor vikt och hänsyn till de etiska aspekterna. De 

ungdomsansvariga kontaktades därefter via mail och jag berättade kort om mitt ärende och 

bifogade missivet. Till en början ville de ha kontakt och fann projektet intressant för att sedan 

ändra sig med anledning av de etiska principerna. Jag respekterade detta och valde istället att 

försöka med de lokala kontoren och fann att Norrköping har en HBT–jour, vilket också var ett 

fält med samtalskontext. Jag fick kontakt med en av de frivilliga som satt i jouren som fann mitt 

projekt intressant och därmed beviljade två observationer. 

Observationer 

Fältobservationer är den vanligaste materialinsamlingen inom metoden grundad teori. Jag valde 

att göra en öppen observation, denna fungerar som: ”underlag för att formulera nya frågor, idéer 

och hypoteser.”129 Inför mina observationer tog jag framförallt fasta på aspekten om idéer, jag 

hade på förhand ingen hypotes eller dylikt utan jag ville att observationen skulle bli en 

inspirationskälla för vidare intervjuer. Magnus Öhlander skriver att intervjuer ofta är ett 

nödvändigt komplement till observationerna då det är svårt för forskaren att uttala sig om till 

exempel människors känslolägen och intentioner. Vidare menar han att observationer kan vara 

tidskrävande och det är svårt att ta fasta på en exakt tidsaspekt för denna del av utförandet i 

metoden grundad teori. Tidsaspekten menar Öhlander bland annat är beroende kunskapsmålet.130  

Då mitt kunskapsmål med denna första del av insamlandet av empiri var inspiration och vidare 

uppslag för intervjuer, så fick jag efter överenskommelse med min kontakt göra två 

observationer, två timmar vardera på RFSL:s lokala kontor i Norrköping. På kontoret jobbar 

bland annat volontärer på det som kallas HBT-jouren. De beskriver sin verksamhet som en 

kamrat- och brottsofferjour för medlemmar inom HBT-kategorierna. Jag valde att ha en 

forskningsfråga gällande vad de personer som kontaktade jouren hade för problematik och 

anledning till kontakt, helt enkelt vad de ville prata om. Volontärerna berättade grundläggande 

om jouren och hur de upplevde att jobba där. Öhlander skriver att han själv undviker att föra 

anteckningar direkt på plats, men bedömningen görs från forskare till forskare.131  

 Jag valde att ha med mig ett anteckningsblock men att inte anteckna direkt under 

konversationen, med anledning av att jag ville att samtalet skulle kännas ledigt och tryggt. Jag 

förde reflekterande fältanteckningar medan volontärerna jobbade genom att till exempel att svara 

                                                 
129Magnus Öhlander, ”Deltagande observation”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 

1999), s. 78. 
130 Ibid, s. 77. 
131 Ibid, s. 82. 
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på mail och i telefonen. Observationerna var mycket givande inspirationsmässigt, min 

forskningsfråga inför observationen var bred och därmed gavs uppslag inför intervjuerna. 

Volontärerna gav mig information om problematiken de jobbar med på jouren gällande 

ungdomars frågor kring upptäckten av homosexuell läggning. Dessa frågor kunde gälla rädslan att 

berätta för anhöriga, samt frågan om ”hur man kan veta att man är homosexuell”. Dessa frågor 

var vanliga enligt HBT-jouren, och därför tog jag med mig de funderingarna vidare till 

intervjuerna. Jag diskuterade också jourens existens med volontärerna, det är enligt dem ett 

faktum att jouren behövs. Detta påvisar både ämnets känslighet eftersom den tillåter anonymitet 

samt kräver volontärernas tystnadsplikt, men ”trots” detta är den mycket väl behövd. Denna 

diskussion påminde mig om att göra gedigna intervjuer med stor etisk hänsyn till mina utvalda 

informanter. 

Intervjuer 

Jag har i detta projekt utfört djupintervjuer med fem kvinnor i åldern 23- 28 som definierar sig 

som homosexuella. Detta som ett komplement till observationerna och för att få tillgång till mer 

material, i metoden grundad teori är det bra med mycket material då ett delmål är att uppnå 

empirisk mättnad. Jag såg fram emot denna del av mitt projekt, att få intervjua dessa kvinnor och 

lyssna till deras upplevelser. Precis som Steinar Kvale skriver så är intervjuandet för mig den mest 

engagerande delen, för att citera Kvale: ” Den personliga kontakten och de ständigt nya insikterna 

i intervjupersonernas livsvärld gör intervjuandet till en spännande och berikande upplevelse.”132 

Precis som innan utförandet av observationerna läste jag en stor mängd information kring hur 

man utför intervjuer, och vad man som forskare bör vara uppmärksam på gällande ett projekt 

som mitt. Oscar Pripp skriver:  

”Termen omslutning betyder att en kategori människor ges ett stort samhälleligt intresse, som 
får till effekt att individer tillskrivs en mängd kollektiva egenskaper som de har svårt att välja 
bort då de presenterar sig i mötet med andra.”133 

Gällande lesbiska kvinnors tillskrivna egenskaper som grupp har jag svårt att se fler än ett något 

förändrat genusuttryck som kan uppfattas som androgynt. Även om jag personligen inte kan 

tillskriva lesbiska kvinnor fler karaktäristiska egenskaper så finner jag kunskapen viktig att 

reflektera över. Då mina informanter faktiskt ingår i en kategori som nu ges stort samhälleligt 

intresse med de rapporter som ska skrivas, valde jag i början av min serie intervjuer att föra en 

forskningsdagbok. I denna skrev jag om projektet, min tankar och funderingar utan censur, för 

att sedan läsa och därmed blir extra uppmärksam på nämnda problematik som framförallt kunde 

genomsyra mitt bemötande av informanterna. Som tidigare nämnts var jag medveten om att det 

kunde bli känsliga samtal och jag var nervös. Jag hade därför lagt ner mycket tid på min 

intervjuguide som stöd för mig som intervjuare, den innehöll ämnesområden som intervjun skulle 

                                                 
132 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 117. 
133 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 

43. 
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cirkulera kring, samt några förslag på frågor vid varje ämne. Avsikten var att jag skulle vara 

förberedd på en mycket öppen konversation, om min informant med enkelhet pratade kring 

ämnet, men också att jag skulle kunna hantera en mer tystlåten informant som inte utvecklade 

sina svar nämnvärt.  

 Eftersom min kontext är baserad på informanternas upplevelser var jag beredd på att 

informanterna kunde svara lite svävande, och att det skulle kunna kännas svårt för dem att sätta 

ord på en känsla. Jag läste därför på innan intervjuerna om de olika typerna av frågor som finns 

att tillgå, såsom Kvales beskrivning av sonderande och specificerade frågor, samt hur jag som 

forskare på ett bra sätt kan närma mig balansen av att inte ställa frågor utan att få informanten att 

berätta.134 Även om jag kände mig nöjd i slutet på intervjun frågade jag alltid mina informanter 

om de hade några sista funderingar eller något mer de skulle vilja säga. Eva Fägerborg menar i det 

läget att ”[…] det är ju inte alltid så att frågorna känns lika relevanta för den som utfrågas som för 

utfrågaren.”135 

 Vid intervjutillfället sammanfattade jag informationsbladet, som redan tidigare delgivits 

informanterna med all etisk information, och de fick ställa frågor om det var något som 

upplevdes som oklart. Intervjuerna varierade i tid, mellan en och två timmar och spelades in med 

en MP3 spelare eftersom jag fann det viktigt att kunna spara ljud, såsom tonfall och pauser i 

konversationen.136 Det gav mig vidare möjligheten att fokusera på att vara deltagande och en 

uppmärksam lyssnare istället för att anteckna samtalet och därmed riskera att glömma väsentliga 

delar. Mitt mål med dessa kvalitativa intervjuer var inte att generalisera eller jämföra kvinnornas 

historier och livsvärldar, jag sökte mer en förståelse för ”komma ut”-processens konsekvenser i 

växelverkan med identitetsskapandet. Jag var med andra ord intresserad av deras tolkningar, deras 

subjektiva upplevelser och hur de skapar mening kring deras upplevda identitetsförvandling.  

Presentation av informanter 

Alla namn på mina informanter är fingerade.  

- Nina är 22 år och bor i en mellanstor svensk stad, studerar. 

- Erica är 24 år och bor i en stor svensk stad, studerar. 

- Linn är 28 år och bor i en stor svensk stad, yrkesarbetar. 

- Elin är 28 år, bor i en stor svensk stad, studerar. 

- Lisa är 26 år, bor i en stor svensk stad, yrkesarbetar. 

Tidigare forskning 

År 1970 fick forskningen kring homosexualitetens konsekvenser för identitetsskapandet ett 

genombrott skriver Paula C Rust i sin artikel Coming out in the age of social constructionism. 
                                                 
134 Kvale, s. 124. 
135 Eva Fägerborg ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 65. 
136 Kvale, s. 147. 
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Forskningen lade då sitt fokus på att generalisera ”komma ut”-processen i olika steg och stadier i 

linjär linje. Denna linjära modell finner Rust bristfällig då det inte finns utrymme för individuella 

avvikelser och därmed uppfattas som statisk. Den linjära processen var dock det dominerande 

synsättet för forskningen under många år skriver författaren.137 Under 1980 talet fokuserades 

forskningen på det då mer aktuella ämnet AIDS.138 Det tidigare essentiella paradigmet inom 

homosexualitets- och identitetsforskningen utvecklades mot en hållning mer lik social 

konstruktivism, och därmed utmanades den tidigare linjära modellen. Rust menar att detta 

påvisade uppenbara brister i det tidigare perspektivet:”This disjunction magnifies some of the 

conceptual problems in the existing literature on sexual identity formation and highlights the 

need to reconceptualize the process.”139 Rust efterfrågar i sin artikel en helt ny modell och skriver 

därför:  

”Homosexual identity formation is not orderly and predictable; individuals often skip steps in 
the process, temporarily return to earlier stages of the process, and sometimes abort the 
process altogether by returning to a heterosexual identity.”140 

Även psykologen Vivenne C Cass ifrågasätter i sin artikel Homosexual identity formation dessa linjära 

modeller. Förutom att de varierade i kvalité och antalet steg, så ifrågasatte hon också i likhet med 

Rust det statiska utförandet. Cass nämner också de, enligt henne, undermåliga försöken att 

detaljrikt beskriva förändringarna under varje steg i den upplevda identitetsförvandlingen, vidare 

påpekar hon att det fanns en olikhet kring forskarnas sätt att använda begreppet identitet141. Rust 

beskriver denna olikhet som ett resultat av den symboliska interaktionismens utmanande av den 

essentiella inriktningen inom detta ämne:  

”The developmental paradigm has been challenged by symbolic interactionists who view sexual 
identity formation as a process of creating an identity through social interaction rather than a 
process of discovering identity through introspection.”142  

Forskningen kring homosexualitet och identitet befinner sig således i utveckling och i en 

diskussion kring två olika paradigm, å ena sidan sexuell identitet som skapas i social interaktion, å 

andra sidan processen att finna den sexuella identiteten inombords, det vill säga upptäckten av en 

inneboende essens.  

                                                 
137 Paula C. Rust ”Coming out in the age of social constructionism: sexual identity formation among lesbian and 

bisexual women”, Gender and society 7 (1993:1), s. 50. 
138 Beteckningen aids är en fortkortning av engelskans ”acquired immune deficiency syndrome”.  
139 Rust, s. 51. 
140 Ibid, s. 51. 
141 Vivienne C. Cass, “Homosexual identity formation: testing a theoretical model”, The journal of sex research 20 

(1984:2), s. Gender and society 7 (1993:1), s. 146. 
142 Rust, s. 54. 
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Analysens genomförande 

Målet inom grundad teori är att materialet ska formuleras i en teori, vilket varit den största 

utmaningen. Insamlandet av material har som tidigare nämnts skett med hjälp av observationer 

och intervjuer. Transkriberingen utfördes genom att lyssna till inspelningarna för att sedan skriva 

ner dessa ordagrant, vilket gav mig mycket material och en mängd sidor att koda.  

Gunilla Guvå och Ingrid Hylander skriver i sin bok Grundad teori att forskaren kan ställa frågor till 

sitt material för att underlätta kodandet, detta tog jag fasta på och utgick från till exempel frågan 

om vad min data säger om det som studeras.143 Detta ledde till att jag sammanfattade intervjuerna 

i flera omgångar för att komma åt kärnan i det som sades. När jag sedan komprimerat 

intervjuerna kunde jag således kategorisera och etikettera en intervju i taget. För att få en 

överblick och jämförelse mellan alla data lade jag upp alla komprimerade intervjuer på mitt 

skrivbord och kunde därmed enkelt se likheter och skillnader som sedan analyserades. Efter 

kodandet och fastställandet av all data formulerade jag en teori om hur mina informanter 

uppfattade och reflekterade kring sin identitet i samband med ”komma ut”-processen. Teorin rör 

sig kring sju steg och den lämnar utrymme för individuella avvikelser vilket Rust menar behövs 

för att på ett bra sätt kunna beskriva processen. Att lämna utrymme för avvikelser gör att jag som 

forskare skyddar mig mot att generalisera och mot påståendet att teorin skulle vara allmängiltig 

och sann för alla. Teorin har utvecklats fram och tillbaka genom analyserande och inhämtande av 

nytt material, jag har rört mig fram och tillbaka mellan skrivbordet, föreläsningar och intervjuer. 

