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Titel  
 
Nätverkssamhället och unga individer – En tillvaro av socialt utbyte och samvaro 
 
 

Sammanfattning 
 

I denna antologi belyses sociala möten, sociala gemenskaper, sociala processer ur olika perspektiv. I de olika kapitlen 

behandlas barn på förskolor, familjer, livsval, ungdomar, vardagskultur samt intressegemenskaper. 

Vi menar att livet kan ses som en resa i en social samvaro där sociala möten formar individen samtidigt som 

individen formar de sociala mötena. Varje dag innebär att individen utvecklas, formas och stöper sig själv samt andra 

individer. I livet knyts det hela tiden nya sociala band och en individ formar därigenom ett socialt nätverk av 

relationer.  Med sociala möten menas alla former av mellanmänskliga relationer som en individ upplever genom livet 

vilka sker i olika sociala former av gemenskaper. Individen bygger upp en identitet utifrån kunskap om andra 

personer, sociala uttryck, normer och social interaktion. Sociala uttryck syftar till de uttryck individer använder sig av 

i samspelet mellan individerna i de mellanmänskliga relationerna och kunskap om språk, förmåga att tolka 

kroppsspråk, att kunna tolka olika tings symboliska innebörder är exempel på olika referensramar genom vilka en 

individ tolkar den sociala samvaron. Genom skapandet och utvecklingen av referensramar lär sig individen hur den 

kan förhålla sig till andra, de olika sociala uttrycken samt den sociala samvaron.  
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Förord 
Vi vill här nedan tacka alla de som hjälpt oss och inspirerat oss i framställandet av denna antologi. 

Ett stort tack till alla barn och ungdomar som har medverkat vid intervjuer och observationer 

samt personal på fritidsgårdar samt förskolor som ställt sin tid och sina kunskaper till vårt 

förfogande. Utan Er hjälp skulle denna antologi inte kunnat göras. 
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Nätverksamhället och unga individer – En tillvaro av 
socialt utbyte och samvaro 

 

Inledning 

Every day you may make progress. Every step may be fruitful. Yet there will stretch out before 
you an ever-lengthening, ever-ascending, ever-improving path. You know you will never get to 
the end of the journey. But this, so far from discouraging, only adds to the joy and glory of the 
climb.1  

Sir Winston Churchill 

Med dessa ord beskriver Sir Winston Churchill en syn på livet som i högsta grad gäller även idag. 

Livet kan ses som en ständigt utvecklande resa genom en social värld, utan vare sig tydliga 

förutsättningar eller mål. Varje dag innebär att individen utvecklas, formas och stöper sig själv 

samt andra individer. Resultaten av de individuella förändringarna och de samhälleliga 

förändringarna är att de båda inverkar parallellt i individernas liv. Manuel Castells beskriver vår 

tid som begynnelsen av informationsåldern och han menar att samhället organiserar sig i vad han 

kallar för nätverksamhället. De teknologiska framstegen har resulterat i en ny materiell grund som i 

sin tur påverkar de sociala förutsättningarna där interaktion är en fundamental beståndsdel.2 I 

livet knyts det hela tiden nya sociala band och en individ formar därigenom ett socialt nätverk. 

De sociala nätverken kan ses som något ständigt föränderligt och flytande, som kan sträcka sig 

över flera institutioner samt sociala sammanhang eller rum samtidigt. Castells menar att rummet 

är ett uttryck för samhället där ‖Rumsliga former och strukturer formas av den övergripande sociala 

strukturens dynamik”.3 Rummen är dock inte åtskilda från samhället utan de är samhället. Genom 

en insikt i dessa rum kan vi skapa oss en bild av vad det sociala livet medför för individen och 

samhället.4 

Begrepp som dessa kan ses som verktyg för tanken och de hjälper oss att organisera olika 

synsätt på livet. De kan hjälpa oss att tänka mer eller mindre klart och genom reflektioner av 

detta tänkande kan vi utveckla vår förståelse och uppfattning av livet. Denna antologi kommer att 

presentera några sådana reflektioner kring individer i början av livets resa. 

                                                 
1 http://www.quotationspage.com/quote/2755.html   2006-04-05 kl 23:53 
2 Castells, Manuel, Informationsåldern, ekonomi, samhälle och kultur. Band 1 i Nätverksamhällets framväxt, (Uddevalla, 2001) s. 
519ff 
3 Castells, Manuel, Informationsåldern, ekonomi, samhälle och kultur. Band 1 i Nätverksamhällets framväxt, (Uddevalla, 2001) s 
414 
4 Castells, Manuel, Informationsåldern, ekonomi, samhälle och kultur. Band 1 i Nätverksamhällets framväxt, (Uddevalla, 2001) s 
414ff 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna antologi är att försöka belysa hur sociala processer sätter sin 

prägel på våra liv, men även hur individers identitetsskapande står i relation till den sociala 

samvaron. Vi ämnar redogöra för hur barn och ungdomar kan påverka och påverkas av olika 

mellanmänskliga relationer med fokus på identitetsskapande. Varje enskilt kapitel kommer att 

belysa olika sociala omgivningar och hur interaktion samt sociala handlingar kan inverka på unga 

individers identitetsskapande. De olika sociala omgivningarna representeras i antologin bland 

annat av politiska föreningar, fritidsgårdar och förskolor, men även mindre formella omgivningar 

såsom kompisrelationer och familjer. Några av de frågeställningar vilka behandlas inom de olika 

kapitlen är; hur föräldrar reagerar på sina barns handlingar, förskolebarns förhållande till olika 

genusaspekter, ungdomars medvetande kring det egna identitetsskapandet, ungdomars 

identitetsskapande vid sociala mötesplatser samt utveckling av ungdomars politiska identiteter. 

 

 

Centrala begrepp 

För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om vår förförståelse av de mest centrala 

begreppen i vår antologi kommer vi nu ge en redogörelse för dessa. Begreppen vi vill förklara är 

Sociala nätverk, Barn och ungdom samt Identitet. Dessa begrepp ligger alla till grund för antologins 

gemensamma syfte och frågeställningar. 

 

Sociala nätverk 

Enligt Ylva Hasselberg, Leos Müller och Håkan Stenlås menar Walter W Powell att det finns tre 

idealtypiska organisationsformer i ett samhälle. Med begreppet idealtypiska menas teoretiska 

tankemodeller av verkliga förhållanden. Den första organisationsformen som beskrivs är 

marknaden, vilken ”[…] kännetecknas av kortvariga sociala relationer, som helt underordnas 

utbytesmekanismen”5. Marknadens aktörer har med andra ord i teorin en frihet att välja själva och 

det är mekanismen utbud och efterfrågan som styr. Detta innebär att det råder ett jämbördigt 

maktförhållande mellan aktörerna. Hierarkier karaktäriseras däremot av skiftande maktresurser 

mellan de sociala aktörerna vilka organisationsformen innefattar. Placeringen i hierarkin innebär 

olika maktresurser som i sin tur påverkar de sociala förhållandena och den handlingsfrihet som 

individerna har. En högre position inkluderar en högre grad av makt och därmed en större 

handlingsfrihet. Den tredje organisationsformen, nätverk, kan beskrivas som en samling sociala 

band som har en eller fler sammanhörande dimensioner. Nätverk kännetecknas av en långvarig 

                                                 
5 Ylva Hasselberg, Leos Müller och Håkan Stenlås, Åter till historiens nätverk, i Gunneriusson, Håkan (red.), Sociala 

nätverk och fält, (Uppsala 2002) s.14 
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och ömsesidig relation mellan aktörerna och nätverkets karaktär är mer informell än hos de andra 

två organisationsformerna.6 Enligt Ylva Hasselberg (et al) är de mellanmänskliga relationerna 

fundamentala för de sociala nätverken och dessa relationer uppfyller tre primära funktioner. 

Distribution och ömsesidigt utbyte av olika tillgångar, inklusion samt exklusion som syftar till en 

förmåga att skapa sammanhållningar där de sociala aktörerna bestämmer vilka som inkluderas 

eller utesluts. Distributionen beskrivs som den viktigaste funktionen medan inklusion och 

exklusion beskrivs som nätverkets regelverk. Detta regelverk grundar sig i en tillit mellan de olika 

relationer som nätverket omfattar.7 

Claire Bidart och Alain Degenne belyser i sin artikel Introduction: the dynamics of personal networks 

hur mellanmänskliga relationer och sociala nätverk kan betraktas. Enligt detta perspektiv är 

sociala nätverk formade av en persons livshistoria samt livserfarenheter, men även de sociala 

kontexter som individen deltar i eller passerar igenom. Ett socialt nätverk är med andra ord 

resultatet av en konstruerande och omformande livsprocess där alla relationer har sin egen 

historia och de skapas samt utvecklas under specifika förhållanden. De omkringliggande 

omständigheterna och kontexten är centrala för hur de mellanmänskliga relationerna utvecklas 

och påverkar individerna som utgör relationen. Relationer är därmed snarare formade genom 

livserfarenheter än konstruerade genom rationella val. Allteftersom nätverket förändras minskar 

eller ökar relationernas betydelse och vissa relationer kan till och med upphöra att existera. 8 

 

Barndom och ungdom 

Begreppen barndom och ungdom kan betraktas genom två perspektiv. Dels kan begreppen ses som 

en livsfas eller period i en individs liv, dels som en social gruppering. Genom livsfasperspektivet 

avgränsas begreppen tidsmässigt till olika ålderskategorier, till exempel att ungdomstiden tar sin 

början i och med tonåren och upphör i samband med myndighetsåldern. Jens Qvortrup beskriver 

en definition på barn som ”[…] barn är barn tills dess de kan försörja sig själva‖9. Med denna definition 

menar Qvortrup att barndomen är en tid av beroende vilket vi menar även kan gälla ungdomen. 

Under barndomen och ungdomen är individerna delaktiga i en rad organiserade och 

institutionaliserade aktiviteter såsom familj, skola eller daghem. Enligt Qvortrup är ‖barns 

institutionaliserade aktiviteter är otvivelaktigt också ett slags beroende‖10 och menar att det är 

vuxensamhället som har kontroll över barnen. Vi menar att en skillnad mellan barndom och 

ungdom kan vara att detta beroende successivt minskar samtidigt som ansvaret ökar. Att bli 

                                                 
6 Ylva Hasselberg, Leos Müller och Håkan Stenlås, Åter till historiens nätverk, i Gunneriusson, Håkan (red.), Sociala 
nätverk och fält, (Uppsala 2002) s.14ff 
7 Ylva Hasselberg, Leos Müller och Håkan Stenlås, Åter till historiens nätverk, i Gunneriusson, Håkan (red.), Sociala 
nätverk och fält, (Uppsala 2002) s.18ff  
8 Claire Bidart, Alain Degenne, Introduction: the dynamics of personal networks, i Social Networks Volym 27, nummer 4, 
Oktober 2005, s 283-287 
9 Qvortrup, Jens, Barn halva priset: nordisk barndom i samhällsperspektiv, (Esbjerg, 1994), översatt från danska av Majgull 
Axelsson, s. 66 
10 Qvortrup, Jens, Barn halva priset: nordisk barndom i samhällsperspektiv, (Esbjerg, 1994), översatt från danska av Majgull 

Axelsson, s. 67 
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myndig innebär att bli ansvarig för sig själv och kan ses som en laglig gräns för att bli vuxen. 

Begreppet vuxen kan i sin tur förklaras utifrån ett biologiskt perspektiv med att en individ anses 

vara fullt fysiskt, mentalt och känslomässigt utvecklad. Utifrån ett kulturellt perspektiv definieras 

inte ungdomstiden enligt en bestämd tidsram utan gränsen mellan ungdomstiden och vuxentiden 

är allt mer flytande och diffus.11
 Elisabet Näsman skriver att ‖[…] barndomen framstår som en 

övergångsperiod utan eget värde‖12. Med detta menas att barn och ungdomar betraktas som ännu – inte 

– vuxna, ‖not-yets‖ och bedöms utifrån vuxna uppfattningar. Det är det kommande vuxenskapet 

som är av betydelse och Näsman beskriver barndomen, där vi även inkluderar ungdomen, ‖[…] 

som en väg ut ur o-mognad, o-kunnighet och o-förmåga‖13. 

Att se begreppen barn- och ungdom som en social gruppering kan enligt Karin Borgström ha 

en normativ effekt då ”[…] begreppet föreskriver genom sitt innehåll hur ungdomen borde vara, vilket i sin 

tur kan påverka unga människors syn på sin egen identitet och sina sociala och ekonomiska intressen‖14. Barn- 

och ungdomsgruppen definieras därmed genom ett vuxenperspektiv då de vuxna har ett 

företräde att tolka vekligheten genom sin ‖[…] formella makt, fysiska storlek och styrka […]‖15, men 

även genom sina kunskaper och erfarenheter. 

Vi kommer i denna antologi använda oss av begreppen barn, ungdomar men även unga 

individer. Detta då de förstnämnda begreppen kan förmedla allt för normativa värderingar och 

därmed tendera att dela in de individer de syftar till i för allt snäva kategorier. Därmed används 

begreppet unga individer i syfte att framställa en generaliserade bild utan normativa värderingar 

av individer som befinner sig i en tidig ålder i livet. Vi använder begreppen barn och ungdom 

som något kontextbundet, med andra ord att individer kan anses vara vuxna vid ett sammanhang, 

men anses vara ungdom vid ett annat. Det är med andra ord samhälleliga samt sociala normer 

som bestämmer vem som kan betraktas som ungdom och vem som kan betraktas som vuxen. En 

person upp till 25 års ålder räknas som ungdom vid köp av tågbiljett samtidigt som personen 

anses vara myndig, och därmed vuxen, då denne är över 18 år. Detta visar både den biologiska 

och den kulturella sidan av hur begreppen barn och ungdom kan betraktas. 

Varje författare kommer att, i sitt eget kapitel, beskriva hur de använder begreppen barn och 

ungdomar.  

 

                                                 
11 Borgström, Karin, Ansvar och vägval blivande och erfarna socialpedagogers föreställningar om ungdomar med 
sociala problem, (Stockholm 2001), s.9 
12 Näsman, Elisabet, Vuxnas intresse av att se med barns ögon i Lars Dahlgren & Kenneth Hultqvist (red.), Seendet 
och seendets villkor : en bok om barns och ungas välfärd (Stockholm, 2002) s. 285 
13Näsman, Elisabet, Vuxnas intresse av att se med barns ögon i Lars Dahlgren & Kenneth Hultqvist (red.), Seendet och 
seendets villkor : en bok om barns och ungas välfärd (Stockholm, 2002) s. 286 
14 Borgström, Karin, Ansvar och vägval blivande och erfarna socialpedagogers föreställningar om ungdomar med sociala problem, 
(Stockholm 2001), s. 9 
15 Borgström, Karin, Ansvar och vägval blivande och erfarna socialpedagogers föreställningar om ungdomar med sociala problem, 
(Stockholm, 2001), s. 280 
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Identitet 

Sociologer brukar skilja på två olika slags identiteter, det vill säga social och personlig identitet. 

Anthony Giddens beskriver den sociala identiteten som egenskaper som andra tillskriver en 

individ. Dessa egenskaper fungerar som markörer eftersom de gör det möjligt för omgivningen 

att relatera en viss individ till andra individer som innehar samma kännetecken. Markörer i detta 

sammanhang kan till exempel vara ett yrke eller civilstånd. Personlig identitet kan se som något 

som skiljer individer åt, genom denna bildar människor en uppfattning om sig själva som unika 

individer med unika relationer till omgivningen. 16 Sociologen och socialpsykologen George H. 

Mead betonade signifikanta andras betydelse för barnets identitetsskapande då han menar att 

barnet utvecklar en förmåga att se sig själv utifrån andras perspektiv.17  Dessa signifikanta andra 

kan i vår antologi vara föräldrar, syskon, kamrater, lärare och ungdomsledare. 

Om vi ser till barnpsykologen och forskaren Elisabeth Nordin-Hultman, så resonerar hon 

kring barn utifrån ett poststrukturellt synsätt och redogör därmed för barn och deras 

subjektsskapande i olika sociala sammanhang. Med detta menar hon att det inte är av 

omgivningen som ett barns personlighet formas utan i och med att han eller hon hela tiden 

formar sig själv i och genom olika aktuella sammanhang och miljöer. Enligt henne kan det sägas 

att ett barn uppstår genom sätt att vara i nya situationer, i relation till de möjligheter, hinder och 

normer som olika miljöer samt aktiviteter utgör.18 Utifrån ett poststrukturellt tänkande kan vi som 

individer endast kan förstå oss själva och varandra utifrån de kommunikationsverktyg vi har 

tillgång till i olika sammanhang. Med det menas att samvaron förstås utifrån det kroppsspråk, de 

ord eller andra uttryckssätt som individen har förståelse kring.19 

 

Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den övergripande metoden för antologin genom att 

beskriva vilka metodologiska ramar vi har förhållit oss till, men även genom reflektioner kring 

etik, fältarbete och analysering. I de enskilda kapitlen beskrivs hur respektive undersökning gått 

till väga med en tydligare anknytning till de olika fält som undersökts. Den övergripande metoden 

som beskrivs nedan är mer teoretisk och generell än de enskilda kapitlens metodbeskrivningar.  

 

Beskrivning av metoden 

Vi har använt oss av metodologin Grundad teori, som även kallas för GT, i vårt arbete. Forskarna 

Gunilla Guvå och Ingrid Hylander beskriver GT som en forskningsstrategi och en metodologi 

som innebär att forskaren utifrån egna praktiska erfarenheter ska skapa begrepp och teorier. 

                                                 
16 Giddens, Anthony, Sociologi, (Lund, 2003), s. 43ff 
17 Stier, J. Identitet - Människans gåtfulla porträtt (2003), s. 24 
18 Nordin-Hultman, E. Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande, (2004), s.182-183.  
19 Lenz Taguchi, H. In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism, (2004) s.60-61. 
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Dessa begrepp och teorier förändras i samband med att nya kunskaper och erfarenheter om det 

som undersöks erhålls. GT är inte en teori i sig utan snarare ett förhållningssätt till det 

erfarenhetsmässiga materialet genom vilket nya teorier skapas och omskapas. Tanken med GT är 

att inte utgå ifrån redan existerande teorier för att bekräfta eller motbevisa dessa, alltså testa dem, 

utan att se problemställningen från ett nytt perspektiv. På så sätt är metoden menad att vara 

teorigenererande och inte teoritestande.20  

Det arbetssätt som GT förespråkar är kvalitativt, vilket innebär att forskaren utför 

observationer och intervjuer som sedan beskrivs och tolkas. Eftersom förhållningssättet till 

materialet är öppet kan syftet och frågeställningarna omformas under arbetsprocessen. Denna 

arbetsprocess inleds med observationer som syftar till att skapa nya frågeställningar kring det 

ursprungliga intresseområdet, som i sin tur blir utgångspunkt för kommande intervjuer. Ur 

observationerna och intervjuerna framkommer ett erfarenhetsmässigt material, även kallat 

empiriska data, som sedan analyseras. De undersökningar vi utför är även etnografiska där 

begreppet etnografi syftar till att analysera sociala och kulturella strukturer i dess naturliga miljö. 

Den naturliga miljön kan beskrivas som det forskningsfält som undersöks. Centralt för etnografi är 

att främmandegöra det bekanta och att försöka se det vardagliga med nya ögon och på så sätt 

väcka frågeställningar kring- och problematisera det aktuella forskningsfältet. Forskaren blir i sina 

undersökningar en del av den miljö denne undersöker och genom sitt deltagande påverkar 

forskaren även denna miljö. Därför är det viktigt att forskaren är medveten under hela 

arbetsprocessen om hur denne kan påverka fältet men även hur förförståelse kan inverka på 

analyseringen.  

I artikeln Manifesto for ethnography skriver Mats Trondman och Paul Willis om en teoretisk 

informerad metodologi för etnografi, förkortat TIME. De menar att man inte enbart kan utgå 

ifrån empiriska data eller från abstrakta teoretiska kategorier för att förklara sociala fenomen. 

Enligt dem ska istället samspelet mellan data och empiri överraska tidigare etablerade synsätt och 

på så sätt skapa nya tankesätt. Genom att vara medveten om de mänskliga aspekterna och 

samtidigt vara teoretiskt informerad kan forskaren förstå sin egen position och egen förförståelse 

och använda det i tolkandet av andra sociala sammanhang. Det viktiga med etnografiska studier 

är dock att empirin kommer inifrån det sociala fenomen forskaren undersöker. En annan viktig 

aspekt är att de teorier som används är användbara i relation till empirin samt det analytiska 

arbetet och inte för att det empiriska ska anpassas eller appliceras till en eller fler teorier. 

Förhållningssättet som TIME förespråkar kan användas för att rekonstruera etablerade teorier i 

förhållande till ständigt förändrande sociala sammanhang. Detta kräver att forskaren rör sig 

mellan närhet och distans till det fält som undersöks, med andra ord att både kunna röra sig inom 

fältet men också att kunna distansera sig för att få en mer objektiv uppfattning. 21 

Forskningsfältets karaktär påverkas framförallt av två faktorer, det kulturella och det sociala. 

Willis och Trondman menar att det varken går att bortse från det kulturella eller det sociala. Det 

                                                 
20 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Liber, Stockholm 2003) 
21 Willis, Paul och Trondman, Mats, Manifesto for Ethnography, i Ethnography, Volym. 1, nummer.1. Juli 2000, s. 5-16 
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kulturella kan ses som ett ramverk för människors sociala handlingar. Ramverket utgörs av olika 

samhälleliga normer och lagar. Det kulturella kan, enligt Willis och Trondman, ses som något 

autonomt eller fristående gentemot det sociala, som ständigt återetablerar sig i nya former. Med 

det sociala menas mänskliga handlingar, olika symboliska former och mönster, samt diskurser och 

olika praktiker. Det kulturella är förbundet med det sociala på ett dynamiskt sätt där de båda 

ömsesidigt påverkar varandra.22  

Vår presentation kommer att ske i en antologi, eller med andra ord, ett urval av författartexter. 

När vi skriver ner våra undersökningar omvandlas det från att vara sociala verkligheter till att vara 

återspeglingar av olika sociala och fenomen. Det är med andra ord våra tolkningar i form av ett 

berättande av verkliga erfarenheter. Att presentera resultat i denna berättande textform innebär 

att det viktigaste redskap vi har är orden och därför behövs det en teoretiskt informerad, flexibel 

vokabulär.  

 

Fältarbete 

Med fältarbete kan avses det arbete som utförs i det forskningsfält som valts. Det är då vi som 

forskare kommer in i en social situation. Tillträde till ett forskningsfält och dess aktörer sker ofta 

genom olika nyckelpersoner. Martyn Hammersley och Paul Atkinson beskriver i sin bok 

Ethography två olika sorters nyckelpersoner som kan vara avgörande för en forskares fältarbete. 

Grindvakter, eller Gatekeepers, är de personer som antingen godkänner eller nekar forskaren tillträde 

till fältet. Exempel på grindvakter kan vara en rektor på en skola, föreståndare för en 

ungdomsgård eller ordförande för en förening.23 Hammersley och Atkinson nämner även sponsorer 

som nyckelpersoner och deras roll är att hjälpa forskaren att skapa en närmare kontakt till fältet. 

Det kan med andra ord vara en person som hjälper forskaren att få kontakt med informanter eller 

att komma in i olika sammanhang som annars eventuellt skulle ha varit otillgängliga för 

forskaren.24 

Vårt fältarbete har främst bestått av två arbetsmoment, observationer och intervjuer. I 

observationerna har vi använt oss olika sätt att förhålla oss till samt att delta i fälten. Den 

deltagande observationen kännetecknas av att forskaren engagerar sig i en social miljö och på så sätt 

försöker skapa sig en bild om hur individer i denna miljö agerar. Hur forskaren engagerar sig till 

denna miljö kan delas in i fyra förhållningssätt. Som fullständig deltagare är forskaren medlem i den 

sociala miljö som observeras och forskarens roll som forskare är ofta i detta sammanhang dold 

för de övriga medlemmarna. Nästa förhållningssätt deltagande observatör, liknar det tidigare nämnda 

förhållningssättet, men med den skillnaden att de övriga medlemmarna är medvetna om 

observatörens roll som forskare. Observatör som deltagare är ett förhållningssätt som syftar på att 

forskaren har distans till den miljö som studeras. På så sätt deltar forskaren i miljön men 

interagerar endast med medlemmarna under stramare intervjuliknande former. Det sista 

                                                 
22 Willis, Paul och Trondman, Mats, Manifesto for Ethnography, i Ethnography, Volym. 1, nummer.1. Juli 2000, s. 5-16 
23 Hammersley, Martyn & Atkinson Paul, Ethnography-Principles in practice, (New York, 2004) s 34ff 
24 Hammersley, Martyn & Atkinson Paul, Ethnography-Principles in practice, (New York, 2004) s. 63ff 
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förhållningssättet är att forskaren är fullständig observatör, vilket innebär att forskarens medverkan i 

miljön helt saknas. Exempel på detta kan vara att forskaren närvarar vid ett möte utan att 

interagera med medlemmarna, exempelvis att sitta på en offentlig plats och studera 

förbipasserande personer.25   

Det andra arbetsmomentet som vi har utfört utgörs av ett flertal kvalitativa intervjuer. Målet 

med detta arbetssätt menar Steinar Kvale är: ‖[…] att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld‖26. Det vi som forskare söker är informanternas egna 

ord om deras livsvärld. För att underlätta en analys av dessa beskrivningar spelades in på band 

som därefter avlyssnades och transkriberades. Att transkribera innebär att föra över ett samtal till 

textform genom att ordagrant skriva ner det som sagts under intervjuerna. Ett problem med detta 

är att det bara är talet som överförs till text. Den intervjuades kroppsspråk som även det berättar 

mycket går förlorad i transkriberingen. Detta kan motverkas genom att forskaren noggrant 

antecknar sina tankegångar efter intervjun där stämningen, informanten och miljön kan beskrivas 

för att på så sätt ge tydligare bild av intervjusituationen.27 

 

Analys  

Analys innebär i vårt fall en reflekterande utvärdering av det erfarenhetsmässiga materialet. I 

metoden Grundad teori pågår en kontinuerlig analysering som fungerar som ett redskap för att 

skapa nya frågeställningar. Meningen med denna reflekterande process är att låta det 

erfarenhetsmässiga materialet styra utgången av resultatet. Forskaren är färdig med fältarbetet när 

en mättnad har uppstått, vilket innebär att det inte längre uppstår nya frågeställningar utifrån 

forskningsfältet. Det grundläggande i arbetsprocessen är att forskaren ställer frågor till materialet 

och därefter plockar ut koder eller indikatorer ur materialet. Med detta menas att forskaren tolkar 

händelser eller använder sig av det som sägs i fältet som sedan sorteras i olika fack. Dessa fack 

innehåller koder som alla består av liknande utmärkande egenskaper enligt forskaren. Ett 

ytterligare reflekterande kring dessa fack leder till att facken delas in i olika kategorier som namnges 

för att ge en tydligare bild av hur forskaren tolkar sitt material. Utifrån kategorierna söker 

forskaren efter ett mönster som på något sätt sammanbinder viktiga perspektiv inom 

problemområdet och skapar därigenom en helhet. Helheten representeras i en ny teoretisk 

modell som forskaren själv frambringat genom arbetsprocessen. I den kontinuerliga 

analyseringen sker hela tiden en omtolkning av materialet vilket leder till att forskaren låter 

materialet styra. På så sätt frambringas ett nytt perspektiv av forskningsfältet och de tidigare 

teoretiska ramarna utvecklas.28 

 

                                                 
25 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg, 2002) s. 276ff 
26 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997) s. 36 
27 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997)  
28 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Liber, Stockholm 2003) 
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Etiska ställningstaganden 

Under arbetsprocessen har vi tagit olika etiska beslut i syfte att skydda informanternas integritet. 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra grundläggande etiska krav på en forskningsundersökning. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att forskaren skall informera de uppgiftslämnare, så kallade 

informanter, och andra som deltar i en studie om allt som kan tänkas påverka deras villighet att 

delta i undersökningen.  Med samtyckeskravet menas att deltagarna i en undersökning själva har 

rätt att bestämma om de vill medverka eller inte. Exempelvis kan en uppgiftslämnare/informant 

bestämma hur länge eller på vilka villkor de vill medverka i en undersökning. 

Konfidentialitetskravet går ut på att personlig information om informanterna skall behandlas så 

att de inte kan igenkännas av utomstående. Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

det utomstående inte kan ta del av dem. Exempelvis kan informanterna ges fiktiva namn i den 

skriftliga framställningen. Det fjärde etiska kravet är nyttjandekravet som syftar till att den 

information som inhämtas i samband med ett forskningssammanhang inte får utnyttjas till annat 

än just forskningsändamål. Informationen får till exempel inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk.29I de följande kapitlen kommer vi att beskriva etiska ställningstaganden som 

gjorts i de enskilda undersökningarna. 

Metoddiskussion 

Att arbeta med Grundad teori är en tidskrävande arbetsprocess. Detta beror på att det material 

som forskaren inhämtat ständigt reflekteras över, vilket kan leda till att nya synsätt kan komma 

fram, som sedan måste testas mot fältet. Arbetsprocessen kan därmed beskrivas som en 

spiralprocess eftersom forskaren ständigt arbetar mot ny förståelse kring fältet och den tidigare 

tolkningen av det. Forskaren vänder alltid tillbaka till sin utgångspunkt som utvecklas i samband 

med den nya erfarenheten av fältet. På så sätt genereras teorier utifrån materialet. I denna 

arbetsprocess anser vi att det är viktigt att hela tiden reflektera över sin egen förförståelse kring 

det valda fältet. Vi har därför hela tiden försökt att förhålla oss till våra olika fält på ett öppet sätt 

där vi samtidigt tar hänsyn till vår tidigare kunskap. Utan att synliggöra och ta hänsyn till denna 

förförståelse finns det en risk att forskaren ignorerar sin subjektiva bild av fältet som kan påverka 

sin tolkning av materialet. Om forskaren inte är medveten om sin egen förförståelse och dess 

betydelse för tolkningen av materialet, finns en risk för att framställningen av resultatet grundas 

på inkorrekta antaganden. 30  

En positiv aspekt med Grundad teori är, som vi ser det, att forskaren tvingas att omvärdera 

sina egna kunskaper och åsikter om ett visst fenomen. Det handlar om att problematisera det 

vardagliga och se på det med nya ögon. Därmed försöker forskaren tolka informanternas 

verklighet, som i sin tur är en redan tolkad verklighet av informanterna. 

                                                 
29 http://www.vetenskapsradet.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12 (2006-04-10) 
30 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Liber, Stockholm 2003) 
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De olika etiska ställningstagandena har varit viktiga för oss både i vår kontakt med 

undersökningsfält, våra informanter och under skrivprocessens gång. Eftersom vi alla har använt 

oss av unga informanter under våra fältundersökningar har det varit viktigt att vara tydlig med 

vilka rättigheter informanterna har till exempel informera om hur informanternas svar och 

personlig information kommer att användas i den skriftliga framställningen. En stor del av våra 

informanter som har intervjuats har dock varit över 15 år och därmed haft rätt att själva ta 

ställning till huruvida de har velat delta eller inte.31 Vi tror dock att den maktrelation som kan 

uppstå mellan forskaren och informanten blir tydlig när det handlar om barn och ungdomar, 

eftersom vi som forskare då kan uppfattas som auktoritära. Därför har det varit viktigt att se till 

att informanterna har känt sig bekväma med oss som forskare samt intervjusituationen och att 

markera att det är just deras erfarenheter som är viktiga samt intressanta för oss.    

Ett annat etiskt ansvar som ligger i själva skrivprocessen, har varit att försöka ge en så rättvis 

bild av fältet som möjligt. Detta har för oss inneburit att hela tiden försöka ha det 

erfarenhetsmässiga materialet som en utgångspunkt i vår tolkning. Det är också viktigt som 

forskare att försöka vara oberoende och opartisk i kontakt med sina informanter och till sitt 

undersökningsområde. Det är grundläggande att vi behåller en professionell distans till våra 

informanter och vårt undersökningsområde för att bättre kunna tolka vårt material. Vi menar att 

en forskare i en etnografisk undersökning bör sträva efter en flexibilitet till fältet och reflexivitet 

till sin egen kunskap, förståelse samt förförståelse. 

 

Disposition av antologin 

Denna antologi består av sex kapitel utöver det gemensamt skrivna inledande kapitlet. Av dessa 

är fem kapitel enskilt skrivna bidrag och det avslutande kapitlet är ett gemensamt slutord vilket 

ämnar sammanfatta hela antologin. 

Det första enskilda bidraget är skrivet Jenny Andersson och behandlar identitetsskapande i 

familjer. Detta följs av Elin Schönnings kapitel som behandlar barns identitetsskapande i en 

dagismiljö utifrån ett genusperspektiv. Emma Fälths kapitel belyser ungdomar och De 

identitetsskapande valen. Henrik Karlsson ämnar belysa och tydliggöra de sociala processer som 

formar vardag och fritid för unga individer. Eliane Onshus behandlar ungdomar i politiska 

intressegemenskaper. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 http://www.vetenskapsradet.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12 (2006-04-10) 
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Föräldrarskap och uppfostran  

Författare: Jenny Andersson 

Inledning 

I denna antologi del har jag valt att skriva om föräldrars relation till sina barn. Jag anser att 

föräldrar idag liksom den övriga delen av samhället är väl upplysta om att det finns en skillnad i 

hur vi väljer att behandla våra barn i olika situationer beroende på barnets kön. Vad som ligger 

bakom våra olika könsroller finns det många olika teorier om, vissa menar att det ligger i generna, 

att de är ett arv och andra att det grundar sig i fostran. Jag har valt att utgå ifrån det två sist 

nämnda. Mitt val av ämne grundar sig i att jag har ett intresse i hur barn skapar sin identitet och 

vad som påverkar detta, jag anser själv att föräldrarna har en stor påverkan på hur sina barn 

formas och omformas.  

Syfte  

Syftet är att studera hur föräldrar svarar på sina barns handlingar i en specifik miljö, en öppen 

förskola. I ett vidare sammanhang är jag intresserad av att ta reda på om det finns några specifika 

uppfostringsmönster som går att urskilja. Mitt problemområde är sålunda att undersöka hur 

föräldrar till mindre barn reagerar på sitt barns handlingar och vilka relationer till andra barn som 

uppmuntras av föräldern.  

 Frågeställningar   

 

- Att undersöka hur föräldrar till mindre barn reagerar på barnets handlingar.  

 

- Vilka handlingar och relationer uppmuntras? 

 

- Vad försöker föräldrarna tona ned?  

 

- Verkar det finnas en skillnad fall barnet är en pojke eller flicka? 
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Centrala begrepp 

Familjen är i många kulturer konstruerad av en kombination av äktenskap och blodsband mellan 

familjemedlemmarna.32 I denna studie definieras familj som individer som lever tillsammans, men 

de behöver dock inte vara släkt. En familj kan utgöras av komponenter så som äktenskap och 

släktband. Det är i dag inte en självklarhet att vara gift med sin partner eller att leva tillsammans 

med den som är fadern eller modern till sina barn. Denna nya familjeautonomi skapar även ett 

nytt föräldraskap då man idag som förälder kan fostra och leva tillsammans som en mamma eller 

pappa till någons annans biologiska barn. 

Yvonne Hirdman skriver i boken Genus att begreppet är något som inte bara är 

sammankopplat med våra kroppar utan hon menar att det har koppling till allt. Med detta menar 

hon tankar om manligt och kvinnligt som genomsyrar världen, att den vardag vi lever i ständigt är 

påverkad av tankeskapelser om vad som är manligt och kvinnligt.33 Jag har i min antologidel valt 

att använda mig av ordet kön och könsroll, då anspelar jag dock inte på det biologiska könet utan 

på det socialt och kulturellt skapade könet. I nationalencyklopedin beskrivs en könsroll som det 

sammanfattande för de sociala och kulturella skillnaderna mellan könen detta syftar på beteende, 

värderingar, normer samt föreställningar.34  

Metod  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den metod jag har tillämpat och hur mitt arbete på 

fältet har sett ut. Jag kommer att börja med att beskriva den metod jag har utgått ifrån i min 

studie för att sedan beskriva de etiska ställningstaganden jag har arbetat efter, efter detta kommer 

jag att beskriva det fält jag fått tillträde till, mina informanter och hur jag ser på och har uppfattar 

intervjusituationen.  

Grundad Teori 

Jag har utgått från metoden Grundad Teori (GT). Detta betyder att de teoretiska resonemang 

som förs i studien ska vara grundade i det empiriska materialet. GT beskrivs vanligtvis som en 

kvalitativ forskningsmetod, Gunilla Guvå och Ingrid Hylander skriver att GT är en metodologi 

eller strategi inom det teorigenererande forskningsperspektivet och att det i denna strategi kan 

ingå olika metoder för urval, bearbetning och analys av data.35 GT kan ses som passande när man 

vill undersöka mellanmänskliga samspel, eftersom tanken med GT är att begripliggöra allmänna 

                                                 
32http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=Familj&bt
n_search=S%F6k+i+NE (2006-05-26) 
33 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, (Malmö, 2003) s. 16 
34http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=k%F6nsrol
l&btn_search=S%F6k+i+NE (2006-05-23) 
35 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm 2003) s. 10-
11  
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skeenden, inte att beskriva en enskild individs upplevelser. När man då utgår från GT beskriver 

man vad som sker och vad detta kan ha för innerbörd för de inblandade.36  

Det första steget i en GT analys består i att formulera en frågeställning eller ett 

problemområde. Efter detta sker en viktig process med att koda materialet och strukturera upp, 

dessa koder skapar begrepp som genom jämförelse utvecklas till olika kategorier.37 Under min 

kodningsprocess har jag till exempel fått fram kategorier som munterhet, krävande 

uppmärksamhet, behaga och tillrättavisningar. Enligt GT kan man inte i förhand bestämma hur 

mycket data som ska samlas in, utan insamlingen fortgår till forskaren bedömer att ny data inte 

tillför något väsentligt, när begreppen blir mättade.38  

Etiskt ställningstagande  

När man som forskare gör en fältobservation eller intervju finns det vissa etiska 

ställningstaganden som måste följas, dessa är till exempel informationskravet, samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet. Efter som det är helt frivilligt att delta i denna undersökning, har jag 

hela tiden haft dessa i åtanke.39 Med informationskravet menas att man som forskare ska 

informera undersökningsdeltagarna om deras roll i undersökningen och vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. Man ska berätta för sina informanter och de deltagande på 

observationsplatsen att det är frivilligt för dem att delta och att de när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan.  

Med samtyckeskravet menas de att man som forskare ska inhämta uppgifter och 

undersökningsdeltagarnas samtycke, deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 40 

Jag valde därför att anlända till de olika förskolorna när de hade samling som till exempel 

sångstund, detta för att kunna presentera vad det är för studie jag utför, var jag kommer ifrån och 

vad jag kommer att observera eftersom de etiska riktlinjerna säger att man ska införskaffa 

föräldrars eller vårdnadshavares samtycke då undersökningspersonen är under 15 år.  

Konfidentialitetskravet är till för att skydda undersökningspersonens identitet, det vill säga att 

man som forskare ska skydda information för obehöriga.41 Därför har jag valt att inte berätta på 

vilka öppna förskolor som jag har valt att utföra min observationer på. Jag har även valt att 

skydda mina informanters integritet genom att byta ut deras namn och även namnen på deras 

barn när de talar om dem i mitt intervjumaterial.   

