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Mitt syfte med detta examensarbete är att få en inblick i gymnasieungdomars livsfrågor, samt studera huruvida det finns en 
religiös dimension i deras resonemang. För att få svar på detta har jag visat en film och i samband med denna genomfört två 
kvalitativa fokusgruppsintervjuer med åtta gymnasieungdomar. I transkriberingen av intervjuerna har jag urskiljt sju teman som 
visat sig vara centrala när ungdomarna resonerar kring livsfrågor. Resultatet av min empiriska undersökning stämmer till stor del 
överens med den tidigare forskning och de teorier som jag presenterar inom ämnesområdet. 
 
När ungdomarna reflekterar och samtalar kring livsfrågor befinner de sig ofta i den egna sfären. De livsfrågor som ungdomarna i 
min empiriska undersökning uppmärksammar är framförallt kärlek, identitet, orättvisor men också familj och vänner, ångest och 
stress samt döden. Flertalet av dem betonar familj och vänner, att skolan är en faktor som skapar ångest och när det gäller livet 
efter döden visar ungdomarna på variationsrikedom och för fram olika teorier, med rötter i såväl västerländska som österländska 
religiösa traditioner.  
 
Flera av ungdomarnas tankar anger en öppenhet inför ett liv efter döden, där de intar en sökande inställning och närmar sig en 
privatreligiös hållning. Trots att ungdomarna explicit framhåller religionens perifera betydelse kan den implicit uttydas i deras 
resonemang om döden. När ungdomarna resonerar och samtalar om religion sätter många av dem likhetstecken mellan religion 
och kristendom, vilket till viss del kan bero på den geografiska kontexten. Vidare knyter de religion främst till strikta regler som 
på ett negativt sätt begränsar individens frihet. 
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1 Inledning 
Ungdomstiden med alla dess berg och dalar har alltid fascinerat mig. Min uppfattning om 

denna tid är att den präglas av ett intensivt identitetssökande där ungdomar skapar sig både en 

bild av sig själva och en bild av verkligheten de lever i. De införlivar samtidigt olika 

värderingar som är grundläggande för det framtida vuxenlivet. Detta sökande borde i sin tur 

ge upphov till ett brett spektrum av funderingar och tankar hos ungdomar, där dessa 

funderingar i sin tur kan bilda en personlig livsåskådning. Den intressanta frågan blir därför: 

”vad funderar ungdomar på”? Trots att skolan är en mötesplats för många ungdomar är det 

inte säkert att alla elever upplever att samtal kring viktiga livsfrågor bedrivs. Tidigare 

kopplades tankar om livets olika skeden samman med den religiösa sfären, vilken hade en 

stor påverkan i människors livstolkning, men frågan är om denna koppling är lika självklar i 

dagens föränderliga och sekulariserade samhälle. 

Jag tror att denna uppsats om ungdomar och livsfrågor kan vara till stor användning för 

såväl yrkesverksamma lärare som blivande lärare, då en insikt i hur ungdomar reflekterar 

kring vissa frågor kan ge en förståelse för deras livssituation. Dessutom får ungdomar även 

erfara att de inte behöver vara ensamma om att fundera över livets alla komponenter. Detta 

kan i sin tur tur bli en utgångspunkt för många intressanta och givande diskussioner, både i 

och utanför klassrummet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att få en inblick i gymnasieungdomars livsfrågor, samt under-

söka i vilken utsträckning den religiösa dimensionen är närvarande i deras resonemang.  

För att kunna uppfylla mitt syfte vill jag besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka livsfrågor uppmärksammar gymnasieungdomarna? 

2. Vilka livsfrågor uppehåller sig gymnasieungdomarna särskilt vid, och varför? 

3. Vilken plats har religon i ungdomarnas bearbetning av livsfrågor?  

Utgångspunkten för denna studie har varit en filmvisning (se kapitel 2.3) som ledde in 

ungdomarna på reflektioner kring olika frågor. Dock har jag valt att inte gå djupare in på 

filmens roll i bearbetningen av ungdomars livsfrågor.  

1.2 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats inleds med ett metodavsnitt där jag redogör för utgångspunkterna för min 

empiriska studie samt ger en motivering till de val jag har gjort. Metodkapitlet följs sedan av 

ett teorikapitel som är indelat in i två huvuddelar: dels en bakgrund där läsaren får ta del av 
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tidigare livsåskådningsforskning och genomförda undersökningar inom området livsfrågor, 

dels en teoridel där resultatet av undersökningar presenteras tillsammans med teorier om bl.a. 

helighet och gudstro, viktiga värden samt sekularisering och privatreligiositet.  

Efter att teoriavsnitten har behandlats följer min resultatredovisning. Det empiriska inter-

vjumaterialet är indelat i olika teman. Detta för att ge en beskrivning och en analys av 

resultatet, och för att återknyta till min frågeställning och min teoridel. I min resultat-

diskussion diskuteras empiri och teori i relation till varandra samt mina reflektioner kring 

dessa. Uppsatsen avslutas med ett slutord med förslag på vidare forskning. 

 

2 Metod 
I detta kapitel kommer jag att redovisa olika metodiska val och överväganden utifrån följande 

rubriker: val av metod, urval, planering och genomförande, material, bearbetning och redo-

visande av data, metoddiskussion samt etiska överväganden. 

2.1 Val av metod: fokusgrupper som kvalitativ forskningsintervju 
Eftersom mitt syfte är att ta reda på vilka eventuella livsfrågor ungdomar funderar på var min 

första tanke att använda mig av enskilda intervjuer. Eftersom ett stort antal elever ville vara 

med i min undersökning har jag istället använt mig av den kvalitativa forskningsmetoden 

fokusgrupper, vilken Alan Bryman (2002) definierar enligt följande: 
En fokusgrupp handlar om en form av gruppintervju där det finns flera deltagare närvarande, 
en tyngd på att frågorna rör ett förhållandevis väl avgränsat område, med fokus på samspelet i 
gruppen och på den gemensamma betydelsekonstruktionen (Bryman, 2002, s. 325). 
 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Steinar Kvale (1997) att ”erhålla 

kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening” 

(Kvale, 1997, s. 117). Vid en kvalitativ intervju är det alltså deltagarnas perspektiv som är i 

fokus, vad de uppfattar som betydelsefullt. 

Fokusgrupper ger en möjlighet att gå in på djupet i ett ämne och är särskilt lämplig vid 

samtal om känsliga ämnen. Vid sådana ämnen menar Victoria Wibeck (2000) att vissa 

deltagare kan ha lättare att delta i en gruppdiskussion än att bli intervjuade ensamma. 

Dynamiken blir också annorlunda i en fokusgrupp än i en traditionell parintervju då del-

tagarna skapar mening och förståelse tillsammans (Wibeck, 2000). Det finns dock nackdelar 

med fokusgrupper: antalet frågor att ställa blir starkt begränsat och även tiden för varje 

individ att svara blir begränsad. Fokusgrupper ställer även krav på att intervjuaren, 
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moderatorn, ser till att ingen dominerar samtalet och ska stimulera även de ”tysta” personerna 

att dela med sig av sina tankar (Patton, 2002). Wibeck (2000) betonar också moderatorns 

viktiga roll att få gruppdeltagarna att interagera med varandra i den mån det är möjligt, och 

att moderatorn både fungerar som intervjuare och observatör och ibland får ingripa i 

diskussionen för att t.ex. be om förtydligande eller leda tillbaka diskussionen till ämnet om 

det behövs. 

2.2 Urval 
Under mina praktikveckor kom jag i kontakt med en gymnasieklass i årskurs 2, och jag 

frågade eleverna om de var intresserade av att samtala om livsfrågor utifrån en film vi skulle 

se tillsammans. Intresset för detta var stort bland ungdomarna där åtta elever av elva först 

ville delta i studien, två pojkar och sex flickor. Dock var det en flicka, som inte varit 

närvarande när klassen blev informerad, som också ville vara med, vilket de andra eleverna 

gick med på. I sista stund fick jag ett bortfall, då en av pojkarna tyvärr valde att inte dyka upp 

vid intervjutillfället. Mitt slutliga urval blev därmed en pojke och sju flickor, fyra personer i 

varje grupp. Eftersom det inte är en jämn fördelning av könen hos mina undersöknings-

personer, anser jag det omöjligt att studera deras resonemang utifrån en genusaspekt och 

därför har jag inget sådant genusperspektiv i min uppsats.  

Urvalet i min studie har jag delvis styrt eftersom jag riktade min förfrågan till en viss 

klass. Dock har de även valt sig själva då de visade ett intresse för att delta i studien. Det är 

rimligt att anta att de tillhör den skara elever som är studiemotiverade och som kanske 

reflekterar mycket kring livsfrågor eftersom de ville ställa upp på detta. Detta ger mig ett 

resultat som inte kan generaliseras till en större ungdomsgrupp.  

Gymnasieungdomarna befinner sig på ett mellanstort gymnasium i en mindre stad där 

flertalet av invånarna präglas av en frireligiös trosuppfattning. Jag har ingen kännedom om 

detta också gäller mina undersökningspersoner. Jag hade en förhoppning om att kunna 

rekrytera elever som har läst eller läser religion på gymnasiet. Dock hittade jag ingen 

passande elevgrupp och jag valde istället en grupp med ett, som jag trodde, trivsamt 

samtalsklimat, där min relation till ungdomarna var god. Jag tror även att reflektion kring 

livsfrågor är något allmänmänskligt som inte behöver vara exklusivt för religionsämnet. 

Hur användbar den data är, som utvecklas från fokusgrupper, beror bl.a. till stor del på hur 

deltagarna känner inför att dela med sig av sina tankar och erfarenheter i gruppen. Wibeck 

(2000) tar upp olika faktorer som kan påverka den grupprocess som uppstår i fokusgrupper. 

Hon nämner faktorer som personlighetsdrag hos deltagarna som avgör hur de beter sig i 
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gruppen och hur de andra svarar på detta. En lämplig blandning av personer är därför att 

rekommendera. I mina fokusgrupper har jag därför medvetet försökt blanda de mer pratglada 

ungdomarna med de mer tystlåtna för att få bästa möjliga gruppinteraktion. 

Michael Patton (2002) anser att fokusgrupper tenderar att fungera bättre när deltagarna är 

främlingar för varandra eftersom dynamiken blir annorlunda än om de tidigare har etablerat 

relationer. Vidare menar han att fokusgrupper är bra för identifierandet av stora och 

övergripande teman och inte lämpar sig för kontroversiella eller personliga ämnen. Jag tror 

ändå att det kan vara en fördel att mina undersökningspersoner känner varandra. De har 

etablerat ett samtalsklimat som har präglats av lyssnande, ömsesidighet och respekt. Mina 

tidigare erfarenheter av undersökningspersonerna var, att de trivdes med varandra och var 

avslappnade, vilket jag såg som en nödvändighet för att kunna genomföra denna 

undersökning. 

2.3 Planering och genomförande 
Inför mina fokusgruppssamtal stämde jag träff med ungdomarna för att se en amerikansk film 

som heter Virgin Suicides. Anledningen till valet av denna film är att den behandlar olika 

livsområden som bl.a. frågor om livets mening och slut, den första kärleken, familje-

relationer, stress och tonårsproblem etc. Denna film, vars handling jag kommer att redogöra 

för mer ingående i min resultatredovisning, fungerade som underlag till fokusgrupps-

intervjuerna. Jag ville att filmvisningen och gruppintervjuerna skulle ligga nära varandra i 

tiden, för att öka sannolikheten att ungdomarnas tankar var färska i minnet när vi träffades. 

Jag tror även, både av pedagogiska och etiska skäl, att det är bra att ganska omgående 

bearbeta den typ av frågor som filmen kan väcka hos ungdomarna och därför var det en kort 

intervall mellan filmvisningen och samtalen. Under filmvisningen noterade jag ungdomarnas 

allmänna reaktioner. Jag tyckte att de var fokuserade på filmen och visade ett intresse för 

handlingen och de olika huvudpersonerna. Jag tror även att filmens relativt korta längd, ca 90 

minuter, kan ha bidragit till detta intresse och det faktum att den handlar om ungdomar i 

deras egen ålder. 

Wibeck (2000) menar att ett sk. stimulusmaterial kan användas för att få en givande 

diskussion om deltagarna inte tidigare stött på det ämne som ska diskuteras i gruppen. 