Således för att göra min teori och dess sju steg överskådliga har jag valt att presentera den i 

figuren nedan. Denna figur påvisar med hjälp av pilarna den dynamiska relation de olika faserna 

har gentemot varandra, de linjära stegen är således endast två. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 37. 
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En föreläsning har influerat min analys nämnvärt, nämligen Anna-Liisa Närvänens föreläsning 

om Pia Åsbrings avhandling Osäkra sjukdomar – dilemman och möjligheter. 144 Detta kan låta suspekt, 

och jag motsäger mig starkt all koppling mellan homosexualitet och sjukdom, men blev mycket 

intresserad av Närvänens resonerande kring identitetsanalys med ett inifrånperspektiv och en 

fenomenologisk ansats. Med detta menar jag att jag har tagit fasta på analytiska ingångar gällande 

arbetet av min analys. Jag fann stora likheter mellan Åsbrings informanters uttryck kring sin 

identitetsproblematik och mina informanter. Likheten kring informanternas sätt att uppfatta sin 

livsvärld var för tydlig att undgå och därmed har min teori fått näring av och kombinerats med 

Närvänens redogörelse för ”illness experience” under föreläsningstillfället.145 Inifrånperspektiv tar 

fasta på informanternas subjektiva upplevelser och detta kombinerad med en fenomenologisk 

ansats genom att dessa upplevelser är levd erfarenhet från mina informanters sida, det är deras 

berättelser och deras ord. Detta stämmer väl överens med grundad teori där forskaren bör låta sin 

empiri tala. Jag har även inspirerats av Åsbrings sätt att koppla Erwing Goffmans teori om stigma 

i förhållande till hennes informanters identitetsproblematik. Denna influens använder jag för att 

kunna ge en förklaring till analysens dynamiska påverkan, detta utifrån informantens upplevda 

livsvärld. Vidare har jag i min analys influerats av Richard Jenkins tankar om identitetsprocessen 

som ett dialektiskt projekt mellan interna och externa faktorer. Med detta menar Jenkins att 

identiteten skapas i relation till sig själv och andra i en växelverkan.146 Att jag påstår mig har 

funnit en teori utifrån mitt material behöver inte betyda att den är unik, även om jag inte har 

hittat en ”modell” som är exakt likvärdig min så vore det förment av mig att hävda att det inte 

finns. Jag kan inte påstå att jag läst all forskning som finns inom detta ämne, det är förmodligen 

en oöverskådlig mängd, det jag däremot kan påstå är att jag försökt. Jag vill tro att jag bidragit 

med en teori som får plats och utrymme i det paradigmskifte som forskningen i denna kontext 

genomgår. En teori uppbyggd kring sju steg utan uppbyggnad kring ett krav på informanternas 

rörelse i en linjär riktning.   

Centrala begrepp 

I kommande del berör jag begrepp som är specifika för mitt ämnesområde, dessa är:  

Personligt stigma: betecknar här upptäckten av skillnaden mellan informantens förväntade 

identitet och dennes faktiskt upplevda identitet. 

Omvärldens stigma: betecknar här en upplevelse av oro eller rädsla för omvärldens syn på 

denne som avvikande eller icke fullvärdig.   

                                                 
144 Föreläsning av Anna-Liisa Närvänen 19.3.2009. 
145 Föreläsning av Anna-Liisa Närvänen 19.3.2009. 
146 Richard Jenkins Social identity (New York, 2008), s. 40.   
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”Vem var jag och vem blev jag?” 

Uppstart 

Ja, det började när jag var 14, då blev jag kär i en tjej som gick i klassen under mig och ja, jag 
märkte väl att… jag förstod inte riktigt vad det handlade om egentligen, men jag märkte att jag 
vill vara där hon var, och blev såhär hjärtklappning du vet […] Jag kommer ihåg att jag skrev 
väldigt mycket om det där, i en fickdator jag hade. Vad håller jag på med, vad är det med mig, 
är jag kär i henne eller skrev jag (Lisa, 26 år.) 

Man har som alltid vetat om det, i bakhuvudet sådär, en dragningskraft till tjejer som är typ, jag 
har känt liksom (Erica, 24 år.)  

Jag tror att eh, att jag egentligen har tänkt att jag varit intresserad av tjejer, ända från någon 
gång på högstadiet så, inte tidigare egentligen. (Nina, 22 år.) 

Dessa tre citat är en del av uppstarten i upptäckten av homosexuell läggning, citaten visar på 

viktiga skillnader i denna fas. Erica menar att hon alltid vetat om det medan Nina upptäckte 

intresset i högstadiet. Dessa två beskriver känslor och tankar kring tjejer i allmänhet som 

genomsyrar fasen, det kan gälla dragningskraft, det vill säga en sorts attraktion eller intresse för 

tjejer. Lisa beskriver däremot en annan sorts uppstart, nämligen känslor för en specifik tjej, och 

inte dragningskraft i allmänhet till samma kön, och ej heller ett uttryck av att hon alltid vetat.  För 

mina informanter kan denna uppstart se olika ut, den sker i olika åldrar, med olika styrka i 

känslorna och tankarna. 

Sen så fortsatte det bara vara sådär som något slags vakuum, två eller tre år. För jag träffade 
aldrig någon annan som jag blev kär i så jag hade bara henne som något slags hjärnspöke. (Lisa, 
26år.)   

Jag tror inte jag tänkte riktigt mycket över det själv (Nina, 22 år.) 

Mina informanter ger uttryck för att befinna sig olika länge i denna fas och ger den olika stor 

betydelse, Lisa ser den som ett hjärnspöke och Nina funderar inte nämnvärt över tankarna. 

Denna uppstartsfas tar dock alltid mina informanter vidare i processen, då känslorna och 

tankarna inte försvinner utan informanterna börjar istället ifrågasätta den heterosexuella 

identiteten. Cass skriver också om detta och menar att detta första ifrågasättande kan bli 

förvirrande för individen: 

Individuals perceive that their behavior (actions, feelings, thoughts) may be defined as 
homosexual. This brings about considerable confusion and bewilderment, since previously 
held identities relating to sexual orientation is now questioned.147  

I denna fas har mina informanter “endast” sina känslor och tankar att reflektera kring, dessa 

tankar visar sig till en början inte räcka till för att anamma en homosexuell identitet och de går 

därför vidare till en fas av ignorerande för att minimera eventuella följder. 

                                                 
147 Cass, s. 147. 
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Ignorerande  

Att inte acceptera eller förskjuta tankarna på en homosexuell identitet är något som gäller för alla 

mina informanter, det vill säga att alla har passerat denna fas av ignorerande. Vad gäller detta så 

sker informanternas ignorerande både i relation till omvärlden, det vill säga en upplevelse av 

omvärldens stigma inför de ”homosexuella känslorna.” Vidare sker också ignorerandet på det 

personliga planet genom en känsla av personligt stigma som gör att informanterna inte vill kännas 

vid uppstartens konsekvenser som i slutändan utmynnar i en homosexuell identitet. Ignorerandet 

ter sig i form av att informanterna förskjuter tankarna, tillskriver dem annan betydelse eller helt 

enkelt genom att de inte vill kännas vid dessa. Således kombinerar informanterna ignorerandet 

mellan dessa åtgärder: 

- Omvärldens stigma i samband med ignorerande  

- Personligt stigma i samband med ignorerande 

Omvärldens stigma i samband med ignorerande  

Informanterna uttrycker unisont en stor rädsla över att ta itu med de homosexuella känslorna och 

tankarna på grund av den skuld och skam de känner både inför sig själva och inför omvärlden. 

Erica berättar om sin rädsla:  

Jag har känt väldigt mycket rädsla för vad folk ska tycka, rädsla för att bryta mot normen, det 
har krävts väldigt mycket mod för att göra det […] och jag är rädd för att göra folk besvikna 
för att jag är gay (Erica, 24 år.)  

Detta kan ses som ett uttryck för heteronormativiteten, vilket här betecknar antagandet om att 

den heterosexuella livsstilen är det naturliga. Således finns det en implicit förväntan om att alla 

ska vara heterosexuella. Sociologerna Sue Kiefer Hammersmith och Martin S. Wienberg skriver i 

sin artikel Homosexual identity följande: 

“In western society it is taken for granted that children will become heterosexual adults and 
that their lives will be ordered accordingly. Family and friends operate on the seemingly natural 
assumption that the child will develop heterosexual interests, date and settle into family life. In 
this milieu the child also sees his future in these therms.”148  

I denna kontext får informanterna en känsla av att på något sätt vara annorlunda, vilket de inte 

vill kännas vid. Mats Hilte definierar i boken Avvikande beteende detta som: “ett beteende som 

faller utanför den dominerande moraliska ordningen”.149 Informanterna kombinerar detta med 

skuld, skam och rädsla för att erkänna sina ”homsexuella känslor” för till exempel anhöriga. Erica 

uttrycker en rädsla för att göra omvärlden besviken när hon berättat om vilka känslor som hon 

anser genomsyrat upptäckten av en homosexuell läggning och Lisa berättar om rädslan för att 

uppfattas som äcklig:  

                                                 
148 Sue Kiefer Hammersmith & Martin S. Weinberg, “Homosexual identity: commitment, adjustment, and significant 

others”, Sociometry 36 (1973:1), s. 57ff. 
149 Mats Hilte, Avvikande beteende – en sociologisk introduktion (Lund, 1996), s. 70. 
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Så var det ju, jag trodde ju folk skulle tycka jag var äcklig, jag tyckte ju själv att jag var äcklig. 
(Lisa, 26 år.)   

Detta gjorde att hon undvek, för henne, känsliga samtalsämnen: 

[…] när folk hade diskussioner hur vida det var okej att vara gay eller inte så var jag tyst. […] 
jag ville inte att någon skulle veta att jag var det. (Lisa, 26 år.) 

Omvärlden för mina informanter är alltifrån vänner, bekanta till klasskompisar och familj. Dessa 

grupper bestående av primärgruppen, såsom familj och sekundära andra såsom vänner sägs ha 

olika stort inflytande på mina informanters hanterande av detta. Linn berättar att hon är 

uppvuxen i en familj med mycket fördomar: 

[…] alla som avviker från normen, svenskheten och det som är normalt, det är något fel på 
dom, man är inte lika mycket värd. (Linn, 28 år.)  

Linn själv berättar att hon färgades av dessa åsikter som fanns inom primärgruppen och säger att 

de ”förföljde” henne till månaden innan hon själv accepterade sin läggning.  

[…] kunde aldrig erkänna att jag var kär i en tjej på grund av fördomarna jag var uppväxt med, 
eller bilden av vad som var rätt och fel.” (Linn, 28 år.) 

Gemensamt för alla informanter är dock att de alla upplevt rädsla och oro för vad andra ska 

tycka. 

Personligt stigma i samband med ignorerande 

Rädslan för att vara annorlunda och hanterandet av brottet mot heteronormativiteten utmynnar 

även i ett personligt stigma. Gemensamt för informanterna är att de ignorerar uppstarten av 

samma anledning, nämligen de vill helt enkelt inte, eller är inte redo att acceptera en homosexuell 

läggning redan efter uppstarten. Att inte vara redo står i relation till både omvärldens och det 

personliga stigmat som i denna fas visar sig har för stor ”kraft” i jämförelse med uppstartens 

tankar och känslor. Stigmat blir således grunden och anledningen till de olika strategierna. En 

informant beskriver upplevelsen av bristen på trygghet i ”gaykänslorna”, detta kan således ses 

som kraften av stigmat: 

Jag tyckte inte om mig själv, att jag var såhär annorlunda, äcklig eller kunna tänkas vara äcklig, 
det stod jag inte ut med, jag kände ingen självkänsla i gaykänslorna. (Lisa, 26 år.) 

Lisa berättar också om svårigheterna att våga uttala sina tankar kring en eventuell homosexuell 

identitet:  

Jag sa det inte ens högt till mig själv, för då blev det sant, så länge det finns i mitt huvud så 
finns det inte. Lisa, 26 år.)  

När jag frågat informanterna om vad de upplevt som svårast i processen av upptäckten av en 

homosexuell läggning så svarar Linn såhär: 

”Acceptansen för sig själv, utan tvekan” (Linn, 28 år.) 
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Lisa svarar på samma fråga:  

 ”Skammen och äckelheten inför mig själv och ångesten den ger” (Lisa, 26 år.) 

Det personliga stigmats konsekvenser kan också utmynna i ett ignorerande genom att 

informanten ”väljer bort” känslorna denne känt i uppstarten, eller för att minimera och ignorera 

känslorna tillskrivs de en annan betydelse såsom vänskap. Elin och Lisa berättar: 

[…] jag ville nog inte själv att det skulle vara så, det krånglade till allting, jag hade ju alltid 
träffat killar. (Elin, 28 år.) 

Jag hade attraherats av tjejer, men jag insåg inte det från början, jag var ofta såhär – Åh hon är 
så himla trevlig, hon är så himla gullig, henne vill jag bli vän med, det var ju något mer men det 
tillät jag mig inte att förstå, jag försköt de tankarna. (Elin, 28 år.)   

Ja, det var hon liksom och ingen annan, jag var ju kär i henne, det var inte så att jag gick runt 
och tänkte att jag var homosexuell hela dagarna, jag var kär i henne, det var bara så liksom. 
(Lisa, 26 år.) 