                                                 
36 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm 2003) s. 15-ff 
37 Byrman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, ( Malmö, 2002) s. 379-ff 
38 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm 2003) s. 36-
37 
39 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm 2003) s. 36-
37 
40 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf (2006-05-20) 
41 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf (2006-05-20) 
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Beskrivning av fältet 

Fältet som jag har fått tillträde till är två öppna förskolor där jag har utfört sammanlagt tre 

observationer. En öppen förskola är en plats där föräldrar kan träffas med sina barn för att till 

exempel leka, sjunga och fika. Öppna förskolan är avgiftsfri och för de vuxna är öppna förskolan 

en viktig träffpunkt, där de kan knyta nya kontakter med andra föräldrar och barn. Båda de 

öppna förskolor som jag har haft tillträde till är centralt belägna i en mellanstor stad i Sverige och 

är öppna för alla föräldrar med barn i alla åldrar, men jag har själv upplevt det som om det är 

mammor med yngre barn som kommer dit. Jag väljer att kalla dessa två öppna förskolor för 

Ankaret och Blåsippan. Öppna förskolan Blåsippan har öppet måndag till fredag varje vecka, 

medan Ankaret har öppet måndag till torsdag.  

Jag har valt att utföra mina observationer på förmiddagarna eftersom det har varit passande 

för mig att komma till sångstunden för att lättare kunna presentera mig. Under sångstunden sitter 

föräldrarna och barnen ner i en ring, alla samlade på ett ställe. Denna aktivitet leds av någon ur 

personalen på förskolan. På båda de öppna förskolorna utgår de från teman under sångstunden. 

Den som håller i sångstunden på Ankaret har en låda framför sig ur vilken hon plockar fram ett 

djur eller något annat föremål som de sedan sjunger en sång om, medan de på Blåsippan har en 

kalender liknande en julkalender där barnen får öppna en lucka under vilken det göms en bild 

som passar ihop med sången som då sjungs. Lokalerna på de både öppna förskolorna består av 

ett stort lekrum, några mindre rum och kök. Det finns på både Ankaret och Blåsippan ett hörn i 

det stora lekrummet som liknar ett minihus med ett leksakskök och sovplats för dockorna Det 

finns även en avdelning med spel, pussel och små bord som är i barns storlek, men även klossar, 

bilar och lego med mer. De mindre rummen utgörs av till exempel målar/pysselrum, ett 

stillsammare rum som är till för att avslappning och sagoläsning. Det finns även kuddrum på 

Ankaret och på Blåsippan en kuddhörna där det finns ett antal runda och fyrkantiga kuddar, men 

även en rutschkana i plast, det är oftast här det går lite vildare till.  

Både på Ankaret och Blåsippan så fikar man eller äter lunch tillsammans beroende på vilka 

rutiner de olika familjerna har. På Ankaret är det fastare bestämt när man fikar och denna 

aktivitet sker tillsammans, medan det på Blåsippan alltid finns fika framme och man kommer och 

går i köket. De båda lokalerna är ljusa och hemtrevliga och de flesta leksaker och möbler verkar 

vara relativt nya. Personalen som jobbar på Ankaret och Blåsippan är de hjälpsamma mot de nya 

föräldrarna som inte varit där innan. De hör efter hur familjerna och barnen har det och leker 

tillsammans med barnen, sitter ner och samtalar med föräldrarna, men det anas att de även 

försöker öva in de flesta barnens namn och som jag uppfattar de så blir barnen glada av att se 

personalen när de kommer.  

 

Utförande av observationerna 

Under mina observationer jag har försökt att följa de händelser som har ägt rum och de samtal 

som har förts. Detta har jag försökt att göra så förutsättningslöst som möjligt. Valet av en öppen 
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förskola som observationsplats grundar sig dels i att jag ville befinna mig i en miljö där föräldrar 

och barn hade samspelade med varandra. Detta för att kunna se hur föräldrarna förhöll sig till 

barnen och tvärt emot. Öppna förskolan som observationsplats är även passande då föräldrarna 

själva väljer att träffas tillsammans med sina barn, föräldrarna är i hela tiden i närheten av sina 

barn, delaktiga deras lek samtidigt som de samtalar med andra föräldrar. 

 

Presentation av informanter 

Jag har valt att intervjua fem föräldrar, fyra mammor och en pappa. Mina frågor har gällt likheter 

och olikheter i behandlandet av de båda könen, samtal rörande uppfostran, frihet och ansvar med 

mera. För att skydda mina informanters integritet har jag i valt att bytta ut deras namn. Jag har 

valt att kalla dem för Mårten, Rebecka, Alice, Katja och Ylva.  

Mårten är studerande, gift och är tjugoåtta år, han har tre barn, alla flickor.  

Rebecka är hemmamamma, sambo och är tjugosju år, hon har fem barn, två flickor och tre 

pojkar, två gemensamt med sin man och tre från tidigare förhållande.   

Alice arbetar, är ensamstående och är trettiofyra, har ett barn som är en pojke.  

Katja är hemmamamma, sambo och är trettiotre år, har två barn en pojke och en flicka.  

Ylva är studerande, ensamstående och är trettiosju år, hon har ett barn som är en flicka.  

Intervjusituation 

Fyra av mina intervjuer har gjorts på öppna förskolan. En har genomförts på den skola där 

informanten studerar. Jag valde att göra mina intervjuer på öppna förskolan efter som det var lätt 

för mig att hitta informanter på platsen och för att barnen leka med de andra barnen medan vi 

satt och pratade. En aspekt som jag också fann positiv var de att jag upptäckte att föräldrarna 

kände sig hemma i att prata om sina barn i denna miljö. Detta gjorde att mina intervjuer flöt på 

som ett öppet samtal, men detta kan haft en negativ påverkan liksom en positiv. Det positiva var 

att föräldrarna var öppna i sina svar och pratglada, de negativa var docka att det i vissa fall blev 

svårt för mig att följa min intervjuguide och att samtalet ibland svävade iväg. Barnens närvaro kan 

likaså ha haft en påverkan på deras svar efter som jag ibland märkte att mina informanter som jag 

intervjuade på öppna förskolan blev otåliga då samtalstiden började komma upp i mot tjugo 

minuter och de ville gå tillbaka till sina barn. Detta märkte jag inte av när jag gjorde intervjun med 

den studerande informanten på universitetet. Det hände även ibland att ljudnivån blev hög och 

att informanten blev avbruten av sina barn vilket jag som intervjuvare fick ta hänsyn till.  

Något som jag även tror kan ha haft en påverkan på intervjusituationen är det faktum att jag 

själv inte är förälder eller har någon erfarenhet av barn likaså min unga ålder, vilket kan ha 

påverkat informanternas syn på mig. Men jag har heltiden försökt att utgå ifrån att de sett mig 

som en student som utför en studie. 
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Tidigare forskning  

I det kommande stycket kommer jag att presentera de olika teorier som jag har utgått ifrån. Det 

första avsnittet kommer att handla om genus samt poststrukturalistisk teori, det senare berör 

föräldraskap och uppfostran. 

Genus och poststrukturalistisk teori 

Poststrukturalistisk teori ger bild av hur man kan förstå relationerna mellan personer och deras 

sociala värld samt hur den är uppbyggd.42 I denna sociala värld anses strukturer och processer 

vara starka, de har en förmåga till att begränsa, utforma, betvinga samt att förstärka individens 

handlande. Poststrukturalismen utgår även ifrån att jaget ständigt skapas i en pågående process, 

det vill säga att jaget inte är något färdigt eller enhetligt.43 I en värld där den vuxne mannen är 

norm blir barn definierade som ‖de andra‖, precis som på samma sätt som kvinnan är ‖den andra” i 

jämförelse med mannen. Ett barn måste både lära sig att vara en del av de vuxnas värld och att 

var utanför denna värld. Detta sker utifrån de vuxnas uppfattning om barn och hur förhållandet 

mellan vuxna och barn skall vara.44 Bronwyn Davis menar att det manliga och kvinnliga inte är 

något medfött utan är inbyggt i våra samhälliga strukturer och som en delaktig individ i dessa 

strukturer så över tar vi vetskapen om hur könet konstrueras. Genom detta lär sig barnet att 

tillskriva sig själv ett kön, som pojke eller flicka eftersom det är detta som krävs för att få en 

märkbar identitet inom ramen för den rådande sociala ordningen.45  

Joan Scotts lyfter i sin analys av genus fram flera strukturella nivåer och deras relationer mellan 

varandra då hon talar om begreppet genus. Hon menar bland annat att: ‖ Genus konstitueras i sociala 

relationer som baseras på upplevda skillnader mellan kön” och att ‖Genus är ett grundläggande sätt att 

fastställa maktrelationer”.46 Yvonne Hirdman är historiker och hennes teorier om genus visar hur 

maktaspekten är inbyggd i genussystemet samt hur det biologiskt grundade könet bör förstås 

utifrån ett socio-kulturellt sammanhang. Hon menar att det i genussystemet finns två 

genomgripande logiker dessa är hierarkin, där manen utgör normen och isärhållandet, där män 

och kvinnor bör hållas så långt i från varandra.47 

Föräldraskap och uppfostran 

Jorun Berg Slagnes menar att föreställningen om den goda modern innerfattar en kvinna som av 

naturen är skapad till att fostra och ta hand om sina barn. Denna modersideologi är infogad i det 

normsystem som råder i dagen samhälle. Fadersrollen sammankopplas och återges istället som en 

                                                 
42 Davies, Bronwyn, Hur flickor och pojkar gör kön, ( Stockholm, 2003) s. 10  
43 Davies, Bronwyn, Hur flickor och pojkar gör kön, ( Stockholm, 2003) s. 11  
44 Davies, Bronwyn, Hur flickor och pojkar gör kön, ( Stockholm, 2003) s.  15 
45 Davies, Bronwyn, Hur flickor och pojkar gör kön, ( Stockholm, 2003) s.  27 
46 Månson , Per, Moderna samhällsteorier, ( Stockholm, 2004) s. 246 
47 Månson , Per, Moderna samhällsteorier, ( Stockholm, 2004) s. 245 
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aktiv man i yrkeslivet och offentligheten.48 Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten skriver 

i boken Det moderna föräldraskapet att kravet på föräldraskap är bara inte att förstå sitt barns behov 

utan även att svara emot de krav som samhället ställer.49  De menar även att föräldraskapet för 

många föräldrar är ett medvetet val, men att det går att urskilja skillnader mellan fadern och 

modern. Männen syn på föräldraskapet lutar åt det mer naturliga, något som mer eller mindre ska 

lösa sig själv, vilket tenderar i en fostransstrategi som är mer passiv. Kvinnans tyngd ligger på den 

egna betydelsen och det egna ansvaret, en kvinna kan uppleva föräldraskapet som en fråga att 

skapa barnets framtid.50 En viktig beståndsdel i föräldraskapet är förälderns bild av ett idealbarn 

och hur detta barn skall skapas samt fostras fram. Elisabeth Beck-Grensheim menar att barnet är 

ett görbarhetsprojekt, barnet blir det som föräldrarna väljer att göra det till och har där med en 

stor inverkan på barnets individuella utveckling.51  

                                                 
48 Bäck-Wiklund, Margareta och Bergsten, Birgitta, Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i 
förändring, (Falun, 1997) s. 51-54 
49 Bäck-Wiklund, Margareta och Bergsten, Birgitta, Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i 
förändring, (Falun, 1997) s. 111 
50 Bäck-Wiklund, Margareta och Bergsten, Birgitta, Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i 
förändring, (Falun, 1997) s. 117 
51 Bäck-Wiklund, Margareta och Bergsten, Birgitta, Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i 
förändring, (Falun, 1997) s. 112-114 
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Analys 

Under mina observationer har jag studerat hur föräldrarna uppträder och samtalar gentemot sina 

barn. I detta avsnitt så kommer jag att presentera det jag har fått se under mina observationer och 

hur föräldrarna som jag har intervjuat ser på sina relationer till sina barn.  

 

Uppfostran och regler 

Jag har i mina intervjuer valt att dela upp frågorna i olika områden som till exempel hur 

föräldrarna ser på sin roll, vad de anser är viktigt i barnets fostran eller vilka skillnader som de 

menar finns i mellan de båda könen. Jag kommer i detta stycke att presentera hur mina 

informanter ser på uppfostran och regler.  

 Mina informanter anser att det är viktigt för ett barn att ha riktlinjer i livet att gå efter, en av 

mina informanter utrycker det som ”en frihet under visst ansvar”.  Bäck-Wiklund och Bergsten 

skriver att familjen idag har tre viktiga funktioner; att vara en stabilitetszon, ett intimitetsreservat 

och en avkodningscentral. Intimitetsreservat är där känslor kan uttryckas och en 

avkodningscentral är där familjen känslor förstås, rutinerna i det vardagliga hemmet skapar en 

stabilitetszon för familjen.52  När jag pratar om rutiner och regler med mina informanter menar 

de att de alla har fasta regler för vissa saker i hemmet som till exempel äta, sova och städa 

rummet. Det finns också vissa regler som är förhandlingsbara mellan förälder och barn i familjen, 

men även regler som enbart förhandlas mellan föräldrarna. En av mina informanter säger så här 

om de fasta reglerna:   

Eh, ja, alltså jag, jag tycker ju att man, man, man måste ju för barnets skull ha fasta regler, för jag 
tror ju på, eh, alltså det ger barnet mera sen, alltså, när dom blir lite större att dom förstår 
lättare vad som är rätt och fel och så där liksom och sen mycket kärlek och ja.     
 Rebecka 

Rebecka menar här att hon ser regler som något viktigt för barnets framtida inträde till 

vuxenvärlden. En av mina informanter menar att det även är viktigt att barnet inte blir förvirrat i 

vardagen utan att de har något som de kan hålla fast vid, hon menar då att det är viktigt för 

henne att stå fast vi de rutiner och regler som de har i hennes familj. Hon säger så här:  

Det är viktigt att ha regler som man står fast vid tycker jag. Och inte hoppar och säger ena 
dagen går det bra och nästa dag inte./…/ Nä så det är väl det viktigaste känner jag. Att man 
står fast vid det man har sagt från början, för jag tror barnet blir kluvet annars om man ena 
dagen säger en sak och nästa dag en annan.       Alice 

Alice pratar här om en trygghet i att veta vad som gäller och vad som händer under dagen. Katja 

menar lika så att det är viktigt med tryggheten, men hon åsyftar också att de viktigt att veta att 

barnet vet var gränsen går. Hon säger så här: 

 

                                                 
52 Bäck-Wiklund, Margareta och Bergsten, Birgitta, Det moderna föräldraskapet: en studie av familj och kön i 
förändring, (Falun, 1997) s. 111 
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Så att inte barnet testar gränser hela tiden och känner sig osäkra på grund av det utan för att nu 
vet, om vi ska äta exempelvis, då vet dom det då sitter man still och äter vid bordet då istället 
för att springa iväg och så där och, så dom vet vad som gäller.      Katja  

En av mina informanter menar att det finns en viss rädsla i att inte ha kontroll över sitt barn. Att 

det finns en rädsla i att inte veta var barnet gör eller vilka umgängeskretsar barnet hamnar i. Själv 

så relaterar hon detta till sin egen uppväxt som hade en avsaknad av regler. Så här säger hon: 

Jag har ju i och för sig mera regler för mina barn än vad jag själv hade och det känner jag väl är. 
Jag hade inga regler. Alltså i den bemärkelsen, alltså, när jag skulle vara hemma eller så. Och 
det, alltså nu så var inte jag en sån, sånt barn eller tonåring som hittade på en massa med grejer 
och så va, men om man va det så hade ju det varit väldigt farligt. Medans jag märker att min 
dotter har tendenser till att kanske va väldigt, hon gör det det folk ber henne och göra och du 
vet. Faller väldigt mycket för grupptryck och så vidare. Ehm. Bara för att ha kompisar så. Och 
där tror jag att där är regler väldigt bra, fast det gör henne tjurig idag så tror jag hon kommer se 
det som en positiv sak när hon-       Rebecka 

Hon menar att det som kanske inte är bra eller gör hennes barn irriterat kan vara något som hon 

som förälder får ta och hennes dotter som hon nämner kanske kan tacka henne för detta i 

framtiden. Jag har även samtalat informanterna om ifall de reflekterar mycket kring uppfostran. 

De menar att det inte är något som de tänker på till vardags, utan att tanken kommer upp då det 

händer något oförberett som till exempel då barnet trotsar eller att de som föräldrar måste ta ett 

större beslut. En av minna informanter säger så här om hur hon reflekterar kring uppfostran:  

 

Nej. I det dagliga så tycker jag inte att jag gör det. För att då flyter det ju på och man har ju, jag 
har faktiskt inte tid att reflektera över det för jag har så mycket att göra. Men, men alltså, det är 
klart att om nånting, man märker, man måste ta ett beslut om något slag va så är det ju klart att 
man tänker på det. Och dom gångerna som jag kanske har varit grinig och skällt på henne utan 
anledning, som jag tyckt efteråt. Då är det klart man funderar på det. Hur kommer det här att 
påverka henne senare liksom? För att jag gjorde så här och så vidare.       Ylva 

Hon menar att skuldkänslor är något som bidrar till att hon reflekterar över hur hon uppfostrar 

sitt barn. Och att hon då får en tankeställare kring hur hennes handlingar påverkar. En av mina 

informanter han säger så här när vi samtalar om uppfostran:  

 

Jag tycker att man fostrar barn till att bli, ehm, samhällsmedlemmar. Att uppfostra är att, för alla 
ska ju lära sig att tänka själva och så så att alla ska bli självständiga individer, så där då. 
Uppfostra så blir man en del av ett, av en grupp på ett annat sätt då. Jag tycker man fostrar och 
inte uppfostrar. Mårten 

Mårten menar här att man fostrar sitt barn till att bli en gruppmedlem och att man uppfostrar 

barnet till att bli en individ i samhället. 

 

Uppmärksamhet och bemötande 

Under mina observationer såg jag tidigt att det fanns en skillnad i hur de vuxna bemötte och 

uppmuntrade flickor och pojkar. Det fanns vissa handlingar hos båda könen som uppmuntrades 

olika. Exempel på detta från mina observationer är en pojke som klär ut sig till en tant med 
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kläderna från utklädningslådan. Han försöker sedan få uppmärksamhet av föräldrarna. Men det är 

inte någon som ger honom någon större uppmärksamhet, vilket leder till att han högt ropar: Jag 

är tant! Pojken tröttnar på att försöka kontakt och börjar istället att slänga ur dockan från 

dockvagnen som en flicka leker med. Först då reagerar pojkens mamma med att bli arg.  

När jag prata om hur man bemöter pojkar och flickor olika med mina informanter så svarar de 

alla att man försöker bemöta sina barn lika och rättvist, men många av dem var också väl 

medvetna om att det aldrig gick att vara helt rättvis. När jag frågar en av mina informanter om 

hur hon tycker att skillnaden märks svarar hon så här: 

 

J: Hur tycker du att den här skillnaden märks? 

I: Ja, man, ehm, är schysstare mot tjejerna och hårdare mot pojkarna. Generellt, självklart. Det 
tycker jag över lag. Att man, ja, flickor när dom ramlar och slår sig. Ohh, nej men oj vad 
hände? Och kramas och pussas. Pojkarna, ja upp och stå, det där var väl inte så farligt.   
   Katja 

 

Katja menar här att det finns en skillnad, även fast föräldrarna försöker att bemöta sina barn rätt 

visst. Likaså menar Mårten här att det finns en förutbestämd skillnad i hur vi bemöter våra barn: 

 

Det är ju det att vi är ju så inrutade i vårat, våra könsroller, även, även om man försöker väldigt 
mycket så kan man inte allting för det är så mycket som är rotat i oss så att, så att man pratar 
kanske på ett annat sätt. Det märker man ju, på olika sätt, ibland kan det va att man, man 
förklarar inte lika mycket för pojkar, för pojkar dom ska, dom ska lösa uppgifterna genom att 
tänka själva. Flickor sitter man ofta lite längre med, man sitter och förklarar mer. Flickor 
försöker, behöver inte försöka på samma sätt och så. Så att det är, det är ju skillnad. Mårten  

Mårten visar på att det inte bara finns en skillnad i hur man bemöter de olika könen utan det 

finns även en skillnad i vad man förväntar att de olika könen skall klara av. Skillnaden i 

bemötandet som de båda informanterna här pratar om märks i vilka handlingar man uppmuntrar 

barnen till. Pojken som klädde ut sig till tant blev inte uppmuntrad till att göra de och han blev 

inte heller sedd när han väl visade tydligt att det var tant han var. Under observationerna har jag 

sett många olika exempel på detta och tänkte här ta upp två. Ett exempel är när jag ser hur en 

mamma säger till in dotter: Vill du prova de vackra skorna? Skorna är prinssesskor som står på 

utklädningshyllan och detta sker utan att dottern på något sett har visat intresse för att klä ut sig, 

det är mamman som tar initiativet. Mamman plockar sedan ner skorna åt dottern så att hon kan 

prova dem och poängterar sedan att de är ypperliga för dottern. Vid ett annat tillfälle försöker en 

pappa få sin dotter att visa intresse för att åka på kavarbilen (en kavarbil är en bil i plast för 

mindre barn), men dottern ser mindre intresserad ut. Hon åker en stund, men går sedan till 

dockhörnan i stället. Man ser här hur föräldrarna uppmuntrar sina barn till olika könsspecifika 

handlingar och hur föräldrarna väljer att förstärka dessa, å ena sidan kan det ju vara så att de bara 

vill uppmuntra barnen till att va delaktiga i det lekandet som sker bland de andra barnen och att 

den könsspecifika uppmuntran är omedveten. En av mina informanter pratar om att hon vill vara 
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öppen gentemot sina barn, att de ska ha friheten att själva välja med vad och hur de vill leka. Hon 

menar att det är viktigt att se till individens behov, under vårat samtal säger hon så här:  

Fast det tror jag är individen alltså, att det kan vara så olika. Jag menar, jag har ju, det är ju ett 
antal barn va och man märker ju, det är ju så stor skillnad liksom, Nina hon är ju väldigt lugn 
och bara, från när hon var bebis liksom väldigt lugn, stillsam och så. Medans Anna, hon är ju 
tjej också, har varit en väldigt aktiv tjej och ska göra saker hela tiden och är fortfarande så och 
gärna rör på sig hela tiden. Hon är inte en sån tjej som sitter och läser som Nina.//….// Det 
ser man ju på, på Rikard då och om vi ska jämt, Jonas är ju lite svårt att jämföra eftersom han 
är döv, han kräver ju alltid lite mer, men om man ser Rikard, han är ju som Nina. Behöver inte 
göra så mycket. Han är nöjd med att sitta där och inte göra nåt speciellt liksom. Medans Jonas, 
han är ju ‖dösprallig‖ och vill leka och röra på sig och han är ju mer lik Anna i den 
bemärkelsen liksom. Så att jag tror inte, jag tror att det är mer, inte könmässigt, jag tror det är 
individgrej liksom att det är. Rebecka 

Hon menar här att de det är helt individuellt vad man har för behov, att det inte alltid behöver 

vara pojkarna som är högljudda och krävande och att det är viktigt för henne som förälder att se 

dessa behov. Här förs samtalet in på hur barnet leker och hur man uppmuntrar de till olika 

könsspecifika lekar. Hon menar att hennes barn tycker att det är lika roligt att leka med leksaker 

som är riktade till flickor som det är att leka med de leksakerna som är riktade till pojkar, men att 

hon ändå märker en skillnad. Detta menar hon kan bero på vilka utgångspunkter man har i 

hemmet. Så här säger hon när vi samtalar kring ämnet: 

Ja ja, han har ju varit så från början. Det har ju varit. Och det märker man ju alltså. Vi har ju 
haft båda leksakerna hemma så att säga va. Eftersom Anna var ju likadan, hon var nitton 
månader när han föddes, och hon hade ju dockvagnar och dockor och grejor och dom lekte ju. 
Visst han lekte med det. Eh, men han tyckte ju det var jättekul med bilar, och bollar. Det var 
liksom, det tyckte han var jättekul. Men visst, det var jättekul att leka med dockor också. Han 
har ju lekt mest utav pojkarna med dockor, och tyckte om att gå i klänningar och kjolar och 
sminka sig, och klackskor och (skratt) allt så där. Men han levde ju också med henne och mig 
ett tag där utan en manlig, eh, liksom, i närheten hela tiden liksom. Medans Jonas och Johan 
märker man ju att dom, alltså mer, vad ska man säga, maskulina på det sättet, från första 
början, än vad Rikard var. Honom såg man ju lite mer det här, eftersom han gillade klänningar 
och kjolar och han ville ju inte ha byxor och så, så såg man ju skillnader, medans skulle man 
sätta det på Johan så skulle ju han tycka det var konstigt och vilja ta av sig den direkt. Rebecka 

Hon menar att de som finns runt omkring barnet har en påverkan på hur de leker, som till 

exempel manligt inflytande som hennes första son inte fick, men de två andra hade tillgång till. 

Vilket kan ha påverkat deras lek och hur de väljer att föra sig. En av mina andra informanter 

menar dock att hon tycker att det är viktigt att påverka barnet till att välja att leka med både 

‖flick‖ och ‖pojk‖ leksaker och att försöka vara lika i bemötandet av barnen. Hon säger så här: 

Och ändå har jag försökt att va väldigt jämna, alltså, likadan i uppfostran mot båda. Alltså hon 
har lekt med bollar och bilar hemma, hon, ramlar och slår sig så säger inte, går inte jag fram 
direkt utan upp med dig och försöker att göra ingen skillnad på könen. Katja 

Katja menar här att hon vill försöka få sina barn att leka med både ‖flick‖- och ‖pojk‖ leksaker, 

men även att hon i sitt bemötande till barnet vill vara så könsneutral som möjligt. Rebecka menar 

likaså att hur man pratar om barnets lek kan ha en på verkan på hur de leker, men även att detta 

är ett av de samtals ämnen som det i kan speglas att de faktiskt är en skillnad mellan könen. Hon 

säger så här under vårat samtal: 
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 Jag tror det är generellt lika, mera att man i sånt fall pratar att dom är olika när dom leker. Det 
är det enda som är skillnaden, pojkar och flickor, man märker att dom leker annorlunda och att 
dom kanske är mer hårdhänta pojkarna kanske och leker mer hårdhänt och så. Rebecka 

Anna Sofia Lundgren skriver i boken Tre år i g att vi förväntar oss olika beteenden av olika 

biologiska kön, de vill säga föreställningar om pojkar och flickor påverkar vårt omdöme om hur 

pojkar och flickor beter sig vilket i sin tur har en betydelse för hur de använder sig av kroppen 

och rummet.53 Under observationerna har jag sett att det vissa fall har funnits en ‖självklarhet‖ i 

vad pojkar och flickor väljer att sysselsätta sig med på öppna förskolan. Pojkarna befann sig i 

större grad i till exempel kuddrummet där det gick vildare till och flickorna rörde sig oftast i de 

miljöer som var lugnare som till exempel målarrummet och kökshörnan.  

 

Rollmönster 

Kajsa Wahlströms bok Flickor, pojkar och pedagoger handlar om ett jämställdhetsprojekt inom 

förskolan i Gävle. I boken berättar hon om sina observationer, om sina möten med föräldrar 

och pedagoger. I kapitlet den bistra sanningen skriver hon att vår egen uppfostran får oss att 

omedvetet ta ifrån flickor och pojkar deras möjlighet att utveckla alla sina kompetenser och 

roller.54 En slags ‖självklarhet‖ i vad pojkar och flickor ‖ska‖ sysselsätta sig med tror jag är en 

bidragande del till vilka roller de får och tar. Wahlström skriver att det finns mönster som under 

hennes arbete på förskolorna framkom, dessa mönster bidrog till att ge barnen olika roller. I 

rollen som flicka skulle man till exempel tillgodose andras behov, leka nära de vuxna och vara 

ständigt beroende av vuxna, leka i par, ha en identitet baserad på relationer och likhet med andra 

och aldrig vara huvudpersonen, inte ens i sitt eget liv samt att visa passivitet och lydnad och inte 

ta egna initiativ.  

I rollen som pojke hade man andra förutsättningar, till exempel att leka i storgrupp, tar och 

ges rollen som ledare, tar för sig, har stark jaguppfattning, har en identitet som bygger på 

negativa kommentarer och förmaningar samt tar avstånd från allt kvinnligt och undviker 

kroppskontakt med vuxna.55 De finns vissa av dessa exempel som även jag har kunnat urskilja i 

observationerna. I många fall så leker pojkarna självständigt och i grupp, medan flickorna håller 

sig två och två eller tre och oftast mycket närmare någon förälder eller personal på öppna 

förskolan.  När jag samtalar med informanterna kring roller och hur barnen blir tilldelade dessa 

framkommer det att alla mina informanter menar att man generellt anser att det är mer okej för 

en pojke att vara hårdhänt och tuff och när det gäller flickor så väljer man oftast att tona ner. En 

av mina informanter menar att hon ibland väljer att inför sin dotter anse att killar har rätt att vara 

mer bråkiga, även fast hon ångrar att hon då målar upp en felaktig bild. Hon säger så här: 

Men det är väl i så fall det här generella liksom, som man får igenom skolan också här, att killar 
får ta mera plats. Och det märker jag att, det kan jag säga saker, det kan jag säga saker till min 
dotter som jag liksom sen tycker, men Gud vad sa jag! I stil med att, om hon kommer hem och 

                                                 
53 Lundgren ,Anna Sofia, Tre år i g: perspektiv på kropp och kön i skolan,( Stockholm, 2000) s. 54 
54 Wahlström, Kajsa, Flickor, pojkar och pedagoger: jämställdhetspedagogik i praktiken,( Kristianstad, 2005) s. 83 
55 Wahlström, Kajsa, Flickor, pojkar och pedagoger: jämställdhetspedagogik i praktiken,( Kristianstad, 2005) s. 82-83 
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säger att det är en kille som har bråkat med henne. Då kan jag säga; Ja, men dom är sådär vet 
du. Varför då? Varför ska dom få lov att vara så där liksom. Men,  i och för sig så gör det ju 
henne enkla- hennes vardag blir ju enklare i och med att hon inte behöver tänka så mycket på 
det men. Ylva 

Wahlström skriver att vuxna bidrar till att upprätthålla diskriminerande rollmönster varje gång 

som våra förväntningar får oss att behandla barnen olika. Detta är något som upprepas gång på 

gång, inte bara i hemmet utan också i skolan, på arbetet, barnavårdscentralen och till och med 

BB. Hon tar här upp ett exempel på hur normsättande inte bör gå till, men att det ofta ändå sker. 

Exemplet handlar om tre pojkar som sitter och leker på golvet med klossar. När pojkarna har 

lekt färdigt med klossarna låter de dessa ligga kvar på golvet utan att plocka i ordning efter sig. 

Då läraren säger ‖stopp ni måste plocka upp efter er!‖ så struntar pojkarna helt i detta och går 

vidare. När en flicka glömmer sin bok framme på bordet och läraren säger till henne att plocka 

undan fast hon redan är påklädd och på väg ut, så vänder flickan, går till skogränsen och tar av 

sig skorna och går in, plockar undan och går sedan ut igen för att klä på sig skor och jacka igen. 

Läraren skulle kanske här försökt ge pojkarna en större chans till att försöka ta ansvar och givit 

flickan friheten att känna att de var okej att glömma boken.56 Mårten menar att man försöker 

tysta ner flickorna mer, som exemplet jag precis tog upp så förväntar man sig att flickor ska va 

lydiga, han säger så här: 

Eh, jag tycker att ibland kan det låta som att den största skillnaden mellan pojke och flicka är 
väl att man låter ofta pojkar hållas mer och busa än vad man låter flickor göra. Flickor ska 
tystas ner mera och det är precis så som hela könsrollsystemet är uppbyggt. Mårten 

Mårten menar här precis som Wahlström skriver att det finns handlingar hos de båda könen som 

man försöker tona ner. I observationerna har jag sett att flickorna oftast blir tröstade mer 

grundligt och snabbare, medan pojkarna får höra att ‖de var ju inte så farligt‖. Men även att 

flickorna förväntas va mer lydiga och tystlåtna. Ett exempel på detta är när jag ser hur en pojke 

tar alla leksakerna från en flicka som sitter och leker på golvet, men hon sitter bara och tittar på 

när detta händer tills då föräldrarna ingriper. 

 

Att spela på sin roll 

Jag har i intervjuerna talat om hur skillnaden mellan könen märks. Som tidigare nämnts 

funderade jag på ifall fanns situationer då barnen var medvetna om hur de uppfattades och ifall 

detta ledde till att de utnyttjade dessa situationer. En av mina informanter säger så här angående 

bemötande av flickor och pojkar:  

Det är nog också lite olika, för den jag umgicks med här på Blåsippan när jag gick då från 
början, hon har ju en tjej och vi är nog precis lika dana mot våra barn. Det är inget dalt så där. 
Jag tycker inte om att dalta, visst, slår han sig rejält så är det klart jag tröstar honom och det gör 
jag ju men jag är samtidigt så här att, nej men upp igen, liksom. Det går över. Jag vill inte hålla 
på och pjoska för jag tror att det försämrar för barnet om man är för klemig med dom. Man 

                                                 
56 Wahlström, Kajsa, Flickor, pojkar och pedagoger: jämställdhetspedagogik i praktiken,( Kristianstad, 2005) s. 33-36 
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måste ju lära sig, dom måste ju lära sig att klara lite också. Så att i det läget, men i vissa fall ser 
man ju att en del är nog mer fjantiga med tjejer så än vad dom är med killar. Man förväntar sig 
nog att killar ska tåla mer än tjejer. Alice  

Här menar min informant att hon försöker vara hård men rättviss mot sitt barn då hon anser att 

detta kan ge barnet självständighet, men samtidigt så på pekar hon att hon har sett en skillnad i 

hur hon ser och behandlar sin son mot hur föräldrar med döttrar bemöter sitt barn då det 

kommer till att bli tröstad i en situation då barnet har slagit sig. En av informanterna menar att 

just att gråta kan för hennes barn bli ett sätt att få uppmärksamhet. Katja säger så här: ”Ja, eller 

gråter för hon vet att då kommer mamma eller pappa.” Hon anser här i sitt uttalande att hennes dotter är 

väl medveten om sin handling och hur detta påverkar föräldrarnas bemötande av henne. 

 

Slutdiskussion 

Min studie har utgått ifrån hur föräldrar svarar på sina barns handlingar i en specifik miljö, 

sålunda en öppen förskola och hur dessa föräldrar reagerar på barnets handlingar. Jag har valt att 

i min analys till grund utgå ifrån fältobservationer för att kunna belysa dessa handlingar som 

påverkar barnet. Jag har parallellt med mina observationer presentera de intervjuer som jag har 

genomfört för att föräldrarnas syn på barnets agerande skulle framkomma. I intervjumaterialet 

har jag kunnat urskilja en obeslutsamhet i hur föräldrarna valde att framställa sig själva, i motsats 

till det som jag sett under observationerna detta var det mest påtagligt då vi talde om 

händelser/relationer och handlingar relaterade till könsroller. Om jag går tillbaka till händelsen 

med pojken som klädde ut sig till tant så ser jag tydligt hur skillnaden i bemötandet av flickor 

respektive pojkar kan te sig. När han sökte uppmärksamhet i sitt val av tillvägagångssätt brast 

hans försök, när jag sedan följer händelseförloppet och ser pojkens kommande handling tar han 

till ett drastiskt tillvägagångssätt genom att avbryta en av flickornas lek. Det är då han får 

uppmärksamhet utav föräldern. Denna händelse visar mig hur genussystemet kan avfärga sig 

även i lekens värld och bli en del i barnets identitetsskapande i relation till föräldrar och 

lekkamrater. Dessa handlingar och relationer som jag har presenterat reflekterar även föräldrarnas 

sätt att förhålla sig till sitt barn som till exempel en av mödrarnas uppmuntran till sin dotter att 

klä ut sig till prinsessa. En annan viktig aspekt är pojkarnas frihet och flickornas bundenhet. 

Pojkarnas frihet ligger i att de har en större distans till sina föräldrar när de leker, de har även ett 

större spelrum när det gäller vad som är accepterat av dem, har rätt till att bråka och skrika. 

Flickorna håller sig närmare varandra och även närmare föräldern, de tystas lätt ner om de blir 

bullriga eller bråkiga och de får oftast mjukare och intensivare tröst än pojkarna om de slår sig. 

Jag har även kunnat urskilja att dessa barn är väl medvetna om sin könsroll och hur de blir 

behandlade på olika sätt. Dessa skillnader i bemötandet av könet har jag uppfattat att 

informanterna är väl medvetna om. Många av dem är av åsikten att de försöker vara rättvisa, men 

de flesta av dem menar att det inte går att vara helt rättvis och jämställd i förhållande till exempel 

kön och syskonskap. Man kan tycka att det är fel att ett barn i så tidig ålder skall tvingas in i en 

roll som antingen pojke eller flicka, antingen överordnad eller underordnad, ett barn skall ju har 
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rätt till att bara vara likvärdigt. En av mina informanter, Mårten sa under vårt samtal:  ”Jag tror ju 

att man gör det mesta för sitt barns skull. Så att jag tror inte att det spelar nån roll om man är, om man är 

mamma eller pappa.” Jag tror att Mårsten har rätt i detta, alla föräldrar vill sina barn väl och rätt 

utifrån sin egen uppfattning. Den omedvetna påverkan som könsrollsnormerna har på barnets 

identitetsskapande kan ju inte föräldern i fråga ta helt ansvar för, de påverkas ju av samma 

samhällsnorm som alla vi andra.   
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En studie om förskolebarns förhållande till genus 

Författare Elin Schönning 

Inledning 

‖Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskola skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller./…/ Förskolan skall sträva efter att varje barn 
utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk 
bakgrund och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.‖57  

Ovanstående är ett utdrag ur Läroplanen för förskolan. Läroplanen för förskolan är utformad av 

kunniga inom utbildningsområdet och innehåller en hel del krav och målsättningar som har med 

jämställdhet och alla barns lika värde att göra. Som framgår av citatet menar de som utformat 

läroplanen att förväntningar och krav som ställs på barnen bidrar till att forma deras 

uppfattningar om kvinnligt och manligt. Hillevi Lenz Taguchi, genusforskare på Lärarhögskolan i 

Stockholm, talar om synliggörandet av normer och tankar som styr människors handlande, som 

grundläggande för att motverka stereotypa könsroller. Ett synliggörande av skeenden i 

förskolemiljön kan därför enligt hennes tankar ses som första steget i utvecklingen mot en mer 

jämställd förskola.58  

Mitt eget intresse för barns relation till genus och de hinder och möjligheter som det kan 

medföra att vara flicka respektive pojke i en svensk förskola idag har gjort att jag valt att fokusera 

detta kapitel på just förskolebarn. Ambitionen med min föreliggande studie var att ta reda på hur 

barn på en utvald förskoleavdelning i en mellanstor svensk stad influerades av möjligheter och 

hinder i förskolemiljön såväl som av samhällets olika ideal. Det centrala i detta kapitel är därför 

förskolebarns förhållningssätt till olika genusaspekter som kommit till uttryck i studerade 

vardagssituationer och under intervjuer med barn i mitt valda fältområde. 