Anledningen till valet av film som material är att jag tycker att den är ett bra medium för 

diskussioner samt att många ungdomar gillar att se på film. I direkt anslutning till 

filmvisningen fick ungdomarna i skriftlig form fritt reflektera och redogöra för sina spontana 

och allmänna intryck av filmen. Inför denna fria skrivning fick de ingen styrning från mitt 
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håll utan uppmanades enbart att skriva ner vad som spontant ”fanns i deras huvuden efter att 

ha sett filmen”. Min tanke var att denna skrivövning kunde fungera som en väg in i tänkandet 

kring dessa frågor för eleverna, och vara till hjälp för mig att vid intervjutillfällena koppla 

samman diskussionen med deras egna funderingar. Efter filmvisningen var många ungdomar 

tysta och såg lite förvirrade ut, och jag tror att denna fria skrivning även var ett bra sätt för 

ungdomarna att få bearbeta filmen och de frågor som den tog upp. 

Inför mina fokusgruppsintervjuer förberedde jag en intervjuguide (se bilaga 1). Jag valde 

att utgå från semistrukturerade intervjuer med särskilda teman. Anne Ryen (2004) menar att 

den halvstrukturerade intervjun är den mest använda. Den kännetecknas av att forskaren i 

förhand har ställt upp huvudfrågor i viktiga teman men att formuleringarna inte behöver vara 

detaljerade eller i en viss ordningsföljd. Min semistrukturerade intervjuguide har fördelen att 

jag som moderator inte styr alltför mycket med fasta frågor, samtidigt som jag är medveten 

om att det är svårt att undvika all form av styrning. Jag valde därför just den semi-

strukturerade intervjuguiden itället för den ostrukturerade, eftersom jag tror att en viss form 

av styrning kan behövas i en intervjusituation. Bryman (2002) framhåller att intervju-

processen vid semistrukturerade intervjuer är flexibel eftersom fokus bör ligga på vad 

intervjupersonen upplever vara viktigt och hur denne förstår frågor och skeenden. 

De frågor som jag formulerade till min intervjuguide (se bilaga 1) innehöll inledande 

öppningsfrågor där intervjupersonerna kunde återge vad de upplevde som de viktigaste 

frågorna eller ämnena. Dessa ledde sedan till uppföljningsfrågor, specificerande frågor och 

ledande frågor. De ledande frågorna var begränsade i sitt antal och fyllde sin funktion vid 

kontroll av intervjupersonernas inställning till vissa ämnen som uppkom i intervjusituationen. 

Vid ett par tillfällen användes också tystnad som en motivator till vidare berättelse från 

intervjupersonerna (Kvale, 1997). 

Kvale (1997) anser att intervjupersoner bör få kännedom om bakgrunden till intervjun 

genom en orientering som görs både före och efter intervjun. Inför både filmvisningen och 

intervjuerna valde jag därför att inledningsvis berätta om mitt syfte med undersökningen. De 

saker som jag tog upp var dels det informationsbrev (se bilaga 2) som jag ville att de skulle 

ge till sina föräldrar, dels frågor kring konfidentialitet och deras samtycke till att jag bandade 

intervjun. Efter intervjun påminde jag om deras anonymitet, att de eller deras föräldrar gärna 

fick höra av sig om eventuella frågor samt en mer utförlig beskrivning av mitt syfte med 

uppsatsen. 
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Miljöfaktorer, såsom den fysiska omgivningen, kan påverka grupprocessen. Forskning 

visar att en fokusgruppsinteraktion tenderar att blir mer intensiv i små rum än i stora samt att 

man har uppmärksammat en större variation av deltagares åsikter i små rum (Wibeck, 2000). 

Inför mina fokusgruppsintervjuer bokade jag grupprum på skolans bibliotek för att samtalet 

skulle ske ostört i lugn och ro, samtidigt som det mindre rummet medverkade till att ge en 

mer intim stämning där deltagarna samlades runt ett bord och där alla kunde se och höra 

varandra. 

Jag tycker att de båda samtalen i fokusgruppsintervjuerna fortlöpte på ett bra sätt, där de 

flesta verkade vara engagerade i diskussionerna. Dock var det några som var mer pratsamma 

och vissa mer tystlåtna, men detta tror jag inträffar väldigt ofta i sådana här intervjuer. Det är 

svårt att veta om ungdomarnas tystnad berodde på att andra var mer ivriga på att prata, eller 

på att de ville hålla en låg profil, och prata mer när de direkt fick ordet från min sida. Jag 

upptäckte att den ena fokusgruppen hade svårare att tala fritt, utan stimulans från min sida, 

vilket bidrog till att jag använde ett större antal ledande frågor än i den andra gruppen. Min 

uppfattning kring detta är dock att dessa frågor tacksamt togs emot av intervjupersonerna, då 

deras samtal därmed flöt på bättre. 

2.4 Material, bearbetning och redovisning av data 
De två genomförda fokusgruppsintervjuerna utgjorde grunden för min empiriska under-

sökning och gav mig ett material för min uppsats. De båda fokusgruppsintervjuerna 

transkriberades sedan från inspelning på band till text utskriven på dator. De båda 

fokusgruppsintervjuerna pågick i ca 40 minuter vardera. Det transkriberade materialet resul-

terade sammanlagt i 38 datorskrivna sidor, varav 22 sidor för fokusgrupp 1 och 16 sidor för 

fokusgrupp 2. 

Annika Lantz (1993) redogör för vad en kvalitativ analys av data är, och menar att den 

måste vara mer än att beskriva det som det ställs frågor om, det handlar också om att söka 

drag och sammanhang som finns dolda. Med andra ord bör intervjuaren både beskriva och 

analysera där det senare innebär att man abstraherar kring det som beskrivs. När Lantz vidare 

talar om kvalitativ databearbetning nämner hon en ständig växling mellan delar och helhet, 

en sk. hermeneutisk databearbetning, där intervjuaren läser intervjun i sin helhet för att nå en 

förståelse för att därefter ta fasta på enskilda teman som sedan betraktas i relation till 

intervjun i sin helhet. Detta är en process som fortlöper till dess att ett mönster framträder. 

Detta har jag tagit fasta på i min bearbetning där jag utifrån mina fokusgruppsintervjuer har 

försökt att hitta enskilda teman som jag sedan kan redogöra för i mitt resultat och därefter 
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diskutera. Gällande ämnena i tema 6 och 7 var detta ämnen som jag själv introducerade och 

därmed är jag medveten om att jag styrde ungdomarna i en viss riktning. Dock upplever jag 

att detta var ämnen som de intresserade sig för då de uppehöll sig vid dessa, vilket kan 

förklara varför de finns med i mitt resultat. Den specifika ordningsföljden av teman i mitt 

resultat har jag valt för att ge en tydlig återkoppling till min frågeställning. När det gäller de 

valda citaten i min resultatredovisning har jag valt att lyfta fram de citat som berättar det 

viktiga. Citaten har jag vidare återgivit ordagrant, vilket gör dem retoriskt intressanta 

samtidigt som min resultatredovisning blir personlig och verklighetstrogen. Citaten blir 

stundtals långa men jag har valt att inte dela upp dem då jag anser att de visar på dynamiken i 

samtalen.   

2.5 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera huruvida min undersökning uppfyller de olika 

kriterierna för kvalitativ forskning: reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och överförbarhet. 

2.5.1 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2002) betonar reliabilitet och validitet som viktiga kriterier när det gäller att mäta 

forskningskvaliteten i en undersökning. Med reliabilitet menas att olika forskare oberoende 

av varandra ska kunna komma fram till samma resultat när de studerar ett material. Det är 

viktigt att en analys kan verifieras för att undvika att forskaren uppmärksammar det som bara 

bekräftar de egna ståndpunkterna (Wibeck, 2000). För att stärka reliabiliteten i min under-

sökning har jag försökt att formulera så öppna frågor som möjligt och samtidigt försökt 

undvika styrande frågor, och jag har förberett mig noga inför varje fokusgruppsintervju. 

Samtidigt är det nästintill omöjligt att inte komma med ledande frågor där utfallet kan bli att 

jag som intervjuare styr resultatet och har en oavsiktlig inverkan på svaren. Dock kan detta 

även styrka tillförlitligheten i intervjun då forskaren genom ledande frågor kan kontrollera 

tillförlitligheten i det som sagts (Kvale, 1997). 

Termen validitet handlar om tolkningen av det som har undersökts och om man har 

studerat det man har haft för avsikt att studera (Kvale, 1997). Trovärdigheten när det gäller 

fokusgrupper kan vara problematisk då en fara kan vara att deltagare, p.g.a. grupptryck, inte 

säger vad de tänker eller om de överdriver för att övertyga de andra deltagarna om en viss sak 

(Wibeck, 2000). Jag tror att min undersökning håller en god validitet eftersom många av 

frågorna som ställdes följdes upp av uppföljningsfrågor och andra fördjupande frågor. Ryen 

(2004) diskuterar validiteten utifrån urvalet, där hon menar att stora urval inte nödvändigtvis 
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ger ett bättre resultat utan det viktiga är den information urvalet ger, vad intervjupersonerna 

har att säga, inte hur många intervjuer man genomfört. Jag är väldigt glad över det stora 

intresse som fanns för min undersökning, men jag är införstådd med att den data jag insamlat 

inte kan representera hela klassens värderingar, eller gymnsieungdomar som en grupp. 

När det gäller min egen roll är jag medveten om att jag styr mycket bara genom valet av 

film, en film som kanske behandlar vissa frågor mer än andra. Därmed kan det bli proble-

matiskt att veta huruvida ungdomarna kommer med spontana reaktioner på filmen eller om 

det mäter deras livsfrågor. Samtidigt tror jag att det breda spektrum av frågor som jag anser 

att filmen tar upp, samt det faktum att den synes ligga nära ungdomarnas egen värld, 

motiverar mitt filmval. 

2.5.2 Generaliserbarhet och överförbarhet 
Lantz (1993) diskuterar vad en professionell intervju är och menar att den kännetecknas av 

ett krav på användbarhet: ”Den ska ge data som har en tillförlitlighet och giltighet som gör 

det möjligt att dra användbara slutsatser utifrån ett i förväg bestämt syfte med 

datainsamlingen” (Lantz, 1993, s. 38-39). Dock betonar Wibeck (2000) att syftet med en 

fokusgruppsstudie inte är att dra generella slutsatser om hela populationer. Författaren menar 

att det istället går att tala om ”lösa generaliseringar” som kan kopplas samman med vissa 

sorters kategorier av människor. Det går också att använda sig av fokusgrupper för att säga 

något om underliggande värderingar som diskussionen utgått från och som ofta är specifika 

för en viss grupp. I mina fokusgruppsintervjuer har jag noterat vissa värderingar som jag 

kommer att beskriva och analysera i min resultatredovisning men jag tycker de kan vara 

intressanta att diskutera. Det finns även en kvalitet kring svaren, utan att behöva göra stora 

generaliseringar till större folkgrupper. Eftersom mitt val av fokusgrupper till stor del byggde 

på att jag ville gå in på djupet om ett visst ämne, med ett mindre antal ungdomar, känns det 

inte relevant att tala om generaliseringar eftersom detta aldrig var syftet med min studie. 

Bryman (2002) för också ett resonemang kring svårigheterna med generalisering där han 

menar att det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som formulerats utifrån kvalitativa 

data som bör vara det viktiga när man ska bedöma generaliserbarheten. Det finns många som 

är skeptiska till generalisering och istället vill tala om överförbarhet. Med detta avses 

huruvida forskarens undersökning kan appliceras på en annan situation, kontext eller vid en 

senare tidpunkt där det är den som tar emot resultaten som avgör dess överförbarhet, till 

skillnad från generaliserbarhet där forskaren drar generella slutsatser (Wibeck, 2000). Jag tror 

att denna typ av bedömning kan vara av större intresse i mitt fall, där det handlar om en 
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mindre undersökning i en viss kontext där jag vill ta reda på vilka livsfrågor som ungdomar 

resonerar kring. 