Således talar dessa citat att fasen ignorerande hanteras på olika sätt genom olika strategier, Elin 

tillskrev en vänskapsbetydelse och Lisa tillskrev känslorna till en specifik tjej. Under denna del av 

processen hålls tankarna och känslorna inne hos mina informanter, detta upplevs som väldigt 

jobbigt och får konsekvenser i form av en känsla av avstängdhet och av att ”må dåligt”. Lisa och 

Erica säger: 

Jag levde ju inte ett liv som gjorde mig lycklig, jag kunde ju inte dela glädjen och så, folk var 
kära och jag var bara avstängd. (Lisa, 26 år.)  

Jag mådde fruktansvärt dåligt under tiden jag bodde kvar i min hemort, jag hade inte modet att 
berätta för min familj eller mina vänner. (Erica, 24 år.) 

I denna fas finns skillnader i tidsrymd. Några informanter har svårare att acceptera känslorna och 

därför ”fastnar” i ignorerandet en längre tid då svårigheten med självacceptansen är allt för 

komplicerad och det upplevda personliga stigmat alltför kraftigt. Andra informanter beskriver hur 

känslorna tog överhanden och därmed kommer vidare till nästa fas. Detta beskriver även Kiefer 

Hammersmith och Wienberg i sin artikel, de menar att det blivit uppmärksammat att unga 

homosexuella bland annat känner skuld, skam och känsla av mindervärde men dessa känslor 

menar författarna lättar när de börjar ”acceptera” sin homosexualitet.150 Det är dock inte så enkelt 

att informanten helt enkelt börjar acceptera sin läggning, Elin tar oss vidare till nästa fas då 

längtan efter agens och tolerans slutligen kommer för alla informanter. 

”[…] men tillslut blev det så stort att jag inte kunde låta bli”( Elin, 28 år.) 

Agera och/ eller tolerera 

Denna fas har olika innebörd för mina informanter, beroende på relationen mellan tolerera och 

agera. Tolerans menas här viljan att anamma den homosexuella identiteten och med agera menas 

att få utlopp för de ”homosexuella känslorna” genom att till exempel söka information, eller 

                                                 
150  Kiefer Hammersmith & Weinberg, s. 58. 
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gemenskap med andra homosexuella. Detta är en svår avvägning och känslomässig fas för 

informanterna, den kräver dessutom en vilja av dem att anamma en homosexuell identitet för att 

ta sig framåt i processen, detta gör att denna fas skiljer sig i tidrymd. Agerandet och toleransen 

kan både underlättas eller försvåras beroende på hur de tidigare faserna uttryckt sig för 

individerna. I denna fas blir det påtagligt att de faser informanterna tidigare rört sig i är 

dynamiska och beroende av varandra, gemensamt för mina informanter är dock att ingen av dem 

går tillbaka till ett fullständigt ignorerande, utan denna fas upplevs som ”öppen” och ger 

informanterna därmed möjligheten att röra sig mellan dessa olika riktningar: 

- Agerar och tolererar den homosexuella identiteten 

- Agerar men tolererar inte den homosexuella identiteten 

-  Tolererar den homosexuella identiteten men agerar inte. 

För att låta empirin tala: 

[…] så var jag i Stockholm och kysste en tjej för första gången och sen ja, då fattade jag 
verkligen, och det kändes från första gången så himla rätt, det kändes aldrig fel någonstans, det 
kändes som om man kom på något eller att jag fick någon uppenbarelse. (Erica, 24 år.) 

Erica berättar således ovan om hur hon agerat och åkt till Stockholm för att söka gemenskap på 

en gayklubb och kysste en tjej för första gången, hon uttrycker sig genom att förklara hur ”rätt” 

det kändes, detta tyder på en tolerans för vad kyssen innebar för henne. Vidare fortsätter Erica: 

Samtidigt som allting uppe i min hemort kändes fel, eller jag kändes fel där, men i mig kändes 
det rätt, det blev ganska motsägelsefullt […] sen så blev jag tillsammans med en ny kille av 
någon konstig anledning, då visste jag hela tiden att jag inte var intresserad av killar, men man 
försökte. (Erica, 24 år.) 

Här rör sig Erica således mellan dessa faser då hon efter agerandet väljer att inte tolerera den 

homosexuella identiteten, utan enligt henne ”försöker” sig på en heterosexuell relation. Erica 

fortsätter att röra sig mellan faserna och berättar om hur hon i hemlighet agerade och blev 

tillsammans med en tjej från Stockholm som skulle hälsa på i hemorten. 

Jag var livrädd för att folk skulle få reda på det, och jag kallade henne min kompis men ändå så 
lät jag henne komma upp. (Erica, 24 år.) 

Här agerar Erica genom att bjuda hem tjejen men samtidigt så väljer hon att hålla låg nivå i sin 

relation till toleransen och benämner henne då som en vän. Rädslan för omvärldens stigma står i 

relation till toleransen för hennes homosexuella identitet. Lisa valde att inte agera utifrån sina 

känslor från början, men hade hög tolerans nivå för hennes kärlek till en annan tjej.  

Lisa säger: 

Jag bara accepterade det som det var. (Lisa, 26 år.) 

Vidare resonerade hon kring valet av att inte agera: 

Jag visste att det var så, det var inte så att jag behövde testa, jag visste att det var så. (Lisa, 26 
år.) 
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 Således uppfattas denna fas som problematisk av mina informanter och denna del är allt annat 

än linjär. Den kan även som tidigare skrivet påverkas i upplevd nivå, det vill säga att denna fas 

kan te sig lättare eller svårare att ta sig igenom beroende på till exempel hur starkt informanten 

upplevt det personliga stigmat eller hur stark de känt känslorna i uppstarten. Linn berättar: 

Jag har varit med tjejer sexuellt hela tiden, eller ja, från att jag var 17 år, men jag blev aldrig kär, 
jag var mer besatt men kunde aldrig erkänna att jag var kär. (Linn, 28 år.) 

Linn fortsätter: 

[…] med tanke på att jag träffat tjejer sen jag var 17 så har det också varit min absoluta största 
hemlighet[…] jag har skämts så mycket, så mycket skuld liksom. (Linn, 28 år.) 

 Det blir tydligt att Linn har en acceptans för agerandet men problem med toleransen för sin 

homosexuella identitet, detta sammankopplas med rädslan för stigma. Även de andra 

informanterna uttrycker den komplicerade relationen mellan att tolerera och agera, förvirring och 

ångest genomsyrar denna fas.  

Biografiskt arbete  

Identitetsförlust eller omförhandling 

Pia Åsbring skriver att identiteter bland annat är sammankopplat med de kontexter människor 

rör sig i.151 Mina informanter har således bland annat rört sig i en heterosexuell kontext och den 

delen av identiteten är förbunden bland annat med familj och vänner. Den meningsfulla 

identiteten skapas i förhållande till andra människor, och identifikationen skapas således i relation 

till andra och oss själva. Upptäckten av en homosexuell läggning kan skapa ett biografiskt brott, 

Åsbring definierar detta begrepp: 

Ett brott kan därmed uppstå mellan individens definition av sig själv i förhållande till det 
förflutna, nuet och framtiden. Identiteten, eller snarare delar av den, blir därmed inte desamma 
som tidigare.152 

För att en än gång låta empirin tala så berättar Erica om hur hon flyttade till en större stad för att 

få möjlighet att ”landa i sig själv” då hon kände att hon inte klarade av att bygga upp den nya 

identiteten i hemorten. Brottet upplevdes således för stort för henne att klara av just då och 

hennes självupplevda identitet, det vill säga bilden av henne fanns för starkt fokuserad hemortens 

kontext.    

[…] för när man kommer på det, en sådan sak så undrar man vem man är, […] det känns som 
att man tappar sin identitet. (Erica, 24 år.)  

                                                 
151 Pia Åsbring, Osäkra sjukdomar – dilemman och möjligheter (Stockholm, 2003), s. 6. 
152 Ibid, s. 7. 
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Hanteringen av den upplevda identitetsförlusten sker således genom att Erica väljer att flytta från 

sin hemort och hon berättar i en intervju hur hon har svårt att identifiera sig med den person hon 

var innan brottet: 

[…]alltså någon annan, jag kan inte ens identifiera mig med den personen längre. Trasig och 
olycklig, väldigt olycklig. (Erica, 24 år.) 

Nina talar om problematiken kring att göra sin sexuella läggning till en del av sin identitet, för 

henne upplevs brottet som en omförhandling av identiteten: 

[…] ja, det är ju alltid en del av min identitet, det är det ju, det är ju också skillnad mot om man 
skulle vara hetero för då är det ju helt plötsligt inte alls en del av ens identitet, inte som man 
reflekterar över i alla fall. (Nina, 22 år.) 

Åsbring refererar även till Anthony Giddens som beskriver att detta ”brott” kan uppfattas som 

en kritisk situation, då förändringen ter sig som en radikal förändring av vardagslivets rutiner.153 

Linn beskriver sitt brott som en radikal förändring då hon valde att lämna sin dåvarande kille och 

dess vardag för en kvinna: 

[…] sen blev det en hel stor krasch, jag lämnade ju honom för henne och det var en himla stor 
kris för mig, jag bokade in mig på hotell och satt och grät i tre dagar. (Linn, 28 år.) 

Linn fortsätter att berätta: 

 För mig så handlar det jättemycket om att hitta identitet, för det är en identitetskris, att byta 
identitet, det är det verkligen, att byta sexuell identitet är en fet identitetskris. (Linn, 28 år.) 

Detta är således två exempel på ett biografiskt arbete, det uppfattas olika av informanterna, 

antingen upplevs det som en förlust av identiteten eller en omförhandling. Det biografiska arbetet 

menar Åsbring: 

 ”[…] handlar om att upptäcka vilka aspekter av en individs identiteter som gått förlorade, vilka 
som kvarstår och vilka nya aspekter som tillkommit.”154  

Detta biografiska arbete genomsyras enligt mina informanter av en dubbelmoral i särskiljandet av 

aspekterna, detta beror på nivån den självupplevda identitetsförvandlingen. De informanter som 

upplevt en förlust av identiteten har svårare att se vilka aspekter som kvarstår, de ”väljer” att 

lägga fokus på de tillkomna aspekterna, såsom sin sexuella läggning, Erica förklarar: 

Jag har haft svårt att hitta någon annan identitet än min läggning. (Erica, 24 år.) 

Linn berättar att hon ibland känner sig som Linn och inte ”homosexuella Linn” men säger att 

ibland kan det vara tvärtom, att hon är mer sin läggning än sin person. Fokus omfördelas sedan, 

när informanterna fått distans till brottet de genomgått, det biografiska arbetet kan således fortgå 

och andra aspekter får betydelse. Erica berättar i intervjun att hennes studier gett henne en 

distans och därmed kunna ta fasta på både nya aspekter och vilka som kvarstått efter brottet.  

                                                 
153 Ibid, s. 7. 
154 Ibid, s. 7. 



69 

 

[…] jag tänker inte på mig själv så jättemycket som flata eller homosexuell, längre. För att det 
blir till slut en del av sig själv. (Erica, 24 år.) 

Elin är den av informanterna som känner sig mest trygg i sin balans av det biografiska arbetet: 

Jag tänker att jag nog är mer än gay, men den är en del av min personlighet och viktig att 
framhäva. (Elin, 28 år.)   

Alla informanter genomgår ett identitetsbrott, det vill säga att de upplever att definitionen av dem 

själva förändras i förhållande till det förflutna, nuet och framtiden, detta brott upplevs olika starkt 

för informanterna. Några beskriver det som en identitetsförlust, för upplevelsen av en 

identitetsförlust har det för mina informanter krävts en kritisk situation, med detta menas att det 

kan ses som en radikal förändring i vardagslivets rutiner. Andra informanter uppfattar brottet 

som en omförhandling av jaget. Oavsett en förlust eller en omförhandling uppfattas det 

biografiska arbetet som smärtsamt och förvirrande tills en balans är upprättad i det brott som 

skett. 

 Det vill säga att informanten arbetar biografiskt genom att kunna reflektera över vilka 

aspekter de vunnit, vilka som kvarstår och vilka de förlorat. Detta kan jämföras med begreppet 

partiell transformation, med detta menas att det finns en relation mellan beständighet och 

förändring, sammanfattningsvis en balans mellan före och efter brottet.155 Vikten av denna balans 

mellan informanternas ”homosexuella jag” och sin tidigare identitet tar olika lång tid för 

informanterna att hitta och den beskrivs som den mest krävande av alla faser. I beskrivningen av 

vad informanterna lägger i detta biografiska arbete svarar Linn: 

Vårt, värde, vilka vi är. Vem är jag? Det är det det handlar om, vem är jag? Om man hela sitt liv 
varit uppvuxen med såhär är jag, och sen får man reda på att hela ens liv, näe så är det inte.. det 
är inte så märkligt alltså. (Linn, 28 år.) 

Denna rekonstruktion informanterna genomgår mot strävandet av annamandet av sin 

homosexuella identitet utmynnar slutligen i ett accepterande. 

Anpassning blir till accepterande 

Komma till rätta med identiteten, bli sann och berätta. 