 

Syfte 

Syftet med detta kapitel är att belysa hur förskolebarn från mitt fältområde diskuterat och 

utforskat frågor som har med genus att göra. Då miljön på förskolan har varit central för min 

studie avser jag belysa hur denna utformats och vilka möjligheter respektive hinder som har 

kunnat uppkomma i denna när det gäller barns utforskande och förhandlingar av olika 

genusmöjligheter/hinder. Med miljön avser jag dels den fysiska miljön, det vill säga 

rumsutformning, och framförallt den del av miljön som handlar om pedagogers förhållningssätt 

                                                 
57 Utdrag ur; Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Punkt 1 och 2.  

58 Lenz Taguchi, Hillevi, In på bara benet (Stockholm, 2004) 
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till barn och det synsätt som råder mellan barnen och mellan dem vuxna.59 En central del av 

studien har varit just interaktionen mellan barnen samt den mellan barnen och pedagogerna på 

förskolan. Som en del av mitt intervjuarbete valde jag att använda sagoläsning som metod för att 

djupare kunna studera barnens förhållningssätt till genusaspekter och deras olika utsagor. Syftet 

med de sagoböcker jag valt för läsning med barnen var att genom dessa kunna utforska vilka 

hinder respektive möjligheter barnen såg i givna situationer och om det i deras föreställningsvärld 

gick att utmana traditionella könsroller.  

 Frågeställningar 

 

- På vilka sätt kan den interaktion som sker i förskolemiljön ha betydelse för barnens förståelse kring 

genusaspekter?  

 

- Vad händer med barnens tankar vid läsningen av böcker som på något sätt lyfter fram 

genusmöjligheter/hinder kring kvinnlighet, manlighet, styrka och svaghet?  

 

- Hur tänker barnen kring genus och föreställningar om normer som rör genus? 

  

Utgångspunkter och tidigare forskning 

Även om jag använt grundad teori som metod och därmed inte haft för avsikt att styra mitt 

datainsamlade material i en viss riktning efter tidigare teorier,60 ser jag det som betydelsefullt att 

lite kortfattat förklara användningen och min för förståelse av begreppen genus och jämställdhet. 

Begreppet genus utgör en stor del av mitt syfte och jag ser det som viktigt att påpeka att det finns 

vissa grundläggande antaganden som inryms inom detta begrepp och att jag använt mig av några 

av dessa för att tolka mina data från observationer och intervjuer med barnen. 

Genus och jämställdhet 

Själva begreppet genus uppkom först på 1960-talet och användes då av läkare och psykiatriker när 

de konstaterade att en patients genusidentitet inte stämde överens med dennes biologiska kön. 

Det har dock, enligt Lenz Taguchi länge varit viktigt för kvinnorörelsen att kunna 

begreppsliggöra en skillnad mellan det som man trott varit biologiskt kön och vad som ansetts 

vara socialt konstruerat i kvinnlighet och manlighet, det vill säga genus.61  Lenz Taguchi talar om 

ett asymmetriskt maktförhållande mellan manligt och kvinnligt som grunden för ett patriarkalt 

samhälle, det vill säga ett samhälle där så kallade manliga egenskaper värderas högre än de som 

                                                 
59 Lenz Taguchi, Hillevi, Varför pedagogisk dokumentation? (Stockholm, 2000), s. 10 
60 Guvå & Hylander, Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) 
61  Lenz Taguchi, Hillevi, In på bara benet (Stockholm, 2004), s. 38-39 
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anses som kvinnliga. Hon menar att detta maktförhållande bygger på egenskaper som är 

motpoler av varandra och där den ena gruppens egenskaper värderas högre än den andra.62 Detta 

maktförhållande bygger på något som Lenz Taguchi kallar för en essentialistisk tankefigur, det vill 

säga föreställningar som hänvisar till en essens eller kärna av egenskaper hos varje individ som är 

naturgivna och kopplade till ett biologiskt kön.63 Exempel på konsekvenser som detta 

asymmetriska maktförhållande, enligt Lenz Taguchi har lett till är att kvinnor ansetts vara svagare 

och kopplats samman med sin kropp, underkastad naturen på grund av den barnalstrande 

förmågan. Manlighet har däremot förknippats med styrka, intellekt och kunskap vilket har gjort 

att männen har fått en framträdande position inom yrken som legat utanför hemmets sfär.64 

Eftersom kvinnlighet och manlighet ansetts vara så olika har även flickor och pojkar uppfostrats 

olika. Antagandet om att kvinnor och män har naturligt olika sociala egenskaper och olika 

intellekt är dock något som genusforskare och feminister brukar förhålla sig kritiska till. Många 

hävdar snarare att kvinnor och män blir olika eftersom de har olika normer och ramar att förhålla 

sig till eftersom dessa normer är kopplade till ett asymmetriskt maktförhållande och de motsatta 

egenskaper som kvinnor och män antas ha.65 Förutsättningen för att kunna möjliggöra att flickor 

och pojkar får samma handlingsutrymme i förskolan och därmed uppnå jämställdhet, kan med 

andra ord sägas vara att försöka motarbeta ett tänkande som utgår ifrån att flickor och pojkar är 

naturligt olika. Begreppet jämställdhet kan därför ses som direkt kopplat till genusbegreppet. 

Inom detta kapitel kommer mitt fokus att helt ligga på begreppet genus och inte jämställdhet 

eftersom min forskning syftat till att synliggöra tankar och förhållningssätt snarare än att direkt 

åstadkomma ökad jämställdhet i mitt forskningsområde.  

Metod och fält 

Undersökningsområdet som jag har valt är en förskoleavdelning med barn i åldrarna 3-5 år i en 

mellanstor stad i Sverige. Anledningen till att jag valt att studera just barn i förskolemiljön är att 

jag tycker att dessa befinner sig i en intressant miljö. Barnen möter under sin förskoleperiod i 

tidig ålder en institution med vuxna och andra barn utanför hemmets väggar. Dessa interaktiva 

möten har jag som forskare funnit intresseväckande då flexibiliteten som funnits i lärandet och 

utforskandet hos barnen blandats med de givna ramar och förhållningssätt som kan råda på en 

förskoleavdelning både från barns och från pedagogers håll. Förskolan jag valt är belägen i ett 

höghusområde i en ganska central del av en medelstor svensk stad. Två tredjedelar av 

förskoleavdelningens 22 barn är flickor.  

Runt förskolan finns en ganska rymlig uteplats med kulle, gungor, sandlåda, lekhus, gräsplan, 

träd och buskar. Invändigt består avdelningen av tre större utrymmen och flera mindre rum. Det 

första som möter besökaren som kommer in är tamburen där alla barn har ett eget hyllutrymme 

för ytterkläder. Fortsätter man sedan in möts man, förutom tvättutrymme och toalett, av ett 

                                                 
62 Lenz Taguchi, Hillevi, In på bara benet (Stockholm, 2004), s. 30-31 
63 Lenz Taguchi, Hillevi, In på bara benet (Stockholm, 2004), s. 30 
64 Lenz Taguchi, Hillevi, In på bara benet (Stockholm, 2004), s. 30 
65 Lenz Taguchi, Hillevi, In på bara benet (Stockholm, 2004) 
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öppet utrymme bestående av bland annat soffa, piano (ej tillgängligt för barn), ett runt bord och 

leksaker. Rummet har blå gardiner med fåglar på och i fönstren finns gröna, stora, välskötta 

växter. Materialet som finns tillgängligt för barnen i rummet är bland annat: en tågbana, traktorer, 

lastbilar, små bilar, en låda med hårda lekdjur, lego o s v. I en hylla bredvid soffan finns 

sagoböcker vilka dock är placerade på en sådan nivå att barnen måste fråga en vuxen för att få tag 

på dem. Till detta första öppna utrymme gränsar även två mindre rum varav det ena, som 

förskolläraren och min intervjuinformant Ullrika, benämner som rörelserummet. Det är ett tomt 

rum som saknar möbler eller leksaker. Rummet har vita väggar och en grön bård i ögonhöjd för 

barnen, gardinerna är blåa och har fruktmotiv. Ullrika berättar att rummet används för samling, 

danslekar och andra rörelselekar. Det finns därför en musikanläggning i ett skåp som dock är låst. 

Parallellt med rörelserummet finns ett litet rum som Ullrika kallar familjerum eller rolleksrum. 

Detta rum är gult med en blå blommig board i mitten. Rummet inger för mig en hemtrevlig, 

nästan lite lantlig atmosfär och det står en stor soffa längs med ena väggen. Det finns även en 

docksäng, rosa dockvagn, dockor, utklädningskläder, fransiga, glittriga kjolar och rosa, guldiga 

tyger är det som hänger framme. På väggen hänger det tavlor med motiv av Nalle Puh, teckningar 

i olika färger som barnen har ritat och en bild på havet. Detta rum används enligt Ullrika av både 

flickor och pojkar, dock mestadels flickor. Det används för olika typer av rollekar som ofta är 

kopplade till familj- eller prinsesslekar. Innanför det första öppna utrymmet finns ett till större 

rum med matbord, klätterstolar anpassade för barnen och olika typer av material. Det finns bland 

annat papper, kritor, färgpennor, sytråd, spel och tidningar för urklipp. Saxar, tejp och en 

häftapparat finns också i rummet men inte i barnvänlig höjd. På väggen finns olika målningar 

som barnen har gjort, bland annat ett tema med en nyckelpigemall som barnen färg lagt på olika 

sätt. Det finns även flaggor, bokstäver och ett motiv med barnens namn och födelsedagar.  

Innanför detta rum finns köket som också används som matrum. Härinne sitter det nästan 

alltid en pedagog med och rummet används för pyssel och arbete i smågrupper. Det finns även 

ett större materielrum dit barnen dock inte har tillträde själva utan måste ta med sig en vuxen och 

önska saker. Sedan finns en korridor där det första rummet är ateljén som Ullrika talar om som 

sitt favoritrum, här finns papper, penslar, målarfärg, både vattenfärg och färg i burk. Rummet är 

ganska litet och som mest kan det vistas åtta barn i rummet, antalet barn bestäms av pedagogerna 

och barnen måste klarar av att vara lugna tillsammans för att vistas därinne. På väggarna som är 

av fönsterglas finns träd målade i olika färger, troligen årstidsfärger. Det finns även hyllor där 

barnen kan lägga sina färdiga eller ofärdiga saker. Detta rum används även för aktiviteter med 

bland annat pärlor.  

Nästa rum som ligger parallellt med ateljén är ett legorum. I jämnhöjd med barnen finns lådor 

med stort lego och på en hylla långt upp finns lego med små bitar. Ullrika berättar att detta rum 

både används av pojkar och flickor och att barnen leker blandat med varandra, hon tillägger dock 

att det kanske lite oftare är pojkar som leker där. Det finns även ett samtalsrum som används för 

bland annat läsvila och utvecklingssamtal med barnens föräldrar eller om det är några pedagoger 

som behöver prata ostört om något.  
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Presentation av informanterna 

Inför intervjuerna med barnen tog jag hänsyn till pedagogernas-, föräldrarnas- och självklart även 

barnens egna medgivanden66. Eftersom det var få av pojkarnas föräldrar som gav medgivande om 

att låta sina barn intervjuas blev könsfördelningen av de intervjuade barnen ojämn. Fem av de sex 

intervjuinformanterna bland barnen är därför flickor. De flesta av barnen på förskolan bor i 

närliggande höghusområde. Barnen var alla fem år vid första intervjutillfället. Jag kommer att 

använda fingerade namn på barnen. Dessa namn är; Mikaela, David, Johanna, Lisa, Amelia och 

Klara. Barnen har intervjuats två och två, David och Amelia har jag intervjuat två gånger men då 

tillsammans med olika kamrater.  

Den pedagog jag har fått intervjua är Ullrika. Hon har arbetat med barn i åldrarna upp till nio 

år sedan 1979 vilket innebär tjugosju år. Under denna tid har hon hunnit tjänstgöra både som 

lärare i skolan, fritidspedagog och som förskollärare. På denna förskola är hon dock ganska ny 

och började arbeta här i höstas, det vill säga hösten 2005. Förutom barnen hon arbetar med i sitt 

yrke har hon även sex egna barn.  

Mötet med förskolan och barnen 

När jag hade bestämt mig för att jag skulle använda mig av förskolebarn som informanter till min 

studie om barn och genus var den stora frågan hur jag skulle få tag på ett fält, det vill säga en 

förskola som var öppen för att ta emot en universitetsstudent. Jag skickade ut mail till några olika 

skolor/förskolor och fick svar från en rektor på en skola som i sin tur pratade med en av 

pedagogerna på den aktuella förskoleavdelningen som jag hade för avsikt att studera. Denna 

person blev en av mina kontaktpersoner genom vilken jag kunde bestämma tider för mina första 

observationstillfällen och senare också för intervjuer. Martyn Hammersley och Paul Atkinson 

diskuterar begreppen gatekeepers och sponsors som kan översättas med grindvakt och sponsorer.67 

För min del kan man säga att rektorn på skolan fungerade som en grindvakt som gav mig 

tillåtelse att komma in i fältet. Nästa person som vi kan kalla för Anna som arbetade på 

avdelningen, släppte in mig på förskolan och gav mig därmed kontakt med övriga pedagoger och 

barnen på förskolan. Hon kan därmed ses som en sponsor. Betydelsen av de olika grindvakterna 

och sponsorerna kan ses som avgörande för att kunna göra en etnografisk studie.68 Utan dessa 

personers intresse för min studie och kontakten med dessa hade jag inte kunnat få tillgång till så 

pass konkret information som jag fick. Jag hade kanske inte heller blivit insläppt på ett lika 

välvilligt och betydande sätt för min studie.  

Att komma till en ny avdelning på en förskola är något jag har upplevt vid ett flertal gånger 

tidigare, genom studier på lärarprogrammet och som barnskötarvikarie. Dock blir upplevelsen 

aldrig riktigt den samma och jag upplever det som att det råder en specifik kultur på varje enskild 

förskola och avdelning. En självklar del av min forskning på förskolan blev därför att lära känna 

                                                 
66 Se vidare nedan under rubrik ―Etiska aspekter‖ 
67 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul, Ethnography (New York, 2005) 
68 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul, Ethnography (New York, 2005)  
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den kultur eller sociala ordning som rådde just på denna förskoleavdelning. Eftersom jag kom in 

som en ny vuxen på avdelningen uppfattade jag mig som populär bland barnen som ständigt ville 

ha min uppmärksamhet och berätta saker för mig.  

För mig ledde den rörlighet som fanns på förskolan och min roll som forskare till att jag 

ständigt var tvungen att fundera på hur jag skulle förhålla mig till barnen och pedagogerna. Jag 

kom fram till att det var viktigt att jag markerade att jag inte var någon av fröknarna men att jag 

inte heller skulle vara för hård och avståndstagande mot barnen. Genom tidigare erfarenheter av 

arbete med barn vet jag att barn ofta kan vara känsliga för hur de blir behandlade av nya 

personer. Barnen kunde komma till mig och berätta saker men om de behövde hjälp med något 

försökte jag oftast hänvisa till någon av pedagogerna. Det hände dock även att pedagogerna bad 

mig om hjälp med att assistera barnen vid exempelvis påklädning, vilket jag mestadels såg som en 

fördel eftersom jag hoppades kunna skapa en god relation till barnen. 

Etiska aspekter 

Ett av de största problemen ur etisk synpunkt var att mina informanter var så pass unga.     

Bente Gullveig Alver och Örjan Öyen talar om vikten av informerat samtycke, att det hör till god 

sed att informera dem som studeras om syftet med studien. De som studeras bör få relevant 

information för att kunna ges grund för att besluta sig för att ge eller inte ge sitt samtycke.69 

Eftersom mina informanter är minderåriga var det föräldrarna som skulle ge sitt godkännande. 

När jag diskuterade detta tillsammans med pedagogerna kom vi fram till att det inför 

observationerna räckte med att jag lämnade information till föräldrarna samt en möjlighet att säga 

nej till att deras barn ska observeras. Jag var därför noggrann med att ge föräldrarna ordentligt 

med information om syftet med studien och deras frivilliga deltagande i form av lappar som jag 

placerade på barnens hyllor. I informationen talade jag också om att deras barn kommer att vara 

helt anonyma och att jag skulle använda fingerade namn på de barn som deltog i intervjuerna. 

Föräldrarna hade också tid på sig att fundera på om de ville godkänna eller neka till att deras barn 

skulle få intervjuas. För observationerna tog jag enbart med de barn vars föräldrar inte nekat till 

deras deltagande och för intervjuerna tog jag enbart med de barn vars föräldrar godkänt deras 

medgivande. Det var få föräldrar som nekade till att deras barn skulle observeras men de 

skeenden som var runt omkring de barn vars föräldrar nekade till att de skulle observeras har jag 

valt att utelämna från min studie.  

Alver och Öyen diskuterar även de risker för skadeverkningar för individer och grupper som 

kan uppkomma. De menar att man måste skilja mellan den objektivt påvisbara skadan och den 

subjektivt upplevda reella eller potentiella skadan. Det kan handla om att en person eller grupp 

känner sig kritiserad, missförstådd, uthängd eller stigmatiserad.70 Detta eventuella problem har 

varit viktigt för mig att fundera över både vad gäller intervjuer och observationer. För att inte 

någon skulle riskera att känna sig kränkt eller utelämnad av min studie har jag hela tiden försökt 
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vara öppen med vad jag gör för något och hur mitt material kommer att användas. Det är även 

viktigt för mig att tydliggöra att jag inte avser kritisera eller ifrågasätta de personer som ingått i 

min studie. Mitt intresse har enbart legat i att förhålla mig kritiskt till de föreställningar om genus 

som funnits på förskolan för att kunna analysera och synliggöra dessa.   

Observationer 

Jag började mina observationer med att komma till förskolan under tre förmiddagar och försöka 

anteckna allt jag såg, även om dessa saker inte omedelbart gav mig en koppling till mitt 

fokusområde. Min tanke var att på så sätt kunna skapa frågeställningar som skulle kunna ligga till 

grund för forskningen och hjälpa mig att utforma och klargöra mitt syfte. Jag har därmed använt 

mig av det tänkande som finns i Grundad teori då man genom en teoretisk urvalsmetod enligt 

Gunilla Guvå och Ingrid Hylander väljer att gå ut så öppet som möjligt för att få fram intressanta 

frågeställningar att jobba vidare med.71 Sedan försökte jag följande period återkomma till 

förskolan regelbundet något tillfälle varje vecka. Eftersom jag under mina observationstillfällen 

funnits med i olika aktiviteter på förskolan och interagerat med de människor jag studerat kan 

mina observationer enligt Magnus Öhlander kallas för deltagande observationer.72 

Observationerna menar han på detta vis även blir en kroppslig upplevelse då forskaren gör 

liknande erfarenheter som de som studeras. Han poängterar dock att man aldrig kan utgå ifrån att 

människors erfarenheter eller upplevelser är desamma eller ens liknar varandra men att dessa för 

forskarens del kan leda fram till intervjufrågor och hjälpa till att analysera materialet.73 Min avsikt 

med de deltagande observationerna var just att väcka frågor om mitt syfte på fältet och som 

Guvå och Hylander talar om, få idéer om vad som kan vara väsentligt att belysa.74 En av 

kategorierna jag fått fram var rollförhandlande där jag satte in koder som handlade vem som skulle 

bestämma och diskussioner barnen hade om exempelvis tuffhet. Denna ledde till att jag började 

fundera på hur jag skulle kunna gå vidare och utforska detta och samtidigt få med den spontanitet 

och öppenhet jag upptäckt hos barnen. Jag ville få med barnens idéer och diskussioner som rörde 

genusförhandlandet på ett så naturligt sätt som möjligt under intervjuerna. En annan av 

kategorierna visade att barnen, främst flickor var väldigt intresserade av olika utseendeattiraljer. För 

att få en bredare uppfattning om barnens uppfattningar om genus studerade jag därför barnens 

kläder (både kläderna hemifrån och i olika utklädningslekar) hur de förhöll sig till varandra och 

hur de vuxna förhöll sig till barnen.  

Intervjuer 

Det fanns som sagt mycket i mina kategorier från observationerna som jag ville studera vidare 

genom att intervjua barnen. Jag funderade en hel del på hur jag skulle kunna göra detta på bästa 
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sätt. Eftersom jag redan från början hade för avsikt att intervjua förskolebarn var jag ganska klar 

med att jag måste använda en intervjumetod som barnen både kunde känna sig trygga med och 

blev inspirerade av. Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson beskriver 

intervjusituationer med barn som de studerat och där pedagogen hela tiden försökt utgå ifrån 

barnens egna ‖värld‖ och hur de förstår ett visst fenomen utifrån denna.75 Jag förstod att jag 

måste hitta något som barnen var intresserade av och kände igen när jag skulle göra mina 

intervjuer med dem. Genom observationerna hade jag fått en inblick i barnens vardag och vad de 

brukade diskutera och förhandla om med varandra.  

Jag behövde dels bestämma mig för om jag skulle göra enskilda intervjuer med barnen, 

gruppintervjuer eller på något sätt kombinera dessa metoder och även vilket material jag skulle 

använda för att fånga barnens uppmärksamhet. För att få bättre inblick i hur jag skulle kunna 

kommunicera med barnen använde mig av Doverborg och Pramling Samuelsson bok,76 om hur 

man på bästa sätt ställer intervjufrågor till barn. De menar att man i en gruppintervju får chansen 

att se hur barnen påverkar varandra och hur det väcks nya frågor. I en enskild intervju menar de 

att man kan få reda på hur ett enskilt barn tänker om ett visst fenomen men att det kan finnas 

etiska problem med att intervjua enskilda barn eftersom de kan känna sig utsatta och utelämnade 

på det sättet.77 Jag insåg att den bästa metoden för min del antagligen var att intervjua flera barn 

samtidigt eftersom jag inte på något sätt ville att barnen skulle känna sig kränkta eller utsatta. 

Dessutom tänkte jag att det är svårare att fånga barnens tankar om de inte har någon jämnårig att 

bolla sina tankar och sin förståelse av ett visst fenomen tillsammans med. Jag ville ju också se hur 

barnen påverkade varandra eftersom min utgångspunkt ändå var att föreställningar om genus 

skapas socialt, det vill säga mellan individer och inte enskilt och separat, i detta fall från 

förskolemiljön. Jag valde därför, i samspråk med pedagogerna på förskolan, att jag skulle 

intervjua barnen två och två.  

Sagoböcker som intervjumaterial 

För att få förslag till material för barnintervjuer kontaktade jag ett ombud på Jämo. Denna person 

skickade mig en intressant C-uppsats där Anneli Frelin, en student från Lärarprogrammet i 

Uppsala använt sig av just sagoläsning som metod för att få reda på elevers tankar om genus.78 

För henne var det inte aktuellt med högläsning eftersom eleverna gick i sjätte klass och kunde läsa 

själva. Studien var dock ändå intressant just eftersom den väckte så många tvetydliga reaktioner 

hos eleverna. Dessutom verkade den synliggöra elevernas egen förståelse av genus och 

könsstereotypa roller eftersom Frelin använde sig av en bok som vände på stereotypa 
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könsroller.79 Denna studie gav mig därför inspiration att försöka hitta böcker där det finns något 

som kunde ses som bekant för barnen och något som vänder på det könsstereotypa eller 

synliggör detta.  

Resuméer av böckerna som valdes som stimulimaterial 

För så gör prinsessor,80 var den första boken som introducerades för barnen. Den är skriven och 

illustrerad av Per Gustafsson. Boken visar hela tiden en och samma prinsessa men är skriven i 

plural, alltså om prinsessor och efter varje sak som det berättats om att prinsessor gör, så står det; 

för så gör prinsessor. Boken börjar med att visa en blond prinsessa som ligger i sängen och får 

frukost innehållande prinsesstårta, jordgubbar, kakor och smultron. Det mesta runt omkring 

henne, förutom kronan, verkar vara rosa. Sedan är det dags att välja klänning, skor, smycken 

krona och så vidare. Garderoben med klänningar verkar vara oändlig, likaså skohyllan och 

smyckeaskarna. Prinsessan på bilden borstar sedan håret och det står att det måste vara exakt 

tusen tag, varken mer eller mindre. På nästföljande sidor får man se att prinsessan på bilden 

inviger broar och döper båtar (inte efter sig själv utan hon är där som förrättare). Det står sedan 

att det händer att prinsessor kopplar av med lite ishockey, man får se henne på bild spelande i 

rosa shorts och rosa tröja. De tacklar alltid hårdast står det, och man ser hur alla stora killar faller 

som käglor runt omkring henne och att hon stolt håller upp en vinnarpokal. Sedan blir äventyret 

bara hårdare och hårdare. Det berättas om hur prinsessor när de är på resa måste rädda en hel by 

från farliga rövare. Genom att fäktas gör de rövarna så rädda att de flyr. Självklart dyker det också 

alltid upp en drake, som prinsessor lyckas överlista och besegra, trots att de kan vara riktigt 

besvärliga att tas med. Till slut står det att om prinsessorna har tur kanske de råkar rädda en kung 

eller en snygg prins som de kan gifta sig med.  

Mitt intresse för just barnens reaktioner på denna bok var stark eftersom jag märkt att barnen, 

framförallt flickor, var mycket fascinerade av att klä ut sig till prinsessor, att tala om utseende, 

smink och så vidare men då ofta imiterade en glittrig och söt prinsesstil. 

Pappan som växte fast på sin stol 81 är skriven av Ulf Ryberg och illustrerad av Sonja Härdin. 

Huvudpersonen i boken är en pappa som är så lat att han till sist fastnar i stolen som han 

tillbringar den mesta av sin tid i, trots att han har fyra barn, villa, tomt och ett hushåll som måste 

skötas. Hela berättelsen är skriven i rimform. Man får se på bilderna hur mamman sliter som ett 

djur för att hinna allt medan pappan bara sitter i sin stol och talar om vilken mat och vilka 

godsaker han vill ha. Mamman gör allt i hushållet, även sådana sysslor som traditionellt ofta 

betraktats som manliga det vill säga gräsklippning, gräva upp potatis i landet, svampplockning o s 
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v. Dessutom får hon bära alla tunga matkassar från affären, medan pappan endast bär på sin stol 

som han suttit på medan frun har handlat. Han blir bara större och större och en dag när han 

sitter och slöar framför TV:n med sina bullar och kaffe märker han att det börjar klämma i baken 

och stolen har plötsligt fastnat som en rot på hans rumpa. Alla i familjen försöker hjälpa honom 

att få av stolen, en bekant till pappan kommer även dit och försöker såga av stolen, men den 

växer bara ut igen. Detta gör att pappan till slut blir så frustrerad av situationen att han kommer 

till insikt och lovar frun och barnen att han aldrig mer ska vara lat, om bara stolen försvinner 

snabbt. Han går upp klockan fyra på morgonen och drar med de sömndruckna barnen ut för att 

spela fotboll. Sedan lagar han frukost och borstar tänderna på barnen och bakar en sockerkaka till 

frun och ger henne kaffe på sängen. Efter ett par dagar vaknar han mitt i natten av att stolen 

håller på att lossna från stjärten och det slutar medan att pappan springer ut i trädgården för att 

hoppa bock eftersom han är så glad över att han kan röra sig igen. Mamman hugger sönder 

stolen med en yxa och sagan slutar med att hela familjen grillar korv tillsammans.      

Det intressanta med denna bok är hur den skildras ur barnens perspektiv där pappans lathet 

inte bara drabbar mamman utan även verkar göra barnen ledsna eftersom pappan inte vill göra 

något annat än att sitta ner och äta. Genom den boken ville jag få reda på hur barnen såg på den 

traditionella bilden där mamman är den som sköter allt hushållsarbete. Dessutom ger boken en 

bild av den dubbelhet som kan ses i dagens samhälle där det finns ideal som lockar till en allt mer 

stillasittande kultur och samtidigt öppnar vägar för kvinnlig karriär vilket kan leda till 

dubbelarbete för kvinnor. Eftersom barnen på förskolan ofta lekte olika rollekar där mamma- 

och papparollerna är framträdande tänkte jag att det kunde vara intressant att få veta vad det är 

för tankar om föräldraskap som kan ligga bakom deras handlande i dessa lekar. Dessa två böcker 

tillsammans tänkte jag kunde fungera som komplement till varandra eftersom de kunde ge mig en 

bild av barnens möjlighetstänkande ifråga om genus.     

Om intervjuerna 

Under intervjuerna, oftast som ingång, ställde jag även frågor om vad barnen brukade göra på 

förskolan, vilka de lekte med och hur de uppfattade olika situationer med andra barn. Jag 

försökte få reda på hur barnen tänkte om flickor och pojkar, om de såg skillnader, vilka i så fall 

och vilka de helst ville leka med och varför. De flesta barnen var lätta att intervjua på så sätt att 

de svarade utförligt på mina frågor samtidigt som de med inspiration av varandra ofta började 

prata om andra saker än det jag frågat om. Detta ledde till att stämningen mellan barnen lätt 

kunde bli häktiskt och tävlingsinriktad då båda ville vara med och svara och blev entusiasmerade 

av situationen och varandra. Eftersom jag ville skapa ett demokratiskt samtalsklimat som skulle 

ge alla barnen lika stor rätt att prata och alla berättelser samma värde var jag ofta tvungen att 

påminna barnen om att det nu var den andras tur att berätta och att barnen måste vara tysta när 

den andra pratar.  

Under sagoläsningen blev det ofta så att barnen kom med spontana reaktioner under 

läsningens gång. Dessa reaktioner ledde vidare till samtal om bokens innehåll som hade 

kopplingar till barnens vardag. Ofta behövde jag bara ställa några få följdfrågor medan barnen 
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samtalade med varandra om hur de uppfattade olika händelser i boken, om deras egna pappor, 

mammor, situationer på förskolan, intressen och så vidare. Jag försökte då mest fungera som en 

utmanare av barnens tankar genom att ställa frågor om andra möjliga synsätt och vinklar på ett 

problemområde eller situation.  

Sammanlagt gjorde jag fem intervjuer varav fyra stycken med två barn i varje och en med 

pedagogen Ullrika. Intervjun med Ullrika ville jag ha för att få ett vuxenperspektiv utifrån en 

pedagogs synvinkel på förskoleverksamheten och barnen. Till Ullrika ställde jag därför frågor om 

hur hon tänkte kring olika genusaspekter, verksamheten på förskolan och vilket samtalsklimat 

som rådde i personalgruppen avseende genusfrågor. Skillnaden var stor i att intervjua Ullrika 

jämfört med barnen. Hon verkade inte helt bekväm med situationen då hon blev inspelad på 

minidisk. Barnen var det förhållandevis lätt att avleda från bandspelare/minidisken som jag 

använde men det märktes att Ullrika fick svårare för att hålla ett öppet samtal med minidisken på. 

Jag har därför även dokumenterat det jag frågat och samtalat med henne om både före och efter 

intervjutillfället.  

Metoddiskussion  

Arbetet med metoden grundad teori som min studie bygger på innebar för min del ett ständigt 

omprövande arbetssätt. Jag började min studie med att försöka gå ut förutsättningslöst och 

observera allt som hände på förskolan för att på så sätt kunna formulera frågeställningar och 

tydligare fokusområde för mitt syfte. Genom observationerna och intervjuerna fick jag fram 

indikatorer inom mitt problemområde som ledde fram till de koder som jag sedan sorterade in 

under olika kategorier.82 Från början hade jag ingen aning om vad dessa kategorier skulle kunna 

leda fram till, jag märkte dock att de gav mig en hel del nya frågeställningar. Dessa ledde till 

funderingar över hur jag kunde gå vidare i min studie för att få svar på de frågor som väckts. 

Exempel på intressanta fenomen jag fått fram var; rollförhandling, tuffhet, flickklubbar, prinsess- och 

utseendeintresse. Koderna som gav upphov till dessa kategorier kom huvudsakligen från barnens 

spontana lekar och diskussioner.  

Från början hade jag svårt för att se samband mellan kategorierna vilket ledde till att jag hade 

många kategorier med liknande koder. Dessa ledde till de tre teman som jag valde ut för 

intervjuer med barnen nämligen; två sagoböcker varav en annorlunda prinsessbok, en bok om 

rollfördelning i hemmet och ett tema med frågor om barnens vardag på förskolan. Efter intervjuerna 

upplevde jag först koderna och kategorierna som ännu mer förvirrande och abstrakta än tidigare. 

Eftersom intervjuerna hade tre teman insåg jag dock att jag var tvungen att gå igenom varje 

enskild intervju för sig och därigenom få fram kategorier som passade till just de indikatorer och 

koder som den aktuella intervjun gett upphov till. Kategorierna från de olika intervjuerna liknade 

till stor del varandra samtidigt som dessa innehöll koder som inte gick att sätta i direkt relation till 

kategorierna i de andra intervjuerna. När jag hade kodat alla intervjuer hade jag därför fått fram 
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en mängd liknande kategorier vilket gjorde att det gällde att hitta samband mellan de olika 

kategorierna för att få en helhetsbild av intervjuerna. Detta var en lång process som krävde att jag 

försökte se vilken relation som fanns mellan de olika kategorierna. Ofta hände det att jag flyttade 

på koder flera gånger som kunde höra hemma under olika kategorier. Detta ledde till att jag fick 

anledning att fundera över om jag kunde flytta samman flera koder från olika kategorier och hitta 

en mer passande benämning på en ny kategori. Efterhand ledde denna process för min del till att 

kategorierna fick mer liv och gav mig ökad tilltro till mitt material. Problemställningar som jag 

tidigare bara upplevt att jag nosat på blev mer konkreta när jag såg att det fanns en relation 

mellan koderna, det vill säga de utsagor som barnen gett.  

  

Analys 

Jag har valt att dela upp analysen i detta kapitel i två olika delar. Den ena beskriver förskolemiljön 

och kopplar samman observationer som jag har gjort på förskolan med de intervjusvar jag har 

fått från barnen och förskolläraren Ullrika. Den andra delen behandlar vilka reaktioner böckerna 

jag läst för barnen givit och de utsagor som barnen gett. Med första delen avser jag att ge en bild 

av vilka genusfrågor jag stött på i förskolemiljön och med andra delen avser jag att belysa de olika 

fenomen som jag funnit intressanta under sagoläsningsdelen under intervjuerna med barnen. 

Efter dessa två delar kommer en slutdiskussion som utgår ifrån de upptäckter jag gjort i båda 

analysdelarna. Som jag tidigare nämnt i metodavsnittet intervjuades barnen parvis. Följande var 

paren under intervjuerna; David och Mikaela, Amelia och Klara, Johanna och Lisa samt Amelia 

och David.  

Första analysdelen; Förskolemiljön 

Det första jag möttes av när jag kom till förskolan för att observera barnen var att några flickor 

kom emot mig och berättade för mig om fina kläder som de hade hemma, prinsesskläderna som 

fanns på förskolan, smink och ridning. Rösterna gick i falsett och de verkade nästan tävla om att 

få berätta för mig om de gulligaste och finaste sakerna. Alla pratade ivrigt i munnen på varandra 

och verkade mycket angelägna om att få berätta saker för mig. Jag visste inte om de tänkte att jag 

borde vara intresserad av dessa saker eftersom jag själv var kvinna så att detta skulle vara bästa 

sättet att inleda ett samtal med mig. Eller om det var så att de trodde att jag förväntade mig att 

dem skulle vara intresserade av dessa saker och att de därför ville bekräfta den bilden. Hur det 

egentligen var kan jag inte heller svara på efter min studie. Vad jag genom min studie av barn på 

förskolan däremot fått erfara är dock att genus är långt mer komplicerat än att flickor bara 

intresserar sig för söta och gulliga saker och pojkar motsatsen. Tvärtom har ett av de mest 

framträdande fenomenen jag upptäckt hos barnen på förskolan varit deras ständiga förhandlande 

om olika roller och material.  
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Att förhandla och bestämma 

Jag började efter att ha gjort några observationer fundera lite mer på vad som hände i lekarna och 

vilka relationer det fanns mellan barnen, vilka det var som bestämde och vilka egenskaper det var 

som gjorde att någon fick bestämma. Detta gjorde att jag märkte att olika barn av olika 

anledningar tilldelades och tilldelade sig själva olika roller. Det verkade inte bara röra genus utan 

också aspekter som etnicitet verkade spela en viss roll. Utländska barn verkade ha svårare för att 

få sin vilja igenom, en flicka exempelvis som hade ett annat modersmål än svenska hade enligt 

Ullrikas tolkning svårt för att göra sin röst hörd eftersom hon inte behärskade svenska lika bra 

som de andra barnen. Detta gjorde att hon slog de andra barnen när hon inte fick sin vilja igenom 

vilket ledde till att de andra barnen inte ville ha henne med i lekarna. För henne och för andra 

barn som på något sätt hade andra uttryckssätt än majoriteten verkade det vara svårare att få vara 

med i lekar på samma villkor som de som hade de mest framträdande rollerna och fick 

bestämma. Detta verkade bero på att ett av de viktigaste skeendena i leken var, som jag tog upp 

under ovanstående stycke, förhandlandet om vad det var som skulle hända och hur leken skulle 

fortsätta. Det var ofta flickor som hade framträdande roller i familjelekarna men även pojkarna 

kunde få vara med och bestämma, speciellt om de var pappor, storebröder eller liknande. 

Flickornas framträdande roller kan ha berott på att det var flickor som nästan alltid hade 

mammarollen och att denna roll hade hög status bland barnen i den leken. Det kan även ha varit 

för att det var ett flickgäng som startat leken eller helt enkelt för att det fanns färre pojkar på 

förskolan. Manliga roller som verkade ha hög status var storebror och pappa och dessa pojkar var 

också med och bestämde leken tillsammans med mamman och eventuella stora systrar. De pojkar 

och andra barn som kom sent in i leken eller som betedde sig på annat sätt än de barn som 

bestämde ville att de skulle göra verkade tilldelas roller som någon form av bifigur, som en hund 

eller dylikt.  

Uppdelning mellan flickor och pojkar 

Detta med att vissa pojkar av dem som bestämde tilldelades bifigurer när de var med och lekte 

bekräftades av Johanna och Lisa under intervjun. De sa först att pojkarna inte fick vara med i 

leken eftersom de bara förstörde. När jag sa att jag sett att de lekt tillsammans med pojkar så höll 

de med om att pojkar ibland var med och lekte, men att det då var de själva som bestämde 

eftersom de sa att pojkarna bara förstörde annars. 

 

Lisa; Dom får vara hundar eller katt. Hund eller katt. 

Johanna; El.. eller pappa, Ja vi bestämmer lekarna, annars, annars.. 

Lisa; Annars skulle dom bara förstöra allt som vi har gjort, flikar Lisa in.  

 

Ju mer de pratar om det desto mer upprörda blir de och är efter ett tag så ilskna att de nästan 

skriker. 
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Lisa; Ja när vi vill göra som vi vill. Nä.. när dom vill va mä då säjer vi bara nej, då vill int, då 
vill int, då vill inte vi att dom ska va mä.  

Johanna; Nej men då förstör dom allt, 

Lisa; Då förstör dom helt! Då stökar dom ner allt! 

 

Även Amelia och Klara talar om särskilda tjejklubbar och relationen mellan flickor och pojkar som 

könsuppdelad och i deras intervju framstår också bestämmanderollen som väldigt viktig men 

denna verkar vara flytande och beroende på vem som utsetts till domare. De talar mestadels om 

tjejklubbarna och killklubbarna med något hemlighetsfullt och spännande i rösten men är också de 

tydliga med att säga att killarna inte får vara med i deras klubb. ”Därför.. vi, det är gans.. killarna retar 

oss å så där.. å följer efter oss‖ säger Klara. Amelia säger då; ”Å det tycker inte vi är roligt. Så vi säger till 

fröken istället”.  

Amelia och Klara verkar inte bli lika upprörda av att prata om pojkarna som Johanna och Lisa. 

Tonen i deras och röster samt deras sätt att resonera kring ämnet ger mig tolkningen att de, under 

intervjun, intar ett mer distansierat förhållningssätt till de konflikter som kan upptså på förskolan 

och relationen mellan flickor och pojkar.  