2.6 Etiska överväganden 
Eftersom min undersökning gick ut på att intervjua ungdomar om frågor som kan vara 

känsliga, var det oerhört viktigt att det fanns en bra relation mellan intervjupersonen och 

intervjuaren. Ryen (2004) betonar att tilliten mellan parterna är av stor betydelse för vad som 

kommer fram under intervjun. Jag tror att det faktum att jag hade haft kontakt med ung-

domarna under en längre period ökade deras förtroende för mig då jag upplevde vår relation 

som mycket trevlig och avslappnad. 

Eftersom frågor om livet och döden kan vara känsliga tyckte jag det var lämpligt att 

formulera ett informationsbrev till ungdomarnas föräldrar (se bilaga 2), där jag berättade vem 

jag är och om min undersökning, samt att deras dotter/son gett sitt samtycke till att deltaga. 

Jag övervägde tidigare om jag behövde be ungdomarnas föräldrar om lov att använda deras 

barn i min undersökning. Men eftersom de är nära myndighetsåldern tyckte jag att jag visade 

större respekt för deras integritet genom att endast informera, och ge möjlighet för föräldrar 

att höra av sig med frågor. 

När det gäller känsliga ämnen menar Wibeck (2000) att det är en balansgång mellan att 

uppmuntra deltagarna att avslöja mycket om sig själva och att stimulera dem att berätta 

tillräckligt för att de data man får in ska vara intressanta. Hon nämner tre principer som kan 

bidra till att uppmuntra samtal kring ett känsligt ämne utan att deltagarnas integritet hotas: 

först och främst bör moderatorn introducera ämnet redan vid rekryteringen. För det andra ska 

han/hon försöka höja nivån för vad som är godtagbart att avslöja så att deltagarna är beredda 

att säga saker de annars kanske inte skulle göra, och för det tredje bör moderatorn styra 

samtalet så att fokus hamnar på deltagarna. 

Bryman (2002) talar om fyra viktiga etiska krav när man skriver uppsats: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. När det 

gäller informationskravet är det viktigt att jag som intervjuare informerar att ungdomarnas 

deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande om de vill. Samtyckeskravet går 

ut på att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, vilket jag informerade 

dem om under hela undersökningsprocessen. Konfidentialitetskravet, dvs. att alla uppgifter är 

hemliga, fick ungdomarna också information om när jag lät dem hitta på sina egna kodnamn i 

min studie, vilket jag upplevde stärkte deras medbestämmande och inflytande. Slutligen  
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finns nyttjandekravet vilket går ut på att de uppgifter jag får endast får användas i forsknings-

ändamål. 

 

3 Tidigare forskning 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för tidigare forskning om livsåskådning och 

livsfrågor. I den andra delen, centrala teman i forskning om livsåskådning och livsfrågor, 

kommer jag sedan att presentera teorier om bl.a. helighet, gudstro, värden samt kring 

sekularisering och privatreligiositet. I detta avsnittet kommer jag även att återkoppla till delar 

av de ovan redovisade undersökningarna, eftersom de bidrar till att mejsla ut centrala teman, 

vilket därmed även visar på sambandet mellan delarna i min tidigare forskning. 

3.1 Forskning om livsåskådning och livsfrågor 
I detta avsnitt introduceras begreppen livsåskådning och livsfrågor, där framförallt Anders 

Jeffners (1988) tre livsåskådningskomponenter utreds. Vidare ger jag en presentation av den 

tidigare forskning som har bedrivits från nationella livsåskådningsundersökningar till yngre 

barn, högstadie- och gymnasieungdomar och deras livsfrågor. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av de presenterade undersökningarna. 

3.1.1 Livsåskådning och livsfrågor 
Ingemar Hedenius (1959) definierar begreppet livsåskådning i samlingsvolymen Tro och 

Livsåskådning: 
För att kalla en uppfattning en livsåskådning fordrar jag, att den innehåller ett antal trossatser 
av ytterst generell natur om livet och människan eller historien eller universum…/…/ 
(Hedenius, 1959, s. 191-192). 
 

Hedenius menar att en livsåskådning kan, men inte behöver, innefatta tro på en högre makt. 

Om den inte är religiös måste den dock ha betydelse i moraliskt avseende, då den ska ”vara 

en bakgrund till övertygelser om vad som i största allmänhet är rätt och orätt” (Hedenius, 

1959, s. 192). Det centrala som Hedenius ser i en livsåskådning är alltså de generella tros-

satserna om livet och människan. 

Anders Jeffner (1977) är en av dem som har bedrivit forskning om livsåskådning, och när 

han diskuterar livsåskådningsbegreppet pekar han på dess bredd. Han nämner existentialism, 

marxism och kristna trosuppfattningar vilka han bl.a. betraktar som livsåskådningar, men 

han påpekar också att en livsåskådning är vad en individ tycker är viktigt i livet. Den 

uttrycker hur det känns att leva och att vara människa i universum och historien. 
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Vidare urskiljer Jeffner (1988) tre komponenter i livsåskådningen. För det första 

innehåller den teorier om människan och världen, till exempel om universums uppkomst 

eller vad som händer efter döden. För det andra rymmer den grundläggande värderingar och 

normer som anger vad som är gott i livet och vilka grundregler som vi bör följa för att leva 

på ett riktigt sätt, en komponent han kallar för ett centralt värderingssystem. För det tredje 

innehåller livsåskådningar en grundhållning som ofta ger uttryck för en viss livsstämning. 

Vare sig det är en grundton som handlar om hopp eller förtvivlan kan två människor, i 

samma yttre situation och med lika värderingar om bl.a. vad som är rätt och orätt, uppleva en 

situation helt olika. Med andra ord är grundhållningen en stämning som kan följa en 

människas liv och kan ge svar på frågan om hur det känns att leva. 

Det har visat sig vara svårt att ge en heltäckande definition på livsfrågebegreppet. Sven G. 

Hartman och Sten Pettersson (1980) använder sig av följande definition: 
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. 
När man möter en livsfråga hos en person är den ett uttryck för ett behov att bearbeta och 
formulera upplevelser av omgivningen och av den egna personligheten i förhållande till den 
och till tillvaron i stort (Hartman & Pettersson, 1980, s. 32). 

 

Denna definition pekar på såväl det objektiva, i termer av de grundläggande villkoren för 

mänskligt liv, som det subjektiva då den individuella personligheten också är i fokus. 

Hartman och Pettersson hävdar att livsfrågor finns hos människan eftersom hon 

reflekterar över sig själv och sin omgivning och strävar efter att förstå och hitta en mening i 

sin tillvaro. Vidare menar de att livsfrågor inte uppstår i ett vakuum utan har sin grund i en 

viss livssituation och personliga erfarenheter. Författarna nämner vidare att förmågan att 

reflektera över och resonera kring livsfrågor kan variera beroende på individers olika grader 

av kognitiv mognad. 

Hartman och Pettersson talar även om den personliga livsåskådningen, dvs. livs-

åskådningen i funktion hos en människa. Denna personliga livsåskådning är inte oför-

änderlig: när en människas livsvillkor skiftar i olika faser i livet, eller från en tid till en 

annan, då ställs hon inför nya livsfrågor. Eftersom människan är benägen att söka svar på 

sina livsfrågor kommer de nya svaren att påverka den personliga livsåskådningen: 
Personens övertygelse omprövas, omvärldsorienteringen vidgas, värderingar förändras och 
betingelserna ändras för personens handlingsberedskap och levnadsföring (Hartman & 
Pettersson, 1980, s. 87). 

 

Med andra ord finns det ett samspel mellan livsfrågor och livsåskådning där individen 

bearbetar sina ständigt skiftande erfarenheter och livsvillkor i en process som leder till 

utveckling och mognad i den personliga livsåskådningen (Hartman & Pettersson, 1980). 
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3.1.2 Undersökningar om livsåskådningar i Sverige 
År 1986 utfördes en undersökning om svenskarna och deras livsåskådningar där 615 

personer mellan 18 och 69 år valdes ut slumpmässigt. De blev inbjudna till en intervju i ca 1 

timme för att sedan avslutningsvis fylla i ett enkätformulär. Syftet med undersökningen var 

att studera de livsåskådningar som finns allmänt spridda i Sverige idag och undersöka hur 

svenskar förhåller sig till de olika alternativ som finns. Frågorna i undersökningen var både 

slutna, i fasta svarsalternativ, och öppna där de intervjuade fick svara med egna ord. Svaren 

på de öppna frågorna delades sedan in i olika kategorier där t.ex. på frågan om vad man 

anser är  allra viktigast i livet delades in i privata, sociala och globala värden. Anders Jeffner 

(1988) var en av projektledarna och när han sammanfattar resultaten visar han att en klar 

minoritet, 8-9 % i undersökningen, uppger sig som bekännande kristna. Samtidigt finner 

man, åt det motsatta hållet, en ungefär lika stor grupp som tar tydligt avstånd från all 

gudstro. Däremot svarar hela 64 % de är religiösa på ”sitt eget personliga sätt”, dvs. de 

uttrycker en slags privatreligiositet, ett fenomen som behandlas vidare i teoridelen. När det 

gäller vilka centrala värden som svenskarna finner viktigast visade undersökningen att det är 

de som rör den privata sfären, den egna personen och familjen, där hälsan och att vara frisk 

var det viktigaste värdet. Därefter kom globala värden där fred på jorden och miljön var 

viktigast  (Jeffner, 1988). 

Under hösten 1998 utfördes en annan enkätundersökning. 200 personer i åldrarna 16-74 

år valdes ut slumpmässigt, där flera av enkätfrågorna från 1986 års undersökning återkom. 

Undersökningen visade att det inte skett några större förändringar mellan år 1986 och år 

1998. Det var ett flertal tendenser som återkom från 1986 års undersökning, bl.a. om 

likställandet av människor och djur rent värdemässigt, vissa öppningar gentemot det 

paranormala och en märkbar optimistisk grundhållning (Bråkenhielm, 2001). 

3.1.3 Barn och livsfrågor 
Hartman (2003) har även genomfört ett flertal undersökningar om livsfrågor hos barn vars 

resultat presenterades i skriften Vad funderar barn på? De visade att ett stort antal barn i 

prepubertal ålder allvarligt funderar kring det svårfattbara och oförklarliga i tillvaron, tankar 

som många kanske hade väntat sig att möta bland tonåringar. Barnens svar, som är klara och 

konkreta, tyder på ett engagemang i de stora livsfrågorna där många uttrycker ett kritisk 

tänkande och ett djup i sin reflektion. Detta resultat skiljer sig från tidigare föreställningar 

där man ansåg att barn hade en personlighet som gjorde dem känsloflacka och ytliga, och var 

därmed nästintill oförmögna att engagera sig i djupare frågor.  
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Ifråga om barns gudsföreställning visade en annan undersökning av Hartman och 

Pettersson (1980) antingen på ett betydande känslodjup hos barnen eller ett tydligt avstånds-

tagande. Vidare funderar många barn i Hartmans (2003) undersökning över döden och vad 

som händer efter döden. Föreställningar om helvetet och djävulen förekommer oväntat nog 

ofta men det är få som uttrycker ett samband mellan Gud och sin egen framtid eller livets 

mening. Bland de motiv som synliggörs i Hartmans undersökningar är tankar om ensamhet, 

mobbning, fritidsaktiviteter, kamratrelationer, rättvisefrågor, frågor om liv och död samt 

frågor om krig och framtid. 

Utifrån Hartmans (2003) studier kan man alltså ifrågasätta den tidigare föreställningen att 

trots, tvivel och andra upproriska tankar liksom funderingar över livsfrågor enbart skulle 

vara ett tonårsfenomen. 

3.1.4 Högstadieungdomar och livsfrågor 
Många menar att 1968 var det år som blev startskottet på forskning om barn och ungas 

livsfrågor då Skolöverstyrelsen lät genomföra en stor undersökning bland landets högstadie-

elever, inför införandet av den nya läroplanen, Lgr 69. Året därpå publicerades resultaten i 

Tonåringen och livsfrågorna som bl.a. påvisade att elever, trots ett lågt intresse för religions-

ämnet och de klassiska kristna frågorna, ändå hade ett intresse för livsfrågor (Selander, 

1997). 