Gemomgående under dessa faser av anammandet av den homosexuella identiteten sker en 

utveckling mot en anpassning till den nya identiteten. Detta sker dock inte linjärt, mina 

informanter tar olika lång tid på sig, backar, stannar, rusar eller rör sig framåt beroende på fasens 

kontext, men de har alla till slut hamnat här. Den stegvisa anpassningen har således lett till ett 

accepterande. Även denna fas kan te sig olika beroende på hur det biografiska arbetet artat sig för 

informanterna, att ”komma till rätta” med identiteten sker när arbetet med biografin står i 

relation till anpassningen och accepterandet. Med detta menas att informanten hittat den nya 

                                                 
155 Ibid, s. 7. 
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identiteten efter brottet och kombinerar detta med att ge identitetsförvandlingen en mening, 

såsom att de blivit mer ”sanna”:   

[…] däremot är jag ju mer sann mot mig själv […] jag är glad att jag är som jag är. (Nina, 22 
år.) 

Jag känner att jag hela tiden har varit samma person men nu så är jag stolt och en mycket 
öppnare version av mig själv. jag är mer sann, jag var fejk men nu känner jag mig inte som en 
fejk. Nu känner jag mig äkta, sann mot mig själv och alla andra. (Lisa, 26 år.) 

Informanterna är samstämmiga när de talar om att de genomgått en identitetsutveckling oavsett 

om de anser att det skett genom en identitetsförlust eller en omförhandling. Alla anser dock att 

den varit positiv i form av vunna egenskaper såsom självreflektion, Erica berättar: 

 Det gav väldigt mycket självreflektion liksom, mynnade ut i självinsikt […] (Erica, 24 år.) 

 Att ”komma till rätta” kan som nämnt ta olika lång tid då informanterna anser att med 

anammandet av den homosexuella identiteten medföljer även ett ansvar. Detta kräver i 

förlängningen en vilja från informanternas sida att ”komma till rätta” och därmed berätta för till 

exempel primärgruppen för ett slutligt accepterande. Hammersmith och Wienberg skriver:  
 

One’s identity has a future as well as a present, underlying not only todays interaction, but also 
future interaction. It is, therefore, important to examine the person’s satisfaction with his 
present identity as a future identity – in short, his commitment to that identity.156 

 

Modet informanterna anser att det krävs för att våga berätta är en del av hängivelsen som 

författarna ovan efterfrågar. Informanterna berättar även om ett implicit ansvar för de anhöriga i 

situationen då de väljer att berätta om sin homosexualitet. Problematiken kring detta ansvar gör 

att informanterna har låga förväntningar på sina anhörigas reaktioner.  

Erica berättar: 

 […] och jag menar man kan ju inte förvänta sig att folk ska hoppa högt av glädje, absolut inte. 
(Erica, 24 år.) 

Även Lisa diskuterar detta: 

[…] men de gjorde sitt bästa för att behandla mig som alla andra syskon, och jag begärde inte 
heller att de skulle tycka att det var helt fantastiskt och vara jätteglada för min skull. (Lisa, 26 
år.) 

Att ha låga förväntningar skyddar informanterna för en eventuell besvikelse, men att berätta om 

sin homosexualitet vill alla informanter. Det är en del i det biografiska arbetet för att hitta 

balansen och nya mål i livet men framförallt en del i denna fas av accepterande. Linn berättar 

skämtsamt att eftersom hon tidigare i processen haft så svårt att acceptera det själv, så vill hon nu 

berätta det för alla: 

                                                 
156 Kiefer Hammersmith & Weinberg, s. 58. 
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”Jag kan nästan bli förbannad om jag sitter bredvid någon på bussen och tänker att de kanske 
tror jag är heterosexuell” (Linn, 28 år.)  

Att våga och vilja uttrycka sin homosexualitet menar informanterna är en del av att äntligen 

funnit sig trygga och anpassade till sin läggning, de finner den som en integrerad del av deras 

person. Informanterna menar att här avslutas processen, upplevelsen av anammandet av den 

homosexuella identiteten är således anpassad till personen och accepterad. Lisa avslutar: 

[…] då visste jag att det var det här jag ville, och jag var super gay och stolt över det. (Lisa, 
26år.) 

Resultat och slutdiskussion 

Avslutningsvis kan jag då konstatera att mina informanter har genomgått en stor förändring i 

deras liv, en förändring som kan sammanfattas i sju faser. Uppstartsfasen börjar med tankar och 

känslor som hos informanterna ter sig olika, vissa känner av den första fas väldigt starkt och 

andra kan ha en viss distans till vad fasen innefattar. Den leder dock alltid till en form av 

ignorerande som kan te sig som en rädsla för att vara annorlunda, eller för att informanten helt 

enkelt inte vill ha tankar och känslor för samma kön. Denna fas står sig starkt i relation till både 

omvärldens och det personliga stigmat, informanterna stannar därför olika länge i denna fas av 

ignorerande beroende på hur starkt stigmat genomsyrar personen. Att tolerera sin förändring från 

heterosexuell individ till homosexuell är inte för givet taget, ej heller modet att agera utifrån 

förändringen, denna fas står därför också i relation till de tidigare men har en upplevd valfrihet 

för informanterna som visar sig i ett större handlingsutrymme.  

 Det biografiska arbetet är den fas informanterna upplever som mest smärtsam och 

kontextualiserar förändringen från heterosexuell till homosexuell, fasen genomsyras av frågor 

som ”vem var jag” och ”vem är jag”, detta är naturligtvis krävande och i mån styr den sista fasen 

som är anpassning och accepterande. Det är ej heller för givet taget att informanterna anpassar 

och accepterar sin homosexuella identitet samtidigt, dessa står i relation till varandra. Det krävs 

en hängivelse av informanten att anpassa sig genom att till exempel berätta för familjen som ett 

led i det slutliga accepterandet.  

 Den tidigare forskningen kring detta område har i mångt och mycket förutsatt en linjär 

process, men som tidigare skrivet utmanats av ett nytt perspektiv som anser att detta inte är 

möjligt. Mitt resultat visar på en kompromiss, då det finns två linjära sträckor i processen, 

nämligen uppstarten, ingen av mina informanter går tillbaka från fas två, ignorerande, till fas ett. 

Ej heller går informanterna tillbaka till ett fullständigt ignorerande när de påbörjat fasen agera 

och/eller tolerera. Resterande av faserna står i komplicerad relation till varandra där 

informanterna rör sig framåt och tillbaka, ibland avstannar och ibland går fort förbi. Det är en 

känslomässig och högst subjektiv process vilket därför förutsätter en icke linjär modell. I min 
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forskning förekommer fem informanters uppfattning av processens helhet, om det är en slump 

att jag lyckats se likheter i dessa och därmed format en teoretisk modell låter vi vara osagt. Jag 

anser att min modell både har sina styrkor och svagheter. Informanterna tillåts röra sig i många 

riktningar, i olika takt, med olika djup i nivåerna men ändå rör de samma kärna av till exempel 

ignorerande. Det är en fördel i min modell, den uppfattas således bred men ändock kärnfull. Jag 

tror dock att det blir svårt att, på grund av processens subjektiva natur dra alltför stora generella 

slutsatser, skulle jag införliva fler informanter i denna modell är risken stor att en eller flera 

informanter inte ”passar in” eller snarare att min modell inte ”passar in”.  

 Det är naturligtvis inte bara informanten själv som kan avgöra detta, i en sådan process 

finns även de signifikanta andra som en stor del av processens problematik. Den kan antingen 

förenklas eller försvåra för informanten att hitta sin ”nya” identitet. Oavsett min modell och dess 

giltighet eller inte så är upptäckten av en homosexuell läggning ett identitetsprojekt som sakta 

men säkert byggs upp av inre och yttre processer i växelverkan. Detta kallar Jenkins för en 

dialektisk process med interna och externa faktorer, det vill säga att identiteten skapas i relation 

till sig själv och andra. För mina informanter blir det en växelverkan mellan sina känslor och 

heteronormativiteten.  

 Denna växelverkan genomsyrar alla sju faser konstant från början till slut, tydligast i 

ignorerande-fasen och fasen biografiskt arbete. Det är denna växelverkan som ofta upplevs som 

förvirrande för mina informanters identitetsskapande, och balansen de eftersträvar i sitt skapande 

av sig själva är med andra ord också en balans i den dialektiska processen. Denna process är 

således komplicerad då de externa faktorerna är implicita såsom heteronormativiteten och 

dessutom ger sanktioner i form av stigma eller upplevt stigma. Om jag tillåts spekulera skulle inte 

denna process finnas eller se ut på samma sätt om det inte fanns en implicit förväntan om 

heterosexualitet eller synen på den som naturligt. De interna faktorerna hos mina informanter 

kan således te sig ”svaga” till en början i relation till det heteronormativa, men som en informant 

uttryckte sig: ”Det försvann ju aldrig” (känslorna för samma kön, författarens anmärkning) vilket 

gör att processen går vidare och de interna faktorerna växer sig därav starkare. Viktigt att påpeka 

är att dessa faktorer ej går att isolera i identitetsskapande, det förutsätter varandra, precis som 

mina faser står i relation till varandra i modellen. Modellen över mina informanters 

identitetsförändring och dess faser genomsyras alla av den dialektiska processen, de interna och 

externa faktorerna går således att hitta i alla faser.  

 Avslutningsvis så finner jag att detta perspektiv på identitetsskapande fortfarande ligger i 

sin linda, jag personligen ser framemot att läsa resultaten på de uppdrag Ungdomsstyrelsen fått av 

Sveriges regering 2009, vem vet vad de kommer att leda till? Vidare forskning i detta ämne eller 
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närliggande sådant hoppas jag kommer att bidra till den å av kunskap jag skriver om i 

inledningen. Precis som mina informanter sätter stopp för sin ”komma ut”- process sätter jag 

härmed stopp för skrivandet om den.       
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Intervjuer 

Bandinspelning av intervju med Nina, 2009-03-04 

Bandinspelning av intervju med Erica, 2009-03-15 

Bandinspelning av intervju med Lisa, 2009-04-02 

Bandinspelning av intervju med Linn, 2009-04-03 

Bandinspelning av intervju med Elin, 2009-04-03 
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”Allt en bra människa kan vara” – om nattvandring 
och ungdomskriminalitet 

Av Per Sandberg 

Inledning 

I detta antologibidrag behandlas frivilliga nattvandrares arbete för att förebygga 

ungdomskriminalitet. Då en av mina teoretiska utgångspunkter innebär att kriminalitet kan 

betraktas som en livsstil och således bli en mycket central del av vissa individers personliga 

identitetsskapande anser jag mig knyta väl an till antologins gemensamma syfte, vilket är att öka 

förståelsen om ungas livsvillkor, identitetsskapande processer och uppfattning om sig själva i 

dagens svenska samhälle. Genom att på nära håll studera nattvandrarnas verksamhet och i 

intervjuer med dem få möjlighet att dela deras uppfattning om hur och varför detta arbete 

bedrivs, söker jag kännedom om huruvida nattvandrare kan tänkas bidra till att ungdomar som 

antagit en kriminell livsstil omdefinierar sina identiteter i riktning mot att bli laglydiga 

medborgare. Som ett verktyg till detta ändamål använder jag mig dessutom av det teoretiska 

perspektivet symbolisk interaktionism.  

 Mitt arbete tar också sin utgångspunkt i en tanke om att grunderna för det traditionella 

svenska välfärdssystemet som grundats på ett starkt statligt styre har förändrats väsentligt under 

de senaste årtiondena, och nu antagit en riktning som enligt min uppfattning gör det troligt att 

privata aktörer i framtiden kommer att få en allt större betydelse för det brottsförebyggande 

arbetet. För att utgången av denna förändring inte ska riskera att påverka välfärden i negativ 

bemärkelse anser jag det vara mycket viktigt med forskning på detta område. I denna studie blir 

ämnet aktuellt eftersom nattvandrarnas arbete sker utan ekonomisk ersättning, och ett sådant 

frivilligarbete möjligen skulle kunna utgöra ett komplement till den statliga välfärden. Med koppling 

till ungdomars identitetsskapande kommer jag därför också att studera hur det faktum att 

nattvandrarnas arbete utförs gratis tycks påverka deras relation med ungdomarna.   

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att studera hur frivilligarbetande nattvandrare anser att deras 

verksamhet kan bidra till att motverka ungdomsbrottslighet, och vilka metoder som kännetecknar 

det arbetet. Jag undersöker också om nattvandringen kan bidra till att ungdomar inte antar en 

kriminell livsstil samt hur informanterna anser att det faktum att deras arbete utförs ideellt 

påverkar deras relation till ungdomarna. Mina grundläggande frågeställningar lyder därför på 

följande sätt: 

• Vilka metoder kännetecknar nattvandrarnas arbete mot ungdomsbrottslighet?  

• Kan nattvandring motverka ett anammande av en kriminell livsstil hos ungdomar? 

• Hur anser informanterna att det faktum att nattvandringen bedrivs ideellt påverkar deras 

relation till ungdomarna? 
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Tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnts i den gemensamma metoddelen har samtliga studier i denna antologi gjorts 

med metoden grundad teori. Grundad teori kan beskrivas som en process vilken genomsyrar hela 

forskarens arbete – från början till slut – och jag kommer nedan att redogöra för hur metoden 

kommit att användas i just detta bidrag. 