Davids perspektiv på flick- och pojkuppdelning 

Ett lite annat perspektiv på skeendet framträder när jag frågar David om vilka han brukar leka 

med. När han endast har räknat upp pojknamn frågar jag om han också brukar leka med 

flickorna. Då säger David först; ”Uääh” och rynkar på näsan och skrattar. När jag frågar varför 

han inte brukar leka med flickor säger han först; ”Därföööör” och låter som att han inte vill svara 

mer på det. Mikaela protesterar och säger att hon visst vill leka med honom men detta verkar inte 

David höra. Han säger istället klagande; ”Dom vill inte leka med mej” och när jag frågar om han vill 

leka med dom så säger han så här med vädjande röst; ”Me dom gör inte när jag frågar allihopaa..”, 

”/../vill du leka med mej, kan du leka med, kan du leka med mej, kan du leka med mej”.  Jag frågar honom 

om de vill leka samma saker och han svarar; ”Nääej dom vill inte leka med mej” och låter och 

irriterad. Jag frågar vad dom vill leka med och han svarar; ”Tjejerna baraaaa.”  Den upplevelse av 

situationen som David framhåller är alltså att han inte får vara med när flickorna leker även om 

han tycker att han frågar snällt flera gånger. Flickorna däremot verkar säga nej eftersom de har 

uppfattningen att pojkarna bara förstör när dem är med. 

Undantag av pojkar som förstör ignoreras av Johanna och Lisa 

När jag frågar Johanna och Lisa om verkligen alla pojkar är sådana som de har sagt som förstör 

så svarar båda ”nästan” och Lisa säger; ”Alla utom Oskar. Och David/…/”. Sedan börjar Lisa istället 

prata om Kristian som båda menar jämt brukade slänga ner allt på golvet och sedan säga att 

flickorna måste städa upp allt. Johanna och Lisa låter väldigt upprörda och uppehåller sig vid 
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irritationen över detta och lämnar det faktum som just kommit fram om att det inte var riktigt så 

illa att alla pojkar verkligen förstör. Efter en stund kommer det dock fram genom Lisa att även 

när två andra barn, Lina och Daniel, alltså en flicka och en pojke hade varit i dockis så hade det 

blivit så stökigt att fröken hade fått säga till. Detta är dock inte heller något som de uppehåller sig 

vid utan fortsätter prata om Kristian och Lisa säger upprört; ”Å Kristian, när han, när vi skulle 

hoppa, Katarina och jag då kastad.. då skulle Kristian boxa oss och, och så skulle han slänga en vagn på oss”.  

Det går med andra ord att konstatera att även om Johanna och Lisa framhåller just David som 

ett exempel på ett undantag bland pojkar som inte förstör så är hans upplevelse att han ändå inte 

får vara med för att han är pojke. Det verkar på Johannas och Lisas berättelse som att det inte 

spelar lika stor roll att det finns pojkar som inte förstör som att det finns pojkar som faktiskt gör 

det. För de verkar det vara det faktum att det finns pojkar som förstör som gör att de bestämmer 

sig för att inga pojkar får vara med. Även om det också finns flickor som kan stöka ner och måste 

ha frökens tillsägelse för att plocka upp så verkar det vara värre när en pojke gör samma sak. 

Flickorna verkar förvänta sig att pojkarna ska förstöra bara för att de är just pojkar.  

Samband mellan pedagogers förhållningssätt och flickors förväntningar 

För Johanna och Lisa verkar det negativa med pojkar ligga just i att de tycker att pojkar förstör 

och är för vilda ibland. Det verkar även vara denna uppfattning som gör att David upplever att 

han inte får vara med flickorna. Under intervjun med Ullrika framgår det att hon upplever att det 

även finns en uppdelning mellan flickor och pojkar från vissa pedagogers håll som verkar bygga 

på föreställningar om typiska egenskaper för flickigt och pojkigt eller kvinnligt och manligt. Ett 

exempel på konsekvenser som detta medför är enligt henne att de regler som finns för 

Barbidockorna är att de endast är till för femåringarna och då, enligt dessa pedagoger, 

företrädesvis flickor. Detta eftersom leken med Barbidockor kräver en försiktighet som pojkar 

och de mindre barnen inte anses behärska. Kanske finns även föreställningar om att docklekar är 

till för flickor och att pojkar därmed förväntas leka med andra saker? Ullrika är dock kritisk till 

dessa typer av antaganden och säger;  

/…/sen märkte jag själv att det fanns en pojke som var fem år som var väldigt intresserad av å 
leka med det här å han lekte minst lika försiktigt om inte ännu försiktigare med Barbi och det 
gillar han verkligen. Å det får han göra. Jag tycker att alla leksaker ska vara tillgängliga för alla 
barn oavsett ålder å kön å är det ett litet barn så tycker jag att den vuxne i så fall ska sitta med 
och leka. Ullrika.  

Av Ullrikas berättelse framgår även att det genusmedvetna arbetet på förskolan påverkas negativt 

genom att det finns vissa generationsskillnader i vilken benägenhet pedagogerna har att arbeta 

genusmedvetet. Äldre personer har enligt henne ibland en vilja hålla fast vid mer traditionella 

könsroller utan att, som hon säger, vara medvetna om det. Kanske beror detta på skillnader i hur 

pedagogernas ser på sig själva och vilken relation pedagogerna har till barnen.  
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Könsnormer och pojkar som förstörare 

Av de ovanstående berättelserna där flickor och pedagoger skildrar pojkarna som mer benägna 

att förstöra och mindre försiktiga än flickorna skulle det kunna gå att urskilja en röd tråd. Denna 

tråd går mellan vissa pedagogers föreställningar om pojkar, flickornas benägenhet att vilja stänga 

ute pojkar från lekarna och Davids upplevelse av att känna sig utestängd från flickornas lekar. 

Det motstånd och den ovilja David först visar upp inför att leka med flickorna när han rynkar på 

näsan, skrattar och säger ”uäääh” kanske lätt kan tolkas som att han föraktar flickorna och ser ner 

på dem. Jag tror dock att en mer rimlig tolkning av hans reaktion skulle vara att det är ett uttryck 

för det utanförskap som han känner gentemot flickorna. Han beskriver ju att han leker med 

flickor om det inte finns några pojkar på förskolan. Eftersom det finns många fler flickor än 

pojkar är det rimligt att tänka sig att det ibland skulle kunna vara lättare att hitta en flickkamrat att 

leka med än pojkkamrat. Om denna flicka och hennes kompisar har en uppfattning om att det 

inte går att leka med pojkar eftersom de bara förstör minskar urvalet av möjliga lekkamrater ännu 

mer för David och de andra pojkarna.  

Bråkighet som en möjlig protest mot lekens ramar 

Det jag sett under observationerna är att både pojkar och flickor som inte verkar få vara med och 

bestämma i lekar blir mer vilda och därför tenderar att uppfattas som bråkiga och förstörare. Det 

vissa pojkar, dem som inte ville inordna sig inom lekens ramar, verkade göra för att få bestämma 

i dessa lekar var att antingen vara riktigt busiga hundar, katter eller vad de nu var för något så att 

de andra till slut tröttnade. Eller annars att komma på någon helt annan figur som de ville vara, 

till exempel spindelmannen, som många barn verkade se upp till (både flickor och pojkar). Ofta 

hände det även att ett mindre gäng pojkar gick ihop och lekte tillsammans (jag hörde också ofta 

pedagoger uppmuntra ‖grabbarna‖ till att leka tillsammans) och då var det mer vilda lekar som 

gällde. Rollerna inom dessa lekar kunde skifta mellan olika slags seriefilmshjältar, lejon eller 

monster. Även här var förhandlandet en central del men det skedde ofta samtidigt med olika 

ljudeffekter som dssssch, dsssch, och fäktning eller brottning. I dessa lekar höll sig pojkarna i 

leken oftast på avstånd både från pedagoger och från övriga barn, gärna uppe på berget eller 

bakom några buskar. När jag försökte komma närmare för att höra vad de sa för något sprang de 

iväg någon annanstans och markerade att de inte ville bli störda eller sedda. Det var ofta när flera 

pojkar lekte tillsammans som en del flickor klagade på att de retades och förstörde, både inomhus 

och utomhus. Vissa pojkars bråkighet och tendens att förstöra saker kan också ha ett samband 

med de ideal som Ullrika under intervjun talade om att pojkar ofta vill eftersträva. Dessa menar 

hon finns i media och gör att pojkarna vill vara tuffa och macho.  

Ullrika om förskolebarn och ideal 

Ullrika berättar under intervjun om att de skillnader hon ser hos barnen är att pojkarna oftare vill 

leka med traditionellt kallade pojkleksaker, som bilar och lego medan flickorna något mer ägnar 

sig åt omhändertagande lekar, i rollekar. Hon menar dock att barnens möjligheter att få prova 
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olika saker utan att deras könstillhörighet ska stå i vägen påverkas helt och hållet av de vuxnas 

förhållningssätt. Själv uppmuntrar hon flickorna till att försöka själva om någonting går sönder 

och pojkarna till att leka rollekar där de kan vara mammor eller prinsessor. Hon talar också om 

vissa förändringar som hon skulle vilja göra på förskolan för att öppna upp för blandade lekar 

mellan flickor och pojkar. En annan viktig påverkansfaktor som hon talar om när det gäller barn 

och genusnormer är massmedia och då framförallt TV med dockusåpor och melodifestivalen. Hon 

menar dock även att äldre barn runt omkring och övriga vuxna i deras omgivning påverkar barnen. 

Detta leder enligt henne till att barnen härmar olika ideal vilket leder till att flickorna blir 

sångartister och vickar på höfterna, har eleganta kläder, make- up och så vidare. Pojkarna tar även 

de enligt henne efter ideal som framställs i massmedia vilket gör att de blir macho och tuffa. Under 

mina observationer har jag också sett en stark skillnad i hur flickor och pojkar på förskolan klär 

sig. De kläder som flickorna har på sig är ofta kjolar, eller klänningar med strumpbyxor eller 

glittriga, tunna, toppar i olika pastellfärger. Pojkarna däremot har nästan uteslutande kläder i 

mörkare färger förutom vitt som de ibland har på t-shirtar. Färgerna är röda, gröna, blå eller 

svarta och materialet är ofta tjockare än flickornas tunna toppar. Ullrika menar att en fälla som 

det är lätt att hamna i, som förskollärare, är att kommentera när flickorna får nya kläder eller skor 

men glömma bort pojkarna. Till dessa kommentarer menar hon att det även är lätt hänt att man 

ger en värdering på kläderna på flickornas utseende som att de är söta eller fina. Ullrika försöker 

därför själv att inte säga något alls, varken till flickorna eller pojkarna när de får nya kläder för att 

undvika dessa skillnader. Jag frågar även Ullrika vad hon tror att det är som gör att det är så 

många av barnen och då särskilt flickor på förskolan, som intresserar sig för prinsesslekar. Hon 

svarar att hon tror att det beror på att det finns något magiskt i det som blir något annat i 

förhållandet till det vardagliga som barnen kan drömma sig bort till.  

Andra analysdelen; Sagoläsning 

I samband med läsningen av prinsessagan och boken med pappan som fastnade i stolen var  

reaktionerna blandade och går ofta att tolka som motstridiga. David som var den enda pojken jag 

fått tillåtelse att intervjua, visade mestadels på ett starkt och uttalat ointresse för mina frågor om 

läsningen under båda intervjuerna som han var med på. Han gav dock vissa spontana reaktioner 

som jag funnit intressanta. Ett begrepp som jag kommer att använda mig av är förväntade 

prinsessegenskaper. Med detta begrepp avser jag den bild barnen verkar ha av hur en riktig prinsessa 

ska vara. Denna bild går att koppla samman med de lekar som barnen haft på förskolan där 

utseendeattiraljer som klänningar, höga skor, smink, färgen rosa och glitter verkar vara typiska för 

prinsesslekar. Barnen kopplade även samman prinsessornas förväntade egenskaper med de 

egenskaper som finns i de sagor som barnen läst om prinsessor där prinsessors liv, enligt barnens 

redogörelser mest verkar kretsa kring utseende och giftermål.  

Barnens utsagor i samband med läsningen av prinsessagan 

Det var ibland var svårt att få David att svara på frågor om böckerna men han engagerade sig på 

visst sätt betydligt mer i prinsessboken än i boken med pappan som fastnade i stolen även om 
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han hela tiden verkade uttråkad. Han reagerade mycket mot hur prinsessor beskrevs i sagan och 

var bestämd med att dem inte brukar vara så i verkligheten. David hade också svårt för att tänka 

sig att prinsessor kunde leka och sa först att dem inte leker något alls. När jag frågade honom 

igen sa han uttråkad och med hånfull röst; ”Näe dom leker bara med docker”. Davids reaktioner var 

dock inte helt olika de reaktioner som flickorna visade upp mot prinsessan. Alla flickor utom 

Mikaela visade sig, genom spontana reaktioner under och efter läsningen, ha svårt för att tänka 

sig att prinsessor kunde vara modiga och starka. Mikaela uppehöll sig mestadels vid prinsessans 

kläder och olika saker runtomkring själva sagan. Hennes föga intresse för själva sagan kan dock 

ha berott på att hon och David var de första att intervjuas och att hon dessutom var den enda 

flickan som inte intervjuades med en annan flicka. Kanske var hon inte heller så van vid att 

behöva lyssna vid högläsning utan mer van vid att rikta in sig på bilderna. Efteråt visade hon sig 

också, till skillnad från de andra barnen, helt okritisk till prinsessans mod och styrka, vilket kan ha 

berott på att hon inte såg några motsättningar i detta. Alla flickor visade sig också imponerade när 

prinsessan vann i ishockey och även när hon var modig och räddade folk. David lät också både 

förvånad och imponerad när han utbrast ”Nä hon vann”. Flera flickor lät stolta på rösten när de 

konstaterade att prinsessan hade tacklat ner alla killar i ishockeyn. David ställde också en hel del 

frågor om vad det var prinsessan gjorde men verkade hela tiden ganska skeptisk. Flickornas 

(utom Mikaelas) skepticism mot prinsessan och hennes egenskaper fanns också där hela tiden 

men framkom mestadels längre in i sagan och efteråt när jag ställde frågor om deras bild av 

prinsessor stämde överens med sagan. David verkade dock skeptisk mot sagan redan innan jag 

hade börjat läsa den. Alla flickor däremot reagerade mycket positivt över att det var just en 

prinsessbok. Kanske kände de sig från början bekanta med att läsa en rosa bok som handlade om 

prinsessor eftersom de trodde att de visste vad de kunde förvänta sig av boken? Det verkar i så 

fall som om de sedan mer och mer kom att märka att dessa förväntningar inte stämde med 

bokens innehåll. Under sagoläsningens gång var deras reaktioner mest att de verkade imponerade 

men förvånade över det prinsessan gjorde. Ju längre in i sagan jag kom och desto fler egenskaper 

som inte höll sig inom den ram av förväntade prinsessegenskaper barnen hade desto mer 

skeptiska och besvikna verkade de bli. Samtidigt blandades dessa reaktioner med de imponerade 

uttryck som flickorna gav om prinsessans modiga prestationer. Flickorna verkade med andra ord 

ganska osäkra på hur de skulle förhålla sig till den illustrerade prinsessan och hennes för de, 

oväntade egenskaper.  

 

Motstånd och identifikation 

En intressant reaktion i intervjun med David och Mikaela var hur Mikaela hela tiden identifierade 

sig med prinsessan och när hon i slutet, när prinsessan gifte sig med en prins sa att hon var 

prinsessan. David däremot sa inte att han var prinsen utan draken, men en snäll drake. Detta kan 

ha berott på hans tydligt upplevda motstånd mot sagoläsningen och det prinsessaktiga som helhet 

och att han därför tyckte att draken mer symboliserade hans egen ställning i sammanhanget. 

Kanske kände han sig inte hemma med de attribut han förknippade med prinsessagor där 
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giftermål med prinsar ofta brukar vara centrala skeenden. Det går kanske att se hans 

ställningstagande som en slags protest mot detta medan Mikaela köpte alltihopa och därför kunde 

och ville identifiera sig med prinsessan. En annan möjlighet kan ha varit att hans skepticism mot 

själva sagan och att det som inte var typiskt prinsessaktigt skapade ett motstånd hos honom 

eftersom han inte kände igen sig i det. Kanske tyckte han då att drakens figur var mer 

igenkännbar och därmed lättare att identifiera sig med.  

 

Tuff och modig eller gullig och fin 

Även Amelia, Klara och Johanna och Lisa verkade hela tiden sätta det prinsessan gjorde i relation 

till sig själva. De intresserade sig mycket för vad prinsessan gjorde och varför hon valde vissa 

kläder, smycken och så vidare och vilka dem själva skulle ha valt. Attributen som flickorna 

kommenterade var dock inte alltid de förväntade prinsessegenskaperna. De kommenterade 

istället saker som prinsessans döskallering, som var den enda ringen på bilden utan blommor, 

hjärtan eller något annat gulligt på. Eller prinsessans svärd när hon fäktades med rövarna och 

tämjde draken. Samtidigt var det mycket i det prinsessaktiga som intresserade flickorna, som 

vilken av alla hennes olika rosa klänningar hon skulle välja eller hur hon borstade sitt hår.  

När jag samtalade med barnen om boken med prinssessor och prinsessor i allmänhet märktes 

det att alla barnen utom Mikaela hade tydliga ramar för vad de tyckte och vad de inte tyckte att 

prinsessor kunde och inte kunde göra. Klara berättade att hon gillar tuffa grejer och när jag frågar 

om vilka grejer det är som är tuffa så säger hon att; ”Kläder ska va tuffa”, ”Ja och så ska d.. mm 

döskallar va tuffa”. Jag frågar då om prinsessor är tuffa och Klara svarar bestämt; ”Nej!” och 

skrattar. När jag frågar varför de inte är tuffa så säger hon; ”Därför dom är mest gulliga å fina” och 

jag undrar om dem inte kan vara tuffa samtidigt som de är gulliga och fina men det tycker varken 

Amelia eller Klara att de kan.  

Som jag tidigare nämnt hade också barnen svårt för att koppla samman prinsessegenskaper 

med modighet och styrka. Klara säger så här när hon och Amelia berättar vad de tyckte om 

boken; ”/…/för prinsessor brukar inte va så, så modiga” Amelia berättar att de brukar gifta sig och 

Klara säger; ”Direkt . När jag undrar vad prinsessorna gör när de är små så säger Amelia att de 

bara leker med sina leksaker då och att det är prinsessaker, och så plockar de blommor, fyller hon 

i. Båda verkar också övertygade om att prinsessor inte kan rädda någon som har råkat illa ut. 

Amelia säger ; ”Det gör bara heja Bamse, han är jättestark”. Klara håller med; ”Dom brukar inte göra så. 

För jag har.. man har väl aldrig sett nån prinsessa springa ut och rädda folk?!” Även Johanna och Lisa är 

skeptiska till att prinsessor skulle kunna vara modiga och starka.  

 

Johanna; Nää därför dom brukar alltid ramla ner å sånt  

Lisa; Och dö när drakarna ringer dom, Nä men dom här vanliga prinsessor ... som... är inte 
som.. prinsessor är inte starka! 
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Istället för att prinsessorna ska rädda prinsarna, som det var i den här boken, så tycker de att det 

är prinsarna som ska rädda prinsessorna. Jag undrar varför det är prinsarna som ska vara de som 

räddar och båda menar att det är för att dem alltid gör så och hänvisar till bland annat den kända 

sagan Törnrosa. Båda verkar tycka att jag är lite knäpp när jag föreslår att prinsessan skulle vara 

den som räddar någon. De låter bestämda och låter som om de tycker att detta är något som det 

inte går att ändra på. Det de istället pratar om att prinsessor gör är att de gifter sig och håller på 

med saker som har med deras utseende att göra. När jag frågar Johanna och Lisa om vad 

prinsessor leker med så svarar de båda; ‖Barbi”. Jag frågar då om de leker med något annat, till 

exempel bilar och Lisa skrattar och säger bestämt ”Näää!” Johanna skrattar också högt men säger 

efter en stund ”Nej, bara prinsessbil”. Jag frågar då om de kan leka med lastbilar och båda verkar 

tycka att jag är helknäpp som föreslår det och Lisa säger bestämt att lastbilar är till för pojkar. Inte 

heller de själva kan tänka sig att leka med lastbilar eller med lego berättar de men däremot med 

tågbanan som finns på förskolan.  

Det går alltså att se att de här flickorna dels kopplar samman prinsessorna i sagan med 

prinsessor i verkligheten och även med sig själva. De har också svårt för att tänka sig att 

prinsessor skulle kunna göra något annat än att bry sig om sitt utseende, leka prinsesslekar när de 

är små och gifta sig. Egenskaper som mod, styrka och tuffhet verkar inte höra hemma i barnens 

uppfattning om prinsessors möjliga sätt att vara på.  

Barnens utsagor i samband med läsningen av sagan med pappan 

och stolen 

Under läsningen av berättelsen med pappan som fastnar i stolen reagerar Lisa starkt och 

protesterar flera gånger redan i början av boken mot att mamman måste göra allt. Efter ett tag 

verkar det som om hon fått nog och utbrister högt; ”Men NÄÄE! Pappan får göra nåt mä!”. 

Johanna som intervjuades tillsammans med Lisa reagerar inte lika mycket men relaterar precis 

som Lisa till sig själv, sin egen familj och hennes framtida man, eller pojke som hon säger. Om 

honom säger hon; ”Min pojke ska vara jättesnäll ska jag säga åt honom”. Klara reagerar också mot 

orättvisan mot mamman och att hon får bära allt medan Amelia reagerar mot att pappan inte 

lyssnar på barnen och därför tycker att han är busig (en egenskap som egentligen mest verkar 

värderas som positiv av barnen). 

 

Egenskaper hos vuxna 

Barnens reaktioner vid läsningen av sagan med pappan var mycket blandade och på flera sätt 

intressanta. Alla barn utom David reagerar på något sätt från början mot pappans lathet men 

reaktionerna växlar mellan att vara protesterande till att de tycker att pappan är rolig eller busig. 

Johanna, Lisa, Amelia och Klara drar också paralleller till fäder/män i deras egna närhet. Johanna 

och Lisa tjuter av skratt när de berättar om vad Johannas låstas pappa, Kalle har gjort med dem.  

 



 47 

Lisa; Ibland så/…/ så gör så säger Kalle att han ska ta alla bullarna. 

Johanna; He, jaa som när vi skulle äta bullar så sa han så här: kom nu med alla bullarna åt mig.  

Lisa; Erik åt upp nästan alla.  

Johanna; Å vet du, sen bärde han mej.. 

Lisa;  ..å mej.  

Johanna; Han bärde oss på samma gång!  

Lisa; Vi fick va upp å ner, fyller Lisa i och säger sedan; Han är så knäpp. 

 

Istället för att reagera med ilska mot att låtsaspappan tog nästan alla bullarna verkar Johanna och 

Lisa enbart se något humoristiskt i Kalles beteende. Det verkar som om flickorna beundrar 

låtsaspappans knäppa beteende. Även Klara och Amelia berättar om situationer med sina egna 

pappor och när jag precis läst om att pappan i sagan fastnat i stolen säger Klara;  

 

‖Vet du vad min pappa brukar säga till mej? Är du tung i baken?‖, ‖/…/det är när han tänker 
bära mej‖, ‖Då känner han att jag är mycket tyngre så säger han så‖, ‖Han skoja lite mä mej‖. 
Klara 

 

Just humor verkar vara en egenskap som flickorna värdesätter hos pappor/män. Alla flickorna 

säger efter läsningen när jag frågar om vad de tyckte om pappan att han var rolig. När jag frågar 

om vad de tyckte om mamman så säger Lisa; ”Att, att bara hon fick göra allt, så tyckte jag att pappan 

mä skulle göra nåt”. Varken Klara, Amelia eller David verkar se något negativt i pappans beteende 

efter sagans slut. Klara säger istället om mamman att hon verkade snäll. Jag frågar då Amelia och 

Klara om alla mammor är så snälla och Amelia säger att nästan alla är det. Klara säger att hon 

tycker att hennes mamma är snäll också, jättesnäll. När jag frågar under Amelia och Davids 

intervju hur de tycker att en bra pappa ska vara så säger Amelia; ”Eh glad”, och att; ”Han kan 

gunga”. Men när jag frågar om den pappan lagar mat och bakar så säger hon; ”Nääe”, ”Det gör bara 

tjejer”, ”För dom kan det för dom har gjort det i många år”. Det går att se en koppling mellan de 

egenskaper som Amelia och Klara beskriver hos sina egna föräldrar med deras reaktioner på 

pappan och mamman i sagan och hur de uppfattar att en bra pappa ska vara och hur mammor 

brukar vara. Båda hänvisar under intervjun, precis som Johanna och Lisa till berättelser där deras 

egna pappor har sagt eller gjort roliga saker. Samtidigt skildras mammorna som de som står för 

det mesta hushållsarbetet medan papporna/männen gör andra saker som barnen beskriver som 

”knäppa”, ”busiga” och ”roliga”. Dessa berättelser kopplar barnen själva samman med det som 

händer i sagan och de roller som finns där (innan pappan ändrar sig och börjar göra saker).   
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Slutdiskussion 

Barnens spontana och skarpa reflektioner över olika vardagliga och mindre vardagliga situationer 

och skeenden har gett mig en bild av hur interaktionen mellan olika faktorer som påverkar deras 

identitetsskapande och bilder av sig själva som flickor och pojkar skulle kunna gå till. Ullrika 

beskrev påverkansfaktorer som förskollärares förhållningssätt, massmedia, övriga vuxna och äldre 

barn i barnens närhet som stora bidragsgivare till barnens uppfattningar om ideal. Dessa ideal 

verkar sedan skapa det möjliga handlingsutrymmet som barnen upplever i tolkningen av 

varandra, mammor, pappor, prinsessor och så vidare. Ramarna för dessa handlingsutrymmen kan 

verka flytande då barnen diskuterar mycket med varandra om roller och därmed kan ses som 

duktiga förhandlare. Det utrymmet barnen ger till varandra under dessa skeenden skapar ramar 

för möjliga roller. Något jag uppmärksammat som framträdande drag är även hur dessa skeenden 

påverkas av vilken bild barnen har av sin omvärld.  Förhandlandet hos barnen kan därför ge nya 

möjligheter till perspektiv för dem att se på sig själva och sin omvärld. Detta sker genom att de 

får möjlighet att öppna upp för nya idéer genom att berätta om sina egna idéer för varandra. 

Kanske kan också förhandlandet riskera att leda till att barnens upplevda handlingsutrymme blir 

snävare om de upplever att det finns få möjligheter att bli accepterad om man skulle välja att 

handla utanför vissa givna ramar. I så fall skulle kanske detta istället leda till inskränkningar i 

barnens idéer.  

Könsegenskaper eller personliga egenskaper? 

Det medvetna förhållningssätt som Läroplanen för förskolan83 förespråkar tror jag kan fungera 

som en viktig måttstock för pedagogerna på förskolorna för att kunna arbeta genusmedvetet. 

Ullrika hänvisade ofta till denna när hon under intervjun skulle svara på frågor om deras 

genusarbete. Alla har inte samma tankar och åsikter om vad som är rätt eller fel men om det står 

på ett visst sätt i Läroplanen så kan man, som jag förstod det, hänvisa till denna i samtalet med 

kollegorna. Att arbeta genusmedvetet är nog ändå många gånger lättare sagt än gjort. De 

föreställningar som styrt de pedagoger som enligt Ullrika hade svårt för att förstå meningen med 

att arbeta genusmedvetet riskerar påverka de pedagoger som vill arbeta genusmedvetet. Detta 

genom att deras föreställningar riskerar leda till andra sätt att tolka barnens rättigheter och 

möjligheter än det som Läroplanen för förskolan säger. Vikten av att flickor och pojkar skall ha 

”samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen/…/ utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller‖.84 Ett tydligt exempel på negativa konsekvenser som detta kan leda till är de 

föreställningar som fanns hos en del pedagoger om att pojkar som grupp skulle vara mer benägna 

att förstöra än flickor. Hela gruppen pojkar blir då syndabockar för några pojkars oaktsamhet. 

Konsekvenserna som detta slags förutbestämda kategoriserande av flickor och pojkar, enligt min 

uppfattning riskerar att leda till är att barnen tar efter detta och tolkar varandras egenskaper efter 

könstillhörighet istället för personliga egenskaper. Detta kan leda till att barnen missar att 

                                                 
83 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. 
84 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. 
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reflektera över hur deras förutfattade meningar om varandra också styr handlingarna på 

förskolan. Upplevelsen hos Johanna och Lisa av att det inte går att ha med pojkar i leken 

eftersom dessa förstör tycker jag dock inte bör nedvärderas. Från dessa flickors synvinkel blev de 

behandlade respektlöst av vissa pojkar, exempelvis Kristian som ville att flickorna skulle städa 

upp efter hans lek. Säkert kände sig dessa flickor maktlösa när pojkarna gjorde så. Det 

problematiska i sammanhanget kan istället vara att orsaken till dessa pojkars respektlösa beteende 

ligger i en känsla hos dessa av att just vara misstänkliggjorda eftersom de råkar vara pojkar, alltså 

på grund av deras biologiska kön. Därmed riskerar alla pojkar att bli kategoriserade i samma 

grupp och med samma egenskaper vilket gör att utrymmet för dessa att förhålla sig på ett annat 

sätt minskar och det blir återigen de olika påverkansfaktorerna som styr handlandet och ramarna 

för leken. Detta för att det skapas en bild av att man som pojke är på ett visst sätt och att denna 

bild påverkar pojkarnas tankar om sig själva.   

I barnens reaktioner av de olika sagorna märks det även där att det finns ramar för roller som 

påverkar deras tankar om möjligheter och hinder. När jag tolkar barnens reaktioner på läsningen 

av prinsessagan märker jag att dessa å ena sidan är starkt påverkade av andra sagor med 

prinsessor som de tidigare läst. Jag tror dock inte att barnen endast är påverkade av läsning av 

sagor utan även genom alla de andra påverkansfaktorer som barnen dagligen stöter på. Det 

gulliga och söta som barnen verkar se hos prinsessor är egenskaper som alla flickorna själva på 

vissa sätt verkar vilja identifiera sig med. Detta märks tydligt då de relaterar prinsessan i sagans 

attribut till sig själva och vad de själva vill ha. Samtidigt skulle det kunna gå att se flickornas 

uppmärksammande av ”tuffa” saker, som enligt de inte går ihop med prinsessors egenskaper, som 

en slags motreaktion mot detta ‖gulliga och fina‖ som prinsessor för de verkar representera. 

Denna motreaktion kanske kan ses som ett tecken på att flickorna å ena sidan vill ha en slags 

magisk prinsessdröm att tänka på, som Ullrika beskrev det, och att denna ska vara som de är vana 

vid att ha den. Samtidigt vill de kanske också visa att de själva är något annat eller till och med 

något mer än tillhörande denna magiska prinsessdröm. Att de har egenskaper som dem själva 

beskrivit att det är prinsar i sagorna som brukar ha, nämligen tuffhet och mod.  

Även i barnens utsagor i samband med berättelsen om pappan med stolen tycker jag att det 

går att se en slags dubbelhet som både går ut på att kritisera pappans lathet men som också verkar 

handla om att barnen själva känner sig vana vid att mammor och pappor har olika roller och att 

de därmed inte ser det som något problem. 
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De identitetsskapande valen 

Författare: Emma Fälth 

 Inledning 

‖I tider då det inte är givet vad jag skall arbeta med, hur jag skall vara eller se ut som man 
respektive kvinna, då tidigare kollektivt giltiga tolkningsmönster och värden på alla livets 
områden är ifrågasatta – i sådana tider tvingas vi alla bli sökare‖85 

Forskaren Ove Sernhede skriver att på grund av det senmoderna samhällets otraditionella 

utformning finns inte längre de förgivettagna vägarna för ett barns uppväxt. I det tidigare 

samhället existerade vissa traditioner inom familjen som sa att om fadern var exempelvis fiskare 

skulle sonen högst troligen följa faderns spår. Vi lever inte kvar i denna samhällsform och det är 

upp till individen själv att välja sin livsväg. Anthony Giddens menar att i det senmoderna 

samhälle vi lever i är det valet som står i fokus. Han menar att människor dagligen gör val i fråga 

om vad personen ska äta, hur den ska klä sig, hur den ska bete sig i olika situationer och så vidare. 

Detta bidrar till en ständig omkonstruktion av identiteten vilket medför att en individs identitet 

inte är någonting fast och beständigt då vi aldrig kommer ifrån att göra olika val och därmed inte 

kan komma bort från valet i sig.86 

När jag gick på gymnasiet fick vi i uppgift att skriva om vår kulturella identitet, vilket bestod i att 

vi alla skulle fundera över vad det var som hade gjort oss till den vi var då. Denna uppgift har jag 

tänkt tillbaka mycket på och reflekterar än i dag, fyra år senare, över hur olika händelser och 

personer samt de val jag gjort i livet har haft inverkan på mig och den jag är och eventuellt 

kommer att bli. Detta har resulterat i ett intresse av att försöka få reda på om det finns ett 

medvetande hos ungdomar om yttre faktorers inverkan på en person och dennes 

identitetsskapande.  

 

Syfte och frågeställningar 

Mina frågeställningar har därmed blivit frågor rörande vilka tankar ungdomar har om sitt eget 

identitetsskapande, ungdomarnas medvetenhet om yttre faktorer som kan tänkas påverka såsom 

grupptryck samt frågor kring bra och dåliga förebilder i form av bland annat familj, vänner och 

skola. Syftet med detta arbete är således att se vem, vad eller vilka det är som har inverkan på 

ungdomar i sitt identitetsskapande samt att försöka utröna hur stor ungdomarnas medvetenhet 

kring detta är. Jag försöker inte med detta arbete skapa nya teorier utan fokus ligger i att 

uppmärksamma läsaren på vilka synsätt unga individer kan ha kring detta ämne och redogöra för 

mina reflexioner kring detta vilket är ämnat att skapa nya tankegångar om ämnet. 

Jag börjar detta arbete med ett metodavsnitt där jag beskriver och reflekterar kring den förda 

arbetsprocessen. Detta följs av Resultatredovisning av fältarbete och analys där jag redogör de resultat 

                                                 
85 Sernhede, Ove, Ungdomskulturen och de Andra, (Uddevalla, 1996) S, 131 
86 Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla, 2005) 
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jag fått ut av observationer och intervjuer som sedan sammanbinds och reflekteras över i ett 

analysavsnitt där även de valda teorierna behandlas. Arbetet avslutas med ett diskussionsavsnitt 

där jag reflekterar fritt kring det som framkommit under arbetet.  

 

Metod 

Jag valde att ta kontakt med en ungdomsgård där åldern på besökarna varierar från cirka 13 år 

och uppåt. På denna ungdomsgård arbetar en bekant till mig och denne fick då rollen som 

gatekeeper eller grindvakt då han gav mig tillåtelse att komma dit och då han bland annat visade mig 

runt på ungdomsgården och förklarade hur den var uppbyggd och finansierad.87 Detta 

underlättade mitt arbete då det i och med detta var lätt för mig att komma i snabb kontakt med 

mitt önskade fält och då denne även tog rollen som sponsor fick jag kontakt med de övriga 

fritidsledarna samt en närmare kontakt med ungdomarna på platsen.88 

Det har varit svårt för mig att definiera ungdom då det inte kan bestämmas utefter vare sig ålder 

eller beteende vem som är ungdom och inte. Åldersgränsen för att ha sexuellt umgänge är i dag 

15 år, men en person får inte fylla i att denne vill kvittera ut skolkatalogen innan denne har fyllt 

18 år. I Sverige blir en människa myndig vid 18 års ålder och är därmed bland annat 

röstberättigad, fri att gifta sig och individen får även flytta hemifrån och ges eget ansvar över sitt 

eget liv. Trots detta får inte personer köpa alkohol på systembolaget förrän 20 år fyllda. 

Inte heller beteendet avgör vem som är ungdom eller inte. Någon som är under 

myndighetsgränsen, det vill säga 18 år, kan vara mer ansvarstagande än någon som är långt över 

den. En person med lång livserfarenhet kan bete sig mycket mer ungdomligt än någon som har 

begränsad livserfarenhet i ålder räknat. Jag vill undvika ord som mogen i dessa sammanhang då jag 

anser att den benämningen är lika svår att definiera som ungdom och därmed skulle kräva egen 

forskning.  

Jag brukar begreppet ungdom i detta arbete med åsyftande till personer som nyss inträtt i 

tonåren och som ej fyllt 18 år. Detta för att tydliggöra för läsaren hur jag definierar mina 

informanter.  

Valet av ungdomsgården som undersökningsfält gjorde jag på grund av ett stort intresse kring 

ungdomsgårdsarbete samt för att det är en offentlig plats där alla är välkomna men även en plats 

som många ungdomar söker sig till. I och med detta blir ungdomsgården ett halvöppet fält då 

gården är till för ungdomar samtidigt som den inte utesluter någon. Jag fick ett varmt mottagande 

av både fritidsledarna och ungdomarna på gården vilket även det underlättade mitt arbete och då 

i synnerhet mina observationer. 

                                                 
87 Hammersley, Martyn & Atkinson Paul, Ethnography-Principles in practice, (New York, 2004) s 34ff 
88 Hammersley, Martyn & Atkinson Paul, Ethnography-Principles in practice, (New York, 2004) s 63ff 
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Miljöbeskrivning av fält 

Den ungdomsgård jag besökt och utfört mina observationer på ligger cirka två kilometer utanför 

centrum i en mellanstor stad i Sverige. Staden har tidigare varit en arbetarstad med många och 

stora fabriker, men har på senare år omformats till en mindre studentstad med många ungdomar. 

Stadens styrka är de goda kommunikationsmöjligheterna vilka möjliggör ett flertal 

pendelalternativ till kringgränsade städer.  

Ungdomsgården jag besökt är placerad i ett nerlagt industriområde i utkanten av staden med 

gamla fabriker på ena sidan och en mellanstadieskola och bostadshus lite längre bort på den 

andra sidan. Själva byggnaden ser ut att vara en enorm gammal fabrikslokal i tegel, med högt i tak 

och med en enorm målning på kortsidan som är målad under initiativ av ungdomsgården där 

bland annat ungdomsgårdens namn är målad med stora svarta bokstäver. Det finns en sliten men 

funktionell skateboardramp och en träbänk till förfogande för besökarna utanför lokalen i en 

natur som består till stor del av vildvuxna buskar. Det är en väldigt lugn stämning utanför och 

omkring lokalen. Det är inte många bilar som har vägarna förbi och det står alltid ett tjugotal 

cyklar utanför gården när den är öppen.  

Väl inne avslöjas lokalens verkliga storlek och det är fascinerande hur stor den verkligen är. 

Det första som möter en är ett kapprum med toaletter som sedan leder till antingen ett fik, vilket 

består av en kiosk som drivs av ungdomarna själva med tillhörande kafébord, men väljer man att 

gå genom andra öppningen i kapprummet kommer man till ett mycket stort rum med tre stycken 

biljardbord och flertalet soffor, i olika stilar och färger som vid första anblick ser ut att vara 

placerade lite hur som helst, men vid en närmare titt uppenbarar sig ett slags mönster. Alla soffor 

ger en inblick i allt som händer i detta stora rum, men är ändå placerade så att personerna i soffan 

inte själva känner sig uttittade. Här finns även ett sidorum som används till filmvisningar med 

riktiga biografstolar inställda och bredvid detta filmrum finns ett mindre rum med soffor, kuddar 

och affischer och detta rum används som diskussionsrum och liknande. Ett angränsande rum till 

det stora rummet är ‖scen- rummet‖ där det anordnas disco för ungdomarna där det även finns 

en scen med tillhörande scenljus. När det inte är disco används detta rum till bland annat 

innebandyspel och teaterövningar. Detta rum har i sin tur ett angränsande konferensrum som 

även används som fotostudio för de ungdomar som vill lära sig fotografera. Utöver detta finns 

det, på den andra sidan av byggnaden, ett stort antal smårum som ungdomar får hyra för att 

använda som repetitionslokaler till sina musikband och det finns även ett inspelningsrum till 

förfogande.  