     När det gäller högstadieungdomar och centrala livsfrågor finns det en undersökning gjord 

av Keijo Eriksson (1999) som presenteras i avhandlingen På spaning efter livets mening. Han 

har genomfört en kvalitativ studie där elever i årskurs nio fick skriva uppsats om det 

eftersträvansvärda i livet. Resultaten visade att högstadieeleverna hade svårt att själva 

formulera sig i ontologiska frågor, dvs. frågor som rör tillvarons egenskaper med t.ex. 

reflektioner om kärnan i vår verklighet. Eriksson menar att istället för att ungdomarnas 

livsfrågor tar sin utgångspunkt i ontologin, tar de sin utgångspunkt i antropologin, vilket han 

här avser högstadieungdomarnas uppfattningar om sig själva, familjen och vänner. I samband 

med denna antropologiska synvinkel var det lättare för dem att hävda tydliga värderingar som 

de ville omsätta till handling. Studien visade att det som oftast förekommer i 

högstadieungdomarnas funderingar är det som fokuserar på människan och hennes relationer. 

Strax därefter kom funderingar kring religion och guds-uppfattningar samt samhället. När det 

handlar om ungdomarnas reflektioner kring teologi, värderingar och handlingsberedskap ser 

Eriksson dessa som ett led i sökandet efter mer kunskap om livets mening, där en viktig 
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faktor vid skapandet av en personlig livsåskådning kan vara just livsfrågorna (Eriksson, 

1999). 

3.1.5 Gymnasiungdomar och livsfrågor 
En undersökning som kan ses som en fortsättning på Tonåringen och livsfrågorna är 

Gymnasieeleven och livsfrågorna från 1971-73, som utfördes på uppdrag av Skol-

överstyrelsen. Denna liknar i stort sett den förra med undantaget att den, istället för 

högstadieelever, utgår ifrån gymnasieelever i årskurs 2 och 3. I Gymnasieeleven och 

livsfrågorna  redogör Berndt Gustafsson (1974) för denna enkätundersökning, med 1170 

gymnasielever i andra och tredje årskurs, där syftet var att kartlägga elevernas allmänna 

intressen, deras syn på sin livssituation samt deras upplevelser av omvärlden och sig själva. 

Denna undersökning jämfördes sedan med höstadieelevernas attityder och tankar i 

undersökningen från 1968. När eleverna bl.a. skulle bedömma hur viktiga valda etiska och 

religiösa frågor är hamnade frågor om Gud och religion långt ner på listan medan frågor om 

krig och fred, alla människors lika värde, rasproblem samt om kärlek och sexualitet hamnade 

högt upp. 

En av de mest kontroversiella undersökningarna om den existentiella ångest som finns hos 

gymnasiungdomar står religionspsykologen Hans Åkerberg (1987) för. Han har genomfört 

den mest omfattande studien i Sverige i sitt slag om hur gymnasieungdomar hanterar frågorna 

om livets mening och mål och den ångest som upplevelsen av livets brist på mening kan ge 

upphov till. Han visar även på de olika sätt som gymnasieungdomarna hanterar sin ångest, 

genom sin kreativitet såsom musik, revolt, privatreligiostet men även självmord som sista 

utväg. 

Ulf Sjödin (1995) har använt vissa av frågorna från undersökningen Gymnasieeleven och 

livsfrågorna i sin egen undersökning om gymnasieungdomars inställning till religionsämnet 

samt vilka livsåskådningsfrågor som de anser vara vikiga, där han bl.a. jämför sina resultat 

med svaren från 1971. När eleverna generellt får bedöma inslag i undervisningen menar en 

majoritet att livsfrågor är det viktigaste inslaget i undervisningen. Sjödins undersökning visar 

att många ungdomar reflekterar kring de stora frågorna, om döden och meningen med livet. 

Trots att många ungdomar funderar på dessa frågor ser Sjödin att det finns en övervikt av 

flickor som uttrycker att de ofta eller ibland tänker på döden eller frågan om livets mening. 

En relativt ny undersökning om gymnasieungdomar och livsfrågor, från senare delen av 

1990-talet, står Gunilla Selander (1997) för. Hon har undersökt vilka värden som 330 

gymnasieelever i Trelleborg och Värnamo sätter högst. Utifrån gymnasieungdomarnas svar 
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på frågan ”vad är heligt för dig?” har hon urskiljt sex kategorier: familj, miljö/naturen, 

vänner, kärlek, religion och demokratiska värden. Ytterligare fem lite vagare kategorier 

tillkom: integritet, liv-hälsa-välbefinnande, positiva egenskaper och moraliska värden, fritid 

och intressen. Selanders undersökning visade bl.a. att religiösa värden fick flest svar, där fler 

elever i Värnamo gav dem en snävare betydelse med hänvisningar till Gud, Jesus och den 

personliga gudsrelationen till skillnad från ungdomarna från Trelleborg som istället 

refererade till byggnader och ting som kyrkan, helgedomar, symboler och föremål. Förutom 

de religiösa värdena förekom familj flest gånger i hennes enkät där många elever beskriver 

kärleken till sin familj. Vänner är även en viktig del av livet när man är tonåring då man kan 

tala med dem om sina funderingar och problem, de är delar av ens utveckling. När kärlek 

omnämndes präglades elevernas svar av en nyfikenhet att ta kontakt och bli accepterad. 

Selander förvånades över att denna kategori inte blev större, då förhållandet till det andra 

könet brukar antas vara en viktig fråga för ungdomar i 18- till 19-årsåldern. En förklaring hon 

kommer med är att kärleksrelationerna är osäkra, att många ännu inte upplevt besvarad kärlek 

eller att detta är personligt som man gärna inte vill dela med sig av. 

     Utifrån de ovan presenterade undersökningarna om barn och ungas livsfrågor, som har 

gjorts under en 30-årig period, kan man se vissa gemensamma mönster och tendenser. De två 

stora nationella undersökningarna (1986, 1998) indikerar att det är värden som rör den 

privata sfären, t.ex. hälsan och familjen, som framhålls som viktiga av människor. Detsamma 

gäller i Erikssons (1999) undersökning där högstadieungdomar främst intresserar sig för 

människan och hennes relationer. Vidare är globala värden som fred och miljö viktiga värden 

för svenskar generellt. Detta återspeglas även i undersökningarna hos barn och unga där bl.a. 

Sjödins (1995) undersökning visar på att det är globala och konkreta frågor som unga 

intresserar sig för. När det gäller människans livsfrågor visar Hartmans olika (2003) under-

sökningar att funderingar över dessa även finns i de lägre åldrarna. Utifrån de nationella 

undersökningarna är de bekännande kristna en minoritetsgrupp, medan en majoritet intar en 

privatreligiös hållning. I undersökningarna om barn och ungas livsfrågor kan man se att barn 

och ungdomar i mindre utsträckning intresserar sig för de klassiska kristna livsfrågorna eller 

ser ett samband mellan Gud och egna funderingar över livet, dess mening och döden. 

3.2 Centrala teman i forskning om livsåskådning och livsfrågor 
Jag kommer nedan att presentera mina olika tematiska avsnitt. Ordningsföljden på dessa sker 

utifrån Anders Jeffners (1988) tre livsåskådningskomponenter (se kapitel 3.1.1). Mitt första 

avsnitt kommer därmed att behandla helighet och gudstro. Fortsättningsvis kommer ett 
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avsnitt om värden och värderingsförändringar och sist existentiell ångest och framtidstro. 

Dessa tre delar leder avslutningsvis till ett avsnitt om privatreligiositet och sekularisering.  

3.2.1 Helighet och gudstro 
Utifrån elevernas svar i undersökningen Gymnasieeleven och livsfrågorna har Gustafsson 

(1974) noterat vissa intressanta tendenser, bl.a. att gymnasieungdomar, istället för att dras till 

teoretiskt religiösa värden, upplever en transcendental, dvs. gränsöverskridande, frihet där 

själslig integritet och självförverkligande och en allmän mystik alltmer fokuseras. Med andra 

ord framhäver eleverna alltmer en religion utan tro. 

Owe Wikström (1993) menar att det i tider av sekularisering, personliga livskriser och 

inför livsfrågorna finns ett behov av att skilja något som speciellt och annorlunda från det 

vardagliga, ett slags upplevelse av helighet. Trots sekulariseringen finns detta kvar men 

fenomenet har fått andra former och uttryck. Kyrkan behöver inte längre vara platsen för 

dessa upplevelser, utan de kan kanaliseras via musik, mystik och meditation samt etiska 

värden. 

Det intressanta med Selanders (1997) undersökning är att den kategori som fick flest 

elevsvar var religiösa värden, då elever främst kopplar samman ordet helighet med den 

religiösa sfären. Trots att ordet helighet gavs en vid innebörd när det introducerades, får ordet 

ofta en religiös innebörd för ungdomarna. Inom denna kategori inkluderades alla uttryck som 

kan betecknas som religiösa samt även uttryck för existentiella frågor. Undersökningen, som 

genomfördes i det småländska ”bibelbältet”, visade på stor variation mellan troende och icke-

troende då vissa nämner Gud som exempel på det heliga medan andra drar sig för att använda 

religiösa ord. Ordet gud, vilket vanligtvis framhålls som det heligaste i religionerna, nämner 

dock endast ett fåtal av eleverna medan ord som kyrka nämns i större utsträckning. 

Eva Ramberg (2001) har studerat de svar som avser religion i livsåskådnings-

undersökningarna från 1986 och 1998. Hon noterar att svaren på frågorna om tro på gud och 

på ett liv efter döden tyder på att den kristna tron har en perifer roll för människorna i det 

svenska samhället. Hon menar att de varierade svaren på om Jesus har funnits samt vad som 

händer efter döden ger uttryck för en utbredd osäkerhet inför dessa frågor. Ramberg noterar 

även att ett återkommande skäl för tron på ett liv efter döden var en upplevelse av livets 

meningslöshet om ingen fortsättning skulle finnas. 

Gustavsson (1974) diskuterar elevers ointresse för religion och menar att det i grund och 

botten handlar om en tidsrevolt som finns i ungdomskulturen. Elevernas uttalanden i 
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Gymnasieeleven och livsfrågorna (1971-1973) tyder på likgiltighet för frågor om religionens 

historiska sanning och ideologiska innehåll. Ungdomarna fokuserar istället på nuet:  
Påståenden, som rymmer historiska omdömen kan i en ungdomskultur – där nuet betyder allt – 
inte förväntas dra tillnärmelsevis lika stort intresse till sig som frågor, som kräver aktuellt 
engagemang och lösning genom omedelbart handlande (Gustafsson, 1974, s. 31). 
 

Enligt Gustafsson upplever dock vissa ungdomar intresse för en religion som ligger närmare 

vad reformatorn Thomas Müntzer kallade en ”entusiastisk kristendom”. De söker alltmer 

efter karismatiska ledare och gurus och vill bli engagerade, med ett avståndstagande från 

religion med historiska komponenter. 

3.2.2 Framtidstro och existentiell ångest 
Ungdomar är morgondagens samhällsbyggare men också de framtida trendsättarna, och 

därför finns ett stort intresse för tonåringarnas framtidsföreställningar. Undersökningar om 

ungdomars livssituation i allmänna termer visar att framtidsfrågor är ett vanligt tema för dem 

och att de i större utsträckning tenderar att se relativt optimistiskt på sin egen framtid än på 

världens framtid (Hartman, 2003). 

Lena Adamson (1999) har studerat ungdomars identitetsskapande, som ofta formas under 

tonårstiden. Adamson har genomfört tre olika studier där hon i varje studie utgått från tre 

olika områden: ungdomars självuppfattning, deras existentiella frågor samt deras kontakt med 

vuxna. Gällande livsfrågor och vad unga anser vara viktigt visade hennes två första studier att    

ungdomar främst fokuserar på frågor om den egna personens framtid. Detta övervägde andra 

alternativ som livets mening, identitet samt döden. Studien visade även att en persons själv-

uppfattning påverkade synen på framtiden, där en negativ framtidsuppfattning relaterades till 

dels en inkonsekvent självuppfattning, dels till problematiska livsvillkor både i nuet och i det 

förflutna. Adamson diskuterar hur tidigare forskning varit motstridig ifråga om optimism och 

pessimism, där den stora variationen kan förklaras utifrån de varierande framtids-

perspektiven, det personliga och det generella. Många ungdomar ser pessimistiskt på världens 

framtid, men trots detta tror en majoritet på sin egen framtid, och endast ett fåtal ungdomar 

har en pessimistisk syn. Adamsons (1999) studie visar också att ungdomar känner ett behov 

av att ha vuxna i sitt liv, men många upplever att det finns för få vuxna att prata med om 

dessa frågor samt för lite tillfällen i skolan. 