Tillträde till fältet 

För att komma i kontakt med ett fält där jag kunde söka svar på mina frågeställningar sökte jag 

via telefon och e-post ett antal organisationer som på olika sätt arbetade ideellt med att förebygga 

ungdomsbrottslighet, vilket kort därpå resulterade i möten med representanter från två sådana 

samfund. Jag upptäckte dock snart vissa betydande svårigheter gällande insamlandet av material i 

dessa organisationer, främst på grund av en omfattande brist på aktivitet i den ena gruppen och 

krav på ekonomisk ersättning för intervjuer i den andra. Detta ledde sedermera till att det lilla 

material som ändå införskaffades under denna period varken redovisats eller analyserats i denna 

uppsats, utan jag har istället valt att betrakta dessa möten som en del av mina förberedelser inför 

kontakten med det fält som sedan behandlats i studien. För mig återstod det vid denna tidpunkt 

emellertid fortfarande att få kontakt med en organisation som kunde bidra med användbart 

material till min studie. Enligt John Van Maanen och Deborah Kolb innefattar denna process 

vanligen såväl strategisk planering och hårt arbete som ren och skär tur,157 varav det sista jag så 

långt fullständigt saknat.  

 För att komma i kontakt med organisationer som lämpade sig bättre för mina studier bad 

jag till slut en god vän med kontakter inom socialtjänsten om hjälp. Någon dag senare lämnade 

hon mig ett telefonnummer till min första informant, en person som tidigare varit verksam som 

kontaktperson för den nattvandrargrupp som ingår i min studie. Denna nattvandrare 

presenterade mig därefter för mina övriga informanter, och deltog själv i nattvandringen vid min 

första fältobservation. Tack vare dessa två personer, min vän på socialtjänsten och 

nattvandraregruppens tidigare kontaktperson, fick jag alltså tillgång till det fält och de informanter 

som studien senare skulle komma att behandla. De blev således för mig vad Martyn Hammersley 

och Paul Atkinson benämner som grindvakter, personer vars kontakter eller formella poster ger 

dem kontroll över möjligheter som andra saknar.158 Utan dem hade jag med största sannolikhet 

inte kunnat utföra min observation på det aktuella fältet, då nattvandrargruppens 

kontaktuppgifter för det första inte fanns tillgängliga för allmänheten, och för det andra inte hade 

uppdaterats på länge.  

                                                 
157 http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/2015/SWP-1323-15473323.pdf?sequence=1 (2009-04-18, kl. 

15.51) 
158 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnoraphy. Principles in practice (London, 2007), s. 27. 
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Materialinsamling 

Jag gjorde två observationer av nattvandrarnas arbete på fältet, vilka innebar att jag under en 

tidsperiod på mellan fyra - fem timmar följde med mina informanter på deras vandring i deras 

verksamhetsområde och i största möjliga mån antecknade vad som där skedde. Främst kom mina 

anteckningar att handla om vilka personer som rörde sig på fältet, hur de tycktes interagera med 

varandra samt vad deras samtal handlade om. Eftersom mina informanter medvetet sökte sig till 

platser där de visste att ungdomar brukade befinna sig, kom en stor del av detta material att 

innehålla information om just ungdomarnas beteende på det aktuella fältet.  

 Som tidigare nämnts i antologins gemensamma metoddel används det material som 

inhämtas genom observationer ofta som underlag för nya frågeställningar och hypoteser.159 Efter 

att ha kodat det insamlade materialet enligt grundad teori kunde jag urskilja ett antal kategorier, 

vilka sedan kom att utgöra grunden för min intervjuguide. De tankar som där hade väckts hos 

mig berörde bland annat det faktum att nattvandrarna tycktes vara bekanta med vissa ungdomar, 

att de ofta fick förklara för ungdomarna att de inte var anställda som vakter samt att 

nattvandrarna ofta tog kontakt med ungdomar utan att dessa först begått något regelbrott.   

 I min studie har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, en intervjuform 

som innebär att samtalet mellan forskaren och informanten kretsar kring i förväg utvalda 

teman.160 I mitt fall baserade sig dessa teman på resultaten av mina observationer, och jag 

formulerade sedan dessa i en intervjuguide för att ge en viss struktur åt intervjun och därmed 

underlätta mitt kommande analysarbete.161 Jag genomförde fem stycken intervjuer som var och 

en utspelade sig mellan trettio och femtio minuter. Allt material spelades in digitalt och 

transkriberades sedan för att lättare kunna analyseras genom grundad teori.  

Analys med grundad teori 

I antologins gemensamma metoddel förklaras att grundad teori kännetecknas av att 

materialinsamling och analys delvis sker parallellt med varandra.162 I mitt fall inleddes 

användandet av grundad teori redan när jag genomfört min inledande fältobservation, och 

resultaten av kodningen blev ofta avgörande för i vilken riktning jag sedan styrde mitt nästa steg i 

forskningsprocessen. Detta innebär att jag delvis kan sägas ha praktiserat ett så kallat teoretiskt 

urval, vilket i korthet innebär att forskaren selektivt samlar in data från platser, människor och 

händelser som hon anser maximerar chanserna för att bilda nya teoretiska begrepp samt ökar 

möjligheterna att upptäcka kopplingar mellan dem.163 Som exempel på hur jag, efter analys av 

resultaten från observationer och intervjuer, under arbetets gång kommit att gå från ett öppet till 

ett mer selektivt urval kan bland annat nämnas att mina frågeställningar ändrades från att handla 

                                                 
159 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation”, i Etnologiskt fältarbete, red. Kaijser & Öhlander (Lund, 1999), s. 78. 
160 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 301. 
161 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2007), s. 121f. 
162 Bryman, s. 375. 
163 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of qualitative research 3e (Thousand Oaks, 2008), s. 143. 
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om ”ideella organisationer” till ”nattvandrare”, samt att jag i ett tidigt skede av forskningsstadiet 

bad om intervjuer med varje ny nattvandrare jag mötte medan jag efter vidare analys av materialet 

började intervjua särskilt utvalda personer som jag ansåg hade större möjlighet att besvara vissa 

typer av frågor. Jag vill dock poängtera att jag här enbart delvis kan sägas ha gjort ett sådant 

teoretiskt urval, eftersom jag anser att studiens strama tidsbegränsningar i stor utsträckning 

hindrade mig från att samla in ett så brett material som jag annars önskat. Detta har också gjort 

att jag under studiens gång aldrig upplevde att jag uppnådde en teoretisk mättnad – den punkt då 

varken ny data eller ny analys av empirin längre ger någon ny information164 – varför jag inte 

heller anser det vara rimligt att påstå att jag utnyttjat grundad teori i sin helhet.  

Presentation av fält och informanter 

Den grupp av nattvandrare som ingår i min studie består av ett tiotal personer och bedriver sin 

verksamhet i en större mellansvensk stad. De är alla hemmahörande i det område där gruppen i 

huvudsak bedriver sitt arbete. Dessa informanter är en del av ett rikstäckande nätverk av 

nattvandrare, driven av en stiftelse som bildats i ett samarbete mellan två större svenska bolag i 

energi- respektive försäkringsbranschen. Stiftelsen har som uppgift att främja och utveckla 

nattvandringen i de grupper som frivilligt anslutit sig till nätverket, vilket i praktiken vanligtvis 

innebär att de anslutna grupperna erbjuds bland annat utbildning och viss utrustning.165 På sin 

hemsida klargör stiftelsen tydligt att de nattvandrare som tillhör nätverket främst har till uppgift 

att arbeta med och bland ungdomar.166 Det är dock viktigt att påpeka att varje enskild grupp till 

mycket stor del själv bestämmer hur dess verksamhet ska bedrivas. Den nattvandrargrupp jag 

studerat anordnar i början av varje månad ett planeringsmöte där bland annat ett preliminärt 

”vandringsschema” läggs upp. Gruppen har som uttalat mål att vandra minst en kväll i veckan, 

och i de allra flesta fall är det på fredagskvällar som detta sker. Arbetet är helt frivilligt, och ingen 

i gruppen erhåller någon ekonomisk ersättning för den tid som tillbringas med nattvandringen 

eller planeringen av den. 

 Den stadsdel som utgör gruppens huvudsakliga verksamhetsområde ligger omkring fem 

kilometer från stadens kärna, byggdes som en del av det så kallade ”miljonprogrammet” och stod 

färdigt i början av 1970-talet. Stadsdelen präglades då av flera av de drag som var vanliga i 

miljonprogramsområdena, bland annat ett stort antal bostäder på en relativt liten yta samt en 

framträdande betong- och asfaltmiljö. Trots en omfattande renovering under senare år är detta 

utseende fortfarande relativt karaktäristiskt för området. Stadsdelen kom också av olika 

anledningar redan tidigt att uppfattas som ett minde attraktivt boendealternativ, varför ett stort 

antal av lägenheterna där har stått outhyrda under långa perioder. Som en del i att lösa detta 

problem (och givetvis också med koppling till en känsla av ansvar för medmänniskor i nöd) kom 

under början av 1990-talet cirka 70 lägenheter att börja användas som flyktinglägenheter. Till 

                                                 
164 Bryman, s. 376. 
165 http://www.nattvandring.nu/infosida.asp?identifier=557&rootId=541 (2009-03-22, kl. 21.52) 
166 http://www.nattvandring.nu/infosida.asp?identifier=559&rootId=542 (2009-03-22, kl. 21.52) 
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detta ska även läggas att området redan innan beslutet om en flyktingförläggning där togs haft en 

förhållandevis stor andel hyresgäster som var första eller andra generationens invandrare, varför 

området ännu idag kännetecknas av en stor mångfald gällande hyresgästernas etniska bakgrund. 

Forskningsetiska reflektioner 

Under den tid som jag har arbetat med denna studie har jag ställts inför en rad olika etiska 

överväganden i kontakten med mitt fält och mina informanter, varav flera av dessa har varit 

avgörande för textens slutgiltiga form och innehåll. Under denna rubrik ämnar jag berätta om 

några av de etiska val som jag har gjort och försöka motivera mina ställningstaganden. Tidigare i 

detta arbete nämndes exempelvis att jag helt valde att lämna ett fält på grund av att de potentiella 

informanterna krävde en summa pengar i utbyte mot att ställa upp i intervjuer. Summan var av 

ringa storlek och hade utan problem kunnat betalas av mig och min handledare om jag inte valt 

bort den möjligheten av etisk hänsyn till dessa tänkbara informanter. Av det som kallas 

samtyckeskravet i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer framgår nämligen med all önskvärd tydlighet att 

informanten när som helst ska inneha rätten att avbryta sin medverkan i en studie.167 Om jag hade 

lystrat till de tilltänkta informanternas vilja och betalat dem för att ställa upp i intervjun, hade vi 

ingått ett avtal i vilket de förbundit sig att delta i min studie. Bente Gullveig Alver och Ørjar 

Øyen skriver i boken Etik och praktik i forskarens vardag att ”forskare inom humanistiska och 

samhällsvetenskapliga projekt hyser motvilja mot en praxis där människor ’köps’ med gåvor”,168 

och jag anser att detsamma rimligen borde gälla ekonomiska sådana.  Eftersom de då sålt 

intervjun till mig som en tjänst torde risken nämligen vara stor att dessa personer sedan skulle 

uppleva det som svårt eller omöjligt att dra sig ur studien om de så skulle önska. För att inte 

riskera att bryta mot samtyckeskravet valde jag alltså att lämna såväl detta fält som 

informantgruppen, trots att det kostade mig mycket tid. 

 Väl ute på fältet ställdes jag inför ett annat etiskt spörsmål, denna gång i fråga om 

fältanteckningar. I artikeln ”Deltagande observation” beskriver Magnus Öhlander att ”frågan när 

man som deltagande observatör ska anteckna är en bedömning från fält till fält och från forskare 

till forskare”.169 När jag befann mig utomhus på nattvandringen kunde jag fritt skriva ned allt som 

skedde, då mina informanter inte tycktes ha något emot att jag löpande skrev ned 

minnesanteckningar i form av stödord medan vi gick. En av kvällarna besökte vi dock ett 

”nattcafé” som med jämna mellanrum anordnas på orten i regi av Svenska kyrkan. Där 

tillbringade vi en lång stund sittandes vid ett bord i samtal med en flicka övre tonåren som bland 

annat kom att handla om ungdomars relation till alkohol och narkotika. Eftersom jag intresserade 

mig för nattvandrarnas interaktion med ungdomar hade detta varit ett utmärkt tillfälle att 

anteckna på, men då samtalet kom att innehålla flera öppenhjärtliga bekännelser från den unga 

                                                 
167 http://vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf (2009-05-

01, kl. 01.00) 
168 Bente Gullvig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998) s. 100. 
169 Öhlander, s. 82. 
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kvinnans sida kändes tanken på att börja skriva ned saker framför henne så olustig att pappret 

och pennan faktiskt fick ligga kvar i fickan. Det ska här också påpekas att jag inte alls var 

intresserad av hennes personliga historier utan av nattvandrarnas reaktioner på dem, men jag var 

ändå rädd att hon skulle uppfatta mitt antecknande som oartigt. När samtalet var över kunde jag 

ursäkta mig och skriva ner det jag mindes av situationen inne på en närbelägen toalett. Dessa 

anteckningar blev emellertid mycket bristfälliga och hade med största sannolikhet varit utförligare 

om jag kunnat skriva dem på en gång, varför min etiska hänsyn till informanterna vid detta 

tillfälle kan sägas ha lett till en viss försvagning av det empiriska materialet.  