Lokalen genomsyras av flertalet färger, målningar, tyg, träslag, fotografier, bord, stolar, soffor 

med mera. Denna ungdomsgård kännetecknas av sina musik – och fotoerbjudanden och det 

finns ingen tydlig skillnad hos de som besöker ungdomsgården. Kön, ålder och etnicitet varierar 

både hos fritidsledarna som hos ungdomarna och det skapar en blandning av kulturer och 

personligheter som tas väl om hand på denna ungdomsgård.  

Även om ungdomsgården är enormt stor fick jag ändå känslan av att befinna mig i ett stort 

vardagsrum och jag upplevde det som att befinna mig hemma hos någon som jag varit hos ofta. 
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Detta kan ha bidragit till att miljön inte kändes ny trots att det var första gången jag befann mig 

där. Denna ungdomsgård besitter en väldigt varm och välkomnande atmosfär och det fanns inte 

en stund då jag inte kände mig välkommen.   

Observationer 

Innan observationerna informerade jag fritidsledarna om syftet med min närvaro och studie och 

förklarade där att inga personer kommer att namnges eller utpekas, utan det jag ville se till var 

den sociala interaktionen som utspelade sig på ungdomsgården, bland annat mellan ungdomarna 

själva och mellan ungdomarna och fritidsledarna. Jag förklarade hur mitt arbete skulle gå till, det 

vill säga att jag under arbetets gång skulle komma att använda mig av metoden Grundad Teori 

(GT).89  

Jag förklarade för ungdomarna och fritidsledarna att jag utifrån observationerna försöker finna 

koder och begrepp som underlag för de frågor och diskussionsämnen jag skulle komma att 

använda mig av under de kvalitativa intervjuer jag senare skulle utföra. Genom analysering av 

observationerna, intervjuerna och olika teorier skulle jag kunna arbeta fram ett resultat utefter 

mina frågeställningar och syfte.90 På detta fick jag en mycket positiv reaktion och intresset fanns 

bland fritidsledarna av få ta del av det färdiga arbetet, vilket de kommer att bli tilldelade efter 

färdigställandet. 

Under observationerna intog jag en deltagande observatörsroll vilket innebär att jag varit fullt 

synlig vid mina observationer, det vill säga ungdomarna visste vem jag var och vad jag gjorde 

men jag var inte delaktig i vad observationsinformanterna företog sig.91 Under mina 

observationer befann jag mig på olika platser på fritidsgården med ett block och penna och skrev 

ned det jag såg och kände under cirka en timme per observation och jag utförde fem stycken. 

Efter utförda observationer läste jag igenom det jag skrivit ner och fann koder och kategorier 

som sedan ledde till diskussionsfrågor under följande intervjuer.  

Något jag funderade mycket över, både under och efter observationerna, var min egen roll 

som forskare. I detta sammanhang var jag 22 år, universitetsstuderande och bekant med en av 

fritidsledarna sedan min tid på högstadiet samt att jag även har framträtt vid offentliga 

musikframträdanden i staden. Även det att jag arbetar på en nattklubb i staden där det bland 

annat anordnas ungdomsdiscon från 16 år var av betydelse under mina observationer. Flera av 

ungdomarna var bekanta till utseendet för mig och det kan således tänkas att några av 

ungdomarna även kände igen mig från detta eller andra platser i staden.  

Det jag anser var mest framträdande var min ålder i detta sammanhang då jag inte hörde till 

fritidsledarna som var mellan cirka 25 och 35 år, men ej heller till ungdomarna på 

ungdomsgården. Till en början kändes detta svårt, men efterhand insåg jag att det var en utmärkt 

                                                 
89  Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 2003) (En 
mer ingående förklaring av Grundad Teori finns att läsa i det inledande kapitlet av denna antologi under rubriken 
Metod) 
90 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 
2003) 
91 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg, 2002) s. 276ff 
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position och jag anser mig ha kunnat förhålla mig med både närhet och distans till fältet. 

Ungdomarna var informerade om vem jag var och vad jag gjorde där, men jag var inte delaktig i 

några av aktiviteterna eller interaktionerna. Även om jag var tillbakadragen i min observatörsroll 

deltog jag i miljön och inverkade på så sätt i samvaron då jag inte var en naturlig del i denna 

miljö. 

 

Intervjuer och informantpresentation 

Intervjuerna utfördes dels hemma hos forskaren och dels på ett kafé i en närliggande stad. Detta 

kan ha påverkat intervjuerna då det blir på mer ett personligt plan när en intervju utförs hemma 

hos någon, i detta fall hemma hos forskaren, och på ett mer neutralt plan när en intervju utförs 

på ett kafé. Alla intervjuer hade dock en lugn stämning och jag uppfattade ingen större skillnad 

mellan de intervjuer som utfördes hemma hos mig och de som utfördes på kafé. Intervjuerna 

utformade jag som diskussionsintervjuer vilket innebär att jag ställde en öppen fråga som 

informanterna sedan fick diskutera fritt kring med varandra. Jag var noga med att påpeka att jag 

själv inte skulle delta i dessa diskussioner då jag ville veta hur ungdomarna diskuterade kring 

dessa ämnen. Dessa intervjuer spelades in och jag informerade om att endast jag skulle ha tillgång 

till allt material. Informanterna intervjuades två och två och jag frågade informanterna om vilka 

namn de ville att jag skulle kalla dem vid i detta arbete och dessa blev Frances, Alicia, Lisa och 

Johanna. Alla dessa namn är därmed påhittade.   

Lisa och Johanna går första året på gymnasiet medan Frances och Alicia går sista året på 

högstadiet. Alla informanter var födda i Sverige av svenska föräldrar och var av medelklass, det 

vill säga att deras föräldrar inte var höginkomsttagare men ej heller låginkomsttagare.  Två av dem 

bor med sina föräldrar i lugna hemförhållanden med båda föräldrarna medan två andra bor hos 

sina mammor med en mycket sporadisk kontakt med sina pappor vilket de två sistnämna menar 

har haft en negativ innebörd för dem. Informanterna var lika varandra till personlighet och de var 

lika i sina klädval som visade på en stor kunskap om rådande mode. De var alla mycket 

utåtriktade och sociala och de hade väldigt lätt för att diskutera kring de frågor jag ställde. Dock 

märktes en skillnad i språket mellan den sista intervjun med Lisa och Johanna, och den första 

med Frances och Alicia. Anledningen till att jag nämner detta är för att jag finner det intressant 

att även om informanterna uttryckte sig olika syftade de dock till liknande saker och händelser.  

Intervjuerna transkriberades och därefter läste jag igenom texten för att se hur mina informanter 

diskuterat kring de frågor jag ställt under intervjuerna.  
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Etiska ställningstaganden 

Informationskravet är oerhört viktigt och jag kontaktade ungdomarna och informerade om vem 

jag var och vad jag gjorde där. Detta gjorde jag bland annat genom att via intern – TV informera 

om att jag var där och hänvisade till ett informationsblad jag skrivit där jag i detalj beskrev vem 

jag var och mitt syfte samt bifogade mitt telefonnummer och e – mailadress ifall någon hade 

oklarheter eller frågor.  

Att alla informanter var 16 år vid intervjutillfällena var rena tillfälligheter. Dock ville jag 

intervjua ungdomar inom åldrarna 13 till 18 då de befinner sig inom den definition av ungdom 

som jag använt mig av i detta arbete. Här skapas moraliska och etiska frågor som jag måste ta 

ställning till då ungdomarna är under 18 år och därmed inte myndiga samtidigt som de är över 15 

och uppfyller vetenskapsrådets ålder för eget beslutfattande om deltagande vid dessa 

sammanhang.92 Då ungdomsgården är ett halvöppet fält har jag inte kontakt med föräldrarna och 

ungdomarna ges här möjligheten att själva välja om de vill berätta för sina föräldrar om mina 

observationer och intervjuer eller inte. Detta hade kunnat leda till problem om någon förälder 

starkt motsatt sig min närvaro. Å andra sidan är ungdomsgården till för just ungdomar och jag 

valde att förlita mig på att berörda parter och jag skulle kunna finna en lösning om problem 

skulle uppstå, vilket inte skedde.  

Under observationerna var jag noga med att tänka på min roll och försökte att inte titta rätt på 

de personer som jag observerade. Detta för att informanterna inte skulle känna sig illa till mods 

och känna sig utpekade då jag inte ville störa dem i deras sysselsättning. Detta kan naturligtvis ha 

skett i alla fall, men det var inget som jag tydligt lade märke till. Detta tog jag även med mig till 

intervjuerna där jag försökte inta en mer tillbakahållen roll i både tal och kroppsspråk, det vill 

säga att jag försökte att endast nicka några gånger och visa mitt förstående för vad som 

diskuterades. Samtidigt försökte jag hela tiden påvisa mitt intresse för vad som sades och denna 

balansgång blev en relativt stor utmaning vilken jag själv anser att jag lyckades bra med.  

Resultatredovisning av fältarbete och analys 

I denna del redovisas det jag upplevde under mina observationer och beskriver vilka tankegångar 

de genererade. Detta följs av ett intervjuavsnitt där jag redovisar för mina intervjuer. Därefter 

följer ett avsnitt där jag framställer min tolkning av det jag har fått ut av både observationerna 

och intervjuerna som heter Analys. 

 

Observationer 

Under observationerna kunde jag se en sak framträda mer tydligt än något annat och det var 

känsla av rutiner eller mönster. När ungdomarna kom till ungdomsgården överblickade de först det 

stora rummet de kom in i för att sedan gå till de olika platser de kom för att besöka exempelvis 
                                                 
92 http://www.vetenskapsradet.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12 (2006-04-10) 
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datasalen, fiket eller biljardborden. Jag fick känslan av att alla visste vad de skulle göra när de kom 

till gården och vad deras syfte var för att gå dit.   

Under mina observationer lade jag märke till att de yngre ungdomarna gärna vistades i 

närheten av de äldre och hjälpte gärna de äldre med diverse saker såsom att räkna poäng eller 

hämta något. Ungdomarna vistades även gärna i närheten av fritidsledarna och satte sig gärna mer 

med dem och pratade om allt möjligt och bad om hjälp med vissa saker eller ville bara veta 

fritidsledarnas åsikter om vissa saker. Detta förde mig in på hur olika förebilder påverkar 

ungdomar i sitt identitetsskapande. Jag frågade fritidsledarna om de ansåg sig påverka 

ungdomarna och efter en stund kom de på flera saker när de spelat en roll, bland annat när de 

valde att ta bort vissa tidningar då de ansåg att de inte var lämpliga för ungdomarna. Tanken om 

manliga och kvinnliga fritidsledare dök upp då en tjej i 14 års ålder fick sin menstruation under 

ett besök på fritidsgården och det inte fanns en kvinnlig fritidsledare där vid den tidpunkten. Jag 

uppmärksammade att det inte verkade finnas någon synlig gräns för vem som gick till vem utan 

ungdomarna verkade gå till den fritidsledare som fanns närmast och de verkade inte lägga någon 

vikt vid om det var en kvinnlig eller manlig fritidsledare.   

Jag noterade även att ingen form av uteslutning verkade finnas på ungdomsgården utan alla 

fick vara med och jag började fundera på mobbning och grupptryck och varför dessa händelser 

uppstår. Jag noterade ett samtal som ägde rum på gården när någon av ungdomarna sade att han 

ansåg att det var fegt att slå tjejer och att han ansåg att detta var en ovärdig handling. Här 

inkluderades han vänner i samtalet och de började prata statistik över hur många kvinnor som 

blir misshandlade varje år. Det som intresserade mig i detta samtal var bland annat det att de var 

medvetna om sina åsikter i en sådan sak vid deras ålder av omkring 15 år. Jag funderade här på 

var ungdomarna lär sig etik och moral. Är det sådant de lärt sig hemma, i skolan eller från media 

eller vart kommer det ifrån? Bland annat dessa tankar lades som grund till mina 

diskussionsfrågor.  

 

Intervjuer 

Här nedan följer en intervjupresentation av mina utförda intervjuer där jag delat in intervjuerna i 

tre kategorier, Familjen och skolan, Vänner och grupptryck samt Medier. Denna uppdelning grundar sig 

på att mina informanter lade stor vikt på dessa områden under intervjuerna och det visade sig 

vara detta som ungdomarna lägger stor vikt på i sina vardagsliv och var därmed det som 

diskuterades mest ingående. 

 

Familjen och skolan 

Informanterna menar att familjen är det som har mest inverkan för ett barns identitet och 

själförtroende och de menade att det är från familjen man lär sig hur man ska vara och bete sig 

inom samhällets normer. Familjen lär ut vad som är rätt och fel, artigt och oartigt, accepterat och 

inte. Saker som att tacka för maten och hur man beter sig gentemot andra är exempel på vad man 
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lär sig hemifrån och som har stor inverkan på hur man bemöter andra människor ute i samhället. 

Detta under förutsättning att man växer upp i en välfungerande familj. Johanna säger att ‖till 

exempel ifall ens förälder är alkoholist eller nått sånt där kanske man påverkas av den å… å gör samma misstag 

som den”. Hon menar att ett som barn växer upp med glada, lyckliga och positiva föräldrar får rätt 

sorts uppväxt. Att växa upp med föräldrar som ‖knarkar, super och slåss‖ säger hon är fel sorts 

uppväxt för ett barn och hon betonar återigen vikten av familjen när de senare diskuterar skolans 

roll för en individs identitetsskapande. Hon säger att om ett barn inte får rätt sorts uppväxt kan 

det innebära svårigheter för denna att klara skolan och de regler som finns där. Vet man inte hur 

man ska bete sig gentemot andra kan det bli så att man blir utstött av klasskamraterna, säger hon, 

eller så blir man den som stöter ut andra. Denna okunskap kan komma att bli problematisk i 

förhållandet mellan eleven och läraren, då hon menar att det ofta finns brist på respekt för de 

äldre hos personer som kommer från en dålig hemmiljö. Detta kan i sin tur leda till försämrade 

betyg och i och med detta kan det bli svårt för individen att få ett bra jobb i framtiden och 

därmed få svårt att klara sig själv och Johanna menar att det ofta kan leda till olika former av 

missbruk.  

När informanterna diskuterar kring skolan säger de att ju äldre man blir desto mer ansvar får 

en person ta. I grundskolan, menar både Lisa och Johanna, förhöll sig lärarna närmare elever och 

det fanns ett personligt band mellan elev och lärare och läraren var mer aktiv i elevens studier än 

vad de är på gymnasiet. Lisa och Johanna diskuterar detta och de säger att 

 

Lisa; ‖man växer ju till sig å man får ta mycke större ansvar när man börjar på gymnasiet…‖  

Johanna; ‖Ja, dä ä ju liksom ingen lärare som springer efter dig o säger att du har glömt att 
göra ett prov som du måste göra…‖   

Lisa; ‖precis, man måste ta eget ansvar för vem man ä…‖ 

 

De menar att i och med gymnasiet växer ansvaret för de egna studierna och det egna handlandet 

och att lärarna inte är lika personliga med eleverna som tidigare. De uppfattar det som att lärarna 

i grundskolan brydde sig mer om individen och att lärarna på gymnasiet mer ser till en individs 

ansvarstagande.  

 

Vänner och Grupptryck 

På frågan om vad grupptryck är för något svarade samtliga informanter att det var något som en 

person gjorde för att bli accepterad och godtagen av någon eller några andra. Detta uppfattas ofta 

som något negativt och informanterna menade att de som faller för grupptryck inte var så säkra 

på sig själva och vad man själv vill. En av informanterna sa att ‖dä ä som att man tar på sig en roll som 

man inte kan klara ut riktigt men som man måste göra för att inte bli bortstött… så äre för många liksom att ta 

på sig för mycke än va man ä överhuvudtaget‖. 
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Lisa och Johanna har båda bytt linje på gymnasiet då de valde en linje utefter vad kompisarna 

skulle gå. De har nu båda bestämt sig för en annan linje, men då de inte har tillräckliga betyg 

måste de först höja sina betyg. Deras dåliga betyg grundar sig på att de skolkade mycket på 

högstadiet och det är något de ångrar idag och de ställer sig frågan varför de inte lyssnade på sina 

föräldrar om att sköta skolan. Lisa säger att ‖där togs ju säkert också en roll för när vi gick i grundskolan 

tyckte vi att dä va tufft å skolka men dä ä ju dä vi får sitta å jobba upp nu‖. 

Samtidigt som informanterna ansåg att grupptryck i första hand var något negativt kunde de 

även se en positiv sida av det. De gav exempel som att den ena informanten fått en uppgift i 

skolan som gick ut på att stå inför klassen och redovisa i åtta minuter. Detta hade informanten 

stora problem med, men en klasskamrat till denne puschade på och hjälpte henne så att 

informanten genomförde uppgiften och fick godkänt i det aktuella ämnet. 

  Även här diskuterar de människors olika roller och de nämner en tjej på deras skola som 

förändrade sitt utseende och sin personlighet helt och hållet under ett sommarlov och både 

Frances och Alicia tycker att det verkar konstigt att en människa kan förändra sig så mycket på så 

kort tid, men de tycker att det är konstigt att hon fortfarande är samma person hemma som hon 

var tidigare. Trots att hon har bytt från att vara fina flickan till punkare är hon densamma hemma 

som hon alltid har varit. Alla informanter säger dock att de beter sig och pratar olika vid olika 

situationer och att de talar på ett helt annat sätt och om andra saker med sina vänner än vad de 

gör till sina föräldrar. De säger att till varandra talar de med ett eget språk och de skämtar på ett 

sätt som deras föräldrar inte finner roligt då de inte förstår vad som sägs. Informanterna säger att 

de kan berätta saker för sina vänner som de inte kan tala med sina föräldrar om och de säger 

några gånger under intervjuerna att ‖tänk om mamma skulle få reda på det här‖ och ‖ skönt att du inte 

säger något till mamma‖ till mig när de diskuteras vissa saker framför allt i fråga om deras bekanta. 

Två av informanterna umgås mycket med äldre personer och ofta är alkohol med i bilden när de 

träffas. Detta tror inte informanterna att deras föräldrar skulle acceptera om de var medvetna om 

detta och även då de vet att de går emot föräldrarnas och lagens ord om alkohol under 18 års 

ålder, fortsätter informanterna att umgås med dessa människor då de anser att framförallt killar i 

deras egen ålder är barnsliga och omogna.  

Alla informanter talar även om hur viktigt det är att ha vänner och en av informanter berättar 

även om hur det kändes för henne under en period på högstadiet när hon inte hade några vänner. 

Detta säger hon var en jobbig tid och hon kommer ihåg hur ensam hon kände sig vid raster och 

framförallt matrasten då hon ofta satt ensam vid bordet och åt. När hon så sedan bekantat sig 

med en i klassen under henne försöker de två se till så att ingen annan behöver sitta själva på 

deras matraster och de betonar ofta under intervjun hur viktigt det är att ha nära vänner att kunna 

prata med och umgås med.  Både Frances och Alicia menar att det är möjligt att försumma sin 

familj och skolan, men säger att ‖utan vänner så är man ingenting‖. 
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Medier 

Frances och Alicia kommer även in på medias, främst televisionens, framställning av 

skönhetsideal och de säger att de tycker att det är konstigt att människor vill vara någon som de 

inte är. Samtidigt påpekar Alicia att hon bryr sig väldigt mycket om sitt utseende och att hon kan 

spendera flera timmar om dagen för att få sitt hår att ligga som hon vill eller för att sminket ska 

bli så bra som möjligt. Frances däremot bryr sig inte så mycket om sitt utseende om hon bara ska 

till skolan eller vara hemma. Däremot vill hon göra sig fin om hon ska träffa sina vänner eller gå 

på fest, men engagerar sig inte lika mycket i mode och smink såsom Alicia gör i det vardagliga 

livet. Frances och Alicia börjar prata om Barbie - dockor och menar att de sätter en viss prägel i 

hur barn tror att de ska se ut. De pratar om att de som mindre ville ha långt hår och smal midja 

och den perfekta pojkvännen med den fina bilen och det fina huset. Detta tror de båda lever kvar 

upp i tonåren med tanke på alla doku - såpor som bland annat sänds på TV. Frances och Alicia 

menar att genom dessa serier visas det upp att en tjej ska vara just smal och med vackert långt hår 

och ha en snygg pojkvän, fina kläder och fina saker såsom bilar och smycken. Samtidigt som 

Alicia säger att hon lägger stor vikt vid sitt eget utseende menar hon att det går till överdrift med 

dessa såpoperor och att de känns ytliga och inte visar en persons insida och detsamma gäller för 

de tidningar som inriktar sig till deras åldersgrupp. Vissa personer som media skriver om menar 

de är dåliga förebilder och de nämner namn som Paris Hilton och Pamela Andersson i detta 

sammanhang. De menar att man inte bör bete sig såsom Paris Hilton gör när hon går ut då hon 

festar och dricker alldeles för mycket och menar att ett sådant beteende kan vara skadligt för en 

ung människa att ta efter. Om Pamela Andersson menar de att hon har blivit känd för sitt 

utseende och de tror att många vill plastikoperera sina bröst bara för att se ut som henne och tror 

därmed att de får samma liv som Pamela Andersson. Både Alicia och Frances påpekar även att 

det är mycket medias vinkling av dessa personer som är boven och de menar att media har skapat 

en bild av dem som kanske inte är riktigt sann alla gånger. Det framgår inte under intervjun vilka 

dessa tv – program eller vilka tidningar som åsyftas. 

 

Analys 

I intervjumaterialet framkom det att det finns en medvetenhet hos ungdomarna att föräldrarna 

eventuellt inte skulle gilla en del av de val som dessa ungdomar faktiskt har gjort. De har ibland 

frångått föräldrarnas ord och gjort val baserat på vad de ville göra vid en viss situation eller vid ett 

visst sammanhang. Detta kan bero på att ungdomarna uppfattar att exempelvis föräldrarna inte 

talar samma språk som de själva. Med detta menar ungdomarna att de känner att föräldrarna inte 

alltid förstår dem och vad de vill säga och att en händelse av stor betydelse för ungdomen ibland 

uppfattas vara av mindre betydelse för de vuxna alternativt vice versa. Ungdomstiden ses på som 

en fas utan eget värde och synen på ungdomarna kan fastställas utefter hur de kan tänkas agera 

som vuxna och jag menar att det är de vuxna som, utan ifrågasättande, har rätten till att tolka 



 61 

verkligheten och därmed är de vuxnas synsätt, värderingar och ord av större vikt än de ungas.93 

Jag tror även det kan bero på att föräldrarna själva har gjort liknande val som ungdomarna och 

vet konsekvenserna av det och inte vill att deras barn ska göra samma misstag som de själva. Det 

som bör finnas i beaktande är det faktum att samhället har förändrats och att en konsekvens av 

en handling förr inte nödvändigtvis har samma innebörd idag. Om denna förändring är till det 

positiva eller till det negativa är enligt mig kontextbundet och bör reflekteras över från situation 

till situation.  

Det är tydligt att familjen har en stor inverkan på ungdomarna då familjen är den första sociala 

interaktionen ett barn får kontakt med. Att växa upp i ett konstruktivt och stimulerande 

hemförhållande är en av förutsättningarna för att en individ ska kunna utvecklas i en positiv 

riktning. Med positiv riktning menar jag här är att komma att bli en individ som är säker på sig 

själv och vågar tro på sig själv och det personen vill, tänker och känner. Att få möjligheten att 

utvecklas i sin egen takt samt inneha vetskapen om att familjen står bakom individens val och 

finns där som en hjälpande hand vid bland annat svåra beslut är saker som jag anser är oerhört 

viktiga för en individs identitetsskapande. Detta anser jag vara ett stort behov genom hela livet, 

att veta att någon eller några alltid finns där när man behöver, men just i fråga om ungdomar 

känns detta väldigt nödvändigt. Kanske mer än någonsin behöver en människa i unga år hjälp, 

stöd och råd från sina nära samtidigt som unga har ett behov av att få prova på och göra saker 

som de själva vill utan att behöva tänka så mycket över konsekvenserna. Informanterna är själva 

medvetna om att deras val kan komma att påverka dem själva i framtiden och det anas i 

intervjuerna att ungdomarna ser på ungdomstiden som en fas i livet och vuxentiden som en 

annan fas men att de har inverkan på varandra.  

Anthony Giddens menar att valet är det som står i fokus i det senmoderna samhället och det 

viktiga i detta resonemang är att samhället är uppbyggt på sådant vis att det är oundvikligt för en 

individ att göra dessa val. Individens val återspeglas i dennes livsstil och förklaras med orden 

‖Livsstilar är rutiniserade praktiker, där rutiner införlivas i klädvanor, matvanor, handlingssätt och 

umgängesmiljöer[…] Men de rutiner som följs är reflexivt öppna för förändringar utifrån självidentitetens rörliga 

karaktär” 94. En persons självidentitet är med andra ord under ständig förändring och nya intryck 

och händelser har inverkan på individens identitet.  

Dagens valmöjlighet kan verka som en utopisk verklighet, men samtidigt kan dessa val ställa 

till svårigheter för en individ då individen kan komma att känna sig rådvill och osäker på vad 

denne bör välja. Under framförallt ungdomsåren är många händelser och intryck helt nya för 

individen och det kan ibland vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till all denna nya 

information, sin omgivning och nya situationer. I och med detta ställs individen inför ett val där 

frågan är hur denne skall handla och hantera allt detta nya och därmed tillägnas individen ny 

kunskap om sig själv och andra som i sin tur läggs till, både till den personliga identiteten såväl 

                                                 
93 Näsman, Elisabet, Vuxnas intresse av att se med barns ögon i Lars Dahlgren & Kenneth Hultqvist (red.), Seendet 

och seendets villkor : en bok om barns och ungas välfärd (Stockholm, 2002) s. 285ff 

94 Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet, (Uddevalla, 2005) s. 102 
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som i den sociala identiteten. Att göra någonting för att någon eller några andra vill att man ska 

göra det kan vara ett tecken på en individs osäkerhet och rådvillhet inför en situation. Det 

bakomliggande för detta grupptryck tror jag kan bero på en stark önskan om att få vara med i 

gemenskapen och vara som alla andra och därmed känna samhörighet med andra unga i sin 

omgivning. Denna gemenskap är i sig uppbyggd av ett underliggande samförstånd ungdomarna 

emellan. Sernhede skriver att i arbetet att gå från ungdom till vuxen tvingas individen att forma 

och ompröva sin identitet ett flertal gånger och att individen under denna tid är beroende av 

andra ungdomar, just för att de är i samma situation. Sernhede kallar ungdomstiden för ‖[…] ett 

laboratorium för identitetsproduktion‖ 95 Det kan även vara bra för ungdomar att beblanda sig med 

signifikanta andra, det vill säga andra personer förutom familjen, till exempel fritidsledare på en 

ungdomsgård, för att få en annan persons syn och åsikter. Det framkom tydligt under mina 

observationer att de unga gärna tyr sig till de äldre vilket kan vara på grund av en önskan om att 

samla in kunskap från någon utomstående som inte tillhör familjen och därmed eventuellt få en 

mer objektiv syn på saker än vad som är möjligt att få av familjen. Andra personer i ens 

omgivning kan ha andra erfarenheter än vad till exempel en persons föräldrar besitter och det kan 

ibland även vara lättare att prata med någon utomstående än vad det kan vara att prata med en 

familjemedlem. Därmed kan en ung människa få en annan persons vinkel och syn på en viss 

situation eller upplevelse såsom skolgång, sexdebut, förälskelse och liknande. 

Ungdomstiden ses inte som något betydelselöst av ungdomarna själva, utan snarare tvärtom. 

Ungdomsåren ses på som det grundläggande för hur ens vuxenliv kommer att te sig och det som 

händer en individ i unga år kan ha en stor inverkan för personens framtida val. Det finns här ett 

medvetande om att vissa saker som prioriteras i unga dagar eventuellt inte kommer att prioriteras 

senare i livet och detta blir särskilt tydligt i fråga om utseende och karriärer. Dagens unga står 

under en väldigt stor påverkan vad gäller utseende och jag menar att denna fråga är väldigt viktigt 

att ta upp när det handlar om ungdomars identitetsskapande. Utseende i form av bland annat 

kläder och accessoarer visar vilken livsstil en individ har och skapar därmed en samhörighet med 

de individer som har liknande livsstil. En inkludering i denna gemenskap kan endast ske om alla 

individer har samma förutsättningar för de krav som bör uppfyllas inom denna sektor.96 Detta 

kan jämföras med ungdomarnas syn på vuxenlivet då det inte längre verkar vara utseendet som är 

det viktiga utan snarare val av yrke och kommande karriär. En av informanterna säger att ‖dä 

handlar ju väldigt mycke om utseende men sen när man blir äldre då tänker man på så här typ jobb å liksom att 

så vill jag bli‖. Här går att finna att utseendet är något som har tydlig koppling till kroppen och 

individen själv och att vuxenlivet innebär ett ökat ansvar framförallt gentemot andra. 

Medvetandet om sig själv i en social samvaro ökar därmed i och med vuxenlivet och fokus 

förflyttas från individen i sig själv till individen i ett samhälle. Här menar jag att de vuxnas 

handlingar har inflytande över ungdomarna framtidssyn. Ungdomarna får en inblick i 

vuxenvärlden genom bland annat signifikanta andra i form av exempelvis vännernas föräldrar, 

                                                 
95 Sernhede, Ove, Ungdomskulturen och de Andra, (Uddevalla, 1996) S. 143 
96 Gunneriusson, Håkan, Sociala nätverk och fält, (Uppsala, 2002) 
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lärare, fritidsledare med mera. De unga ser att de vuxna lägger ner stor vikt på arbete och 

försörjning, men även en viss form av självförverkligande blir tydligt.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att hos mina informanter, och i generella drag hos dagens 

unga, finns en medvetenhet om vem, vad och vilka som har inverkan på dem själva och deras 

identitetsskapande. I första hand handlar det om familjen och det är den som är det 

grundläggande för en individs välmående och kanske framförallt anpassning till samhället. Detta 

följs av skolan som även den med sina regler och normer ger ut kunskaper om hur samhället 

fungerar där det efter hand handlar om att ge ungdomarna ett visst ansvar över sig själva och sina 

handlingar. Vänner har stor inverkan under ungdomsåren och likaså media och mina informanter 

menar att det är viktigt att välja förebilder som är bra för en själv. De menar att det är viktigt att 

se till hela individen och inte bara till exempelvis medias framställning om hur glamoröst en 

människas liv kan tyckas te sig.  

En stor skillnad mellan att vara ung och vuxen som jag funnit genom detta arbete ter sig vara 

att de unga försöker hitta sig själva och provar sig fram för att få reda på vem man är, medan de 

vuxna, ur en ung människas ögon, verkar veta vem denne är och försöker se till att uppnå och 

förverkliga detta. 

 

Slutdiskussion 

Genom val skapar ungdomarna sig själva och genom erfarenhet vet de vad de står för och vad de 

vill. Vem är någonsin på det klara med vad denne vill, vem hon är eller kommer att vara? Genom 

erfarenheter som ibland kommer utifrån misstag lär man sig och min livserfarenhet säger att man 

aldrig blir fullärd och att man aldrig kommer till den åldern då man inte begår någon form av 

misstag då och då. Lisa, Johanna, Frances och Alicia är alla väl medvetna om att de dagligen står 

inför val och att dessa val kan komma att få konsekvenser. Däremot är de nog inte alltid på det 

klara med vad dessa konsekvenser kan innebära. Därmed, anser jag, bör de som är äldre och med 

större livserfarenhet, men även andra ungdomar förhålla sig både nära och på avstånd. Vid en 

situation som, låt oss säga, innehåller mobbning där en människa kan komma att ställa till 

svårigheter för en annan människa anser jag att det både är föräldrarnas, vännernas och till viss 

del samhällets skyldighet att fånga upp dessa personer innan problem uppstår. Om personen inte 

riskerar att hamna i svårigheter är det däremot, enligt mig, föräldrarnas, vännernas och samhällets 

skyldighet att låta ungdomen prova sina vingar och se vart det bär samtidigt som det är det 

direkta omgivningens uppgift och kanske till och med skyldighet att vara förebilder och hjälpa 

och vägleda de unga individerna. Därifrån kan det tänkas att de tydliga mönster eller rutiner som jag 

ansåg mig se på ungdomsgården är förknippade med trygghet inom en viss miljö. Dessa rutiner är 

skapade av ungdomarna själva och därigenom existerar de endast genom ungdomarna genom 

deras egna val. Även i skolan existerar former av rutiner, men jag vill mena att dessa inte är 

konstruerade av ungdomarna utan snarare av lärarna och framför allt samhället i stort och där 

finns inte samma valmöjlighet för ungdomarna att själva bestämma hur de ska handla och bete 



 64 

sig som på ungdomsgården. Jag tror att det är viktigt för ungdomar att ha tillgång till en plats som 

tillgodoser just deras behov till en sorts trygghet som jag tror är viktigt för dem. Det kan tänkas 

att det är svårt att finna denna form av trygghet inom andra miljöer där de själva inte kan vara 

med och påverka utifrån deras eget tycke och tänkande.  

Jag tror att även vuxna lever under stor påverkan av andras syn på sig själva och vad andra 

anser är bra. Samhället i dag är uppbyggt på andras tankar och värderingar på sig själv och utefter 

den syn som vi tror att andra människor har om en själv försöker vi bygga upp en identitet och 

ett jag som skall verka som något unikt när det i själva verket är precis tvärtom. Då alla söker 

efter att vara unik innebär ju det att vi alla är likadana och har samma önskningar och behov. Alla 

människor står idag under påverkan av omgivningen och när det kommer till grupptryck tror jag 

inte att vi någonsin kommer ifrån denna innebörd av begreppet. Däremot tror jag inte att man 

vid vuxen ålder kan kalla det för just grupptryck utan snarare för Samhällstryck, men de båda 

begreppen innebär, enligt mig, samma sak nämligen det att man inte vill skilja sig för mycket åt 

från mängden. Samhällstryck vill jag definiera som lite vidare än grupptryck, vilket gör att 

samhällstryck definieras utifrån ett samhälleligt perspektiv. Människor står ogärna utanför 

samhället och gör därmed val utefter vad samhället anser att man ska göra för att hålla sig inom 

normernas ramar. Samtidigt vill man försöka hitta sig själv och skapa ett jag som står för sina 

egna uppfattningar och värderingar. Samma sak är det för dagens ungdomar men där är det andra 

människor som sätter upp normernas ramar för vad som är korrekt i just den specifika miljön. 

Alla de ständigt återkommande val en person är tvungen att ta ställning till bidrar till en persons 

identitetsskapande och likväl har alla mellanmänskliga relationer inverkan på oss som individer 

och detta är något vi inte kan komma ifrån. Det viktiga är hur vi förhåller oss till allt det nya och 

att vi försöker lära oss av tidigare gjorda val, gjorda av oss själva såväl som av någon annan vilket 

gäller för både gammal och ung. Vi har mycket att lära av varandra.   
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 Vardagskultur och unga individer 

Författare: Henrik Karlsson 

Inledning 

Young people are in the vanguard of seeking pleasure, fun, autonomy and self-direction – and 
this quest is increasingly focused in and on leisure, in and on the hidden continent of the 
informal. They seek possibilities there in their own way, which have formerly been open only 

in more glamorous public worlds of artists, writers and the truly ‗leisured‘ classes.97 

Vardag och framförallt fritid är något alldagligt, informellt och otvunget vilket leder till det 

svårdefinierbara panorama som det utgör. Citatet ovan kommer från Paul Willis bok Common 

Culture och belyser hur unga individers vardag är tätt förknippad med det som kallas fritid. En tid 

fri från arbete och skyldigheter men också en tid som till stor del är upp till en själv att utforma. 

För unga individer består vardagen av en stor del fritid vilket kan ses som ett ständigt sökande 

efter det roliga, det nya och det spännande. Länge har denna omfattande konsumtionen av 

underhållning och av det som ofta kallas populärkultur ansetts som fördummande, i synnerhet att 

titta på dumburken, även kallad TV: n. ―The popular media steadily, but almost imperceptibly, making our 

minds sharper, as we soak in entertainment usually dismissed as so much lowbrow fluff‖ 98. Detta skriver 

Steven Johnson i inledningen till sin bok Everything Bad is Good for You. I den argumenterar han för 

att populärkultur som tidigare ansetts som något av lite substans för de med okultiverad smak 

istället gör oss smartare. Han menar att populärkulturen har förändrats och utvecklat 

underhållningsprodukter, som till exempel TV-program, seriemagasin och musik, vilka ständigt blir 

allt mer komplexa, krävande och intellektuellt stimulerande.99 År 2005 utförde Medierådet en 

undersökning om Ungar och Medier med syftet att undersöka förändringar i medielandskapet och 

hur utvecklingen av hur svenska barns och ungas medieanvändande av underhållningsprodukter 

ser ut. Några av de resultat som genererades ur undersökningen var att merparten anser sig ägna 

‖lagom med tid åt TV, Internet, spel, familjen, fritidsaktiviteter, läxor och kompisar‖100. Undersökningen 

belyser även att Internetanvändandet kretsar kring att chatta, vilket oftast sker genom 

kompisprogram och med dem de redan känner. De unga individerna menar att de inte lär sig något 

bra att kunna i livet av att titta på dokusåpor men att det istället är något de pratar med kompisar 

om. Resultaten av Medierådets undersökning kan tolkas som att de unga individernas vardag till 

stor del kretsar kring sociala relationer och med denna undersökning i åtanke blir Steven 

Johnsons argumentation synnerligen tänkvärd, då argumentationen belyser att 

vardagsanvändandet av vardagens underhållningskultur kan inverka på hur individerna formar sig 

själva samt sina liv samt hur de kan inverka i andras liv genom sociala relationer. 

 

                                                 
97 Willis, Paul, Common Culture – Symbolic at play in everyday cultures of the young, (Buckingham, 1996) s. 17 
98 Johnson, Steven, Everything Bad is Good for You – How Popular Culture is Making Us Smarter, (London, 2005) 
inledning s. xi  
99 Johnson, Steven, Everything Bad is Good for You – How Popular Culture is Making Us Smarter, (London, 2005) 
100 http://www.medieradet.se/templates/products____722.aspx  s. 8, 2006-04-12 kl. 15:31 
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Syfte/Frågeställningar 

Syftet med detta kapitel är att belysa och tydliggöra de sociala processer som formar vardag och 

fritid för unga individer. Undersökningen fokuserar på hur unga individer i åldrarna 15-19 år 

använder sig av olika sociala gemenskaper och mötesplatser för att utveckla och underhålla sitt 

men även andras identitetsskapande genom mellanmänskliga relationer. Följande frågeställningar 

har varit centrala under hela arbetsprocessen och slutförandet av detta kapitel: 

 

- Hur inverkar vardagsanvändandet av underhållningsprodukter och medier på unga individers 

identitetsskapande? 

 

- Hur inverkar mellanmänskliga relationer vid olika sociala mötesplatser på unga individers 

identitetsskapande? 

 

Disposition av kapitlet 

För att ge läsaren en klarare bild av detta kapitel ska jag nu kort beskriva hur det disponeras. 