I Åkerbergs (1987) undersökning framkom det att majoriteten av ungdomarna i studien 

känner oro och ångest inför samhällets oförmåga att ge dem trygghet inför de stora 

livsfrågorna. Studien visar också att många upplever att bl.a. skolan, vuxenvärlden och 
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kyrkan är ett hot mot deras egen framtid, och de känner sig istället utelämnade till sig själva. 

När det gäller skolan visar studien att många ungdomar upplever att lärares maktutövning och 

betygsättning skapar en prestationshets som kan förstärka en redan befintlig existentiell 

ångest. Många ungdomar är religiösa sökare, de behandlar i stor utsträckning frågorna om 

livets mening, men de söker sig inte i första hand till den etablerade religionen för att få svar. 

Åkerberg framhåller att den existentiella ångesten i sig är naturlig och vanlig. Eftersom den 

ingår i existensen tillhör den en människas ofrånkomliga villkor och kan därför inte 

elimineras. 

Samhällskritiken i Åkerbergs (1987) undersökning är tydlig, då han menar att den mest 

ångestförstärkande faktorn främst finns i dialogen mellan individ och samhälle. Den 

existentiella ångest som sedan finns bland ungdomar framkallas särskilt av deras utsatthet i 

känslor av meningslöshet. De två vägar som han menar finns hos ungdomar är antingen att 

framkalla en kampvilja, att verkligen leva, eller att bara existera, dvs. vad för många ses som 

den totala meningslösheten. Vidare talar Åkerberg om olika ångestreducerande mekanismer 

där bl.a. privatreligiositeten fungerar som en tillflykt från ångesten hos ungdomarna. Den kan 

hjälpa till att överbrygga deras upplevelse av alienation i det teknologiska samhället. 

Privatreligiositeten kan därmed hjälpa till att överbrygga denna alienation hos individen. 

Dock visar vissa av hans undersökningspersoner på tendenser som går mot försöket att nå en 

privatreligiös hållning, bl.a. en allmän skepsis gentemot allt som inte logiskt går att följa  och 

är kontrollerbart. 

Genom att människor idag ofta söker sig inåt, påverkar individualistiska ideal i samhället 

finns det enligt Wikström (1993) också en strävan hos många att själva upptäcka och välja 

och därmed inte följa faställda hierarkier. Denna totala frihet som människan upplever inför 

sin egen ansvarighet kan skapa svindel och ångest. Den sekulariserade människan har inte 

längre tillgång till de institutioner som tidigare gav svar eller vägledning inför livsfrågorna, 

och därför saknas gemensamma rituella former för att bearbeta livsfrågor och uttrycka det 

heliga. 

3.2.3 Värden och värderingsförändringar 
Skolöverstyrelsens undersökning från 1971-73 studerade även gymnasieungdomars känslor 

som uttryck för olika värderingar och lät dem därför beskriva den största upplevelse de kunde 

tänka sig för egen del. Utifrån elevernas svar kunde sedan utläsas att fokus låg på vänskap, 

kärlek och personliga relationer. Dessa svar menar Gustafsson (1974) överensstämmer med 

vad som ibland har kallats för de religiösa sidorna i ungdomskulturen där man bl.a. 
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protesterar mot makt och auktoritet, experimenterar med gemensamma livsformer och söker 

efter intimitet. 

I Sjödins (1995) undersökning fick gymnasieungdomarna rangornda vilka livsfrågor de 

såg som mer viktiga än andra. Deras svar kategoriserade han i de två motsatsparen, lokal-

global samt abstrakt-konkret, vilket ger de fyra kombinationerna lokal-abstrakt, lokal-

konkret, global-abstrakt och global-konkret. Sjödin fann även en femte grupp som avses 

specifikt kristna frågor. När eleverna därefter fick bedöma vissa livsfrågors betydelse i 

allmänhet visade det sig att livsfrågor som associeras med kristendom värdesätts allra minst, 

och de ”stora” livsfrågorna på global och abstrakt nivå, t.ex. om livets mening och vad som 

händer efter döden, betraktas inte heller som särskilt viktiga. Däremot betraktar gymnasie-

ungdomarna livsfrågor med lokal eller konkret anknytning, t.ex. om generations-

motsättningar i hemmet, som viktiga. Sjödin har även noterat vissa skillnader mellan könen 

där flickors största intresse för livsfrågor ligger på det global-konkreta planet med frågor som 

krig, svält och miljöfrågor. Flickor representerar i större utsträckning en ”allvarstyp”. Pojkar 

däremot, anger lokal-konkreta livsfrågor som de viktigaste där de får representera en 

”vardagstyp”. Vad Sjödin menar med dessa elevsvar är bl.a. att flickor är mer inriktade på 

förändringar av världen på ett globalt plan, medan pojkar är mer pragmatiskt och lokalt 

inriktade på världen som den är. Därmed skulle flickor i större utsträckning se de större 

perspektiven och möjligheten att påverka de problem som livsfrågorna handlar om medan 

pojkar istället kanske har ett snävare perspektiv och är inte lika intresserade av att förändra 

annat än den värld som är mer överblickbar och möjlig att påverka. 

Thorleif Pettersson (1988) talar om värderingsförändringar och menar att värderingar 

förändras i takt med samhällsutvecklingen. Mycket tyder på att välfärdsutvecklingen ligger 

bakom värderingsförändringarna där välfärdens barn och barnbarn inte får samma 

värderingar som välfärdens föräldrar. Anledningen till att detta inträffar förklarar han med 

Ronald Ingleharts teorier om dels en socialiseringshypotes, dels en knapphetshypotes 

förknippat med en behovsteori. Enligt den första formas kärnan i en individs värderings-

system under de kritiska barn- och ungdomsåren och sannolikheten för att dessa grund-

läggande värderingar ändras när man når vuxenlivet är liten. Den andra utgår ifrån att det är 

”bristvaror som blir värdefulla”, med andra ord blir det viktigare vad man kan få istället för 

vad man har. Eftersom de materiella behoven har säkrats i takt med välfärdsutvecklingen 

menar Inglehart att andra behov eller värden istället kommer att prioriteras. 
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Pettersson (1988) talar vidare om att de enskilda individernas värderingar är fastlåsta i en 

”dubbel fångenskap”: skilda generationer växer upp och formas av skilda sociala ins-

titutioner. Om en människa t.ex. växer upp och formas i en tid där t.ex. kollektivistiska 

värden starkare framhålls, finns det en stor sannolikhet att hon kommer att omfatta dessa 

värderingar. Växer hon istället upp i en tid då dessa värden har en svagare ställning, minskar 

sannolikheten för att hon kommer att omfatta sådana synsätt. Konsekvensen blir därmed att 

olika generationer får sina generationsspecifika värderingar och synsätt, och eftersom de är 

fastlåsta i sin egen uppväxt och historia kommer de inte att ändra sina värderingar i takt med 

att de åldras eller när de går igenom olika livsfaser. På samhällsnivå uppkommer därmed 

värderingsförändringar genom generationsavlösningar, de äldre generationerna med sina 

speciella värderingar dör och nya generationer med sina särskilda värderingar tillkommer. 

Detta synsätt på förändringar i värden har kallats för ”den tysta revolutionen”. Denna teori 

kan exemplifieras med att utvecklingen går från en hög värdering av materialistiska 

trygghetsvärden till en hög värdering av post-materialistiska frihetsvärden. Detta förknippar 

Pettersson och Kalle Geyer (1992) med välfärdsutvecklingen där ökad utbildning, förbättrad 

social trygghet, kommunikationer och massmedia med större räckvidd har medfört att den 

unga generationen omfattar andra synsätt och värderingar än föräldragenerationen: 
Utvecklingen sägs gå från en hög värdering av hårt arbete, flit och sparsamhet till en hög 
värdering av glädje och njutning för stunden, från kollektivism till individualism, från 
undersåtlighet till aktivism, från en sträng och absolutistisk moralsyn till en fri och tolerant, 
samt inte minst från en kristen livssyn till en sekulariserad och privatiserad livsåskådning 
(Pettersson & Geyer, 1992, s. 9). 

 

Det sker alltså en värderingsväxling, där man i större utsträckning gör en högre värdering av 

individen och dennes frihet, med andra ord livskvalitet i en vid mening, och en lägre 

värdering av sådant som hör ihop med tidigare materiellt välstånd och fysisk trygghet 

(Pettersson & Geyer, 1992). 

3.2.4 Sekularisering och privatreligiositet 
Hartman (2003) betonar att barn och ungas tankar på bl.a. det religiösa området inte uppstår i 

ett vakuum. Ett sekulariserat land ger således sekulariserade barn. Han menar vidare att det 

inte är otron som ökar med åldern utan snarare tvivlet. Barnatron idag känntecknas i större 

utsträckning av en sökande inställning än förr. Carl Reinhold Bråkenhielm (2001) diskuterar 

också den ökade sekulariseringen och menar att den, tillsammans med den ökade mångfalden 

och de olika tankealternativen, bl.a. har inneburit att de traditionella svaren har blivit mindre 

självklara och livsfrågorna mer problematiska och intressanta. 
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Harry Aronsson (1974) resonerar kring hur sekularisering påverkar förmågan att beskriva 

människans verklighet och livets mening. Han kallar detta för en ”känsla av verklighets-

förlust”, vilken är tydligast i ungdomsgenerationen. Enligt Aronsson har detta skapat sub-

kulturer som skapar förutsättningar att återvinna det förlorade. I dessa görs en rekonstruktion 

av verkligheten genom att existensfrågorna har kunnat formulerats på ett sätt som är frigjort 

från traditionella värden och konventioner. Denna nollställning har medfört en frihet för 

människor att bygga upp en ny livsåskådning och livsstil med tidigare förbjudna element som 

mystik, meditation och astrologi. 

Ramberg (2001) diskuterar begreppet privatreligiositet och urskiljer två synsätt, antingen 

att den avser religion som endast utövas i det enskilda privata livet, till skillnad från offentligt 

beteende såsom gudstjänstdeltagande, eller att den avser sökare, dvs. människor med ett stort 

intesse för religion och livsåskådning som ännu inte utformat en bestämd livåskådning utan 

har en öppen och agnostisk attityd. I de både livsåskådningsundersökningarna, från 1986 

respektive 1998, fann Ramberg en grupp undersökningspersoner, på 10 %, som skulle kunna 

beskrivas som privatreligiösa, i det avseendet att de regelbundet bad till Gud men som sällan 

eller aldrig deltog i gudstjänster. 

Det finns dock flera anledningar till privatreligionens framväxt och Antoon Geels och 

Wikström (2006) lyfter fram att det mångkulturella samhället genom dess möten frambringar 

en utvärdering och omprövning av den egna upplevelsen av andlighet. Religionssociologer 

har under de senaste decennierna vidhållit teorin att världen håller på att sekulariseras, vilket 

innebär att religionens betydelse och inflytande i samhället minskar. Negativa händelser och 

naturkatastrofer hänfördes före vår moderna tid ofta till religiösa orsaker och förklarings-

modeller medan dagens modernitet, vetenskap och det rationella tänkandet har medfört att 

religionen blir överflödig. 

Geels och Wikström (2006) avfärdar denna sekulariseringshypotes, att sekularisering hör 

samman med moderniteten, och poänterar betydelsen av att skilja mellan olika typer av 

sekularisering, den på en samhällelig- och den på en individuell nivå. En minskad betydelse 

av religion i samhället behöver därmed inte betyda att enskilda individer blir ateister eller 

upphör att bli påverkade av religion. Dagens människor kombinerar istället, med inslag från 

olika religiösa traditioner, en personligt färgad religiositet och beskriver sig som andlig 

istället för religiös. Ökningen av denna privata religiositet har medfört att många forskare 

idag istället för sekularisering talar om sakralisering. Med sakralisering avses ett sökande 

efter sådant som är heligt eller okränkbart i en människas liv. 
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En huvudpoäng som Geels och Wikström (2006) driver är att vår tids andlighet kan 

uppfattas som ett svar på människors meningssökande. Brist på mening medför att dagens 

människor lider av att världen är fylld av konflikter och konfrontationer och misslyckas i att 

ge dem en känsla av sammanhang. Andlighet är därmed ett sätt för människor att förhålla sig 

till en fragmentiserad och stundtals meningslös värld. Till detta finns två förhållningssätt; 

antingen söker individen efter en fungerande livssyn med motiveringen att livet är ett ständigt 

sökande, eller så anser hon sig inte behöva söka eftersom hon redan har funnit svaren. 