 Ytterligare ett problem av etisk karaktär uppstod när tiden för uppsatsinlämningen började 

närma sig och det blev dags för mig att lämna fältet och informanterna. Eftersom studien kan 

betraktas som relativt liten i sin omfattning hade jag vid undersökningens början inte funderat 

särskilt mycket kring hur jag på ett smidigt sätt skulle kunna skiljas från nattvandrargruppen efter 

att forskningen avslutats, och hade därför inte heller diskuterat denna detalj närmare med dem. 

Detta föranledde att några av informanterna på olika sätt kontaktade mig efter studiens egentliga 

avslutande och bland annat frågade om jag ville följa med på möten eller nattvandra på 

högtidshelger. En av informanterna ordnade dessutom fram ett erbjudande om en heltidstjänst åt 

mig via sin arbetsgivare. Naturligtvis är jag fortfarande mycket tacksam för dessa förslag eftersom 

jag anser det vara ett bevis på den goda kontakt jag fick med dessa personer, men samtidigt hade 

jag säkerligen kunnat bespara dem en del arbete genom att tydligare förklara vilka tidsramar som 

gällde för projektet och min studietid. 

 Slutligen vill jag också nämna något om konfidentialitet i detta stycke. Liksom jag och mina 

medförfattare tidigare redogjort för i vårt gemensamma stycke om etik i antologins inledning, 

innebär konfidentialitetskravet i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer att informanternas identiteter ska 

hållas skyddade för utomstående.170 Detta var också något jag lovade mina informanter innan de 

gick med på att låta sig intervjuas, något som resulterade i att alla personnamn som förekommer i 

denna studie har fingerats samt att inga ortnamn nämn över huvud taget.  

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som betonar ”det sociala samspelets 

betydelse för utvecklingen av individens självkänsla och självbild”,171 och som i denna uppsats har 

använts som ett verktyg för att analysera den sociala verkligheten på mitt valda fält. Den 

symboliska interaktionismen grundar sig bland annat i föreställningen om att all interaktion är 

social, och att människan interagerar genom symboler.172 Att interagera kan beskrivas som att 

                                                 
170 http://vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf (2009-05-

01, kl. 01.00) 
171 Mats Hilte, Avvikande beteende – en sociologisk introduktion (Lund, 1996), s. 108. 
172 Jan Trost & Irene Levin, Att förstå vardagen (Lund, 1999), s. 11. 
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samtala, men inte bara med munnen utan även genom andra kroppsliga rörelser så som minspel 

och handrörelser.173 Att all interaktion per definition kan betraktas som social beror på att 

”människan är en alltigenom social varelse vilket gör att det människan varseblir också är 

socialt”,174 ett resonemang som den uppmärksamme läsaren känner igen från Jenkins förklaring 

av sociala identiteter i antologins gemensamma inledning.175  En förutsättning för all interaktion 

är användandet av symboler. En symbol kan i detta sammanhang närmast förklaras som ett ljud, 

ett objekt eller en rörelse som kommit att erhålla en andra betydelse, och som därmed betyder 

någonting utöver sig själv.176 Till exempel har ljuden vi gör med våra munnar när vi pratar 

tilldelats vissa specifika betydelser, och det är detta som gör dem till ord och därmed användbara 

till interaktion.  

 En annan viktig grundtanke för den symboliska interaktionismen är Charles Horton 

Cooleys idé om spegeljaget. Jan Trost och Irene Levin förklarar i boken Att förstå vardagen att 

Cooley föreställde sig att vi människor ”tittar på oss själva genom att titta på andra och ser då den 

bild de har av oss, liksom i en spegel”.177 Jag vill här be läsaren reflektera över likheten i denna idé 

och Jenkins tanke om att människans identiteter skapas genom interaktion,178 vilken tidigare 

förklarats i antologins gemensamma del. Detta resonemang har bland annat fått till följd att 

kriminalitet i ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv ofta betraktas som uppkommen då vissa 

människor ”har kriminella värderingar, deltar i grupperingar som stödjer brottslighet och ses av 

andra som kriminella”.179 Detta ligger i sin tur till grund för ett resonemang om att kriminalitet 

kan betraktas som en livsstil. 

Kriminalitet som livsstil 

I boken Kriminalitet som livsstil presenterar Gunnar Bergström en teori om att kriminella handlingar 

i vissa fall kan förstås som en del av en livsstil. Det innebär att ”den kriminella utvecklar en 

självbild och en världsbild som bidrar till och vidmakthåller ett kriminellt trossystem”.180 

Bergström menar vidare att detta tankemönster ofta formas under vår barndom och vår 

tonårstid, och att många kriminella redan i tonåren lägger grunden till ett värdesystem för att 

rättfärdiga och understödja sina kriminella handlingar.181 I den kriminella värld som ungdomarna 

då ofta kommer i kontakt med finns många personer som inom sig har en bild av sig själva som 

exempelvis våldsbenägna eller missbrukare. Denna bild kan sägas befästa kriminaliteten eftersom 

den leder till sådana handlingar som uppfattas som nödvändiga i rollen. Ett anammande av en 

                                                 
173 Ibid, s. 16f. 
174 Ibid, s. 111. 
175 Richard Jenkins, Social Identitity, (London 2008), s. 17 
176 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik (Lund, 2007), s. 31 
177 Trost & Levin, s. 39 
178 Jenkins, s. 22 
179 Gunnar Bergström, Kriminalitet som livsstil (Stockholm, 2008), s. 55 
180 Bergström, s. 143 
181 Ibid, s. 21 
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kriminell livsstil leder i värsta fall till en mycket lång kriminell karriär, och i Bergströms förklaring 

till svårigheterna att bryta sig loss från kriminaliteten gör sig Cooleys tanke om spegeljaget sig 

tydligt påmind: ”Vad skulle de människor han värderar, ser upp till och anser sig ha gemenskap 

med, tycka om han lämnade kriminaliteten? Det är enklare att förändra ett beteende än att ändra 

en identitet”.182 

Systemskifte i svensk välfärdspolitik 

Detta arbete präglas också av att det under de senaste årtiondena kan sägas ha skett fundamentala 

förändringar i svensk välfärdspolitik. Bo Rothstein förklarar i boken Vad bör staten göra att det 

som främst kännetecknat denna politik under större delen av 1900-talet är dess höga grad av 

generalitet, vilket innebär ”att service och ekonomiska förmåner är avsedda att täcka i princip hela 

befolkningen i dess olika livsskeden efter någorlunda enhetliga riktlinjer”.183 Vidare räknar 

Rothstein upp ett flertal kritiska synpunkter som under senare år allt flitigare kommit att riktas 

mot svensk välfärdspolitik. Däribland nämns bland annat värderingsförändringar hos det svenska 

folket som innebär en pessimism mot statens möjligheter att styra samhällsutvecklingen, en 

motvilja hos desamma att underkasta sin individuella autonomi till fördel till för kollektiva 

lösningar184 samt en idé om att ”ett alltför stort offentligt ansvarstagande för medborgarna från 

statens sida leder till att det civila samhällets olika nätverk, som familjer och grannskap, urholkas 

på moraliskt ansvarstagande”.185  

 I Politikens riktning och livets gång – erfarenheter och förståelser av systemskiftet i svensk politik 

diskuterar även Magnus Berg och Fredrik Sunnemark förändringen av svensk välfärdspolitik. 

Som verkets undertitel antyder benämns dessa förändringar som ett ”systemskifte”, som bland 

annat kännetecknades av omfattande nedskärningar i den offentliga sektorn under 1990-talet.186 

Sådana nedskärningar kan i mina ögon ses som ett exempel på hur de av Rothstein beskrivna 

värderingsförändringarna hos svenska folket praktiskt tagit sig uttryck i svensk politik. Det är 

också min uppfattning att förändringen av den välfärdspolitik som kallats ”den svenska 

modellen” ännu inte är över, en åsikt som till viss del kan tydas i detta arbetes slutdiskussion.  

 

                                                 
182 Ibid, s. 146 
183 Bo Rothstein, Vad bör staten göra? (Stockholm, 2002), s. 26 
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Analys 

För vem och varför – nattvandrarnas målsättningar 

Tidigare i detta arbete förklarades att stiftelsen som driver det nätverk av nattvandrargrupper i 

vilket mina informanter ingår uttryckligen har valt ungdomar som målet med sin verksamhet. Om 

att detta även gäller i den grupp jag studerat råder ingen tvekan. Samtliga informanter beskriver 

gruppens arbete som tydligt inriktat mot ungdomar, och de förklarar att den absoluta majoriteten 

av de personer som de stöter på under sina vandringar är någonstans mellan tretton och nitton år 

gamla. På frågan om hur hon skulle beskriva vad hon gör när hon nattvandrar en vanlig 

fredagskväll svarar Anna-Lisa så här:  

Anna-Lisa: Ja, mest är vi ju på sådana ställen där det finns en massa ungdomar. Vi försöker leta 
reda på dem och se var de är… Se till att det är lugnt och försöka att hjälpa dem om de 
behöver hjälp på något sätt.  Och om de är ensamma, det ju vara någon tjej till exempel som 
inte vågar gå någonstans, då kan man ju följa med och vara en trygghet liksom… 

Just ordet trygghet används ofta av informanterna för att beskriva vad de kan bidra med åt de 

ungdomar som de möter på kvällarna. Begreppet tycks då innefatta dels den fysiska säkerhet som 

kan tydas i exemplet ovan – en ensam person är mer utsatt för exempelvis rån och 

överfallsvåldtäkter än flera personer i grupp – och dels en psykisk säkerhet i form av en känsla av 

förtroende och tillit. Ungdomars behov av trygghet diskuteras även i Anna Lidéns 

magisteruppsats Ungdomar och kriminalitet – Ungdomar om kriminalitet och brottsförebyggande åtgärder. 

Lidén förklarar där hur hennes intervju med en fokusgrupp lett fram till insikten om ”att skapa 

trygghet i olika sammanhang kan vara en förutsättning för välbefinnande och därför strävar 

ungdomarna efter att känna sig trygga i sin tillvaro”.187 Jag anser att detta ger vissa belägg för att 

nattvandrarnas målsättning stämmer väl överens med vad ungdomarna själva efterfrågar.  

 Flera av mina informanter berättar också att de medvetet arbetar med att sprida och befästa 

en positiv bild av vuxna människor bland ungdomarna under den tid de nattvandrar. Detta 

medför vissa krav på nattvandrarnas handlingar och värderingar.  Artighet, tålamod och humor är 

några av de egenskaper som informanterna menar är karakteristiska för en god nattvandrare. 

Dessutom bör denne visa avhållsamhet mot narkotika och försöka behandla alla människor lika. 

Så här sammanfattar Andreas en god nattvandrares egenskaper:  

Andreas: Då ska man ha tålamod, och så ska man vara trevlig… Ja, [man ska vara] allt en bra 
människa kan vara, om jag säger så! 

Som jag tidigare redogjort för menar Bergström att vissa ungdomars umgänge ofta är en viktig 

orsak till upprätthållandet av en kriminell livsstil.188 Genom att vara tillsammans med 

ungdomarna, verka som goda förebilder och visa upp handlingar som inte grundar sig i kriminella 

värderingar anser jag att nattvandrare till viss del kan bidra till att förändra sådana ungdomars 

                                                 
187 Anna Lidén, Ungdomar och kriminalitet – Ungdomar om kriminalitet och brottsförebyggande åtgärder, Examensarbete 20 p 
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självbild. För att detta ska bli möjlighet krävs dock ett stort mått förtroende, vilket kommer att 

diskuteras mer ingående längre fram i texten. 

 Under samtalen om nattvandrarnas uppgifter ger informanterna dessutom flera exempel på 

hur de brukar arbeta för att förhindra brott, något som kommit att bli det genomgripande temat 

för denna uppsats. De menar att nattvandrare, genom att ”vara på plats”, aktivt söka upp 

ungdomar samt se till att potentiella brottsoffer inte lämnas ensamma, kan medverka till att 

förhindra brott som bland annat våldtäkter, rån, misshandel och skadegörelse. På frågan om vad 

nattvandrare kan bidra med för samhället svarar Andreas på följande sätt:  

Andreas: Det behövs ganska många nattvandrare som går runt och kollar, för i dagsläget så är 
det liksom… För om man tittar så är det massor med klotter överallt, folk kastar stenar… Det 
är skadegörelse och så vidare! Polisen hinner inte med allt, liksom… Är man olika nattvandrare 
i grupper på varje område, då kan det ju bli lite tryggare. 

Jag tolkar detta uttalande som att Andreas menar att nattvandrare till viss del kan avlasta polisen i 

arbetet med att förebygga ungdomskriminalitet. Liksom de andra informanterna använder även 

han begreppet trygghet för att beskriva den känsla som nattvandrarna kan förmedla till 

ungdomarna de möter. I min analys av informanternas uttalanden har jag upptäckt att 

nattvandrarnas målsättningar på ett intimt sätt samverkar med varandra, då skapandet av trygghet 

tillsammans med att uppvisandet av en positiv bild av vuxna kan sägas bidra till att förebygga 

brott. För att kunna redovisa denna process för läsaren krävs emellertid en utförligare förklaring 

av hur nattvandrarnas arbete går till, vilka grundläggande förutsättningar det bygger på och hur 

dessa kan skapas, och detta kommer därför att utgöra den huvudsakliga delen av denna analys.   