Först kommer undersökningens metod och arbetsprocess att beskrivas för att belysa vilka platser 

och gemenskaper undersökningen riktar in sig på. Därefter kommer ett avsnitt som ämnar belysa 

tidigare forskning och teorier som är relevanta för undersökningen. I Analysavsnittet kommer det 

erfarenhetsmässiga materialet och analyseringen av detta att presenteras och i Slutdiskussionen 

sammanbinds alla de olika avsnitten för att ge en sammanfattande bild av undersökningen.  

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning under tre rubriker, Vardagskultur, 

Statiska medier och Dynamiska medier. Detta är för att redogöra för min egen förförståelse kring 

ämnet men även för att ge läsaren en bakgrund till några av de begrepp som kommer att 

användas i analysen 

 

Vardagskultur 

Begreppet kultur är ett mycket svårt ord att definiera och det går att använda för att beskriva 

många olika fenomen. Exempelvis kan kultur beskrivas som en odling, som en civilisation eller 

som ett samlingsnamn på samhälleliga fenomen. Ett utmärkande drag för kultur är att syftar till 

att definiera de omslutande förhållandena kring mänskliga symboliska praktiker101.  Denna 

definition är ofta diffus och mångsidig vilket gör det svårt att på ett tillfredställande sätt beskriva 

alla aspekter av begreppet. Genom att sätta ett prefix till ordet, såsom populär- eller fin-, går det 

                                                 
101 Willis, Paul och Trondman, Mats, Manifesto for Ethnography, i Ethnography, Volym. 1, nummer.1. Juli 2000, s. 5-16 
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att dela in kultur i olika meningsbärande fack för att på så sätt illustrera vad begreppet innefattar. 

Ett annat utmärkande drag är att kultur kan ses som symbolförmedlande kommunikation.102 Här 

nedan beskriver jag olika sidor av kultur som grundar sig i en symbolförmedlad kommunikation. 

Populärkultur är ett samlingsbegrepp för flera olika sociala företeelser, såsom populärmusik och 

populärlitteratur med mera. Begreppet kan förknippas med massproduktion och 

masskonsumtion av kultur grundar sig i massmediala teknologiska framsteg. Det moderna 

samhällets framfart har med andra ord medverkat till att det blivit lättare att sprida kultur av olika 

slag till en större del av befolkningen. För att åtskilja populärkulturen från det som traditionellt 

sett tillhör kultur, såsom konst, litteratur klassisk musik med mera, används begreppet finkultur. 

Finkultur förknippas ofta med ett samhälles elit medan populärkultur ofta förknippas med den 

breda allmänheten och härstammar från ett samhällssystem som bygger på en hierarkisk 

karaktär.103 Båda dessa begrepp innefattar många olika sociala uttrycksformer men samtidigt 

utesluter de genom sin snäva avgränsning viktiga aspekter av den sociala samvaron. Ungdomskultur 

skulle därför kunna vara ett fördelaktigare begrepp att använda då det preciserar 

kulturanvändandet till just de sociala grupper av unga individer som denna undersökning vill 

belysa. Johan Fornäs definierar begreppet ungdomskultur i boken Ungdomskultur i Sverige som ‖ett 

forskningsområde med adolescens karaktär: flexibel, kaotisk och vittförgrenad, med skiftande ansikten åt olika 

håll […] Ungdom är det som oupphörligen förändras och som hör framtiden till, och gång på gång har ungdomar 

förknippats med det nya i kulturen‖104. Detta citat beskriver omfattningen av ungdomsåldern, på ett 

tydligt sätt samt att ungdomar lever i en ständigt förändrande omgivning och förväntas 

representera framtiden i ett samhälle. Att vara pionjärer för det nya i kulturen kan leda till att 

ungdomar gör ett avsteg från det gamla och därmed också det normala. En av svårigheterna med 

detta begrepp ligger i att det är svårt att definiera vad ungdom är. Var börjar och slutar 

ungdomstiden och var tar vuxenlivet vid? Att besvara denna fråga är besvärligt då allt fler vuxna 

ägnar sig åt det som kan anses som typiskt för ungdomskultur och att de söker efter att betraktas 

som ungdomliga. Gränsen mellan vuxenlivet och ungdomstiden kan därmed ses som allt mer 

diffus och svårbegriplig.  

  Jag menar därför att det är mer fördelaktigt att använda begreppet vardagskultur då det är ett 

begrepp som innefattar symbolförmedlad kommunikation i en vidare bemärkelse. Enligt Paul 

Willis är vardagskultur något grundar sig i att samhället utvecklats till ett nätverkssamhälle där 

människor rör mellan olika sociala sammanhang som på något sätt är sammanflätade med 

varandra. Vilket även belyser att kultur inte går att begränsa till en viss social grupp utan att kultur 

blivit något allmänt och allomfattande.105 Detta går att jämföra med den att elitistisk finkultur eller 

                                                 
102 Fornäs, Johan, Navigationer på kulturfloden – Stilproduktion som kommunikativ praxis, i  Fornäs, Johan, Boëthius, Ulf, 
Gantetz Hillevi, Reimer, Bo, Unga stilar och uttrycksformer – FUS-rapport nr 4, (Stockholm, 1993)  
103 Fornäs, Johan, Navigationer på kulturfloden – Stilproduktion som kommunikativ praxis, i  Fornäs, Johan, 
Boëthius, Ulf, Gantetz Hillevi, Reimer, Bo, Unga stilar och uttrycksformer – FUS-rapport nr 4, (Stockholm, 1993) s. 
21ff 
104 Fornäs, Johan, Boëthius, Ulf, Forsman, Michael, Gantetz, Hillevi, Reimer Bo, Ungdomskultur i sverige – FUS-rapport 
nr 6, (Stockholm, 1994) s. 13 
105 Willis, Paul, Common Culture – Symbolic at play in everyday cultures of the young, (Buckingham, 1996) s.128ff 
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populärkultur som grundar sig i ett mer märkbart grupperat samhällssystem där gränserna mellan 

vilken sorts kultur som tillhör olika sociala grupperingar är tydligare. Ett system som i kulturell 

mening till stor del inte har en lika dominerande roll i Sverige idag. Jag menar att det istället har 

ersatts av ett vittgående vardagsanvändande av det kulturella och dess olika fenomen och 

produkter i en social samvaro.  

 

Statiska medier 

Television har länge haft en dominerande roll som ett symboliskt meningsspridande media. 

Möjligheten att sända både rörliga bilder och ljud tillsammans med dess tillänglighet gör att 

television har en direkt genomslagskraft och kan nå ut till en bred publik. I sin bok Common culture 

som först publicerades 1990 beskriver Paul Willis att television har en stor inverkan på hur unga 

individer spenderar sin fritid och hur de får kontakt med andra kulturella aktiviteter.106 Television 

representerar det jag vill kalla för statiska medier vilket syftar till det statiska förhållande som finns 

mellan det som förmedlas och de som konsumerar. Till statiska medier hör även radio och 

tidningar men skillnaden med tv är att de båda endast förmedlas antingen visuellt eller 

ljudbaserat. Televisionens genomslagskraft grundar sig i att den förmedlar både rörliga bilder och 

ljud. Stuart Hall redogör i sin artikel Kodning och Avkodning hur olika händelser ges en betydelse 

och överförs genom televisionens audio – visuella form. Konsumenterna är med andra ord 

mottagarna av det förmedlade och tolkar det som visas vilket är presenterat genom en av 

producenten skapad tolkningsram. Även om det råder ett statiskt förhållande menar Hall att 

konsumenter kan inta tre olika positioner av hur det förmedlade tolkas. Den dominerande positionen 

som innebär att konsumenten accepterar den betydelse som förmedlas men även tolkar det enligt 

den referensram, tolkningsram, som tillhör det som förmedlas. Konsumenten tolkar med andra 

ord det som förmedlas som sanning. Den oppositionella positionen syftar till att konsumenten 

omtolkar det förmedlade enligt en egen prefererad referensram och därmed helt motsätter sig 

budskapet. Den tredje positionen är en blandning mellan de två första och kallas för den 

överenskomna positionen. Enligt denna position accepterar man det som förmedlas men skapar 

samtidigt egna normer för hur det ska tolkas. Normerna är både situationsberoende och 

individuellt beroende då varje individ och situation har olika referensramar till hur man förhåller 

sig till olika diskurser.107 

 

Dynamiska Medier 

Med utvecklandet av olika informations och kommunikationstekniker (IKT) har vårt användande av 

olika medier ändrats. IKT avser medier med interaktionsfunktioner som bland annat olika 

                                                 
106 Willis, Paul, Common Culture – Symbolic at play in everyday cultures of the young, (Buckingham, 1996) s. 30 

107 Stuart Hall, Kodning och avkodning, i Thomas, Johansson, Ove, Sernhede, Mats, Trondman (Red.), Samtidskultur – 

Karaoke Karnevaler och Kulturella koder, (Falun, 1999) s. 227ff 
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Internetverktyg i form av chattar och forum men även andra tekniker som mobiler och sms (short 

message service). Enligt en undersökningen utförd av Medierådet år 2005, har television 

fortfarande en betydande roll i vardagsanvändandet av olika medier men idag är det informations 

och kommunikationstekniker som dominerar användandet bland unga individer108. Genom 

Internet kan en person ta del av allt från filmer, diskussioner, musik, tidningar och 

världshändelser med mera. Internet fungerar därmed som en multimedial plattform och den 

erbjuder många sätt att kommunicera samt interagera på. De statiska medierna som förmedlas 

genom Internet är ofta integrerade med olika kommunikationsfunktioner. I en artikel av Tom 

Cockburn beskrivs hur olika intressegemenskaper (‗community of interest‘) utvecklas genom 

användandet av informations och kommunikationstekniker och de att kan ses som sociala 

aktiviteter och sociala processer. Dessa intressegemenskaper och vad som förmedlas inom dem 

styrs av dess användare och skiljer sig därför mot de statiska medierna. Det handlar snarare om 

ett dynamiskt förhållande mellan de som använder sig av de olika informations- och 

kommunikationsteknikerna. Ett dynamiskt förhållande som bygger på sociala samspel mellan 

individer istället för statiskt förmedlande av olika producenter. 

 

Metod 

En undersökning av den här storleken behöver en avgränsning för att den överhuvudtaget ska 

vara genomförbar. Denna avgränsning var till en början mycket generell och övergripande. Min 

första tanke var att jag skulle undersöka hur vardagskultur påverkar ungdomars identitet och det 

var detta tema jag utgick ifrån när jag inledde min undersökning. I nedanstående 

metodbeskrivning kommer undersökningsfälten och informanterna att presenteras, men även hur 

observationerna samt intervjuerna utfördes. Därefter kommer en beskrivning av vilka etiska 

ställningstaganden jag gjort i undersökningen. Metodbeskrivningen avslutas med en 

metdiskussion där jag reflekterar och diskuterar kring undersökningen som helhet. 

 

Beskrivning av fält och informanter 

För att ge läsaren en bättre uppfattning av min undersökning och de resultat som kommer 

presenteras ska jag här nedan försöka skildra de forskningsfält jag utfört min undersökning i. Det 

rör sig om två huvudsakliga fält som är olika till sin karaktär men vilka båda kan beskrivas som 

sociala mötesplatser där mellanmänskliga relationer kan knytas och utvecklas. Det första fältet är 

Internetportaler och det andra är en fritidsgård vilket jag gett namnet Ungdomsgården. 

 

                                                 
108 http://www.medieradet.se/templates/products____722.aspx   2006-04-12 kl. 15:31 
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Internetportaler 

En Interportal är en webbsida som erbjuder en rad olika funktioner såsom forum och chattrum 

med mera. Dessa funktioner är uppbyggda kring interaktion mellan olika aktörer. Detta fält utgör 

en liten men ändå betydande del av undersökningen då det tillhör vardagen för många unga 

individer och speciellt mina informanter att använda sig av dessa portaler109. Forumen har en 

tydlig struktur och är ofta organiserade i olika ämnen beroende på vad som ska diskuteras. De 

forum jag besökte var främst riktade till ungdomar och behandlade allt från personliga problem 

till diskussioner om TV-program och mer vardagliga aktiviteter. Chatt-funktionen har däremot en 

mindre tydlig struktur och är till för att föra konversationer i textform.  

Under mina intervjuer framkom det att många av informanterna använder sig av en portal 

som heter Lunarstorm. Detta är en populär ungdomsportal som har ett flertal funktioner förutom 

chatt och forum. Ens eget konto är uppbyggt kring en så kallad profil som användaren själv får 

utforma för att visa upp en personlighet. Det är denna personlighet som visas upp vid chatt och 

forum -situationer. En användare får själv bestämma hur mycket av en själv denne vill berätta 

och visa upp. Genom kontot får användare även tillgång till en dagboksfunktion där en 

användare kan föra offentliga eller privata anteckningar och få kommentarer på dessa av andra 

Lunarstormanvändare. Lunarstorm är mycket aktivt och det finns ofta personer som vill prata 

(chatta) men även många som skriver i sina öppna dagböcker.  

Ett annat program som används mycket ofta är chatt-programet Microsoft Network messenger 

(kallas ofta bara förkortat MSN). MSN är ett gratisprogram fungerar som en personlig chatt-

portal där användaren själv får lägga till de personer den vill chatta med. Mina informanter 

använder MSN som en billig telefon när de vill kommunicera med sina kompisar. 

 

Ungdomsgården 

Platsen jag har utfört mina intervjuer och observationer på är en fritidsgård belägen i en 

mellanstor stad i Sverige. Jag kommer fortsättningsvis kalla den för Ungdomsgården dels för att 

skilja ut den från andra fritidsgårdar och dels för att dölja det riktiga namnet. Placeringen av 

ungdomsgården är intressant då den berättar om tillängligheten men även om hur omgivningen 

och livet runtomkring kan se ut. Ungdomsgården ligger en bit utanför själva staden och omges 

mestadels av bostäder och lägenheter. Det finns ett litet centrum i närheten men också några 

skolor och området kan ses som en typisk liten förort till en större stad. Området karaktäriseras 

av att många av de bosatta har olikartat etniskt ursprung då det finns många med svensk ursprung 

men även de med utländsk härkomst. Avstånden till staden är inte är så stora och det är enkelt att 

transportera sig mellan de olika stadsdelarna samt till och från centrum. Ungdomsgården har 

under flera år medvetet arbetat förebyggande mot främlingsfientlighet, rasism och våld genom 

debatter, studiebesök, studieresor men även musikproduktion 

                                                 
109 http://www.medieradet.se/templates/products____722.aspx   2006-04-12 kl. 15:31 
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Miljön inne i ungdomsgården består av ett stort och öppet rum vid ingången, en mindre 

gymnastiksal, ett rum för filmvisningar, en ateljé, ett rum för musikproduktion samt några mindre 

samlingsrum. I det stora rummet vid ingången sker den mesta av vardagsaktiviteten och här ligger 

även kafeterian där det säljs bland annat godis, läsk och enklare maträtter som toast. Här finns 

även ett biljardbord, tv med tv-spel, ett par datorer med Internetuppkoppling och det är här de 

flesta sitter och umgås, spelar kort eller pratar. Internetdatorerna är ofta upptagna av ungdomar 

som chattar via MSN eller andra chatt-program. Datorerna och TV-spelet är placerade öppet och 

synligt för att personalen ska kunna ha uppsikt över dem och hur de används. I gymnastiksalen 

pågår det oftast aktiviteter som fotboll, dans, eller övning för olika uppträdanden. Många av dessa 

aktiviteter är organiserade inom olika intressegrupper såsom showgruppen, dansgruppen och 

idrottsgruppen. Det finns även andra intressegrupper som inriktar sig mer på resor och hur 

ungdomarna själva ska tjäna ihop pengar till dessa genom olika organiserade verksamheter som 

julmarknad med mera.  Ateljén används för diverse målarprojekt samt tillverkande av olika 

konstnärliga alster och aktiviteten inne i musikrummet kan ibland höras dovt genom lokalen. 

Ungdomsgården har i sitt förebyggande arbete mot rasism och våld släppt flera skivor där 

ungdomarna själva skrivit texter, musik och sjungit på. De tidningar som finns att tillgå är ett 

flertal lokaltidningar, en tidning från ungdomsstyrelsen som riktar sig till främst ungdomsledare 

men även ungdomar. Det finns även en tidning som heter Glöd som är en tidning för ungdomar 

där det finns olika ungdomsreportage och texter av ungdomar110.  

Det märks mycket väl att Ungdomsgården är ungdomarnas egen plats. Jag vill beskriva det 

som ett öppet vardagsrum där stämningen är avslappnad, välkomnande och som informanterna 

själva säger, öppet för alla. Om reglerna följs det vill säga, för vid ett par tillfällen var det ett par 

personer som inte längre var välkomna då de var delaktiga i slagsmål och därmed bröt mot 

reglerna. Att ungdomsgården kan ses som ungdomarnas egen plats tror jag till stor del beror hur 

den styrs. Ungdomsgården är ett kooperativ där styrelsen består av medlemsvalda ungdomar och 

där föreståndaren för fritidsgården sitter som ordförande. Om något ska köpas in till 

Ungdomsgården så måste personalen eller ungdomarna framföra detta till styrelsen som får ta 

ställning till de olika förfrågningarna och önskemålen. På det viset är det ungdomarna själva med 

och bestämmer till stor del och det är även ett av skälen till att jag valt att kalla denna fritidsgård 

för just Ungdomsgården. 

 

Informanter och intervjuinformanter 

Alla personer som är delaktiga i miljön kan kallas för informanter och det är just interaktionen 

mellan dessa som är centralt för min undersökning. Jag delar upp informanterna i två grupper, 

personalen och de unga individer som är medlemmar i ungdomsgården kallar jag för ungdomarna. I 

övrigt kommer jag använda termerna unga individer i syfte att förtydliga för läsaren när jag 

använder en allmän beskrivning av ungdomar i stort och inte informanterna vilka jag refererar till 
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som ungdomarna. Ungdomsgården är öppen för lite yngre fram till klockan fem på kvällen 

därefter får de som är över femton år komma in. Vid mina observationer var jag där efter klockan 

sex på kvällen då ungdomarna som var där var i åldrarna 15 år och uppåt.  

Personalen består av ett tiotal personer i varierade åldrar och de är mycket engagerade och 

tillför en varm och välkomnande stämning till ungdomsgården. Jag upplevde både personalen 

och ungdomarna som öppna, glada och tillmötesgående. Många ungdomar kommer bara dit för 

att umgås, spela kort, biljard och liknande, medan andra kommer dit för att delta i någon av de 

olika intressegrupperna. Personalen som alltid är närvarande med vakande ögon deltar ofta i 

samtal och som jag upplevde det är det ungdomarna som söker sig till personalen vilket leder till 

att det finns få grupperingar. De flesta av ungdomarna klär sig ledigt med bekväma kläder och det 

var ingen som verkade stå ut från mängden nämnvärt. Ofta befinner sig någon ur personalen i 

kafeterian som fungerar som en central punkt för hela ungdomsgården. Det är där som datorer, 

salar och t-spel med mera bokas och det är en plats där det oftast cirkulerar mycket folk.  

Under mina observationer på ungdomsgården var det ett antal ungdomar som var där på 

samma tider som jag och det ledde till att jag fick en närmare kontakt med dem. Det är 

framförallt en grupp på tolv personer som kom att samtala med mycket. I denna grupp alla är 

mellan 16 – 19 år gamla och många av dem är med i olika intressegrupper samt styrelsen. Jag 

hörde mig för med dem om de ville ställa upp på intervjuer och förklarade vad vi skulle prata om 

samtidigt som jag delade ut ett informationsbrev till dem. Alla jag pratade med var 

tillmötesgående och var villiga att ställa upp på intervjuer.  Av de tolv intervjuade jag slutligen tio 

stycken, varav fyra av dem var tjejer. 

 

Observationer  

För att få en inblick i vad ungdomar pratade om gällande vardagskultur gjorde jag inledande 

observationer på olika internetforum. Detta var dolda observationer där jag inte deltog i 

diskussionerna eller där jag inte på något sätt deltog i sammanhanget.111 Internet erbjuder en 

anonymitet som fungerar som ett skydd för dem som vill uttrycka sina känslor och tankar men 

samtidigt en öppenhet som låter andra se vad som skrivs där. Det finns en risk med denna 

anonymitet för den som observerar då personerna som skriver i själva verket kan vara någon de 

inte utger sig för att vara. Det kan till exempel vara en person som låtsas vara den femtonårige 

Tomas som pratar om sina problem med sin tjej. Detta var något jag var medveten om men en 

risk jag fick ta då det är ytterst svårt att kontrollera vem som är författaren till det som skrivits. 

Efter att ha observerat och fört anteckningar från ett flertal öppna forum kunde jag formulera tre 

kategorier, vilka utifrån jag sedan skulle leda arbetet vidare och vilka innehöll nya frågeställningar 

som genererats ur mina observationer. Jag ville veta mer på vilket sätt sig av sociala verktyg såsom 

Internet kan underlätta att skapa nya mellanmänskliga relationer. Även hur medier kan användas 

för att söka lösningar på olika problem, genom så kallade experter eller från personer i samma 
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situationer var av intresse. Den andra kategorin är sociala uttryck som handlar om hur unga 

individer uttrycker sig genom till exempel språk, kläder och smycken. Medan den tredje kategorin 

som heter responsbehov syftar till hur reaktioner och responsbehov kan påverka sociala 

handlingar.112 

Med de nya kategorierna och frågeställningarna i åtanke började jag söka efter miljöer som 

skulle kunna hjälpa mig svara på dem. Till en början försökte jag ta kontakt med flera skolor med 

utbildningar som riktade in sig på samhälle och medier. De rektorer jag pratade med nekade mig 

tillträde med hänvisningen att eleverna vid det tillfället var för upptagna med sina studier. Genom 

att använda Martyn Hammersleys och Paul Atkinsons begrepp kan det sägas att jag blev stoppad i 

dörren av grindvakten, som i mitt fall är rektorn för skolan. Grindvakten är den person som tillåter 

bland annat forskares tillträde till miljö de råder över.113 Detta medförde att jag fick tänka om och 

jag insåg att det fanns en plats som passade min undersökning bättre. Nämligen fritidsgårdar, 

vilket namnet pekar på skulle kunna ses som en plats där ungdomar kan spendera sin fritid. 

 

Observationer på Ungdomsgården 

Den fritidsgård jag fick tillträde till är den jag beskriver i avsnittet beskrivning av fält och informanter 

och är den som jag kallar för Ungdomsgården. Efter att först ha skickat ett E-mail där jag 

förklarade vem jag var och vad min undersökning skulle gå ut på ringde jag sedan upp 

Ungdomsgården. Den person jag först fick kontakt med var föreståndaren som gav sitt 

godkännande. Hon gav mig sedan namnet och mail-adressen till den person som skulle fungera 

som min kontaktperson och sponsor på Ungdomsgården. Jag har valt att kalla honom Jonas och 

han har hjälp mig med intervjuinformanter, beskrivning av verksamheten och information om 

Ungdomsgården.114 Innan mitt första besök till Ungdomsgården formulerade jag ett antal 

målsättningar i mitt anteckningsblock för att lättare kunna veta vad jag skulle skriva ner under 

mina observationer. Målsättningarna var att göra en grundlig miljöundersökning av 

Ungdomsgården och att få en uppfattning om vilka möjligheter till och restriktioner som fanns 

där men också för att observera vad det pratades om och på vilket sätt. Jag ville även se hur 

ungdomarna interagerade i den sociala samvaron på Ungdomsgården.  

Vid mitt första besök på Ungdomsgården träffade jag Jonas och vi diskuterade lite mer 

ingående vad undersökningen gick ut på. Jonas visade även runt mig på Ungdomsgården och 

visade upp de olika rummen och förklarade vilka aktiviteter som finns tillgängliga. Vi satte oss i 

det stora rummet och pratade om Ungdomsgårdens styrelseform samt hur det fungerade att ha 

ungdomar i styrelsen men även om verksamheten i stort. Det var mycket aktivitet som pågick 

runt omkring och medan jag antecknade i mitt block märkte jag hur ungdomarna reagerade på att 

jag var där. Dels reagerade de på att jag satt och antecknade och dels för att jag faktiskt var ny på 

                                                 
112 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Liber, Stockholm 2003) 
113 Hammersley, Martyn & Atkinson Paul, Ethnography-Principles in practice, (New York, 2004) s. 34ff 
114 Hammersley, Martyn & Atkinson Paul, Ethnography-Principles in practice, (New York, 2004) s. 63ff 
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platsen. Jag försökte medvetet ha en tillbakadragen och passiv roll, då jag ville att de andra skulle 

vänja sig vid att jag var där. Trots min passiva hållning insåg jag hur mycket jag påverkade 

sammanhanget genom att bara vara där. Medan jag, Jonas och en annan fritidsledare, som jag 

kallar Patrik, satt vid ett bord i stora rummet och småpratade, kom det fram ungdomar och satte 

sig vid oss. Några av dem ville bara småprata och några av dem var nyfikna på vem jag var. Den 

vanligaste frågan jag fick var om jag skulle börja jobba där. Jag svarade på frågan med att jag kom 

från Universitet och att var där för att göra en undersökning. Detta verkade de var nöjda med då 

de efter att fått svaret fortsatte att småprata med personalen och andra ungdomar. Jag upplevde 

att de inte var skrämda av min närvaro utan att det bara nyfikna på den nya personen vilket ledde 

till frågorna. Att sitta och prata med Jonas och Patrik var bra då det gav intrycket av att jag 

tillhörde platsen lite mer än om jag skulle ha suttit ensam i ett hörn. Det gav mig även tillfälle att 

på ett enkelt sätt inleda samtal med några av ungdomarna på platsen.  

Nästa dag bestämde jag mig för att ha ett annat förhållningssätt genom att inte anteckna något 

och mest delta i de olika förberedelserna för julmarknaden. Jag kom in i ateljén där ungdomarna 

höll på att tillverka julpyssel som skulle säljas till julmarknaden. En fritidsledare, som jag kallar 

Tom, var den som ledde pysselaktiviteterna. Jag presenterade mig, nämnde att jag var från 

Universitetet och frågade om jag fick vara med och pyssla. Mitt val av att inte anteckna visade sig 

fungera bra då jag fick intrycket av att ungdomarna blev lite mindre misstänksamma mot mig. 

Men kan ha varit för att de kände igen mig från den dagen innan. Jag rörde mig sedan mellan 

olika aktiviteter för att skapa mig en uppfattning om de ungdomar som befann sig där. Det fanns 

inga tydliga grupperingar men killarna deltog i mindre grad än tjejerna i de olika 

pysselaktiviteterna. Oftare satt de bara vid olika bord och samtala. Efter lite motivering från 

personalen deltog dock fler killar. På vägen hem från Ungdomsgården skrev jag ner allt kunde 

komma på om mitt besök i mitt anteckningsblock.  

Även de två följande dagarna valde jag att försöka aktivt delta i miljön utan att anteckna, men 

dessa gånger lite mer passivt, genom att stå vid caféet där Tom stod och sålde varor. Detta var 

lyckat då jag inte behövde röra mig mellan de olika grupperna av ungdomar utan att de snarare 

kom till oss, antingen för att prata eller för att köpa nått. Jag kunde på så sätt växla mellan att vara 

passiv observatör och att delta i flera olika grupper. Jag försökte hela tiden vara öppen om min 

roll som forskare gentemot ungdomarna och besvara deras frågor. 

På den femte observationen jag utförde var det julmarknad på Ungdomsgården. Det var 

mycket uppträdanden och försäljning av julpyssel och stämningen var lite annorlunda. 

Ungdomsgården var full av föräldrar och släktingar till ungdomarna och jag upplevde att den 

vanligt lite mer livliga stämningen var mer tillbakahållen och lugn. Jag valde att vara helt 

tillbakadragen och passiv under de uppträdanden som pågick. Showgruppen hade en timmeslång 

föreställning med sång och dansnummer som var mycket uppskattad av publiken. Jag ställde mig 

lite avsides i den mörka gymnastikhallen och på detta sätt kunde jag lugnt anteckna och observera 

interaktionen mellan ungdomarna och föräldrarna. 

Jag återvände ett flertal gånger till Ungdomsgården de följande månaderna för att försöka få 

tag på informanter att intervjua. Vid dessa tillfällen antecknade jag inget utan försökte bekanta 
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mig mer med personalen och mina intervjuinformanter. Dessa besök var inte tänkta som 

observationstillfällen men jag iakttog ändå det som hände och noterade dem när jag kommit hem. 

Vid dessa tillfällen var jag mestadels i kafeterian där personalen fanns och ungdomar cirkulerade 

för att köpa bland annat godis men också för att prata med personalen. 

 

Intervjuer 

För att komplettera observationerna utförde jag fyra intervjuer. Av de fyra intervjuerna var tre av 

dem gruppintervjuer med fyra, tre respektive två informanter som deltog och den fjärde intervjun 

var en enskild intervju. Genom att få höra egna informanternas ord kring hur de uppfattade 

Ungdomsgården och de frågor som uppkommit under observationerna fick jag en 

kompletterande bild av deras vardag ser ut. Skillnaden mellan de olika intervjuerna var 

anmärkningsvärd och även om jag fick många liknande svar var de mer utförliga i intervjuerna 

med färre personer.  Gruppintervjuerna var svårare att utföra då det var svårt att få alla att prata 

men samtidigt var det intressant att se hur de interagerade och påverkade varandra vid de olika 

svaren. Jag valde att göra gruppintervjuer då det kändes tryggare för många av informanterna 

enligt dem själva. Den enskilda intervjun var strukturerad som en konversation mellan mig och 

informanten. Svaren var mycket utförliga och genomtänkta vilket kan bero på att hon faktiskt var 

själv i intervjusituationen och att det blev mer som ett förtroligt samtal. Alla intervjuer utfördes 

på Ungdomsgården då detta kan ses som deras egen plats där det finns en trygghet vilket en 

främmande plats som universitetet kanske inte skulle ha.  

Inför intervjuerna skrev jag en intervjuguide med frågor och möjliga följdfrågor som jag 

försökte göra så öppna som möjligt. Med öppna menas att de var frågor som kunde frambringa 

mer beskrivande svar istället för korta ja och nej svar. Inför den första intervjun utgick jag helt 

från observationerna då jag formulerade frågorna och intervjuguiden var indelad i fem olika 

teman: TV, tidningar, Internet, ungdomsgården och kompisar. Gemensamt för alla teman var att 

frågorna var inriktade kring deras vardag. Till en början hur jag uppfattade deras vardag sedan 

efter första intervjun grundade sig frågorna mer i deras egna uppfattningar. Intervjuguiden 

modifierades därmed om efter varje intervju för att låta deras uppfattningar styra i vilken riktning 

mina frågor rörde sig i. Ett exempel på detta var ett associationsmoment kring olika uttryck jag 

valde att använda. Detta moment gick ut på att informanterna skulle beskriva vad de tänkte på 

när de fick höra ett ord. Orden var bland annat sådana jag hört från mina observationer såsom 

bling-bling, softish, mode, dokusåpa och lunarstorm och efter varje intervju byggdes 

associationsmoment på med fler ord. Detta är ord som används av ungdomarna men även till 

viss del av personalen. Jag lade även märke till att informanternas vardag kretsade mer kring 

kompisar och Ungdomsgården än vad jag först trott. Därför valde jag att tona ner frågorna kring 

TV och tidningar lite för att ge mer plats åt diskussioner kring kompisar och aktiviteterna på 

Ungdomsgården.   

Under intervjuerna prövade jag ha olika förhållningssätt till intervjuguiden, Den första 

intervjun försökte jag till exempel improvisera lite kring frågorna i och frångick lite från de 
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formuleringar som fanns i intervjuguiden. Det hade både bra och dåliga följder då samtalet flöt på 

bra och utvecklades beroende på hur informanterna svarade, men jag kom även på mig själv 

upprepa flera frågor med en annan formulering. De resterande intervjuerna följde jag mer 

ordagrant de frågor som fanns i intervjuguiden och improviserade bara följdfrågorna. Det svåra 

med alla intervjuer förutom den enskilda var att få dem att svara utförligt på frågorna och många 

gånger var det bara en person som svarade för hela gruppen. Detta kan bero på att vissa frågor 

var för övergripande eller komplicerade att svara på men även på den ovana situationen som en 

intervju medför. Hur jag framstod och uttryckte mig i de olika intervjuerna påverkade svaren då 

jag vissa gånger var lite för diffus eller helt enkelt hörde fel på vad sa och ställde konstiga frågor 

som följd på detta. Detta var något jag upptäckte under transkriberingarna som jag försökte göra 

direkt efter varje intervju. Det var mycket svårare att transkribera gruppintervjuerna med tre och 

fyra personer då de ofta tenderade att prata samtidigt eller genom att göra snabba replikskiften 

som var svåra att uppfatta. I intervjuerna med en respektive två personer svarade informanterna 

lugnt och metodiskt på frågorna. 

 

Etiska ställningstaganden 

Att få ta del av andra personers liv och vardag är ett privilegium, men till detta kommer även en 

skyldighet från min sida att värna om deras integritet. Tydlighet och öppenhet mot alla mina 

informanter har därmed varit en av grunderna i min undersökning. Jag har hela tiden fokuserat på 

det sociala samspelet i mina forskningsområden och inte på några specifika individer. Under 

intervjuerna eller mina observationer på ungdomsgården har samtalen aldrig kommit in på några 

känsliga ämnen. Jag har även fört en dialog med personalen på ungdomsgården och på så sätt 

hållit dem uppdaterade om varför jag var där och till en viss mån vilka resultat jag fått fram. Även 

om jag fått uppfattningen om att personalen redan vet det mesta om vad som händer mellan 

ungdomarna så har jag varit noga med att inte informera om det som har sagts i förtroende, i 

intervjusituationer och privata samtal jag råkat höra.  

Inför intervjuerna lämnades ett informationsbrev ut till dem som samtyckt till att bli 

intervjuade att läsa och ta med hem till föräldrarna. I brevet stod det en kort sammanfattning om 

vad intervjuerna skulle handla om. Brevet innehöll även information om vilka olika etiska 

rättigheter de har, såsom att de har rätt att välja om de vill vara med, de behöver inte svara på alla 

frågor och att allt som sägs kommer att behandlas på ett sådant sätt att det inte går att se vem 

som sagt vad. Vid varje intervjutillfälle informerade jag informanterna om deras etiska rättigheter 

igen och försäkrade mig om att de förstod dem. Informanterna fick även möjligheten att läsa 

igenom sina intervjuer för att se över det de själva sagt, vilket de valde att inte göra. 

 

Metoddiskussion 

Den största svårigheten som jag upplevde med min undersökning var att få grepp om något så 

komplext och svårdefinierat som vardag utgör. Organiserade verksamheter och institutioner, som 
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till exempel skolor, har tydligare gränser, regler och struktur. Vardag är mycket mer personligt 

och ser olika ut samt uppfattas olika från person till person. Min egen snäva uppfattning om vad 

vardag och vardagskultur innebär har sedan arbetets början förändrats och omtolkats många 

gånger. Till en början var jag mer inriktad på populärkultur och medier men insåg sedan att 

mellanmänskliga och sociala samspel var en allt mer central och betydande beståndsdel av 

vardagen.  

Under fältarbetet vid ungdomsgården upplevde jag att min närvaro påtagligt påverkade de 

som fanns på platsen. Detta gäller speciellt för de första gångerna jag var där men efter att ha 

varit där ett flertal gånger upplevde jag att de började vänja sig vid min närvaro. Hur mycket detta 

påverkade deras interaktion kan jag bara spekulera i men jag tror inte att det var någon 

anmärkningsvärd förändring. Jag tror att informanterna är vana vid att det cirkulerar personer de 

inte känner igen genom ungdomsgården då det är en förhållandevis öppen miljö.  

De indikatorer eller koder som utvecklades ur mina observationer samt intervjuer delades in i 

olika kategorier.115 Till en början var kategorierna tämligen tomma och saknade någon nämnvärd 

innebörd. De väckte mer frågor än de ställde svar och det var dessa frågor jag tog till 

Ungdomsgården, som är det huvudsakliga forskningsfältet i min undersökning. Under fältarbetet 

besvarades frågor samtidigt som nya frågor uppstod men även nya kategorier. Allteftersom fler 

frågor besvarades fick jag indikatorer som kunde fylla upp kategorierna och under denna process 

utvecklades samt omtolkades innebörden av kategorierna. Kunskapen kring mitt problemområde 

har på så vis hela tiden omtolkats och gradvis växt fram i samband med erfarenheterna av fältet. 

Det kan beskrivas som att lägga ett pussel där bitarna hela tiden ändrar form. Där erfarenheterna 

är pusselbitarna och den färdiga bilden är genererad kunskap om fältet som även den är 

förhållandevis föränderlig. Med detta i åtanke så har jag många gånger under fältarbetet upplevt 

det som svårt att förklara vad min undersökning går ut på. Jag hela tiden strävat efter en tydlighet 

gentemot mina informanter och även om jag upplevt mina förklaringar som diffusa många 

gånger, har jag uppfattningen att informanterna förstått vad jag menat. Detta är något som 

understryker att forskningsstrategin Grundad teori med sin ständigt omtolkande procedur som en 

svårutövad forskningsmetod.116 

Analysen grundar sig i mina erfarenhetsmässiga fynd men samtidigt har som fältarbetet pågått 

har jag läst litteratur och fått olika intryck från medier som ofta styrkt de tankar jag fått under 

arbetets gång. Detta betyder inte att den tidigare forskningen har styrt arbetet utan snarare varit 

en del av processen av att försöka förstå och analysera det erfarenhetsmässiga materialet. Ett 

exempel på detta är Medierådets undersökning som är en inspirationskälla till mitt kapitel. Den 

undersökningen utfördes med barn och ungdomar i åldrarna 9 till 15 år och fungerar endast som 

ett hjälpmedel för att få en allsidig bild av unga individers medieanvändande i Sverige. 

 

 

                                                 
115 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Liber, Stockholm 2003) 
116 Guvå, Gunilla och Hylander, Ingrid, Grundad Teori – Ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 
2003) 
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Analys 

I detta avsnitt kommer jag att ge en redogörelse av de erfarenhetsmässiga fynd jag gjort i min 

undersökning och vilka tankegångar de har genererat. Avsnittet är indelat i olika teman där jag 

kommer att förklara och diskutera kring olika ämnen som är komponenter av en större teoretisk 

modell. De olika temana kommer att leda fram till en enskild rubrik där modellen presenteras i en 

helhet. Det är inte en modell som är ämnad att ge några direkta eller universella svar utan det den 

är snarare menad som ett sätt att tänka kring unga individers identitetsskapande i sociala nätverk. 

Denna teoretiska tankemodell är tänkt att kunna användas som en grund för framtida forskning 

inom området. De teman som presenteras är Kompisrelationer och vardag, Sociala mötesplatser samt 

Kommunikation och Sociala uttryck. Modellen kommer att presenteras under rubriken Den sociala 

kretsloppsmodellen. 

 

Kompisrelationer och vardag 

Vid mina observationer och intervjuer blev det tydligt att kompisar är en stor del av mina 

informanters liv och vardag. Mycket av det de gör kretsar kring just kompisar och att underhålla 

dessa relationer. Den sociala mötesplatsen Ungdomsgården kan ses som en naturlig samlingspunkt 

för ungdomarna i den här stadsdelen. Men informanterna använder sig även av olika 

informations och kommunikations tekniker, i detta fall MSN och Lunarstorm, för att underhålla 

relationerna med sina kompisar. Internet med dess verktyg ökar en persons nåbarhet vilket gör 

att sociala relationer lättare kan underhållas. Som en av informanterna uttryckte sig, ‖Man använder 

typ chatten som en telefon”. Ett av skälen till detta är att det ses som ett billigt och enkelt alternativ till 

vanliga telefoner och mobiltelefoner. När jag under intervjuerna frågade vad informanterna tittar 

på för tv-program svarade de flesta att de inte tittar på så mycket tv överhuvudtaget. De menar 

att det inte finns så mycket som riktar sig till ungdomar utan mest barn och äldre. 