 

4 Resultat 
Nedan kommer jag att redovisa resultatet av mina två fokusgruppsintervjuer. Dispositionen är 

sådan att jag inledningsvis presenterar den film som jag har valt som utgångspunkt för 

gruppdiskussionerna för att sedan presentera mitt resultat. Anledningen till varför jag 

presenterar filmen i resultatkapitlet är att jag tror att det underlättar läsningen av och 

förståelsen för sambandet mellan filmens handling och ungdomarnas resonemang. 

4.1 Presentation av filmen Virgin suicides 
Den kritikerrosade filmen Virgin suicides (1999) av Sofia Coppola  bygger på Jeffrey 

Eugenides bok med samma namn. Filmen utspelas under 1970-talet i en amerikansk förort 

och handlingen kretsar kring fem vackra tonårssystrar som alla begår självmord, vilket skakar 

om invånarna i samhället. Systrarnas tragiska öde fascinerar några tonårspojkar i 

grannområdet som försöker samla ledtrådar till varför systrarna agerade som de gjorde. 

Familjen är troende katoliker med föräldrar som, efter den yngsta dotterns självmord, blir 

alltmer överbeskyddande. Systrarna tillåts gå på en skolbal som slutar med att Lux, en av 

systrarna, överges av skolans populäraste pojke och bryter även mot föräldrarnas regler. 

Föräldrarna beslutar sig därför att hemundervisa systrarna och isolerar dem från omvärlden. 

Mot filmens slut begår de återstående systrarna självmord, trots att grannpojkarna precis har 

kommit för att ”rädda” dem. På filmens baksidetext kallas filmen för en dramedi, ett mytiskt 

drama där självmord kan ses som en symbol för det ofrånkomliga slutet på tonårens värld av 

längtan, lust och förlust, den första kärlekens vånda och rus, avskyvärda föräldrar och en 

oförglömlig känsla av att leva. 

4.2 Resultatredovisning av min empiriska undersökning 
Utifrån transkriberingen av mina två fokusgruppsintervjuer har jag kunnat notera sju olika 

teman som ungdomarna uppehåller sig vid och diskuterar kring. Dessa teman har jag även 
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försökt koppla till min frågeställning, där tema 1-3 hör mer till första frågeställningen, om 

vilka livsfrågor ungdomarna uppmärksammar. Dock gör även tema 4-6 det men kanske 

främst till andra frågeställningen, om vilka livsfrågor ungdomarna uppehåller sig särskilt vid. 

Tema 6 hör vidare även till tredje frågeställningen, om religionens plats i deras livsfrågor, 

tillsammans med tema 7. Dock anser jag att mina frågeställningar flyter in i de flesta teman, 

där en alltför stark gränsdragning däremellan kan vara problematisk. 

4.2.1 Tema 1: Kärlek 
Kärlek är något som de båda fokusgrupperna samtalar om och när de får frågan om vad 

filmen handlar om betonar ett flertal av ungdomarna just kärleken. Dock diskuteras temat 

kärlek med viss försiktighet. Detta märks på att talnivån sänks, och de flesta undviker att dra 

paralleller till sina egna liv utan fokuserar istället på filmens huvudpersoner. När ungdomarna 

samtalar om kärlek i filmen är det mestadels inriktat på pojkarnas känslor för flickorna, 

istället för tvärtom, trots att filmen främst inriktar sig på flickorna och deras känslor. Detta 

pojkperspektiv kan dock ha att göra med att en av pojkarna i filmen lämnar en flicka efter att 

de haft sex, vilket bl.a. upprör Klara: 
Bella: Det var väl ändå lite kärlek mellan dom två. 
Klara: Mmm. Det konstiga var ju att han lämna’ henne på fotbollsplan…! 
Bella: Ah, ah det tycker jag va lite väl … 
Klara: …Vet inte hur jag själv skulle reagera… För…Ja…Det tyckte jag va konstigt… 
Bella: Ah, det var de! (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19) 
 

Här försöker Klara koppla det som händer flickan i filmen till hur hon själv skulle reagera, 

men hon hindrar sig själv i sista stund, blir osäker, sänker rösten och en annan diskussion 

fortsätter. Detta kan bero på att ämnet är känsligt att prata om med andra, eller också tyckte 

hon, liksom de andra, att det var svårt att sätta sig in i en situation som de kanske inte själva 

upplevt. När samtalen om kärlek fortsatte i denna grupp försökte ungdomarna förklara varför 

en del pojkar agerar som pojken i filmen: 
Cristina: Vad tror ni han tycker då…Dan efter? Är det ett typiskt killbeteende tror ni? 
Bella: Aahh (skratt). 
Markus: En del kanske är så…Men inte alla. 
Cristina: Varför tror en del är såna? Vad tänker de på? 
Markus: Dom tänker nog inte… 
Bella: En del killar har problem att prata med typ tjejer… 
Klara: Men tjejer har lättare att prata med killar...Han kanske tänkte på det när han lämnade 
henne där (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19). 
 

I detta samtal blev det lättare för ungdomarna att prata om saker som kärlek och pojkars 

beteende om de fick konkreta frågor att diskutera. Samtidigt visar det sig att vissa ungdomar i 
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denna grupp gör en tydlig åtskillnad mellan pojkars och flickors beteende, vilket de andra 

intressant nog höll med om genom nickningar och instämmande ord. 

Hittills har ungdomarna samtalat kring kärleken mellan en pojke och en flicka och flera 

drar sig för att diskutera sexualitet utan håller sig till fenomenet kärlek. De uppvisar även 

svårigheter att diskutera detta ämne vidare, då samtalen ofta ebbar ut efter ett kort tag. I den 

första fokusgruppen dyker det dock upp ett annat sätt att se på kärlek och hur viktigt de anser 

att den är: 
Cristina: Hur ser ni på det då, utifrån filmen? Hur viktigt är det här med kärlek? 
Siri: Ah det e la rätt viktigt… 
Irma: Asså om man inte får nån kärleks… Ja som går bra… 
Katja: Mmm. 
Irma: Asså det behöver ju inte va tjej… Pojke- flicka kärlek så utan… 
Katja: Näe. 
Irma: Utan bara man får kärlek från föräldrar å från vänner liksom… Så varför ska man bry sej? 
Annars mår man nog inte så bra om man inte har nån… 
Katja: Ah. 
Irma: Om man liksom frågar så är det ju dom… Såna saker som… 
Katja: Ja. 
Irma: Ja, såna enkla saker som man vill ha typ varje da’.. (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

Samtalet i denna grupp tyder på att kärlek ses som något mycket viktigt, där bl.a. Irma menar 

att man mår dåligt om man inte har någon, vilket de andra instämmer i. Detta samtal visar 

även på hur homogen gruppen stundtals blir. Som exempel håller Katja direkt med de andra, 

trots att de inte avslutat sina repliker. Detta kan ange en slags samstämmighet mellan grupp-

deltagarna inför detta ämne, de är på samma våglängd och ser saker ur liknande perspektiv. 

Men detta kan också bero på en blyghet från ungdomarnas sida och då är det lättare att hålla 

med någon istället för att ifrågasätta eller komma med egna tankar. Samtidigt vidgar denna 

grupp perspektivet på kärlek och inkluderar även familjemedlemmar och vänner.  

Som moderator noterade jag den tystnad som infann sig mellan samtalen, samt 

kroppsspråk och andra signaler vilka även tyder på en reservation hos många att tala om detta 

ämne. Eller kanske är detta tecken på en osäkerhet kring ämnet där det kan vara svårt att sätta 

ord på sina känslor eller veta vad man tycker och tänker. Det är även intressant att studera 

gruppdynamiken, deltagarna ”stöttar” ständigt varandra genom att instämma i det de säger, 

nicka igenkännande och fylla i varandras meningar. Detta kan i och för sig vara tecken på att 

vissa tankar och åsikter har blivit upphöjda till norm, ett s.k ”groupthink”. Emellertid tror jag 

inte detta har inträffat i grupperna, eftersom ungdomarna inte visar på några svårigheter att 

ifrågasätta det som vissa deltagare uttrycker i andra frågor. 
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4.2.2 Tema 2: Identitet 
En relativt vedertagen uppfattning om tonårstiden är att den präglas av ett sökande efter den 

egna identiteten. Detta tema återkom på flera ställen i ungdomarnas diskussioner, och många 

gånger utan inblandning från mitt håll. När de samtalade om identiteten framstod tanken med 

att vara sig själv som väldigt problematisk: 
Katja: När man kommer till nåra människor så kanske man ska visa sig på ett sätt, då får man göra 
om sig, kanske va mer trevli eller så… Å så med andra så ska man va lite mer uppkäftig å sådär… 
nä men så… 
Cissi: Mmm. 
Katja: Det är ju jobbigt då man måste ställa om så också... För det är inte lätt att va sej själv i alla 
situationer… Ah… 
Cissi: Nä, svårt å va sej själv… 
Cristina: … När tror ni man är sej själv då? 
Cissi: Det är när man känner sej trygg.. 
Irma: Ah, med dom närmaste vännerna. 
Katja: Jaa. 
Siri: Ah, de man e trygg med.. (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

I detta samtal håller flera ungdomar med Katja om svårigheten i att vara sig själv vid alla 

tillfällen. De verkar vara osäkra på i vilka situationer man verkligen är sig själv, då de 

nästintill känner ett tvång att anpassa sig själva till olika situationer. Vidare betonar de att 

trygghet är en viktig förutsättning för att vara sig själv, där vänner spelar en stor roll. När 

ungdomarna talar om detta mörknade deras röster och de blev genast mer allvarliga och deras 

språk började med ens låta osäkert. Detta verkar vara ett ämne som kan vara svårt att prata 

om, samtidigt som jag fick uppfattningen att alla i gruppen kunde känna igen sig i det som 

sades. Diskussionen fortsatte med att jag frågade om de trodde det var vanligt för ungdomar 

att tänka att så här, fick jag dessa svar tillbaka: 
Katja: Nä jag tror att dom tänker tvärtom. 
Irma: Ah. 
Katja: Det här har nog inte alla andra, det är bara jag som mår såhär… Att dom här sakerna tänker 
bara jag på… 
Cissi: Ah. 
Katja: Jag tror man bara är så himla ego då… 
Cissi: Ja. 
Cristina: Varför är det så då? 
Siri: För att man tycker så synd om sej själv! 
Irma: Ah 
Katja: Ja… 
Cissi: Ah, men det är så när man är ungdom… Nämen man tänker ju så… Man tänker ju mycket på 
sig själv… 
Katja: Ah det är typ bara jag som har det så här… Alla andra har det så bra såhär… 
Cissi: Mmm (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

Att döma av detta samtal verkar ungdomarna vara väldigt individfokuserade, nästintill 

egocentriska då de upplever sig själva som ensamma med sina problem. Det intressanta 

tycker jag är att de säger det med en blandning av humor och allvar, att det på något sätt är 
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väldigt självklart att ”vara ego”, att de erkänner att man ofta tänker på sig själv. Dock är det 

osäkert om de är bekväma i detta synsätt. Bl.a. Katjas tankar vittnar om att de ändå kan tänka 

mycket på hur andra har det jämfört med dem själva. 

4.2.3 Tema 3: Orättvisor 
Tankar om rättvisor och orättvisor kan vara saker som engagerar många och inte minst 

ungdomar. Orättvisor kan finnas på flera olika plan, både på en samhällelig nivå och på ett 

mer personligt plan. Den orättvisa som främst dyker upp i ungdomarnas diskussioner är den 

som tar sig uttryck i kollektiv bestraffning. I filmen blir alla systrar ”inlåsta” på grund av en 

av systrarnas misstag. Detta upprörs nästan alla ungdomarna av och ser detta som något 

negativt: 
Cristina: Kan man se att det är nåns fel, eller något som händer som gör att det blir som det blir, 
liksom hindrar dom? 
Markus: Dom blev ju instängda när hon kom hem för sent, eller på morgonen. Då började dom ju bli 
instängda. 
Klara: Mmm. Att inte bara hon blev instängd utan alla blev instänga va konstigt. Det va ju hon som 
kom hem sent o gjorde dumma saker, som… 
Bella: Mmm (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19). 