Att ”synas” i jacka 

Eftersom nattvandrarna rör sig bland ungdomarna under längre tidsperioder, från omkring 

klockan 20.00 till efter midnatt och i vissa fall långt in på småtimmarna, befinner de sig ofta på 

plats både före, under och efter det att ett brott begås. Arbetet före ett eventuellt brott präglas av det 

som av informanterna ibland benämns som att ”närvara” eller att ”synas”, och detta är vad 

nattvandrarna tillbringar den största delen av sin verksamma tid med. Enligt informanterna 

innebär detta att nattvandrarna rör sig runt mellan olika platser i lokalområdet där de vet att 

ungdomar brukar befinna sig. Under de observationer som jag genomförde lade jag dock märke 

till att nattvandrarna ofta också passerade platser där ungdomar inte förväntades befinna sig, vilket 

kan tänkas vara minst lika viktigt ur ett brottsförebyggande perspektiv.  

 Nattvandrarna interagerar också mycket med ungdomarna, i vissa fall muntligen men 

framför allt genom användandet av de särskilda gula jackor som tilldelats dem av 

nattvandrarnätverkets stiftelse. Dessa jackor är enligt informanterna det som främst skiljer 

nattvandrare från ”vanliga vuxna”, och gör att de lättare känns igen bland ungdomarna. När 

jackornas betydelse kommer på tal i intervjun med Lena berättar hon exempelvis att:  

Lena: Jag tror att ungdomarna känner sig lite tryggare när de ser oss med jackorna.  Ja, tryggare 
än vad de gör om vi inte hade jackor, tror jag. 
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Genom att medvetet söka upp ungdomar och ”synas” i de gula jackorna strävar nattvandrarna 

alltså efter att skapa trygghet bland ungdomarna. För att detta ska fungera krävs emellertid att 

jackornas symbolvärde betraktas som positivt bland ungdomarna. Enligt det ovanstående 

uttalandet av Lena är ju så ofta fallet, men andra informanter påpekar att när de mött ungdomar 

som inte tidigare varit i kontakt med nattvandrare så har jackorna ibland uppfattats som 

”uniformer”. Detta ger då många gånger ett negativt intryck, en företeelse som behandlas 

ytterligare längre fram i denna text.. 

Avbryta eller larma? 

Arbetet som utförs under tiden ett brott begås utgörs främst av två olika arbetsmetoder, att 

avbryta den kriminella handlingen eller att larma vårdnadshavare eller berörda myndigheter. När 

nattvandrarna ser ett lättare lagbrott begås är den första reaktionen vanligtvis att försöka avbryta 

det genom att genast konfrontera ungdomarna och diskutera situationen. Då man på detta sätt 

direkt ställer ungdomarna till svars för det som sker hoppas nattvandrarna att ungdomarna ska 

uppnå en insikt om hur deras handlingar ger negativa konsekvenser för andra människor, vilket 

kan få dem att vilja avstå från kriminella handlingar. Informanten Andreas beskriver hur en 

yngling i övre tonåren började bråka med andra ungdomar inne på det lokala nattcaféet: 

Andreas: Han började hålla på mot några andra grabbar. Då gick jag fram och bara: ”kan du ta 
det lugnt?” Då knuffade han till mig, förstår du? Så då försökte jag ta det lugnt med honom 
och bara ”nej, här får du inte vara ifall du ska hålla på och dumma dig.” Då kom hans 
kompisar fram till oss och sa till honom att ”så där får du inte göra med honom, han har inte 
sagt något dumt till dig, han försöker säga att du ska ta det lugnt!” Sen tog de honom lugnt och 
liksom, ”vi ska ta ut honom” och så vidare... 

Andreas menar vidare att situationen med sannolikt hade resulterat i ett slagsmål med påföljande 

misshandelsanmälningar om han inte konfronterat den unge mannen. Andreas fick också stöd av 

omgivande ungdomar på nattcaféet, en företeelse som inte är helt ovanlig. Flera informanter ger 

exempel på hur andra ungdomar som närvarar på platsen, i många fall brottslingens egna vänner, 

tar nattvandrarnas parti när den kriminella handlingen avbryts. Att vännerna på detta sätt tar 

ställning mot brottet beskrivs av Camilla som en avgörande del i att få brottslingen att ändra 

beteende. Också hon berättar om en händelse som utspelat sig på nattcaféet, där en pojke som 

hon misstänker var narkotikapåverkad misshandlade en annan person. Gärningsmannen blev 

sedan bortledd av sina vänner, vilket hon menar gjorde vidare åtgärder överflödiga: 

Camilla: Ja, för man märkte ju ändå att hans polare var ju inte påverkade. Och hade de tagit 
[droger] så var de ju ändå inte märkbart påverkade i alla fall, så… För oftast så är det ändå 
polarna som är de bästa på att lugna ner dem. 

I de fall som en diskussion med ungdomar inte leder till att ett brottsligt beteende upphör eller då 

ett brott av grövre karaktär begås, tar nattvandrarna kontakt med polis, socialtjänst eller föräldrar. 

Beträffande samma händelse som i exemplet ovan förklarar Camilla att: 

Camilla: Hade inte hans kompisar kunnat dra iväg med honom så kan jag tänka mig att vi hade 
fått ringa polis och social, och då är det ju de som hade fått… Ja, det hade ju blivit socialen 
som hade fått ta hand om honom då! 
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Av mitt material framgår inte att det skulle finnas särskilda regler för när kontakten med polis 

eller socialtjänst bör tas, utan nattvandrarna beskriver detta som en bedömningsfråga. Främst 

tycks denna kontakt tas då det finns risk för allvarliga personskador, något som exempelvis kan 

tolkas i ett uttalande som Anna-Lisa gör när hon beskriver hur hon handlar när ungdomar bråkar:  

Anna-Lisa: Man går ju liksom och visar sig, och är det flera personer där så försöker man prata 
med dem så de inte blir inblandade… Så att de skulle försöka prata [med varandra], för ofta så 
är de ju kompisar. Men är det vapen eller man ser att det är knivar, då ringer man ju polisen! 

Plåstra om och prata allvar 

Nattvandrarna stannar ofta kvar på brottsplatsen även efter att ett brott har begåtts. 

Informanterna menar att en viktig del av nattvandrarnas arbete går ut på att”vårda” ungdomar 

som varit med om obehagliga händelser. Detta innebär vanligen att de diskuterar det som 

inträffat och försöker ta reda på om de inblandade behöver ytterligare hjälp, exempelvis från en 

läkare eller kurator. Dessutom har stiftelsen som driver nattvandrarnätverket försett grupperna 

med förbandslådor samt sett till att de erbjudits en ”första hjälpen”-utbildning. Camilla förklarar 

också att detta arbete efter brotten skiljer nattvandrare från poliser och ordningsvakter: 

Camilla: Det är den här vårdbiten… För en vakt, om det är två ungdomar som börjar slåss, då 
är det hans roll att avbryta bråket. Men en av dem kanske behöver en omplåstring! Och sen 
börjar ett bråk på ett annat ställe, då måste ju vakten gå till det andra bråket för att bryta det. 
Han har inte tid att plåstra om, men då kan vi gå in och plåstra om. […] Och det kanske är 
någon av dem som behöver prata av sig, ja, och då kan vi prata, för det är sådant som vakter 
och poliser inte har tid med. 

Nattvandrarna pratar dock inte med ungdomarna enbart om saker som sker under själva 

nattvandringen, utan ibland diskuteras även saker som skett tidigare eller på andra platser. Som 

exempel på sådana saker nämner informanterna problem i umgängeskretsen, problem hemma 

eller självmordstankar. Andreas beskriver hur sådana samtal kan se ut: 

Andreas: Ungdomar behöver ju det här sociala. Man vet aldrig liksom hur det är hemma [hos 
dem]… Sen när de är ute, då kan de ta upp det liksom. Och då tar man och pratar med dem, 
och frågar ”hur känns det?” och så, och de berättar liksom att ”så har jag det hemma” och ”jag 
trivs inte” och så vidare. 

Informanterna menar att de, genom att befinna sig bland ungdomarna inte bara just när ett brott 

begås utan även före och efter det, ger ungdomarna möjlighet att behandla såväl de känslor som 

uppstår kring sådana obehagliga upplevelser som andra känslor som uppstår i ungdomarnas 

vardagsliv. Denna arbetsmetod efterfrågas också av ungdomarna själva. Till exempel menar Anna 

Lidén att hon hos sina informanter tyckte sig se ”en tydlig önskan om att få tala ut och dela med 

sig av sina erfarenheter [av brott och kriminalitet]”.189 Denna kontakt leder också många gånger 

till positiva känslor hos ungdomarna, något som kan tydas i ett annat uttalande av Andreas: 

Andreas: Jag försöker ju alltid att liksom prata med grabbarna, oavsett om dem är 
alkoholpåverkade eller vad det är. Bara prata med dem fint och lugnt, för då känner de sig till 
sista ganska… bra! 
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Detta exempel kan även tolkas som ett sätt för Andreas att vinna ungdomarnas förtroende, något 

som för nattvandrarna också kan anses vara mycket betydelsefullt. 

Det viktiga förtroendet 

Att vinna och bibehålla ungdomarnas förtroende beskrivs av informanterna som en 

grundläggande förutsättning för att nattvandrarnas arbete ska ge de önskade effekterna i form av 

trygghet och en positiv bild av vuxna hos ungdomarna samt en lägre ungdomsbrottslighet. Som 

det tidigare redogjorts för i denna analys menar informanterna att det finns vissa outtalade krav 

på en nattvandrares handlingar och värderingar, och dessa personliga egenskaper är mycket 

viktiga för möjligheten att vinna ungdomarnas företroende. Camilla understryker exempelvis 

vikten av att kunna sätta sig in i ungdomarnas situation under nattvandraringarna, bland annat 

genom att kunna urskilja tillfällen när ungdomar inte har lust prata med nattvandrarna:  

Camilla: Jag är sådär att jag tänker mycket på hur jag själv skulle reagerat som tonåring i samma 
situation. […] Jag går ju inte fram till en tonåring och ska börja prata då, för hade jag varit 
femton och någon hade gjort det med mig så hade jag antagligen tyckt att, ”jamen, dra 
någonstans!” […] Och då ger det ju ingenting! Då inger man ju inget förtroende, och det är ju 
ändå deras förtroende som vi behöver ha. I annat fall fyller vi ju ingen funktion, om vi inte har 
deras förtroende.  

För att nattvandrarna ska kunna erhålla ungdomarnas förtroende krävs också avhållsamhet från 

droger. Anna-Lisa menar att drogfriheten är så viktig att man som nattvandrare inte ens bör 

dricka lättöl innan man tar på sig jackan. Förklaringen till detta är att lukten kan förväxlas med 

starköl, och att ungdomarnas förtroende för nattvandrarna då riskerar att skadas: 

Anna-Lisa: Ja, det luktar bara öl! Så då kan det ju vara liksom att ’jaha, du har ju druckit?’ [Det 
är] inte bra, då får man ju inget förtroende i alla fall. Så det får man absolut inte ha gjort! 

Andreas berättar dessutom att en man som under en längre tid missbrukat narkotika nekades 

möjlighet att nattvandra efter ett gemensamt beslut i gruppen. Han motiverar det på följande sätt: 

Andreas: Man blir alltid liksom ifrågasatt när man har ungdomarna framför sig. Som, ”han är ju 
narkoman, hur kan han vara ute för vår skull om han är narkoman?”, och så vidare.  […] Du 
känner själv om du säger ”jaha, ska han vara ute för vår skull”… Det låter inte bra, va? 

Att nattvandrarna fattar beslut som innebär att gruppen symboliserar avhållsamhet mot droger 

kan även betraktas som en del i arbetet med att sprida en positiv bild av vuxna. I det ovanstående 

exemplet förklarar Andreas dessutom att man som nattvandrare många gånger blir ”ifrågasatt” av 

ungdomarna. Denna omständighet berör även Anna-Lisa då hon beskriver hur det är att träffa 

ungdomar som inte varit i kontakt med nattvandrare förut: 

Anna-Lisa: Ja, de är mer liksom sådär ”pysch!” (här viftar informanten avvärjande med handen 
och fräser till), hålla avstånd och det, liksom att ”är du någon vakt eller nåt sånt där?” […] Den 
frågan har man hört tusen gånger! Och sen vill de gärna veta vad vi gör och om vi får lön… 
Men när man förklarar att ”vi är ju här för er skull” och ”vi får ingen lön om inte du vill belöna 
mig, om du ger mig en kram eller så och säger hej!” Så jag brukar skoja med dem på det sättet 
då. Och förklarar man det, då brukar de bli lite lugnare. 

I synnerhet två frågor ställs ofta till nattvandrarna, och båda dessa förekommer i exemplet ovan; 

om de är ”vakter” och om de får någon lön. Av informanternas uttalanden att döma är deras 
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ständigt nekande svar på dessa frågor mycket betydelsefulla för att vinna ungdomarnas 

förtroende. Vad gäller det faktum att arbetet utförs ideellt menar exempelvis Camilla att det ger 

ungdomarna ett intryck av att nattvandrarna verkligen vill vara bland dem, och att de inte tvingas 

att göra det som en del av sin försörjning.  

Camilla: Dom blir glatt överraskade över att vi faktiskt gör det gratis. Och det tror jag är rätt 
viktigt att det är ideellt det här, för det visar ju verkligen att man gör det för att man vill. […] 
Får du betalt för det kanske du inte gör det för att du vill utan bara för att få en extra inkomst.  