Att vara ung betyder ofta att ha sparsamma ekonomiska medel vilket också gällde för många 

av mina informanter. När jag frågade vilka tidningar de brukar läsa, svarade de flesta att de oftast 

läser de gratistidningar som finns att tillgå samt de lokaltidningar som finns på Ungdomsgården. 

De svarade också att de nyheter som intresserade dem mest var de som behandlade närområden 

och lokala nyheter. På Ungdomsgården finns det en tidning som heter Glöd vilket är en gratis 

ungdomstidning som ges ut av Statens folkhälsoinstitut. Den riktar sig till läsare mellan 13 och 19 

år och dess syfte är att ‖stärka ungdomars självkänsla, identitet och hälsa‖117. Tidningen är för 

ungdomar men arbetas även fram i samarbete med ungdomar. När jag frågade mina informanter 

om tidningen svarade han: 

                                                 
117 http://www.glod.se/t/Page____258.aspx 2006-04-21 kl. 14:48 
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Henrik – Brukar du läsa vad de andra ungdomarna skriver i den (glöd)? 

– Inte så ofta, men ibland. Det är så här ganska mycket intressant i den. Samma saker som man 
själv går igenom  

Henrik – Kan du utveckla det? 

– ööh jaha du. Det är väl att man känner igen sig så pass mycket att det är kul. Sen är det kul 
att veta vad andra håller på med och vad andra känner… nej inte vad andra känner … ah… 

Henrik – Är det för att andra ungdomar har skrivit det? 

– ja. Hade det varit vuxna som skrivit det så hade det varit tråkigt. 

 

 

Som citatet påvisar att veta hur andra ungdomar har det och på så sätt hålla sig uppdaterad kring 

olika ungdomliga referensramar. Detta tror jag kommer från ett behov av att underhålla sina 

kompisrelationer genom att ständigt vara uppdaterad om de olika referensramar som värderas 

och används inom de olika gemenskaper individen befinner sig i. Under mina observationer fick jag 

uppfattningen att deltagandet och användandet av olika vardagskulturella funktioner som till 

exempel tv-program, tidningar eller chatter och forum, riktar in sig på att just hålla sig uppdaterad 

kring dessa referensramar. När jag frågade en annan informant som är 18 år och snart på väg mot 

arbetslivet om vad hon tyckte om ungdomstiden svarade hon: 

 

Henrik – Vad är det som skiljer dig från de vuxna så att säga? 

– Vi har roligare saker att göra tror jag. Nä men asså det är nu det vuxna livet börjar eller vad 
man ska säga eller. Typ det är nu man måste börja jobba då och då för att tjäna sina egna 
pengar och så. Men alltså ungdomsgruppen aah… asså vi behöver inte tänka så här jag kan inte 
gå ut ikväll för imorgon ska jag jobba och så eller vissa gör det så här. Men aah vi har roligt.  

Henrik – När skulle du säga att ungdomstiden tar slut och vuxenlivet tar vid? 

– Asså jag kan säga så här. Man ska vara barn eller ungdom så länge som möjligt fast man har 
jobb och sånt där. Jag har ingen bra ålder där hehe 

 

Att bli betraktad som en ung individ och att tillhöra ungdomen kan innebära att bli betraktad som 

ännu-inte vuxen, eller som not-yets vilket nämns antologins inledande kapitel.118 Detta är ett sätt att 

skilja unga människor från vuxna människor och på det sättet även skapa gränser. Ungdomar 

måste till stor del förhålla sig till vuxenvärlden som sätter gränser och normer i något som jag 

kallar en blandad gemenskap. Inom dessa gemenskaper skapar ungdomarna sina egna regler och 

normer och på så sätt sin egen sfär. Det skulle kunna kallas den ungdomliga sfären vilket syftar till 

ett område inom den blandade gemenskapen där ungdomarna själva till stor del skapar normerna 

                                                 
118 Näsman, Elisabet, Vuxnas intresse av att se med barns ögon, i Lars Dahlgren & Kenneth Hultqvist (red.), Seendet och 

seendets villkor : en bok om barns och ungas välfärd, (Stockholm, 2002) s. 285  
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och sätter gränserna. Genom att röra sig mellan olika sfärer och gemenskaper skapas nya 

mellanmänskliga kontakter vilket även utvecklar det personliga sociala nätverket. Det kan även 

skapas nya sfärer inom de olika sociala gemenskaperna genom nya mellanmänskliga relationer 

och dessa omformar på så sätt det sociala nätverket. Individerna får på så vis även ta del av och 

lära sig sfärernas och gemenskapernas olika referensramar.  När jag vid en annan intervju ställde 

samma fråga till två andra informanter fick jag svaren. 

 

Henrik – Vad är det som skiljer er från de vuxna?  

1 – man jobbar mer med skolan 

2 – aah …nä men jag tror ändå att vi ungdomar måste ändå ta på ett sätt  lika mycket ansvar 
som vuxna på en del saker… men ändå så tycker jag att vuxna… jag vet inte hur jag ska 
förklara .. men de tar väl mer ansvar än vad vi ungdomar gör…. vi tar väl mer ansvar för våra 
grejer och de sköter nästan allt, asså om man är i en familj så tar de ansvar för själva familjen 
och så 

 

Detta kan tolkas som att unga individers ansvar vara koncentrerat kring sig själva till skillnad från 

vuxna som kan ha ett mer bredare spektrum av ansvar. De vuxna i de blandade gemenskaperna 

har bland annat ett ansvar att vägleda unga individer och genom denna vägledning lär sig 

ungdomarna att ta ansvar samt att själva vara förebilder. Med vägledning menar jag att det finns 

mycket utrymme och tolerans för självutvecklande men även möjlighet att testa sig fram i en 

social samvaro. Skapandet av nya värderingar kan därmed skapas i samspråk med vuxna och kan 

även sprida sig vidare till de olika gemenskaperna samt sfärerna. Ungdomarna själva skapar med 

andra ord normer kring ansvarstagande i samråd med de vuxna. Att själva få vara med och 

påverka och bestämma över olika aktiviteter och regler är ett bra exempel på hur de unga 

individerna vägleds av de vuxna. 

 

Sociala mötesplatser 

Inom sitt personliga sociala nätverk kan en individ ingå i flera olika gemenskaper och sfärer 

samtidigt. Gemenskaper och sfärer är beroende av mötesplatser av olika slag där medlemmarna kan 

mötas, vilket är en av förutsättningarna för att kunna upprätthålla och underhålla de sociala 

relationerna. Om de inte underhålls försämras förståelsen kring de överenskomna sociala 

referensramarna. En naturlig mötesplats som och samlingspunkt är Ungdomsgården och det är 

plats som ungdomarna med säkerhet vet att andra personer i umgängeskretsen går till. Jag kallar 

den här ungdomsgården för ungdomarnas egna öppna vardagsrum vilket syftar till att det är en plats 

eller miljö där ungdomarna kan fördriva sin vardag och själva ha stor kontroll på vad de vill göra. 

De aktiviteter som utförs på ungdomsgården är till stor del gratis vilket underlättar möjligheterna 

att delta för ungdomarna. En informant nämner att det inte är många som har råd att dansa i en 

studio och därför är det bra att Dansgruppen och Ungdomsgården finns. Under intervjuerna 
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frågade jag vad Ungdomsgården betydde för informanterna och i en gruppintervju svarade de 

som följer: 

 

Henrik – Kan ni beskriva vad Ungdomsgården betyder för er. 

1 – allt  

2 – allt … det är ett andra hem liksom. Vi gör allting här i ..  stort sätt.  

3 – det man inte gör hemma gör man här, som att äta 

Henrik – Hur skulle ni beskriva Ungomsgården med ett ord? 

2 – nee men jag skulle nog säga gemenskap faktiskt, vi gör allting här tillsammans i stort sätt 

Henrik – Så ni skulle säga att det är gemenskapen som får er att komma hit? 

2 – aah 

3 – det är typ som en softarställe, man kommer ner hit och planerar vad man ska göra sen. Det 
är öppet för alla och det är bra. 

2 – det är lätt att träffa kompisar. 

 

Under alla intervjuerna svarade informanterna ungefär likadant och det fick mig att inse hur 

betydelsefull denna miljö och den blandade gemenskapen var för dem. En av anledningarna till 

att jag kallar det för deras egna öppna vardagsrum är deras möjlighet att påverka och vara med 

och bestämma. Genom den medbestämmande styrelseform Ungdomsgården använder blir detta i 

hög grad ungdomarnas egen plats. Många av de informanter som var med i intervjuerna sitter i 

styrelsen och några av dem svarade som följer när jag frågade dem om medbestämmande:  

 

Henrik – Nu kom vi in på att ungdomsgården drivs med hjälp av er ungdomar genom 
den här ungdomsstyrelsen. Hur upplever ni det här medbestämmandet, hur viktigt är 
det? 

1 – Asså jag tycker att det är mycket bättre för då blir det i stort sett, asså det blir ju inte direkt 
så som vi vill, utan.. men det blir ju lite mera så här ungdomligt, och mer  modernt eller vad 
man ska säga Vi vet ju ändå vad som gäller och vi vet ju liksom vad som är kul och så. Det är 
värre för personalen… asså vissa i personalen är typ 40 eller de är 40 + eller till och med 50 + 
… tänk om de skulle… aktiviteter och köpa in grejer. 

2 – det skulle bli katastrof  

1 – det skulle bli bongotrummor och en dator man får veva igång och så hehe 

3 – som [namn på en i personalen] 

1 – vi vet ändå vad som gäller. Och sen är det ju bra för att vi lär oss och vi blir bra förebilder 
för oss själva och de andra ungdomarna här ute … ja. 

Henrik – Det här medbestämmandet… känner ni att vet mer om vad ungdomarna 
själva pratar om än vad personalen gör?  
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1 – ja i stort sett vet vi ju mer än vad personalen gör. Men det är ju inte bara vi som 
bestämmer. Oftast så hör vi ju vad medlemmarna vill och de får typ skriva ansökningar och 
skriva önskemål och så … och idéer och såna grejer.  

 

Citatet belyser hur viktigt det är att ungdomarna själva får göra sig hörda och vara med och 

bestämma för att en miljö ska fungera som en social mötesplats för dem. Ungdomarna menar att 

de ofta vet mer än personalen vad som gäller och är mer införstådda inom de senaste tekniska 

utvecklingarna samt vad ungdomarna själva vill använda. Detta var något som även personalen 

höll med om. Genom detta medbestämmande blir många ungdomar förebilder vilket hjälper till 

att upprätthålla och underhålla den blandade gemenskapens normer och regler. Att bryta mot 

dessa regler innebär utestängning vilket jag fick erfara vid ett besök. Det var en person som var 

inblandad i ett bråk och en konsekvens av detta var att han inte var välkommen till 

Ungdomsgården på ett tag. En utestängning från ungdomsgården är ett straff som innebär att 

personen inte får ta del av de möjligheter som platsen erbjuder, med andra ord en exkludering 

från gemenskapen.   

De sociala mötesplatserna behöver inte nödvändigtvis vara konkreta miljöer såsom 

Ungdomsgården. Andra exempel på sociala mötesplatser är de olika chatt-funktioner och forum 

som Internet erbjuder. Som det beskrivs i avsnittet Tidigare forskning är de nya sociala 

Internetportalerna ett resultat av utvecklingen i olika informations och kommunikationstekniker. 

Dessa portaler kan även de betraktas som sociala mötesplatser för att de bygger på ett socialt 

samspel mellan olika användare. I en intervju svarar två informanter på vad Internet betyder för 

dem:  

 

Henrik – Skulle ni kunna beskriva vad Internet betyder för er. 

1 – Internet för mig det är väl mer … jag brukar inte sitta så jätteofta vid Internet … men det 
är liksom… det är MSN å det dära som man sitter och pratar med kompisar och så. Sen brukar 
jag inte göra så mycket på Internet om det inte är nån fakta för skolan man behöver… sånt. 
Mer gör jag inte. 

2 – Internet för mig det är väl att snacka med folk å spela, lite allt möjligt. Ladda ner filmer 
musik, musikvideos.  

 

MSN och Lunarstorm är något som används flitigt av mina informanter och på Ungdomsgårdens 

datorer. Precis som Ungdomsgården har dessa tänkta mötesplatser olika regler, normer och 

förutsättningar vilket också skapar olika referensramar vilka ungdomarna förhåller sig till. 

Lunarstorm har till exempel tydliga regler för vad som får sägas och göras i portalen. Att 

kommunicera, eller att snacka med folk, i textform har även skapat nya normer för hur språket 

används. Att kunna språket och de referensramar som tillhör mötesplatsen fungerar är det som 

tydliggör en åtskillnad mellan de som ingår i platsens gemenskap och de som tillhör 

gemenskapens periferi. 
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Kommunikation och Sociala uttryck 

Kommunikation kan ses som nödvändighet för att underhålla olika gemenskaper och 

mellanmänskliga relationer. Genom kommunikation kan en individ få respons det som individen 

till exempel är osäker på eller undrar över. Det är en sorts informationsöverföring vilket påverkar 

samspelet mellan olika individer och på så sätt även påverkar deras inre tolkningar. Det yttre är på 

så sätt förbundet med det inre i ett dynamiskt förhållande och en individs samspel mellan dessa 

kan även påverka de mellanmänskliga relationerna. Till exempel kan inre känslor såsom ilska 

påverka hur en person beter sig gentemot andra individer och deras respons blir samtidigt något 

som påverkar personen. Det dynamiska samspelet mellan individer är något jag tror sker genom 

olika sociala uttryck. Med sociala uttryck menar jag det som förmedlas av en individ i samspelet 

med andra individer, som till exempel kroppsspråk, talspråk, jargong, kläder, frisyrer eller till och 

med hur en individs bil ser ut. Under den enskilda intervjun pratade jag med informanten om att 

diskutera med andra kring det hon tar del av genom medier: 

 

Henrik – Brukar du diskutera det du har sett tv, tidningar eller på Internet med 
kompisar eller vuxna?  

– Jah det brukar jag… faktiskt. 

Henrik – På vilket sätt då? 

– Men typ om det står i tidningen att någon blivit våldtagen eller nått sånt där då kan man sitta 
och prata med kompisar eller vuxna om varför det ens händer och så 

Henrik – Vad betyder det för dig att kunna lufta såna här tankar i diskussioner? 

– Det känns skönt… för när jag läser sånt i tidningar eller på Internet då blir jag så jäkla 
irriterad för att sånt händer…. Jag… nää så kanske man inte ska säga nu … Asså jag skulle 
kunna [borttaget] som gjorde nått sånt mot nån jag känner. Asså så irreterad blir jag. Så det 
känns så skönt att prata med folk som tycker likadant. Asså så där.  

 

Detta visar att informanterna tar till sig det som förmedlas genom statiska medier. Genom att få 

en respons och ett igenkännande från individer som hon litar på kan hon försäkra sig att hon 

förhåller sig riktigt till situationen. Ett annat exempel på hur individer kan ta intryck av det som 

förmedlas i olika medier och väljer hur mycket de vill ta till sig och hur de förhåller sig till det 

som förmedlas kan belysas av en annan intervju där vi diskuterar kring tidningen Glöd: 

 

Henrik – Vad fick dig att läsa den? 

– Det är intressant att se hur ungdomar har det och så. Vad annat folk, alltså andra ungdomar 
håller på med.  

Henrik – Betyder det mycket för dig att du får läsa om vad andra ungdomar gör och 
hur de spenderar fritiden? 

– jah 
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Henrik – På vilket sätt då? 

– Då kanske man… alltså … typ ifall om man gör nått dåligt så står det vad som hänt om den 
personen och så och då vet man att man själv inte ska göra det eller… Man får tips om saker 
och så där 

 

Vid flera tillfällen fick jag svaret att det är mest intressant att läsa om hur andra ungdomar har det 

och att möta andra ungdomar. Det kan bero på att informanterna framförallt kan identifiera sig 

själva med dem som befinner sig i liknande livssituationer som dem själva. Individerna kan till 

exempel vägledas till att undvika negativa situationer som andra ungdomar varit med om. Som en 

informant uttryckte sig när vi diskuterade vad det betydde för henne att läsa om andra ungdomar: 

‖ifall om nån gör nått dåligt så står det vad som hänt om den personen och så och då vet man att man själv inte 

ska göra det eller‖.  

Det är viktigt att belysa att individer inte bara tar intryck av olika medier utan även påverkar 

dem själva. Speciellt forum och chattar är dynamiska medier där uttryck kan användas och testas. 

Men även genom att till exempel skriva till olika tidningar eller medverka i olika tv-program. 

Responsen i de statiska medierna är inte lika snabb eller dynamisk som den direkta respons som 

de dynamiska medierna medför. En av informanterna beskriver hur han använder Lunarstorm 

för att snabbt få respons på sina tankar och uttryck.  

 

Henrik – Brukar ni använda er av någon medieform för att uttrycka känslor tankar eller 
liknande?  

– klotterplanket på lunar brukar vara bra om man är sne eller nått sånt där 

Henrik –Vad är det? 

– det är… man får skriva i stort sett vad man vill där … och då kan alla som vill se det liksom. 

Henrik – Hur känns  du att få uttrycka sig på det sättet 

– amen det är rätt skönt liksom. . Det finns ingen som kan säga, varför gjorde du så där. Är det 
nån som gör det är det bara att skita i det liksom. 

 

Portaler som Lunarstorm erbjuder ett val av anonymitet vilket ger en möjlighet för individer att 

testa olika sociala uttryck. Anonymitet är i detta fall viktigt då den individ som lägger fram sina 

egna åsikter kan skydda sin identitet vilket kan ses som att skydda sig själv genom att det bara är 

individens skriftliga uttryck som syns. Det går därmed att testa sina tankar mot en publik utan att 

själv riskera att bli utpekad eller förknippad med den åsikten. Det inre skyddas till en viss del men 

blir samtidigt påverkad genom responsen av de sociala uttryck som förmedlas genom det yttre. 

En respons som informanten i detta fall tar ganska lätt på. 

Under mina observationer blev det tydligt hur viktigt det är att kunna de sociala uttryck och 

referensramar som används vid Ungdomsgården och andra sociala mötesplatser, då i synnerhet 

jargongen. Jargong kan beskrivas som ett språk som tillhör en viss gemenskap och som definierar 
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medlemmarna av den gemenskapen119. Vid några tillfällen var det tydligt att personalen inte var 

införstådd i den jargong som användes, vilket tyder på att många det finns meningar, ord och 

uttryck som tillhör den ungdomliga sfären.  Ett exempel på detta var när ett par killar började 

sjunga ‖my hump, my hump, my lovely little lumps‖ åt en tjej när hon gick förbi. Dessa ord kommer 

från en låt och musikvideo av Black Eyed Peas som anspelar en viss sexualitet. Tjejen som hörde 

detta förstod direkt vad killarna menade och sa åt dem att sluta samtidigt som hon försökte skyla 

sin bakdel. En person i personalen satt i närheten och uppfattade inte situationen på det sättet. 

Jag förklarade hur jag såg på sången och dess budskap vilket fick honom reagera och ta ställning 

till det som skedde.  

Det fanns även många tillfällen då personalen var helt införstådda med de sociala uttryck som 

förmedlades. Vid en observation som ägde rum när informanterna höll på att förbereda för 

julmarknaden med olika julpyssel träffade jag en kille med en stor falsk diamantklocka på armen 

som skulle göra ett sorts smycke. Medan han tillverkade smycket uttryckte han att smycket var 

Bling-bling, vilket även syftade på klockan han bar på armen. Bling-bling är ett uttryck som bland 

annat används på tv-kanalen MTV och syftar exempelvis till diamanter, eller olika värdefulla 

föremål som glänser och utstrålar att ägaren till föremålet är rik. När jag frågade mina 

intervjuinformanter vad bling-bling betyder svarade de: 

 

Henrik – Vad betyder det för er… bling bling? 

1 – Bling bling betyder.. jaa här ute betyder det falska guldklockor, falska jacob & co och 
falska… 

2 – Falska gucci skor 

1 – falska smycken man köpt på HM eller snott i mammas garderob eller nått. ‖ja har äkta 
diamant jao‖ … det är bling bling. 

 

 

Detta visar att den ursprungliga värderingen har omtolkats till att passa informanternas egen 

referensram. När informanterna använder det uttrycket tillhör det platsens och gemenskapens 

referensramar. Detta var ett uttryck som personalen var införstådda i och något som de själva 

använde vid några tillfällen vilket även understryker den blandade gemenskapen. 

Ett sista exempel ska visa hur sociala uttryck även förmedlas till andra gemenskaper och 

sociala mötesplatser och på så vis sprider sig vidare. Softish kan definieras som ‖ett positivt integrerat 

ord sprunget ur Rinkebysvenskan‖120. Även det är ett uttryck som används flitigt, både i sin 

ursprungliga form och i en omvandlad form, på Ungdomsgården. I omvandlad och omtolkad 

form används endast suffixet -ish som fästs vid andra ord som kan visas genom följande mening 

vilken är tagen från en chatt-situation på Lunarstorm: ‖Jepp d ska gå=), nu ska jag laga lite matish men 

                                                 
119http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=215593 2006-08-22 kl. 20:40 

120 http://susning.nu/Softish  2006-04-21 kl. 14:35 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=215593
http://susning.nu/Softish
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vi måste höras av senare, ha de göttish, puss‖. Vad begreppets verkliga ursprung är vet jag inte, men 

poängen med denna redogörelse är att visa hur sociala uttryck som jargong, kläder och 

kroppsspråk med mera, används av individer för att kommunicera och förmedla tankar inom 

olika sociala gemenskaper och sfärer. Därmed (re)produceras de sociala uttrycken i samband med 

sociala möten och ges olika innebörder som är beroende av de gemenskaper, referensramar och 

individer genom vilka de används och tolkas.  

 

Den sociala Kretsloppsmodellen 

Den sociala Kretsloppsmodellen en teoretisk modell som är menat binda samman de temana som 

presenterats ovan och den utgör exempel på ett tankesätt vilket avser att förenkla förståelsen för 

sociala relationer och identitetsskapande.121 

Att dela upp analysen i olika teman har grundat sig i att belysa samma fenomen ur flera olika 

perspektiv och på ett så mångfacetterat sätt som möjligt. Det som har varit genomgående för alla 

temana har varit kommunikation vilket är fundamentalt för att kunna utveckla, upprätthålla och 

omforma mellanmänskliga relationer och sociala kontexter. Kommunikation är samtidigt 

uppbyggt av en rad olika dynamiska processer och samspel mellan individer men även genom 

mediers förmedling av information. Detta dynamiska samspel kan ses som en oupphörlig rörelse 

av sociala uttryck som hela tiden står i förbindelse med olika sociala kontexter. Samspelen sker 

även på många olika sociala mötesplatser och inom många olika gemenskaper samt sfärer. 

Exempelvis kan statiska medier förmedla information som individerna förhåller sig till på olika 

sätt vilket sedan kan (re)produceras i de sociala samspelen. Därmed förs informationen vidare i 

ursprunglig form eller i omtolkad form. Samtidigt används olika dynamiska medier genom vilket 

en person interagerar i samt tar intryck av. De dynamiska medierna medför även att nya 

gemenskaper och sfärer kan skapas inom vilka sociala uttryck kan (re)produceras och vilket även 

leder till en omformning av de personliga sociala nätverken. I mina informanters fall är det en 

konkret plats som är en den sociala samlingspunkt de söker sig till. Den blandade gemenskap 

som finns där och ungdomarnas möjligheter att bestämma och påverka mycket av verksamheten 

samt aktiviteterna är mycket betydelsefull. De kompisrelationer de utvecklar på Ungdomsgården 

underhålls genom ett användande av dynamiska medier. 

Den sociala kretsloppsmodellen avser med andra ord att beskriva den sociala samvaro inom 

vilket individerna är huvudaktörerna. Individerna är i detta fall ungdomar vilka lever i en vardag 

som till stor del kretsar kring kompisrelationer av olika slag. Unga individer har en stor inverkan 

på varandra och den respons de får respektive ger i den sociala samvaron är ett sätt för dem att 

testa identiteten genom sociala uttryck. Identiteten som i sig kan ses som ett dynamiskt samspel 

mellan det inre samt det yttre och de sociala uttrycken kan ses som en del detta förhållande. 

Genom att olika individer konstant testar sina identiteter inom sociala gemenskaper, sfärer och 

                                                 
121 Giddens, Anthony, Sociologi, (Lund, 2003), s. 43ff 
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möten uppstår en sorts kretsloppseffekt av de sociala uttrycken vilka sprids genom de olika och 

ständigt omformande personliga sociala nätverken. 

 

Slutdiskussion 

Genom sociala kretsloppsmodellen och dess komponenter har jag försökt att belysa och 

tydliggöra hur de sociala processerna inverkar i mina informanters liv. Informanternas vardag 

består av ett ständigt identitetstestande i den sociala samvaro de lever i. Identiteten har många olika 

ansikten vilka bildas av individens sociala uttryck. Genom att använda dessa ansikten och testa sig 

fram i den sociala samvarons olika gemenskaper, sfärer och relationer kan individen omforma, 

återskapa och återbekräfta sin identitet. Identitetstestandet skapar spridning av de sociala 

uttrycken vilket de andra individerna den sociala samvaron förhåller sig till. Denna spridning 

skapar därmed en (re)producering av sociala uttryck och identitetstestande. Det sägs att en person 

känner hela världen genom sju led. Med detta menas att en person känner ett visst antal personer 

som i sin tur känner ännu fler personer och efter sju led är hela världen förbunden. Om detta är 

sant vet jag inte men det belyser en viktig poäng med identitetstestandet i sociala nätverk då 

spridningen av sociala uttryck kan sträcka sig till en majoritet och därmed påverka det som kallas 

normen eller det normala. Detta är ett hypotetiskt scenario men ändå högst möjligt. Utvecklingen av 

olika informations och kommunikations tekniker förbättrar individernas möjligheter att nå ut till 

ett större antal gemenskaper och komma i kontakt med andra individer. Den sociala samvaron är 

därmed vidsträckt och kanske till och med gränslös. En tanke som har genererats ur detta är om 

det är vardagskulturen som anpassar sig efter sina konsumenter, eller om det är konsumenterna 

som anpassar sig till vardagskulturen? Denna undersökning har inget underlag för att ge svar på 

dessa frågor, men för att svara enligt det tankesätt jag försökt förmedla med denna text handlar 

det snarare om ett dynamiskt förhållande mellan de båda. Där både vardagskulturen och 

individerna (om)formar, (åter)skapar samt (åter)bekräftar varandra.  
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Veien til unges politiske engasjement  

Forfatter: Eliane Onshus 

Innledning 

Det er i dag færre og færre unge svensker som engasjerer seg i et politisk ungdomsforbund. 

Samtidig er det alt flere som på en eller annen måte uttrykker en politisk holdning gjennom for 

eksempel demonstrasjoner og protestlister, og som beskriver seg selv som politisk interesserte. 

Dette sier en rapport fra Ungdomsstyrelsen utgitt i år 2000.122 Det ungdommene som kommer til 

tale i denne rapporten peker på, er en følelse av at deres politiske interesser ikke hører hjemme i 

den tradisjonelle partipolitiske ordningen, og at de politiske spørsmål som debatteres i dag ikke 

representerer deres syn på hva som er viktig i samfunnet. Det sies også at den tradisjonelle, 

kollektive måten å drive politikk på ikke gir nok spillerom for ungdom til å vise sin individualitet 

og ikke får unge til å føle at de er delaktige i prosessen.123 

Hva er det da som må til for at ungdom i tenårene skal involvere seg i et landsdekkende 

ungdomsforbund med mange tusen medlemmer med lignende synspunkter og sitte igjennom 

kongresser og partimøter der de kanskje aldri får sin hjertesak framført eller gjennomført? 

Målsettingen med denne studien er å se på hva det kan være i barn og unges nærhet som er 

med å forme deres politiske tilhørighet, og hvilke faktorer som kan innvirke i unges beslutning 

om å bli medlem i et politisk parti. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i familien, venner, skolen og 

media da jeg mener disse kan tenkes å være de viktigste påvirkningskildene når det gjelder barn 

og unge. Jeg vil også undersøke hvordan et politiske engasjement kan påvirke unges sosiale liv. 

 

Disposisjon av kapitlet 

Aller først i dette kapittel vil jeg under avsnittet Metode redegjøre for min arbeidsmåte under 

studien. Deretter følger en delen Intervjuresultat og analyse der jeg legger fram mitt intervjuresultat 

og min analyse av dette. Avslutningsvis vil jeg sammenfatte mitt resultat under rubrikken sluttord. 

 

Metode 

I metodedelen av dette kapittel kommer jeg til å gi en oversikt over hvordan jeg har lagt opp og 

gjennomført min undersøkelse. Avsnittet Observasjoner behandler utførelsen og resultatet av to 

observasjoner, i avsnittet Informanter beskriver jeg informantene som har medvirket i studien, og 

                                                 
122 Sörbom, Adrienne "Å ena sidan och å andra sidan" I Persson, Anette (red) Allt eller inget - om ungas syn på engagemang 
och partipolitik (Stockholm, 2000), s. 12 
123 Bruhn, Anders "Sänkt rösträttsålder för större engagemang" I Persson, Anette (red) Allt eller inget - om ungas syn på 

engagemang och partipolitik (Stockholm, 2000), s. 68 
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under rubrikken Intervjuer beskriver jeg hvordan intervjuene ble planlagt og gjennomført. De 

etiske problemstillingene behandles under avsnittet Etiske forholdsregler, og de problemer som har 

oppstått under undersøkelsen finnes å lese i Vanskeligheter under arbeidets gang. 

 

Observasjoner 

I starten av dette prosjektet tok jeg kontakt med ordførerne for en rekke ungdomspolitiske 

organisasjoner i to mellomstore byer i Sverige per email med forespørsel om å sitte med på ett 

eller flere møter som observatør. Jeg beskrev i disse email kortfattet hva studien skulle dreie seg 

om. Det parti jeg til slutt endte opp å observere var ett sosialdemokratisk ungdomsforbund 

etablert ved universitetet i en av de to byene. Jeg satt med på to møter som varte cirka to timer 

hver. Det var fra ti til tolv deltagere på hvert møte, med en overvekt av mannlige deltagere. 

Under møtene holdt jeg en passiv rolle der jeg ikke blandet meg inn i samtalen, men noterte ned 

det jeg festet meg ved av det som hendte og det som ble diskutert.  

Målet med observasjonene var først å fremst å bekjentgjøre meg noe med feltet og at det 

skulle kunne gi meg nye tanker om mitt felt samt hjelpe meg å snevre inn min spørsmålsstilling 

noe. Jeg tenkte at det skulle være interessant å studere hvordan deltagerne på møtene 

kommuniserte med hverandre og hvordan de var som gruppe i helhet. Jeg passet derfor også på å 

studere deltagerne i minuttene både før og etter møtene, slik at jeg kunne se hvordan de snakket 

med hverandre og forholdt seg til hverandre i en mer uformell setting.  

I begynnelsen tror jeg at min min tilstedeværelse og min rolle som forsker og kan ha påvirket 

deltagerne noe, da jeg la merke til en noe anspent stemning mellom disse. For eksempel var det i 

starten en ganske useriøs tone mellom deltagerne og jeg fikk følelsen av at de ikke helt visste 

hvordan de skulle håndtere situasjonen. Denne stemningen endret seg derimot ganske snart, og 

jeg oppfattet at deltagerne slappet mer av. Møtene ble ledet av den kvinnelige ordføreren, og 

hennes uhøytidelige lederstil tror jeg bidro til den øvrige avspente stemningen i gruppen. Det ble 

forsøkt å følge en fast dagsorden på møtene, noe som for det meste mislyktes på grunn av at 

diskusjonene ofte ble langvarige og etter en stund hadde en tendens til å bli noe utsvevende. Den 

generelle stemningen på møtene ga meg inntrykket av at mange av deltagerne var venner eller 

omgiks også utenom partiet. Samtalene mellom mange av deltagerne minte meg ofte mer om 

samtaler i en kameratgjeng enn på ett politiske møte. Verdt å nevne er også at noe i underkant av 

halvparten av deltagerne på det første møtet gikk eller hadde gått samme samfunnsfaglige 

utdannelse, spredt på ulike klassetrinn. Etter møtene ble deltagerne igjen en stund i lokalet for å 

snakke og diskutere videre, og mange gikk også til et student-utested etterpå for å, som en 

mannlig deltager sa, "ta dom verkligt viktiga besluten". 

Det observasjonene ga meg som har vært spesielt nyttig i det videre arbeidet, var innblikket i 

den sosiale sammenholdningen som fantes mellom medlemmene. 
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Informanter 

Jeg vil i dette avsnittet beskrive mine informanter og hvilket inntrykk de ga under 

intervjusituasjonen. I og med at jeg ikke har lagt opp min studie slik at jeg har studert ett bestemt 

felt, blir det da viktigere for meg å skildre mine informanter og intervjusituasjonen da de utgjør 

grunnstammen i mitt arbeid. Alle informantene har blitt gitt fingerte navn i dette arbeidet, og 

heter egentlig noe annet. 

Mine tre informanter, to mannlige og en kvinnelig, er alle engasjert i venstreorienterte 

ungdomsforbund i to mellomstore byer i Sverige.  

Kalle, 21 år, er aktiv medlem i Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU, som er 

ungdomsforbundet til Kommunistiska Partiet. Han har tidligere vært aktiv i forbundet i byen han 

vokste opp i der han også satt han i styrelsen for RKU, men har ikke vært like aktiv etter at han 

flyttet. Han bidrar fremdeles i forbundet, særlig med praktiske saker som for eksempel 

rekrutteringskampanjer og informasjonsformidling. Kalle ble medlem i RKU i første klasse på 

videregående og han har altså vært medlem i partiet i overkant av fem år. Han studerer første året 

av et fireårig program ved det humanistiske fakultetet. Jeg avtalte å møte Kalle på avdelingen han 

holder til på universitetet, og intervjuet ble utført i ett av grupperommene der. Kalle virket under 

intervjuet ganske avslappet av natur, og jeg fikk aldri inntrykket av at han var nervøs. I 

motsetning til de to andre informantene svarte Kalle unnvikende på enkelte spørsmål, det virket 

som om han var forsiktig med å uttale seg hvis han ikke var riktig sikker på hva han mente om 

enkelte saker. 

Oskar, 26 år, er medlem i Socialdemokratiska Arbetarpartiets Ungdomsförbund, SSU, og har 

vært medlem i forbundet siden han var fjorten år gammel. Han har i tillegg arbeidet som 

ombudsmann både lokalt og sentralt for SSU i en årrekke og har hatt en del tillitsverv i 

sammenheng med dette. Nå har han derimot nå tatt studieledig fra sin stilling for å videreutdanne 

seg, men er fremdeles aktiv medlem i forbundet. Han håper etter å ha jobbet noen år å få jobb i 

fagforeningen, og ved siden av dette fortsette i politikken. Det var tydelig at Oskar var den av 

informantene som hadde tenkt mest på hvilken innflytelse andre i hans omkrets kan ha hatt på 

ham og hans politiske engasjement. Han startet for eksempel ofte sine svar med "Jag har tänkt 

mycket på det där...", og hans svar var ofte lange og detaljrike. Jeg fikk også inntrykk av at han 

kjente seg komfortabel i intervjusituasjonen og at han både var vant til å snakke for seg og bli 

intervjuet. Dette kommer kanskje av at han i sin jobb i partiet jobbet mye med utadrettet 

virksomhet.  

Sofia, 17 år, er medlem av Miljöpartiet de Grönas Ungdomsförbund, Grön Ungdom. På tross 

av at hun er såpass ung og at hun kun har vært medlem i underkant av tre år, så har hun mye av 

ansvaret for driften av sitt lokale partikontor. Hun går siste året på gymnaset der hun leser på 

samfunnsfaglig linje med etisk innretting. Sofia ga under intervjuet inntrykk av å være sterkt 

samfunnsengasjert, hun har for eksempel et ønske om å jobbe en periode av livet som frivillig i 

andre deler av verden. Hun var den av informantene jeg umiddelbart kjente aldri sensurerte seg 

selv under intervjuet og at hun svarte spontant på mine spørsmål. Men hun viste også en side 



 94 

som var mer tankefull som førte til at hun kunne snakke seg bort fra emnet, men som også førte 

til en hel del nye tanker og spørsmål hos meg.  

 

Intervjuer 

Arbeidet med å samle informanter startet med at jeg sendte ut nye email til en rekke ordførere 

ved ungdomspolitiske organisasjoner med informasjon om mitt arbeid og en forespørsel om de 

kunne sette meg i kontakt med potensielle informanter, eller om jeg kunne komme til 

medlemsmøter og selv finne villige deltagere. Jeg benyttet meg også av to bekjente som satte meg 

i kontakt med to av informantene.  

Intervjuene ble utført på tomannshånd med informantene, og jeg forsøkte å velge sted for å 

utføre intervjuene på med tanke på at informantene skulle føle seg så komfortable som mulig i 

intervjusituasjonen. Informantene fra SSU og Grön Ungdom ble intervjuet på deres respektive 

partikontor, mens informanten fra RKU ble intervjuet i et grupperom han benytter seg av til 

vanlig på skolen. Intervjuene varte alle i underkant av en time og ble tatt opp med hjelp av 

båndopptager. Jeg hadde i forkant av intervjuene satt opp en intervjuguide som skulle hjelpe meg 

å få en viss struktur på intervjuene og sørge for at samtalene ikke sporet ut. Å benytte seg av en 

slik semistrukturert intervjuform gjør at forskeren har kontroll over hvilken retning intervjuet tar, 

samtidig som det åpner for at informanten selv kan tilføre intervjuet sin egen vinkling og tanker 

og dermed hjelper til å føre arbeidet framover, mener Alan Bryman. De ulike intervjuene har da 

en felles plattform som gjør at de kan sammenlignes.124 

Jeg forsøkte også å være bevisst på min rolle som intervjuer ved å ikke ta for mye plass i 

samtalen, men å fokusere på at informantene fikk sagt det de ville. Det var derimot situasjoner 

der jeg tok en mer styrende rolle, som for eksempel når samtalen sporet ut eller sto stille. På den 

andre siden var det sjelden noe problem å få mine informanter til å snakke da det virket som om 

de selv hadde mange synspunkter om emnet.  

For at den informasjon informantene ga meg under intervjuet skulle være i samsvar med deres 

egne tanker og synspunkter, var det viktig at jeg ikke på noen som helst måte påvirket de under 

intervjuene. Under arbeidet med utformingen av intervjuguiden, prøvde jeg da tenke på dette ved 

å utforme spørsmålene på en slik måte at de ikke skulle være ledende. I og med at jeg benyttet 

meg av en semi-strukturert intervjuform som åpner for å gå utenfor intervjuguiden, var dette noe 

jeg også måtte tenke på under intervjuene.  

Intervjuene ble videre transkribert og disse transkripsjoner ble kodet utifra Grundet teori. 

Dette forgikk slik at jeg samlet sammen materialet i såkalte kjernekategorier som jeg kom fram til 

utifra å se på hvilke tema og samtaleemner som gikk igjen i intervjuene. Utifra dette fikk jeg fram 

mine kategorier og disse ble senere grunnstammen i min analyse og den skriftlige framstilling av 

arbeidet. 