 
Irma uttrycker en liknande tanke om kollektiv bestraffning: 

Irma: Jag tycket det var dumt att alla straffades… För att hon inte kom hem på kvällen. Det är ju 
bara hon som ska straffas (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

Ungdomarna ger här en tydlig syn på vad de anser är rätt och fel, rättvist respektive orättvist 

när de ifrågasätter föräldrarnas agerande mot flickorna i filmen. Den orättvisa de 

uppmärksammar ligger här på ett personligt plan. Kollektiv bestraffning verkar inte 

uppskattas av ungdomarna, de tycker det är konstigt att alla kunde bli drabbade av en persons 

misstag. Detta kan ses som tecken på att ungdomarna är mer fokuserade på individen och 

dennes skuld istället för kollektivet. I den andra gruppen kopplar Irma istället sina tankar till 

ett aktuellt fall i samhället som visar på en stor orättvisa: 
Cristina: Dom frågor som finns i filmen...Kärlek, uppfostran och vänskap som ni nämnt… Är 
det saker som ni tror att många ungdomar tänker på? Är det saker ni själva tänker på? 
Irma: ah det är det väl, det e klart att man tänker på typ som det här nu i Vetlanda… den här 
tjejen som har suttit inne med sina föräldrar o såna saker… Då tänker man kanske på sina egna 
föräldrar å vad dom tänker på i såna frågor… men man kanske tänker på hur socialen kunde 
tillåta att hon fick bo kvar hos sina föräldrar.. (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

Det som Irma här uttrycker tycker jag är intressant, då hennes svar på min fråga lyfts till ett 

större sammanhang, och hon visar därmed på ett intresse för samhällsfrågor där människor 

behandlas orättvist.  

En annan orättvisa som ungdomarna noterar handlar om föräldrarns strikta regler som gör 

att flickorna i filmen stängs ut från samhället, vilket de upprörs av: 
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Irma: Jag tror inte det hade hänt ifall mamman hade vart lite mindre sträng med dom o typ… Få gå 
till skolan o va med andra människor… 
Katja: Ahhh 
Irma: Om hon väl hade ändrat sig… 
Cristina: På vilket sätt då? 
Irma: Dom får ju ingen barndom… Dom blir ju liksom som apor i en bur… 
Cissi: Det var ju typ så… Dom var ju instängda hela ti’n. Dom fick ju inte gå utanför. 
Katja: Nä, fy va jobbit (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

Även ungdomarna i den andra gruppen reagerade väldigt negativt på den strikta moralen i 

filmen, mot instängdheten och betonade vikten av att känna sig fri. När det gäller orättvisor, 

fokuserar ungdomarna främst på orättvis behandling från auktoriteter som föräldrar och 

myndigheter. Ungdomarna anser att de begränsar den individuella friheten. Dessa tankar om 

orättvisor är främst inriktade på ett personligt plan, hemma i familjen. Dock uppmärk-

sammade Irma ett fall som antyder att ungdomar inte bara är individinriktade, utan även 

beaktar det kollektiva, att samhället har ett ansvar att se till att människor inte behandlas 

orättvist.   

4.2.4 Tema 4: Familj och vänner 
Ungdomarna har tidigare nämnt vänner i samband med känslan av trygghet. Den mänskliga 

kontakten till andra har därmed framhållits, och en annan grupp som på något sätt alltid finns 

i ungdomars liv är just familjen. De behöver inte framträda hos ungdomarna endast i positiva 

termer, familjens ständiga närvarande kan säkert också vara påfrestande för många 

ungdomar. I mina fokusgruppsintervjuer blev jag något överraskad över hur ofta familj och 

vänner återkom i samtalen där ungdomarna ständigt betonade vikten av att ha en familj och 

vänner i sitt liv. Cissi talade bl.a. om familjen i positiva termer i avseendet att de ”aldrig 

kommer att lämna en” (fokusgruppsintervju, 2007-04-19). 

Flera av ungdomarna menar att man kan vara sig själv bland vänner och familj. De står för 

en trygghet i avseendet att de alltid finns där. Vidare nämner ungdomar familjen när det 

handlar om omsorg för varandra samt att ha någon att prata med: 
Cristina: Ni sa innan att familjen är väldigt viktig… Vad är det som gör att familjen är en 
trygghet för många? 
Bella: Alltså… Familjen finns ju alltid där. 
Markus: Man bryr sej om varandra hela ti’n. 
Klara: Man kan komma… 
Bella: Man vet att dom alltid finns där för en. 
Klara: Ja dom är alltid där när man vill prata å sånt.. (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19). 
 

Dock höll inte alla med om att man kan prata med sina föräldrar om saker: 
Cristina: Tror ni många vuxna pratar med sina barn? 
Klara: Det tror jag…en del känner ju att man kan prata med sina barn. 
Bella: Njae… 
Cristina: Vad tror ni det kan va som hindrar många föräldrar? 
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Markus: Ingen aning… 
Bella: Jag tänker att många barn sviker föräldrarna… 
Klara: Men barn sviker inte lika mycket som föräldrarna 
Bella: Näe men dom gjorde ju ingenting (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19). 
 

Enligt ungdomarna är det delade meningar om föräldrar i familjen pratar med sina barn, där 

svek samt passivitet nämns som något negativt.  

I filmen finns det en frånvaro av vänner i tonårsflickornas liv, och detta var något som fick 

flera av ungdomarna att reflektera över hur viktigt det är med kompisar i sitt liv. På frågan 

om vad som hade kunnat få de olyckliga flickorna i filmen att bli lyckliga betonar några av 

ungdomarna just vänskap och vad som är viktigt med just detta: 
Cristina: Markus, vad tror du? 
Markus: Att dom måste få kunna va ute o träffa sina kompisar. Som ingen av dom fick göra. 
Cristina: Mmm… Hade det blivit annorlunda då, tror du? 
Markus: Ah..Då hade dom inte behövt va hemma hela ti’n. 
Cristina: Vad är det med kompisar som är så viktigt..tycker du? 
Markus: Då kan man skaka av sig.. Det man har hemma, få tänka på andra saker 
Cristina: Mmm. Du då Olga… Med kompisar just? 
Olga: …Äe, ja vet inte…Hmmm... O ha nån…Att prata…Om viktiga saker… 
Klara: Som man inte kan prata med sina föräldrar om… 
Klara: …Föräldrarna verka inte reagera så jätte mycket…Kanske om jag skulle prata med mamma 
om..Äh..Tror jag faktiskt inte… 
Cristina: Varför inte då? 
Klara: Nä de tror jag men jag tror inte det blir riktigt att man…Pratar…Men med farsan kanske..  
(fniss) (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19). 

 
En annan reflektion om vänner kommer från Cissi och när samtalet kretsar kring varför 

tonårstjejerna i filmen mår dåligt knyter hon an deras öde till avsaknaden av vänner: 
Cissi: Jag undrar om det hade vart så hela deras liv eller om ah… Dom fick träffa kompisar när 
dom var små eller om dom fick sitta hemma… 
Katja: Mmm. Man vet ju inte. 
Cissi: Näe. Isåfall måste man ju må riktigt dåligt.. (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 

 
Här visas det återigen hur viktigt vänner anses vara av ungdomarna. Vid ett annat tillfälle 

kommer det fram på följande sätt: 
Cristina: Hur viktigt är kompisar egentligen? 
Klara. Jätteviktiga… 
Cristina. Varför är dom så viktiga? 
Klara: Ahh de är…Men det är jätteviktigt många gånger. Det är bra å ha de i sitt liv. Det är bra…att 
umgås med andra än sina föräldrar. Det är jätteviktigt. Det är bra att träffa några andra människor. 
Bella: Ah…Att man inte är ensam. 
Cristina: Markus? 
Markus: Ja..att inte va ensam…Det är nog inte så roligt. Man blir glad när man är med kompisar 
(Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19). 
 

En av anledningarna till varför reflektioner om vänner och familjens betydelse ständigt 

återkom kan ha att göra med filmens handling, flickorna fick ofta inte träffa vänner och hade 

föräldrar med strikta regler. Samtidigt återkom tankar om vänner och familj vid ett flertal 

tillfällen, det genomsyrade nästan alla diskussionsämnen, vilket inte bara kan ha med filmen 
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att göra. I denna diskussion frågade jag dem om vad de tyckte om föräldrarnas relation till 

flickorna i filmen, och omedelbart kom diskussionen in på föräldrarna, främst på pappan i 

filmen, och deras oförmåga att tala med sina barn: 
Bella: Han vet väl inte redigt vad han ska säga till dom… 
Klara: Nä, det gör han inte… Nästan så gick han in men så gick han ut… 
Cristina: Tror ni det är vanligt så här att… Att unga...Att asså ni känner att vuxna kanske inte 
lyssnar på er? 
Klara: Ibland. 
Bella: Ahh. 
Olga: Mmm. 
Markus: (Nickar). 
Cristina: Varför…Varför har föräldrar så svårt tror ni för att prata med sina barn? 
Bella: Att det kan skilja så många år men dom har ju ändå vart…eller dom tänker att dom är 
mycket äldre…men dom har ändå vart unga så…det borde ju inte va… så svårt.. (Fokusgrupps-
intervju 2, 2007-04-19). 
 

Detta citat vittnar om att flera av ungdomarna kan uppleva att de vuxna inte alltid lyssnar på 

dem vilket kan ha att göra med generationsskillnader, som Bella nämner. Bellas påstående 

visar på en önskan från ungdomarnas sida att ha vuxna som lyssnar på dem men det visar 

också på en insikt i hur svårt detta kan vara för föräldrar, å ena sidan upplever de att de är 

mycket äldre än sina barn, men å andra sidan har de trots allt själva varit unga en gång i 

tiden. 

4.2.5 Tema 5: Ångest och stress 
Det ökade tempot i vårt samhälle har bidragit till att många människor känner av en stress i 

sina liv, som kan genomsyra såväl yrkesliv som privatliv. Till detta hör man ofta att 

människor talar om ungdomstiden som omtumlande, där identitetssökandet kan ge upphov 

till känslor av oro och ångest. Vid transkriberingen av intervjumaterialet fann jag att flera av 

ungdomarnas tankar rörde sig kring känslor av ångest och stress inför olika faktorer. Detta 

kan ha väckts av det faktum att filmen berör självmord, men ungdomarnas reflektioner 

handlade generellt om andra faktorer än om just självmord: 
Cristina: Är det något särskilt som gör att ungdomar mår dåligt, tror ni? 
Bella: Det kan ju va många småfaktorer. 
Cristina: Till exempel? 
Bella: Nån blir mobbad, jobbigt att man är stressad. Det är jättejobbigt när man har mycket att 
göra på en gång. 
Klara: Det är jobbigt att känna sig stressad. 
Bella: Sen kanske det inte är så bra i familjen heller. 
Klara: Näe (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19). 

 
När Bella och Klara här funderar över varför unga mår dåligt tar de upp saker som kan 

relateras till deras egen vardagssituation. Det är tankar om mobbing, om stressen i skolan, 

samt relationerna i den egna familjen, sådant som befinner sig väldigt nära dem själva. Det 

dyker inte upp någon tanke från ungdomarna i denna diskussion huruvida de upplever sin 
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vardag som stressig, utan det blir på något sätt en självklarhet i gruppen att stress är något 

som de alla känner av. 