Att ungdomarna reagerar med förvåning över det faktum att nattvandrarnas arbete utförs gratis 

har med stor sannolikhet att göra med att denna form av ideellt arbete idag är förhållandevis 

ovanlig i Sverige. Hans Nordén ger i boken Fri och villig – om ideellt arbete i välfärdslandet ett exempel 

från Kanada, där han förklarar att ”volontärinslaget som följd av en medveten satsning byggts ut 

till, ur svenskt perspektiv, svindlande dimensioner”.190 I texten kritiseras också svenska 

myndigheters motvilja mot att tillåta frivilligarbetare inom exempelvis skolan och vårdsektorn.191 

Mitt material tyder dock på att ungdomarna är positivt inställda till att nattvandringen sker 

frivilligt, och att nattvandrarna i sin tur kan dra nytta detta för att vinna ungdomarnas 

företroende.   

 För att erhålla förtroende från ungdomarna tycks det dessutom vara av stor betydelse för 

informanterna att ofta och tydligt poängtera sina olikheter från poliser och väktare. Detta tycks 

inte bara gälla i mötet med ungdomarna på kvällarna, utan även i kontakten med mig som 

forskare. Samtliga informanter gör åtminstone någon gång under sina respektive intervjuer 

spontana uttalanden som ”-för vi är ju i alla fall inte några vakter”, trots att ämnet oftast inte har 

kommit på tal tidigare. Lena berättar följande: 

Lena: Det har ju varit mycket diskussioner [om] att de har trott att vi har varit vakter […]. När 
de frågar ”är ni vakter?”, då förklarar ju vi liksom för dem att ”nej, vi ska ju finnas till för er, vi 
är inga vakter över huvud taget”. Och då blir de ju liksom lugnare, och pratar med en och 
sådär…   

Anledningen till att nattvandrarna så ofta tvingas förklara hur de skiljer sig från poliser och 

väktare kan vara att närvaron av anställda inom dessa yrkesgrupper skapar en otrygg känsla bland 

ungdomarna i området, vilket flera av informanternas uttalanden tyder på. Andreas beskriver 

ungdomarnas reaktioner på vakters närvaro på följande sätt: 

Andreas: Kommer det en vakt så blir de liksom så här (här sträcker informanten på kroppen 
och spärrar vaksamt upp ögonen). […] För de vet ju liksom att det är en vakt! Men däremot, 
det är skillnad mellan nattvandrare och en vakt eller polis. [Nattvandring] är ju mer socialt 
liksom, så de känner sig trygga. 

Jag har i denna text inte för avsikt att gå djupare in på vilka orsaker som kan ligga bakom den 

negativa bild som de ungdomar som informanterna mött tycks ha av poliser och väktare. Det 

faktum att nattvandrarnas närvaro av ungdomarna betraktas som mer välkommen än polisernas 

är däremot högst relevant för denna studie. 

                                                 
190 Hans Nordén, Fri och villig – om ideellt arbete i välfärdsstaten (Stockholm, 2006), s. 61. 
191 Ibid, s.59ff. 
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Nära relationer 

Några av informanterna har under tiden som nattvandrare knutit allt starkare personliga 

relationer till somliga ungdomar. Detta tar sig främst utryck i en flitigare interaktion med dessa 

ungdomar, ofta med en skämtsam jargong. Denna kontakt har dock lett till att vissa av 

informanterna känns igen av ungdomarna även när de inte har jackor på sig, något som gett 

följder i deras privatliv. För dessa nattvandrare blir det då allt viktigare hur man handlar även när 

man inte är ute och nattvandrar. Anna-Lisa förklarar det på följande sätt:  

Anna-Lisa: Jag försöker liksom att fast jag är privat så, om jag har sagt något till någon när jag 
har jackan på så försöker jag hålla det även privat. […] Man ger inte det där dubbla budskapet 
då. […] Jag känner att jag kan inte hålla på och rajtantajtan hur mycket som helst, liksom. 

Även Camilla upplever att nattvandringen för med sig vissa moraliska skyldigheter i privatlivet. Så 

här beskriver hon känslan efter en kväll på krogen: 

Camilla: När man väl kliver in genom porten så kan man ju tänka liksom att ”vilken jävla tur 
att jag inte mötte någon!” (här skrattar både informanten och intervjuaren) Det kan jag ju göra. 
Det har man ju tänkt bara fast man kanske inte har druckit så där jättemycket, men ändå är lite 
så där småfnissig. 

Informanterna menar dock att det också finns klara fördelar med att komma ungdomarna in på 

livet, bland annat för att dessa personer kan förse nattvandrarna med om information om var 

grupper av ungdomar håller till och var det ”händer saker”. Att knyta nära relationer till 

ungdomarna kan också anses vara nödvändigt för att nattvandrarna på allvar kunna gör intryck på 

självbilden hos sådana ungdomar som visat tecken på att anta en kriminell livsstil. Dessutom 

menar Anna-Lisa att goda relationer till vissa ungdomar kan medverka till att en positiv bild av 

nattvandrarna når ut till flera personer: 

Anna-Lisa: Jo, det är så här man tänker då, att får man en persons förtroende så kanske han 
säger det till de andra kompisarna också! 

Detta uttalande kan tolkas som att Anna-Lisa menar att de värden som exempelvis en gul jacka 

eller ordet nattvandrare innehar skiljer sig mellan olika ungdomsgrupper. Genom att knyta nära 

relationer till vissa ungdomar kan nattvandrarna sprida sin positiva definition av dessa symboler 

mellan ungdomarna, vilket kan tänkas leda till en bättre relation även med ungdomar som de inte 

träffar så ofta. 

Sammanfattande diskussion 

Jag har i detta arbete kunnat urskilja ett antal viktiga särdrag i de metoder som nattvandrarna 

nyttjar i sitt arbete mot ungdomskriminalitet. För det första befinner sig nattvandrarna ofta på 

plats både före, under och efter det att ett brott begås av eller bland ungdomar. Genom att ”vara på 

plats” samt att aktivt söka upp ungdomar samt se till att potentiella brottsoffer inte lämnas 

ensamma kan nattvandrarna bidra till att förhindra brott som bland annat våldtäkter, rån, 

misshandel och skadegörelse. När en hotfull situation uppstår kan nattvandrarna konfrontera de 

inblandade ungdomarna eller larma polisen, vilka kan lindra skadan av, eller i vissa fall helt 
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förhindra, många våldsbrott. Efter att en sådan situation uppstått stannar nattvandrarna ofta kvar 

på platsen för att genom samtal hjälpa ungdomar att bearbeta sina upplevelser. I sådana samtal 

behandlas många gånger också andra för ungdomarna känsliga ämnen, som familjeförhållanden 

och vänskapsrelationer. Sammantaget möjliggör detta arbete en ökad trygghetskänsla hos 

ungdomarna, vilket är något som tonåringar i tidigare undersökningar själva efterfrågat som en 

tänkbar lösning på problem med ungdomskriminalitet.  

 Den viktigaste förutsättningen för att nattvandrarnas brottsförebyggande arbete ska fungera 

är att de har ungdomarnas förtroende. Utan förtroendet får nattvandrarna varken tillträde till 

ungdomarnas miljöer, möjlighet till gehör i diskussioner och eller tillåtelse att ta del av 

ungdomarnas känslor och berättelser. Nattvandrarna bygger bland annat upp detta förtroende 

genom att sätta sig in i ungdomarnas situation och visa på avhållsamhet mot droger och 

kriminella beteenden. Dessutom har det faktum att nattvandrarna inte har några uttalade 

vaktuppgifter samt att de arbetar ideellt en stark positiv inverkan på det förtroende som 

ungdomarna visar dem.  

 Som jag tidigare nämnt har jag inte i denna text för avsikt att förklara anledningarna till den 

otrygghet som informanterna menar att ungdomarna tycks uppleva i närvaron av poliser eller 

vakter, men jag anser ändå frågan vara värd att lyfta för vidare studier. En möjlig lösning på 

problemet kan däremot av mitt material att döma ligga i en prioritering av skapandet av 

förtroende från polisens och vaktbolagens sida. Vad gäller det frivillighetens roll för 

nattvandrarnas arbete är det tydligt att den bidrar till positiva reaktioner från ungdomarnas sida, 

varav ett ökat förtroende för nattvandrarna är den allra viktigaste. En utökad användning av 

frivilligarbetare kan därför tänkas vara användbar också inom andra välfärdssektorer där 

förtroende spelar en viktig roll, till exempel sjuk- eller äldrevården. Ett sådant system skulle i 

framtiden kunna spela en viktig roll i det svenska välfärdssamhälle som under de senaste 

decennierna upplevt kraftiga förändringar, varav de flesta inneburit nedskärningar i den offentliga 

sektorn.  

 Min analys tyder också på att det starka förtroende som många ungdomar visar 

nattvandrarna och det stora antal nära relationer som det skapats dem emellan innebär att 

nattvandrare skulle kunna motverka ett anammande av en kriminell livsstil bland ungdomar. 

Huruvida det däremot faktiskt har skett i praktiken kan jag dock omöjligen svara på, eftersom 

denna undersökning enbart behandlat nattvandrarnas syn på verksamheten. Jag hoppas att därför 

att denna studie kan inspirera till vidare forskning på detta område, och då möjligen ur 

ungdomarnas eget perspektiv. Klart står dock att förutsättningarna finns. Dessa kunde emellertid 

vara mer än mer gynnsamma om nattvandrarna kunde träffa ungdomarna oftare, något som 

skulle kräva en betydligt större nattvandrargrupp. 
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Gemensam slutdiskussion 

 

Vi har under arbetet med denna antologi uppnått en ökad förståelse och kunskap kring 

ungdomars livsvärld; dels inom våra respektive perspektiv, men också utifrån ett övergripande 

perspektiv gällande ungdomars identitetsskapande som process. Vi hoppas att våra redogörelser 

av informanternas livsvillkor, identitetsskapande processer och självbilder i dagens svenska 

samhälle även kommer att komma andra till nytta, och att de resultat som presenterats i studien 

kan inspirera till ytterligare forskning inom våra respektive områden. 

 Våra resultat visar på att skapandet av identitet är en mycket komplex process som 

involverar en stor mängd olika faktorer. Vilka faktorer som inverkar på identitetsskapandet skiljer 

sig emellertid mellan olika individer, och vi har inte funnit någon allmängiltig modell för hur detta 

kan förklaras. Vi tycker oss dock se att 2000-talets svenska samhälle innehar ett mycket brett 

utbud av möjliga uttryckssätt för identifikation. Den omfattande valfrihet som detta medför kan i 

vissa fall ge ungdomarna en känsla av krav på ställningstagande, ett krav som vanligen uppfattas 

komma från den sociala omgivningen. I våra olika antologibidrag finns flera exempel på att 

grupprocesser har en stark inverkan på individens identitetsskapande.  

 Individens identiteter kan dessutom utryckas på olika sätt och på olika arenor, genom 

exempelvis konsumtionsobjekt, val av umgänge, beteende eller förhållningssätt till normer. De 

bilder vi har av oss själva och den uppfattning som vår sociala omgivning har av oss samverkar i 

en ständigt pågående process av identifikation, en företeelse som särskilt diskuteras i Pers 

antologibidrag. I hans studie framstår bland annat förtroende som en viktig förutsättning för att 

ungdomar med en kriminell livsstil ska omdefiniera sina identiteter i riktning mot att bli laglydiga 

medborgare. Om den individuella uppfattningen och omgivningens uppfattning inte stämmer 

överens upplever dock ofta individen en ambivalens kring den process som identitetsskapandet 

innebär. Detta blir också tydligt i Mariah-Michaelas bidrag om unga kvinnors upptäckt och 

inkorporation av homosexuell läggning i den sociala identiteten i ett samhälle som förutsätter 

heterosexualitet. I detta fall blir en balanserad dialektisk identitetsprocess en förutsättning för 

personligt välmående. Vi vill dock påpeka att de olika grunderna för identifikation, såsom 

sexualitet, kön och ålder, samverkar med varandra och individens identiteter går således inte att 

renodla i segment, utan bildar tillsammans grunderna för en sammanhållen identifikationsprocess.   

 Vad gäller identifikationens grund och dynamik så ger informanterna uttryck för olika 

uppfattningar. Inte ens i de enskilda bidragen har informanterna varit helt överens om huruvida 

man bör se identitet som någonting enbart performativt i den specifika kontexten eller som en 

balans mellan uttryck och essens. Som exempel kan Saras bidrag illustrera hur vissa informanter 

menar att de har en essens av sig själva som personer/kvinnor, medan andra menar att deras 

kvinnlighet enbart är performativ. Även i Christoffer antologibidrag är enhetligheten i 

informanternas utsagor varierande. Huruvida klädesuttrycket avspeglar det som informanterna 

upplever som den egna identiteten, visar sig stå i relation till en mängd faktorer. Några har använt 
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kläder för att ge uttryck åt en attityd, eller tydligt påvisa sin sociala tillhörighet, medan andra inte 

har varit speciellt reflekterande över sitt klädesuttryck vid något tidsskede alls av deras liv. 

Christoffer uppmärksammar också problematiken kring att försöka utröna vilka sociala 

förhållanden som leder till vilka typer av klädesuttryck, med bakgrund av de relativistiska och 

ambivalenta förhållandena som präglas dagens livsvärld för många. 

  

 