 

                                                 
124 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (Trelleborg, 2002) s. 301 ff 
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Etiske forholdsregler 

I og med at jeg som student anvender meg av frivillige som observasjonsobjekt og informanter, 

har jeg et ansvar overfor disse om å opptre på en ansvarlig og profesjonell måte. Dette handler 

om hvordan jeg blir oppfattet i møtet med mine informanter, men også hvordan jeg forholder 

meg til de forskningsetiske retningslinjene og innretter meg etter disse i mitt arbeid. 

For det første var det viktig å opplyse informantene om hvilke rettigheter de hadde før de 

medvirket i studien. De ble først informert om hva mitt arbeid skulle handle om og noe av det de 

kunne forvente seg at jeg skulle spørre om under intervjuet. Dette så de kunne ta stilling til om 

studien var noe de ville medvirke i, men også fordi jeg trodde at jeg ville få mer ut av intervjuene 

om informantene hadde tenkt tilbake og reflektert over emnet før intervjuene. Videre forsikret 

jeg informantene om at de ville bli av-identifisert i det skriftlige arbeidet, at ingen andre enn meg 

kom til å høre båndopptaket av intervjuet og at de hadde full kontroll over sin medvirkning. 

Dette innebar at de har hatt mulighet til å gå trekke sitt bidrag til arbeidet når som helst om de 

skulle ønske det.  

Jeg forsøkte på forhånd og under intervjuene å være observant på at min rolle som forsker 

kunne påvirke informantene under intervjuet. Jeg tenkte da spesielt på at Sofia som under 

intervjuet var 17 år og elev på gymnasiet, kunne ha kjent seg i en utsatt rolle under intervjuet, 

blant annet på grunn av aldersforskjellen mellom oss, men også fordi jeg skriver et arbeide på 

universitetsnivå og at hun på grunn av dette kunne ha følt seg underlegen i situasjonen. Jeg hadde 

så klart også dette i tanke når det gjaldt de andre to informantene. Jeg forsøkte da å formidle at 

det var deres spesifikke erfaringer og meninger jeg var interessert i, og at all informasjon kunne 

være til hjelp for meg i mitt arbeid. Jeg tror at alle mine informanter kjente at vi berørte emner 

som de var komfortable å snakke om og at det de fortalte meg under intervjuet var av verdi for 

meg. På denne måten tror jeg at en eventuell maktubalanse mellom meg og mine informanter ble 

utjevnet.  

I prosessen med å analysere materialet og framstille denne analysen skriftlig, har jeg fokusert 

mye på å framstille mine informanter på en rettferdig måte. Dette vil si at jeg har gjort 

informantenes ord til grunnstammen i mitt arbeid, og utgått fra denne i min analyse. På denne 

måten tror jeg at jeg på beste mulig måte skildrer mine informanter og deres synspunkter, og at 

min analyse av informantene er saklig og ikke på noen måte etisk uholdbar. På den andre siden 

skal det sies at analysen jeg har gjort i arbeidet er subjektiv siden det er min tolkning av materialet 

som framstilles, og at det derfor ikke er umulig at materialet kan bli sett på på en annen måte. Jeg 

har uansett forsøkt å forholde meg til materialet slik at jeg ikke framstiller mine informanter på en 

måte at de kan ta anstøt eller kjenne seg uriktig framstilt.  

 

Vanskeligheter under arbeidets gang 

Det har under arbeidets gang oppstått en del problem som har forsinket ferdigstillingen av 

arbeidet og har ført til at jeg har måttet endre mine intensjoner med arbeidet noe. 
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Vanskelighetene dreier seg først og fremst om problemer med å få tak i informanter. Jeg 

overvurderte muligens i innledningsfasen hvor lett det skulle være å få noen til å stille opp som 

informanter, og startet derfor med denne jakten litt for sent med tanke på hvor lang tid det tok 

før jeg fikk utført intervjuene. Problemet kan kanskje komme av at jeg i stor grad var avhengig av 

at personen som fungerte som grindvakt hos de partier jeg sendte email til, som oftest var 

ordførerne i partiene, faktisk tok seg tid til å enten svare meg eller videreformidle min forespørsel 

til andre i partiet. Svarsfrekvensen var veldig lav både i arbeidet med å få tak på noen å observere 

og intervjue, og i de fleste tilfeller der jeg fikk kontakt med noen som kunne stille opp viste det 

seg vanskelig å holde kontakten lange nok til at vi fikk avtalt en nøyaktig dato for et intervju. 

Dette kan kanskje komme av at i tillegg til å være studenter eller skoleelever, hadde de fleste av de 

jeg var i kontakt med mange verv i partiet og hadde på grunn av dette et stramt tidsskjema.  

De som svarte på mine email var alle fra venstreorienterte partier, og derfor er det bare 

informanter fra venstreorienterte partier representert i mitt arbeid. Det er en viss overvekt av 

venstreorienterte partier i området der studien ble utført, og det var derfor ventet at jeg skulle få 

større tilbakemelding fra venstresiden enn fra høyresiden. Men det var uansett overraskende at 

ingen av de  høyreorienterte partiene tok kontakt.  

De vanskelighetene som fant sted under intervjuene handlet først og fremst om 

språkproblemer. Det at jeg snakker norsk førte av og til at det ble små misforståelser mellom meg 

og informantene. Dette kunne ta fokus vekk fra det vi snakket om da jeg av og til måtte forklare 

hva jeg mente med et spørsmål eller oversette enkelte ord, og det ødela innimellom litt av flyten i 

samtalene. Noen store språkproblemer utover dette fantes det derimot ikke.  

Jeg kjente også av og til at det hadde vært en fordel om jeg hadde vært bedre innsatt i den 

svenske politikken og "kulturen". Visse ting mine informanter nevnte var det vanskelig å spinne 

videre på i samtalen fordi jeg ikke kjente til det. Det kunne for eksempel handle om et 

fjernsynsprogram jeg aldri hadde sett eller en politiker jeg ikke hadde hørt om. Det kan da hende 

at jeg kan ha gått glipp av informasjon som kunne ha tilført mitt arbeid noe. Disse problemene 

forekom derimot ikke så ofte at jeg tror mitt arbeid ble spesielt preget av det. Siden min studie i 

første hånd har vist seg å handle om de mellommenneskelige prosesser som ligger bakom mine 

informanters politiske engasjement, snarere enn den svenske politikken eller kulturen, så tror jeg 

ikke at disse situasjonene har spilt inn i særlig stor grad.  

 

Intervjuresultat og analyse 

For å finne ut hvilke eller hva i ungdommenes nærhet under oppveksten som har kunnet påvirke 

dem når det gjelder politisk engasjement og deltagelse, dreide våre samtaler seg mye om 

informantenes forhold til familie, venner, lærere og media, de kanskje viktigste elementene i 

noens oppvekst. Det var interessant å få vite mer om saker som i hvilken grad det ble diskutert 

politikk i familien, i vennekretsen og på skolen, om de hadde vært i situasjoner der de hadde blitt 
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forsøkt dyttet på andres politiske overbevisninger, eller om de fulgte med i og ble påvirket av 

politiske debatter i media under oppveksten.  

De miljø mine informanter selv legger mest vekt på i samtalen med meg, er familien og 

vennekretsen. De anser at media, skolen og lærere ikke hadde hatt noen særlig betydning på dette 

området. Ingen av informantene mener at de fulgte den politiske debatten i media i noen særlig 

grad i tenårene, og da aller minst på TV. Ingen av informantene oppgir heller at de brukte andre 

medier som for eksempel internett på en slik måte at det hadde hatt noen påvirkning på dem. De 

anser heller ikke at noen av lærerne de hadde hatt på skolen hadde lagt opp til givende politiske 

debatter eller på noen annen måte gitt politikk noen spesiell plass i undervisningen. I den grad 

politikk og diskusjoner hadde blitt gitt plass i undervisningen var det på gymnasiet. Alle beskriver 

sine lærerne som politisk nøytrale fordi de de enten ikke ville påvirke noen med sine meninger 

eller fordi de egentlig ikke brydde seg om politikk selv. Fokus i dette kapitlet kommer derfor til å 

ligge på familiens og venners betydning for mine informanters politiske engasjement. 

Det som blir lagt fram i dette avsnittet er basert på de empiriske erfaringene jeg har fått først 

og fremst gjennom mine intervjuer, men også gjennom observasjonene som ble utført i starten av 

denne studien. Intervjuresultatet, som blir framstilt og analysert med mine egne tanker og 

tolkninger, er ment å representere en mulig tolkning av hvordan denne spørsmålsstillingen kan 

tolkes, og har til hensikt å skape nye funderinger og tankeganger hos leseren.  

I de to første avsnittene, Foreldre – holdninger og vurderinger og Venner og søsken – engasjere seg 

forsøker jeg å gi ett bilde av hvordan disse kan ha påvirket mine informanters politiske 

tilhørighet, og på hvilken måte jeg mener å se at de har hatt innvirkning på mine informanter på 

ulike vis. Avsnittet Politikken som sosialt samvær behandler i hvilken grad jeg mener å se at 

politikken og ungdomsforbundene har en sosial betydning for mine informanter, og 

avslutningsvis forsøker jeg i avsnittet Politikken som sosialt hinder å belyse hvilke holdninger mine 

informanter blir møtt med som unge politikere, og hvordan disse ulike holdningene ser ut til å 

spille inn på hvordan informantene velger å uttrykke sitt engasjement.  

 

 

Foreldre- holdninger og vurderinger 

I måten informantene beskriver forholdet til foreldrene og venner og hvilken betydning de har 

hatt for deres politiske engasjement, er det tydelig at selv om begge disse miljøene har hatt stor 

innflytelse, så har de ikke påvirket mine informanter på samme måte. Sofia beskriver hvordan 

hun ser på foreldrenes påvirkning på denne måten. 

 

det va väl mer såna moralgrejer, som när man va liten som att mer såna här basic-saker som att 
man ska va... liksom nån slags etik- och moral uppfostran på nått sätt//...// att man har vetat 
ungefär vad som är rätt och fel, att man ska va schysst å inte störa andra å så där, och det är väl 
politik också på ett sätt... 
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Når informantene snakker om foreldrene og hvordan de kan ha påvirket informantene i 

oppveksten, handler det ofte om overføring av et grunnleggende verdisyn og ikke så mye om 

politiske ideologier. Men dette verdisynet er også sterkt koblet til deres politiske overbevisning. 

Disse holdningene går igjen hos alle informantene når de forklarer hvilken sak som aller mest 

bidro til at de kjente det var viktig og nødvendig for dem å engasjere seg politisk. Alle forteller at 

de alltid har vært opptatt av alle menneskers like verdi og at hovedårsaken til at de gikk inn i 

politikken var for å kjempe mot sosial urettferdighet.  

Oskar beskriver at dette synet på samfunnet var den første politiske tanke han hadde, men at han 

utover dette ikke var spesielt opptatt av politikk.  

 

... ändå att jag visste att jag va socialdemokrat, men jag kunde nog inte säga varför om du kom 
till mig då jag var fjorton år å frågade varför är du socialdemokrat, så kunde jag nog inte ha 
svarat på det. Men i å med jag hade dom värderingarna alle människors lika värde eee... förstod 
ju inte så mycket av skattesystemet då, men såg ju ändå grundprinciperna, det spelar ju ingen 
roll vart du är född eller vilka föräldrar du har //...//även om jag inte kunde sätta ord på det så 
hade jag ändå känslan att det skulle va så. 

 

Utifra det Oskar sier her viser han at han i starten ikke hadde en klar oppfatning om hvorfor det 

var akkurat sosialdemokrat han var, og at han ikke visste så mye om og forsto så mye av den 

sosialdemokratiske politikken, men at han av en eller annen grunn visste at han kunne vinne 

gehør for sine tanker der. Jeg mener at Oskars familiebakgrunn kanskje bidro til denne følelsen 

av at han var sosialdemokrat så tidlig. I måten Oskar snakker om sin familie, er det faren og hans 

engasjement som framstår som den største påvirkningskilden, men han trekker også fram at det i 

familien generelt var sett på som viktig å følge med i samfunnet. 

 

Däremot har jag väl alltid känt at jag har varit socialdemokrat, jag har gått i första maj-tåg hela 
mitt liv å mina föräldrar har ju liksom uppfostrat...//...//min pappa var fackligt engagerad, han 
jobbade som facklig ombudsman på metall så det kanske hade sin del//...//pappa prata väl en 
hel del (om politikk) och jag va med på en del möten//...//då fick jag hänga på å leka med 
bilar under bordet så där va, så så mycket diskusjoner blev det ju inte den gången//...// men vi 
(familien) prata ju en hel del om politik, vad det sto i tidningen samhället, skolfrågor framför 
allt. 

 

Oskar trekker selv paralleller mellom sin egen følelse av å være sosialdemokrat og foreldrenes 

aktiviteter og oppdragelse. Han forteller i denne sammenheng at han også har to eldre søsken 

som var medlem i SSU, men de hadde gått ut av forbundet før han ble medlem på grunn av stor 

aldersforskjell. Det at han tenkte på seg selv som sosialdemokrat uten å kunne begrunne hvorfor, 

kan tyde på at han så sine foreldre og sine to eldre søken som som rollemodeller å ta etter. John 
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Cotterell skriver i Social Networks and Social Influences in Adolescence at mennesker danner seg 

likeartede oppfatninger og meninger som de viktigste menneskene rundt seg.125 

Det er også mulig at han så det å være sosialdemokrat som familiens identitet og dermed sin 

egen, og på den måten så seg selv som sosialdemokrat før han visste fullt ut hva det innebar. 

Oskar var også den av informantene som hadde reflektert mest over dette og som selv tydeligst 

så en sammenheng mellom sin egen politiske tilhørighet og familiebakgrunnen.  

Alle informantene mener de har og hadde et godt forhold til sine foreldre under oppveksten. 

Selv om ingen av dem ser på sine foreldre som mer opptatte av politikk enn gjennomsnittet, har 

alle minst en forelder som har vært engasjerte i politiske spørsmål eller som har vært medlem i en 

politisk organisasjon eller parti. Alle beskriver et familieklima som tillater og oppmuntrer til 

politisk engasjement og meningsforskjeller. Informantene har imidlertid ulike oppfatninger om 

hvor stor innflytelse de tror dette har hatt på deres egne interesse for politikk. Både Sofia og 

Oskar trekker spontant fram foreldrene og at de tror de kan ha påvirket på en eller annen måte. 

Interessant nok er det Kalle, hvis far også sympatiserte med kommunismen i ungdomsårene men 

som nå en sosialdemokrat, som i starten av intervjuet sterkest tar avstand fra at han kan ha blitt 

påvirket av familien. Men under samtalets gang begynner han selv mer og mer trekke inn 

forholdet til sin far . Det virker under intervjuet som at dette ikke var noe han hadde reflektert 

over i noen særlig grad tidligere, men gjennom måten han beskriver sine foreldre og sitt forhold 

til dem, mener jeg å se at det gjennom politikken eksisterer et forhold mellom han og hans far der 

moren ikke har tilgang i like stor grad. Han forteller at moren ikke er like interessert og innsatt i 

politiske spørsmål som han og faren, og at hun ikke har et fast politisk ståsted, men hopper fra 

parti til parti. 

 

...morsan e så populistisk på nått sätt, hon kan rösta utifrån vilken partiledare som e trevligast 
ungefär så där... 

 

Kalle beskriver videre sin familie som "bondig", og det Kalle nevner som jeg tror gjør at han 

anvender seg av akkurat uttrykket "bondig", er morens medlemskap i foreninger som tradisjonelt 

sett har hatt tilknytning til bondemiljøet. Jeg oppfatter det som at han tar avstand fra denne delen 

av sin familie under intervjuet ved å uttrykke en viss frustrasjon, men også ved å le og ironisere 

over det. Uttrykket bondig anvendes ofte for å beskrive folk fra landsbyga som mindre kunnige 

og siviliserte, og uttrykket brukes også av Kalle på en nedsettende måte. Jeg tolker det som at 

Kalle skiller mellom morens interesse og engasjement og sitt eget, at han tillegger disse ulik verdi. 

Faren derimot, beskrives som mer på nivå med Kalle når det gjelder politisk interesse og han 

forteller at det alltid har vært faren han har diskutert politikk med hjemme. Han virker også mer 

seriøs og sikker når han snakker om sitt forhold til faren. Det kan tenkes at dette forholdet til 

foreldrene har spilt en viss rolle da han valgte politisk tilhørighet. Å sympatisere med samme parti 

                                                 
125 Cotterell, John, Social Networks and Social Influences in Adolescence (London, 1996), s. 10 



 100 

hans far sympatiserte med da han var på Kalles alder kan kanskje tolkes som et uttrykk for at han 

identifiserer seg mer med sin far, og kanskje kan sees til viss grad å være en posisjonering i 

forhold til foreldrene og til deres ulike måter å forholde seg til politikk på. 

 

Venner og søsken – engasjere seg 

Selv om mine informanter er genuint opptatte av og interesserte i politikk, og så klart først og 

fremst gikk med i politikken på grunn av dette, mener jeg at det finnes andre faktorer som kan ha 

spilt inn i og påvirket dem til å ta dette valget. Alle mine informanter sluttet seg til et 

ungdomspolitisk parti da de var i tenårene, Sofia og Oskar da de gikk på ungdomsskolen og Kalle 

da han gikk på videregående. Under intervjuet snakker vi mye om vennekretsen de hadde på den 

tiden og hvordan de selv og vennene forholdt seg til politikk. Oskar peker på at det var 

mennesker han allerede hadde i sitt sosiale nettverk som var betydningsfulle, mens Sofia og Kalle 

forklarer at deres politiske engasjement økte samtidig som de utvidet sin vennekrets og fikk flere 

venner med lignende synspunkter. Kalle forteller: 

 

Jag har alltid varit intresserad av samhällsvetenskap och politik på det sättet men när jag riktigt 
fick intresserad mig för det va när jag gick i ettan på gymnasiet, då blev det att man bytte lite 
umgängeskretsar, att man va intresserad i samma saker, men det va väl nån gång då som jag 
gick med i RKU tror jag. //...//även om min gamla kompisar va ju intresserade dom följde ju 
in på samma väg så... 

 

Kalle viser, mener jeg, at jo flere mennesker en har rundt seg som deler ens personlige 

synspunkter og holdninger og jo mer bekreftelse en får fra de i sin nærhet, jo mer vil energi og 

interesse vil en legger ned i disse holdningene.  

Sofia forteller under intervjuet om en hendelse som jeg tror kan ha påvirket henne til å 

engasjere seg i større grad. På hennes ungdomsskole var det ganske utbredt med rasistiske og 

kvinnediskriminerende utsagn fra en del mannlige medelever. Hun forteller at skolen ikke 

forsøkte å stoppe denne gruppen fra å ytre seg på denne måten i noen særlig grad. Det er tydelig 

at dette var noe hun oppfattet som uforståelig mens det pågikk og at dette har påvirket henne. 

Hun forteller at hun samtidig med dette begynte å omgås med medlemmene i en feministisk, 

venstreorientert gruppe på samme skole. Det var på denne tiden hun også begynte å interessere 

seg for politikk. 

 

...kände att jag var mer vänster än höger å så där i början kanske, för jag hade en del kompisar 
som var med i vänster så jag började kolla lite på det å så där//...//eller det va väl mer 
egentligen så kanske jag blev kompis med dom efter jag började bli intresserad så här. 
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Jeg mener at Sofia her kan ha følt det nødvendig å vise hvor hun stod i forhold til disse mannlige 

medelevene og dermed også tok det første skrittet inn i en gruppe som stod for helt andre 

vurderinger og synspunkter.  

Vi snakket også om hvordan det kom seg at de kom i kontakt med det partiet de er medlem i. 

Kalle og Oskar beskriver valget om å bli med i sine respektive parti slik: 

 

Kalle: ...jag hade en kompis//...//som hade hört talas om att RKU va nystartade//...//så vi 
hoppade på det å så blev det till att vi fortsatte där 

Oskar: Peter ombudsmannen här, han och jag bodde grannar//...//å vi hängde ihop jämt, å 
hans bror var med i SSU å tjatade på, men häng med på nån träff å så där va å så hängde vi på 
helt enkelt å tänkte det där kan va kul att testa på. 

 

Oskar har en måte å ordlegge seg på under intervjuet som får beslutningen han tok om å bli 

medlem i et parti å virke lite gjennomtenkt på forhånd og han beskriver dette også på en måte 

som tilsier at han i begynnelsen nok ikke hadde en langsiktig plan med sitt medlemskap. Det 

virker som om han så på sitt engasjement i partiet som en ekstra fritidssysselsetting, som noe nytt 

å prøve. Dette er noe alle informantene viser i større eller mindre grad, men det er Oskar som er 

tydeligst med dette. Videre viser de alle at venner og andre på deres alder var viktige 

påvirkningskilder, for eksempel gikk både Oskar og Kalle inn i partiene samtidig med en god 

venn. Utifra sitatene ovenfor tyder det på at Kalle nok tok mer personlig initiativ i forkant av sin 

inntreden i partiet enn det Oskar gjorde. Dette mener jeg kan komme av at Kalle og Oskar var 

14, respektive 17 år da de gikk med i politikken, og at Kalle da kan tenkes å ha utviklet sin 

politiske interesse i sin egen takt uten så sterk påvirkning utenfra som det Oskar opplevde. Oskar 

sier også under intervjuet at hadde det ikke vært for Peter og hans bror så hadde han nok ikke 

gått med i partiet før på videregående. 

Sofia gikk i likhet med Oskar med i politikken tidlig i tenårene og for henne var søsteren den 

som kan tenkes å ha vært den med mest innflytelse over valget å melde sig inn i Grön Ungdom. 

Sofia forteller: 

 

...sen har det mycket å göra med min syster, jag har en äldre syster hon va med i Grön ungdom 
å va aktiv å så, och det va väl därför annars skulle jag säkert inte fått reda på så mycket om det, 
jag vet inte... Den gröna ideologin blir inte så mycket framlyft så här, man får inte lära sig så 
mycket om den, så då men då så pratade väl hon ganska varmt om det så då tyckte jag väl att 
det verkade liksom vettigast. 

 

Sofia snakker i intervjuet om sitt forhold til sin søster på en måte som tyder på at de to deler 

mange interesser og holdninger og at de står hverandre nært. John Cotterell skriver at vennskap 

mellom søsken har mange av de samme kvalitetene som annen vennskap, men siden søsken har 

vokst opp i samme miljø og blitt lært de samme verdiene, kan de kjenne hverandre på en måte 
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ingen utenfor familien kan gjøre. Han mener også at et slikt vennskap ofte er et forhold som 

preges av over- og underordning siden den ene er eldre og oftest mer erfaren og derfor får en 

slags makt over den andre.126 Sofias søster er to år eldre enn Sofia, og denne aldersforskjellen er 

kanskje liten nok til at de to kan ha vært venner som har fungert på noenlunde samme plan under 

oppveksten, men samtidig stor nok til at Sofia har sett opp til sin søster og blitt influert av hennes 

politiske engasjement.  

 

Politikken som sosialt samvær 

Intervjuene dreide seg også omkring det sosiale livet i forbundene, og det var også viktig for meg 

å få et bilde av hvordan mine informanter forholdt seg til ungdomsforbundet på et sosialt plan. 

Fra mine observasjoner av en sosialdemokratisk ungdomsforening hadde jeg fått innblikk i et 

fellesskap mellom medlemmene som virket som et sterkt bindeledd i gruppen, og dette førte til at 

jeg la mye vekt på informantenes syn på det sosiale livet i forbundene i mine intervjuer. 

Det ble det tydelig at medlemskapet i ungdomsforbundene har en sosial kvalitet også for mine 

informanter. For Oskar var det sosiale også en av de årsakene til at han følte seg så hjemme i 

forbundet fra starten av. Han forteller: 

 

...först kanske det va mer det sociala att det va roligt, träffa nytt folk, åka på kurs läsa saker. 

 

Oskar viser i intervjuet at han i sitt medlemskap har gått igjennom ulike stadier, og at hans 

engasjement har utviklet seg gjennom årene. I starten så han dette delvis som en mulighet til å 

prøve noe nytt og å bli en del av et slags fellesskap, samtidig som forbundet var en arena der han 

kunne møte likesinnede og lære mer om politikken SSU sto for. Det virker på alle informantene 

som at den første perioden i forbudet handlet mest om å finne seg til rette, knyte kontakter og 

gjøre aktiviteter på grunn av den sosiale delen, samtidig som det var viktig å sette seg inn i den 

politiske ideologien for å ha en plattform å stå på. Først etter dette kunne de begynne å sette seg 

inn i mer kompliserte deler av det politiske livet. Det kan sees som at forbundet blir en fast base 

for informantene og der fellesskapet med de andre blir en viktig del i hvorfor de har fortsatt å 

engasjere seg i forbundet.  

Sofia er den av informantene som snakker mest om hva hun gjør for å få andre engasjert 

politisk og da spesielt påvirke andre til å ta til seg den "grønne ideologien". Syv av medlemmene i 

Grön Ungdom er klassekamerater som hun har vervet, tre av disse er aktive medlemmer. Det 

virker som om det har vært som ett prosjekt for henne å verve mennesker fra den egen 

omgangskretsen til partiet, og hun gir i intervjuet uttrykk for at hun synes det er morsomt og bra 

at så mange av hennes venner og bekjente har begynt å vise et politisk engasjement. Det at Sofia 
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har inkludert sin ytre omgangskrets i forbundet mener jeg viser at politikken også har en sosial 

funksjon i tillegg  til  ideologisk for Sofia. 

Informantene viser at de andre i forbundet også blir en viktig del av deres sosiale nettverk. 

Kalle beskriver hvordan han ser på sitt forhold til forbundskameratene i sin hjemby slik: 

 

...det blev ens umgängeskrets också för att man gjorde saker tillsammans hela tiden så festa 
man tillsammans också umgicks man tillsammans hela tiden så det blev ju ens närmaste vänner 
också//...//det blir ju en ganska tät grupp så. 

 

Dette sitatet passer godt inn på hvordan alle mine informanter snakker om fellesskapet som 

oppstår i de respektive forbundene. Livet i ungdomsforbundene er en så viktig del av 

informantenes liv, at det ikke skiller seg fra ‖fritiden‖ på noen spesiell måte 

 

Politikken som sosialt hinder 

På samme måte som det politiske livet kan fungere som et sosialt møtested der de kan finne et 

fellesskap med andre, opplever mine informanter også at det kan skape et hinder mellom dem 

selv og mennesker de møter i forskjellige sosiale sammenheng. Alle informantene beskriver at de 

ser en holdning hos andre som tilsier at dagens samfunn ser på politikere med en viss grad av 

forakt og mistenksomhet, og at de i møtet med andre mennesker ofte opplever å bli sett som bare 

politikere og ingenting annet. Oskar uttrykker dette slik: "När dom ser mig så ser dom ett parti". 

Med stempelet politiker, sosse, kommunist eller tre-klemmer på seg, kan det bli vanskelig å formidle et 

annet bilde av seg selv i og med at mennesker har så sterke forventninger til hvordan en person 

med en slik politisk tilhørighet skal være. Göran Ahrne og Apostolis Papakostas skriver at 

mennesker får en identitet gjennom sin tilhørighet til ulike organisasjoner.127 En identitet basert 

på tilhørighet til en viss organisasjon kanskje kan fungere som en slags trygghet for medlemmene, 

men kan også sende signaler til de utenfor dette fellesskapet. De mennesker mine informanter 

møter som viser opp en slik holdning kan være kritiske til politikere generelt eller til ett enkelt 

parti. Derfor må mine informanter i møtet med nye eller tilfeldige bekjentskaper bruke mye tid på 

å forsvare politikere som gruppe, eller forsvare og forklare politiske beslutninger tatt av 

moderpartiet, beslutninger de selve ikke nødvendigvis ikke er enige i. For Oskar innebærer dette 

en følelse av at han i tillegg til å representere den sosialdemokratiske politikken for andre, også 

representerer regjeringen og da hvordan Sverige styres til enhver tid. Alle tre viser en viss 

frustrasjon over å på en eller annen måte bli tilknyttet noe de ikke personlig kan stå for. Det kan 

være vanskelig å få fram at de egne synspunktene skiller seg fra partiet i enkelte saker, fordi 

utenforstående ser at partiet står samlet i alle saker i media, partiprogram og lignende. Det at 

                                                 
127 Ahrne, Göran & Papakostas, Apostolis, Organisationer, Samhälle och Globalisering (Lund, 2002), s. 17 
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mine informanter er medlemmer i ungdomspartier kan sikkert også bidra til at de erfarer dette i 

såpass stor grad, da ungdomspartier ofte fører en ganske annerledes politikk enn "moderpartiet".  

Konsekvensen av dette blir at informantene av og til unnlater å nevne at de er politisk aktive i 

møtet med nye mennesker på grunn av en frykt for å havne i en slik situasjon. Kalle er den av 

informantene som tydeligst gir uttrykk for dette, da han sier at han ofte ikke forteller at han er 

kommunist fordi han er lei av å måtte forholde seg til andres oppfatning av hva en kommunist er 

og stadig bli konfrontert med hele kommunismens historie. Kalle er også den eneste av 

informantene som ikke anvender seg av politiske symboler som buttons og lignende. Det kan 

tenkes at de reaksjonene han møter fra andre på disse symbolene er mer negative enn det de 

andre informantene møter, da (nostalgiske) kommunistsymboler kanskje kan vekke negative 

følelser hos mange. 

Der informantene ikke kjenner noen restriksjon på å gi uttrykk for sine politiske meninger og 

ikke kjenner seg utsatt på grunn av sitt politiske engasjement, er i familien og sammen med 

venner. Dette kan kanskje komme av at mine informanter og deres foreldre og venner stort sett 

har samme politiske ståsted, og at politikk da ikke er et like sårbart emne som det ellers kan være. 

De kan da kanskje framføre sine tanker og synspunkter og bli møtt med lignende tanker. I den 

grad informantene har venner eller bekjente med andre politiske meninger eller som ikke er 

interesserte i politikk, blir meningsforskjellene som kan oppstå framstilt som positive. Sofia 

forteller at en av hennes nærmeste venninner er "moderat" og det at de har ulike synspunkter gjør 

deres diskusjoner givende på den måten at hun får testet og utfordret sine overbevisninger på en 

annen måte enn det hun får i diskusjoner med partikamerater fra Grön Ungdom. I et fellesskap 

som er oppbygd rundt at medlemmene i dette fellesskapet har like holdninger og likt verdisyn så 

tenderer kanskje medlemmene å bekrefte hverandres tanker mer enn å sette hverandres 

synspunkter på prøve.  

Debatter og diskusjoner med representanter fra andre partier blir også av de to andre 

informantene framholdt som positivt og givende fordi de der kan diskutere det de er opptatt, i 

motsetning til hva de vanligvis opplever i møte med andre. Det kan tenkes at motstanderne i slike 

debatter har mer respekt og forståelse for hverandres politiske engasjement, uansett 

partitilhørighet, og at de da slipper å måtte forsvare og forklare seg på den måten de ellers må 

gjøre. Diskusjoner med representanter fra andre partier blir da en mulighet å få fram det de selv 

og forbundet står for. 

Det er altså i møter med mennesker som kan sette seg inn i deres situasjon eller som kjenner 

andre sider enn den politiske identiteten de føler at deres politiske engasjement blir møtt med 

respekt og interesse. 

 

Sluttord 

I dette kapitlet har jeg forsøkt å vise hvilke faktorer i unges omgivelse som kan ha innflytelse når 

det gjelder deres politiske synspunkter og tilhørighet. Jeg har også forsøkt å belyse hvordan et 
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politisk engasjement kan være med å forme unges sosiale liv, i og med at det kan åpne noen dører 

men samtidig stenge andre. Jeg har også forsøkt å vise i hvilken grad mine informanter 

identifiserer seg gjennom sin politiske tilhørighet og sitt engasjement, og hvordan andres måte å 

møte de som unge politikere kan spille inn på hvordan og i hvilke områder de velger å gestalte sitt 

politiske syn.  

Mine informanters politiske engasjement er et produkt av deres egne overbevisninger og 

tanker, de saker de kjemper for gjennom politikken representerer det de selv brenner for. Det 

valget de har tatt om å være medlem i et forbund i mange år hadde de nok aldri tatt om deres 

engasjement ikke var ekte. Uansett mener jeg å se at de har blitt påvirket fra flere hold når det 

gjelder deres politiske tilhørighet og engasjement. Jeg mener at det ikke går å se den utviklingen et 

ungt individ går igjennom uten å ta dets bakgrunn og historie i betraktning. Mine informanter 

kommer alle fra familier som jeg mener å se har lært mine informanter å forholde seg til politikk 

på en måte som har vært verdifull for deres senere politiske engasjement. De har alle hatt en eller 

flere i sin nærhet i oppveksten som har vist et sterkt politisk engasjement, og som har vist 

informantene en positiv side av det å være politisk engasjert.  

I innledningen av dette kapittel skrev jeg at unge i dag ikke kjenner seg hjemme i den 

tradisjonelle partipolitikken, da de der ikke får gitt uttrykk for sine egne tanker og holdninger i så 

høy grad som de skulle ønske. I dette kan jeg se at mine informanter istemmer til viss del, i et 

parti eller ungdomsforbund er det ikke mulig for alle å få sin stemme hørt til en hver tid. Det kan 

også være vanskelig å bli konfrontert og måtte forsvare noe en ikke selv personlig kan stå for, 

men som andre forbinder med partiet. Å bli sett som bare en politiker i møtet med nye mennesker 

kan være både frustrerende og sårende, da samfunnets bilde av politikere ikke alltid er positivt. I 

mine informanters fall kan dette føre til at de sensurerer sine meninger og holder munn i 

diskusjoner, eller at de helt enkelt ikke forteller at de er politisk aktive. Men på den andre siden så 

viser informantene en glede over å tilhøre ett fellesskap, en ideologi og ett kollektivt mål å streve 

mot. Ifølge mine tre informanter så hemmer ikke medlemskapet i forbundene individuell 

utfoldelse, men den nærhet og tillit som eksisterer mellom medlemmene i forbundene stimulerer 

medlemmene til å gi uttrykk for sine personlige meninger.  
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Slutord 

 

Livet kan ses som en resa i en social samvaro där sociala möten formar individen samtidigt som 

individen formar de sociala mötena. Med sociala möten menar vi alla former av mellanmänskliga 

relationer som en individ upplever genom livet. Varje möte kan vara betydelsefullt och kan 

inverka på hur individen skapar sig själv. Familjen är oftast den första kontakten med den sociala 

samvaron som en person upplever och under livets resa knyts hela tiden nya sociala band i form 

av betydelsefulla andra, såsom syskon, vänner, lärare med mera. De olika banden och de sociala 

mötena är på olika sätt betydelsefulla men de har även olika inverkan på en individs 

identitetsskapande. Vi ämnar här nedan belysa aspekter från begynnelsen på livets resa som 

präglas av ett ständigt sökande efter sig själv och sin identitet. 

Vi menar att det mest fundamentala i en persons identitetsskapande är livserfarenheter. Dessa 

kan grunda sig på kunskaper som en människa tillägnat sig genom mellanmänskliga relationer och 

sociala företeelser. Kunskap kan delas in i olika referensramar, eller tolkningsramar, vilka är 

beroende av de olika sociala kontexterna och dess sociala samspel som referensramarna omfattar. 

Kunskap om språk, förmåga att tolka kroppsspråk, att kunna tolka olika tings symboliska 

innebörder är exempel på dessa olika referensramar  

Individen bygger upp en identitet utifrån kunskap om andra personer, sociala uttryck, normer 

och sociala möten. Det handlar snarare om en individuell identitetsutveckling än mognad då detta 

syftar mer på en biologisk aspekt av att utvecklas som människa. Livserfarenheter syftar till hur 

en människa skapar sig själv genom sin kunskap och relationer. Exempelvis kan det sägas att ju 

större spektrum av livserfarenheter en människa har tillgång till desto lättare har denne att 

hantera och tolka händelser, relationer samt sociala uttryck. Sociala uttryck syftar till de uttryck 

individer använder sig av i samspelet mellan individerna i de mellanmänskliga relationerna. Detta 

samspel kan i sin tur ses som individernas sätt att testa sin identitet i förhållande till andra 

individer. Att förmedla något som uttrycker identiteten kan även vara ett sätt att testa sig själv i 

den sociala samvaron, men även att testa andra och deras respons på samspelet. Detta skapar en 

kedja av reaktioner vilka inverkar på hur personer bekräftar, återskapar och omformar sina 

identiteter. Genom skapandet och utvecklingen av kunskap, och därmed referensramar, lär sig 

individen hur den kan förhålla sig till andra, de olika sociala uttrycken samt den sociala samvaron. 

Medvetenhet om yttre faktorer är betydelsefullt för hur en individ förhåller sig till sin omgivning. 

Dessa yttre faktorer kan påverka individen olika genom att de referensramar en individ har 

tillgång till, eller kunskap om, influerar hur individen kan förhålla sig till det som förmedlas. 

Desto bredare spektrum av referensramar ju större möjligheter har individen att tolka en och 

förstå en situation på. Ett exempel på detta är att en person kan förhålla sig på olika sätt när 

denne läser en artikel i en tidning eller i en dialog med en annan individ. Det förmedlade är 

uppbyggt kring en viss referensram och använder sig av ett visst språk för att uttrycka sitt 

budskap. Individens kunskap om det som uttrycks samt andra referensramar såsom upplevda 

erfarenheter, kunskap om ett visst ämne och så vidare, kan vara av betydelse för hur personen 
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tolkar och förhåller sig till det förmedlade budskapet. Hur individen förhåller sig inverkar även på 

dennes identitetsskapande. 

De sociala band som knyts med andra individer kan vara mer eller mindre betydelsefulla för 

en individ. Vi menar att betydelsefulla personer är de som hjälper och vägleder en individ i sin 

strävan att finna sig själv. I familjerna kan dessa betydelsefulla personer utgöras av föräldrarna 

eller syskonen. Utanför familjen kan dessa betydelsefulla personer utgöras av till exempel lärare, 

vänner och fritidsledare. Relationerna mellan individen och de betydelsefulla personerna denne 

har i sin omgivning bygger på individernas gemensamma historia samt deras kunskap om 

varandras livserfarenheter. Relationer underhålls och omformas genom individernas interaktion.  

Det kan sägas att det är lättare att identifiera sig med det som ligger närmare ens egen identitet 

och därmed kan det som förmedlas av dessa personer vara lättare att ta till sig. Betydelsefulla 

personer kan ses som vägledande personer i en individs liv då de hjälper individen att lära sig 

olika referensramar. Ett ständigt förhandlande pågår mellan individen och dess omvärld vilket i 

sin tur skapar nya identifikationsmöjligheter i relation mellan individ och dess omvärld.  

(Re)produktionen av referensramar sprider sig genom olika sociala nätverk vilka utgörs av 

gemenskaper och sfärer. Dessa gemenskaper och sfärer har olika normer och värderingar som 

dess medlemmar ska förhålla sig till, omforma och upprätthålla. Värderingar och innebörder av 

uttryck i de sociala samspelen i dessa olika sociala gemenskaper beror på de gemensamt 

överenskomna referensramarna samt vilka som förmedlar de sociala uttrycken. Att identifiera sig 

med en gemenskap eller sfär kan också vara ett sätt att testa samt bekräfta sin identitet. En 

individ tar del av en mångfald av gemenskaper och sfärer genom sitt liv och livserfarenheterna 

tilltar därmed genom en social samvaro  

Barn och ungdomar är unga individer som befinner sig i begynnelsen av livets resa, en resa 

kantad av socialt utbyte och en social samvaro. Genom vägledning pågår ett ständigt 

omformande, återbekräftande och återskapande identitetstestande vilket kommer att fortgå 

genom denna resa utan tydligt eller givet slut. 
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