Även i den andra fokusgruppen fördes det en lång diskussion om vad man som tonåring 

mår dåligt över. Liksom i den andra gruppen dök här även skolan upp, och också tankar om 

världen utanför skolans väggar: 
Cristina: Man pratar ju ofta om att tonåren är en väldigt jobbig tid, känner ni att det är det som 
filmen vill visa? 
Irma: Asså, ah… 
Cissi: Jag tror, ah jo men det är många som pratar om att dom har det ganska jobbigt, å det är 
kanske det som… 
Siri: Mmm. 
Irma: Mycket krav. På sig… Såna saker…Så att det typ känns jobbigt.. Å va tonåring… 
Cissi: Ah. 
Cristina: Vad för krav, om vi ska ta nåt exempel… 
Katja: Skolan. Måste göra läxor å så… Det är ju massa prov nu för tiden… 
Cissi: Ah… 
Siri: Man måste va i skolan… (skratt) 
Cristina: Är det skolan som är det jobbigaste, för tonåringar? 
Irma: För tonåringar är det nog det… 
Katja: Nä men för många tror jag nästan det är det… 
Siri: Nä jag skulle… Jag vill ju inte börja jobba, jag skulle hellre vilja gå i skolan… Det tycker 
jag är mycket… 
Katja: Ah… 
Cissi: Ah. 
Siri: Eller asså… Tänk om man bara får se hur det verkligen är… Å sen typ ha det bättre i 
skolan…! 
(Alla skrattar) 
Siri: Att det inte var så farligt… Att liksom då hade man nånting att gå till å… 
Katja: Sen kanske man inte har nåt jobb, får man sitta hemma å ruttna… 
Cissi: Mmm. 
Irma: Ah nä men att man måste prestera bra å så här… 
Cissi: Ah. 
Irma: Liksom ha krav på sig att man ska va duktig å ordentlig å inte… Ah hamna fel å såna 
saker. 
Katja: Ah. 
Cissi & Siri: Mmm (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

I denna långa diskussion om stress var alla i gruppen delaktiga, vilket kan tyda på att detta är 

något som flera ungdomar reflekterar över. Irma talar bl.a. om de många krav som hon 

upplever runtomkring, att vara duktig och prestera. Vidare upplever flera att skolan är den 

främsta orsaken till att man mår dåligt, bara det att befinna sig på skolan upplever Siri som 

väldigt påfrestande. Intressant nog fördes samtalet över till tankar om framtiden, och vad som 

väntar dem efter skolan. Enligt Siri kan skolan fungera som en trygghet för ungdomar genom 

att vara en plats att gå till varje dag. Det som bl.a. Katja sedan uttrycker, när det gäller 

möjligheten att få arbete, visar på en osäkerhet inför framtiden. 
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     Som framgår av filmens titel berör Virgin Suicides bl.a. självmord och detta är något som 

även dyker upp i ungdomarnas samtal. När tankar om just detta och bakomliggande motiv 

uppkom i gruppdiskussionen gick ungdomarnas teorier om ämnet något isär: 
Cristina: Tror ni att många ungdomar mår dåligt, att detta speglar verkligheten? 
Bella: Man mår dåligt men.. 
Klara: Ah…många tycker kanske… Är man deprimerad tycker man kanske varför ska jag 
leva? Kanske…Äh jag vet inte. 
(Alla skrattar.) 
Klara: De tänker väl så…Varför ska jag leva, vad jag har för mening i livet? Det kanske är 
därför dom tar livet av sig? Dom tänker att det inte är någon som vill va med mig, å hur… 
Bella: Dom där flickorna gör ju inget med sitt liv…Dom bara sitter ju där inne. Det är väl 
därför dom tar livet av sig? 
Klara: Dom kanske är mer deprimerade än andra? 
Bella: Ahh…Dom gör ju ingen nytta där. Dom sitter där ba.. (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-
19). 

 
I denna diskussion dyker det upp flera olika tankar om vilka motiv som kan ligga bakom en 

människas självmord. Först och främst poängteras det återigen, genom Bellas uttalande, att 

man som ungdom faktiskt ofta mår dåligt, som ingen av de andra ifrågasätter. Därefter 

nämner Klara att bristen på upplevelsen av mening i livet kan leda till att en person begår 

självmord men fortsätter med att det istället kan handla om att hon inte har någon att vara 

med. Tonen hos ungdomarna var under samtalets gång stundtals långmäld, vilket kan 

indikera att samtalet upplevs som jobbigt. Detta kan förklara varför ungdomarnas uttalanden 

ofta följs av leenden och skratt som de alla stämmer in i. Detta skratt upplevde jag dock som 

generat, där flertalet av ungdomarna tenderade att komma med sådana skratt när samtalen 

antingen blev lite för allvarliga eller också när de inte riktigt visste vad de skulle säga härnäst. 

När grupperna talade om ångestkänslor kom samtalen in på föräldrar och om dessa förstår 

hur man egentligen mår. Detta gav upphov till en lång diskusssion: 
Cristina: Men vad förstår dom inte… 
Katja: … Men föräldrarna försöker nog förstå… Genom att ställa frågor men som är för svåra 
att man inte kan svara på dom… Eller asså, mår du bra? Ja. Man kan inte säga nej, jag mår 
jättedålit å jag vill ta livet av mej. 
Irma: Det tror inte jag heller… 
Cissi: Näe… 
Irma: Asså det kanske inte alltid är att man vet vad man mår dåligt över… 
Katja: Utan man bara mår dåligt… 
Cristina: Är det att föräldrarna inte förstår som man inte vill prata med föräldrarna, eller är det 
nåt annat? 
Irma: Man kanske… 
Cissi: Ah, man… 
Irma: … Asså man bor ju med dom å man kanske vill ha lite… att dom inte ska veta allt… 
Katja: Mmmm… 
Irma: Å då kanske man inte pratar med dom om just… 
Katja: Om jobbiga saker… 
Cissi: Det kanske är att man tror att dom inte förstår vissa saker... 
Katja: Mmmm. 
Irma: Det är kanske lättare att prata med nån annan… 
Cissi: Ahhh. 
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Siri: Ahhh. 
Katja: Ah, som man inte känner… typ. 
Irma: Ah, som en psykolog eller sånt där. 
Katja: Mmm. 
Irma: Om man mår så himla dåligt så… Kanske man tar kontakt med nån psykolog… 
Katja: Mmm (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

Antingen upplever ungdomarna att föräldrarna ställer frågor som är för svåra att prata om, 

eller tror de inte att de vuxna kommer att förstå dem, vilket kanske i sin tur leder till att 

ungdomarna inte alltid pratar med sina föräldrar om sådana här ämnen. Trots den nära 

relation som tidigare uppgivits, finns det ett gap mellan de olika generationerna, särskilt när 

det gäller kommunikationen. Enligt denna diskussion upplever ungdomarna även en 

svårighet i att egentligen veta vad man mår dåligt av. Detta leder i sin tur att flera av dem 

upplever att det är svårt att tala med sina föräldrar om allt. Bilden av föräldrarna blir således 

väldigt splittrad. Förvånande nog nämns inte vänner i detta sammanhang. När det handlar om 

att prata om jobbiga saker, verkar föräldrar eller någon okänd person vara att föredra.  

4.2.6 Tema 6: Uppfattningar om livet efter döden 
Tankar om döden och vad som händer efter döden är en fråga som säkerligen väldigt många 

människor funderar över i någon fas av livet. Detta kanske beror på att man inte riktiga kan 

veta vad som faktiskt händer efter döden. När jag introducerade detta ämne blev ungdomarna 

väldigt intresserade, de talade ofta i mun på varandra och deras funderingar visar på stor 

variation individerna emellan: 
Cristina: Ehm… Sen tänkte jag lite på det här med livets slutskede…Döden… Å vad som 
kanske händer efter döden…Tror ni att det finns nånting efter döden? Vad händer då? 
Klara: (Suckar) Jadu… 
Bella: Antingen kommer man upp till himlen… Nä då! (skrattar) Eller så kommer man in dit. 
Nä… Eller så hör man ett ljud eller nått (skrattar). 
Klara: Eller så skickas man upp till en skäggig liten vit man däruppe… 
(Alla ler och skrattar). 
Bella: Eller så blir man vid liv igen. 
Klara: (skrattar). Eller en mask! 
Bella: Eller ja… Så kanske man får sån här… Sån här djup upplevelse… Att man vet vart man 
gjort såhär…I ett tidigare liv… 
Klara: Ja… 
Bella: Äh jag vet inte. 
Cristina: Tror man, tror ni på livet efter döden? 
Olga: Nä. 
Cristina: Det tror du inte. Vad tror du händer istället? 
Olga: Ingenting. 
Cristina: Ingenting? 
Klara: Nä, det slocknar. 
Cristina: Det slocknar. Ah… Markus, vad tror du? 
Markus: Inte en aning. 
Cristina: Näe… Tror du att det är viktigt att ha något… Att tro på någonting efter döden? För 
att livet ska vara meningsfullt…? 
Markus: Ah, kanske. 
Bella: Jag tror typ att själen lever vidare… 
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Klara: Ah, precis… 
Bella: … Att det är kroppen som har dött. 
Klara: Ah. Det borde la finnas nått efter livet, överallt när man… Ah…Kanske nån sån hära… 
Vad heter dom? Re….re… 
Cristina: Reinkarnation tänker du på… 
Klara: Jaaaa…. Det finns ju nått av oss i själen…Man vet ju inte redigt vart själen… Den 
kanske lever kvar.. (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19). 
 

Ungdomarna i denna grupp visar dels på en osäkerhet kring huruvida de tror på ett liv efter 

döden, dels på en stor fantasirikedom om vad som skulle kunda hända efter döden. Tonen i 

detta samtal var väldigt lättsam och skämtsam när olika föreställningar om livet efter döden 

behandlades vilket kan indikera på att ämnet döden är lustfyllt att fundera över. Det kan 

också antyda en osäkerhet, då ingen av dem har en bestämd uppfattning om livet efter döden. 

Den ”skäggige vite mannen” som Klara refererar till, kan betyda den kristne guden, vilket 

kan igenkännas som en gudsbild barn får lära sig i söndagsskolan. Bella, liksom Klara är mer 

inriktad på att människan kanske blir till liv igen, och hennes tankar kan relateras till de 

österländska religionerna med tanken om själavandring, reinkarnation. De tror båda två på att 

det finns något av oss i själen som lever vidare. Klara framhåller att man inte riktigt kan veta, 

vilket då kan öppna upp för olika spekulationer. Vissa av ungdomarna ställer sig dock 

tveksamma till tanken att det skulle finnas ett liv efter döden: enligt Olga slocknar livet efter 

döden, och Markus vet inte riktigt vad som händer. Dock finns det en nyfikenhet kring 

ämnet, och svaren kan antyda ett sökande efter mer kunskap om livet efter döden, därav den 

stora mängden teorier och tankar som ungdomarna framförde och reagerade på sinsemellan. 

     I den andra fokusgruppen uppehöll sig ungdomarna också vid detta ämne, efter min 

introduktion, och även här präglas ungdomarnas svar av rika men skilda uppfattningar om 

vad som händer efter döden: 
Cristina: De är också intressant det här med döden…Man vet ju inte riktigt vad som händer… 
Cissi: Näe… 
Cristina: …Vad tror ni själva händer efter döden? 
Katja: Kanske ett nytt liv… 
Irma: Ja… 
Cissi: Ahhh… 
Cristina: Å vad händer i det nya livet? 
Cissi: Kanske man föds till en annan person… Eller så kommer man upp till gud… (skratt) 
Irma: Man kanske föds i en annan kropp… En kossa i Indien… 
(Alla skrattar) 
Katja: Ah, Den e ju helig…Nä men… 
Cristina: Men så det finns ett liv efter döden? 
Cissi: Ah 
Katja: Ja… 
Irma: Tror jag. 
Siri: Ingen aning. 
Irma: Det går ju inte att veta heller om man bara sover… 
Cissi: Näe! 
Irma: Det kanske går… 
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Katja: Kroppen kanske flyger upp till himlen men själen blir väl ah… kvar… 
Irma: Asså den kanske går omkring kanske…omkring en…fast asså, bland sina medmänniskor 
eller så… 
Katja: Ah… 
Irma: Fast kroppen liksom lämnar upp en…Nä… Kanske. 
Katja: Mmm. 
Irma: Eller bränns… 
Cristina: …Tror ni det är viktigt att tro på ett liv efter döden, för att få nån mening med livet? 
Om vi ska prata dom stora frågorna… 
(Tystnad). 
Katja:…. Näe… Det tror jag faktiskt inte… Det handlar nog mer om hur man lever livet just 
nu… om det inte är bra… då vill man ju inte leva. 
Irma: Då spelar det ingen roll om man väljer det rätta eller man… ja… Jag tror inte man blir 
bra om man tänker för mycket så.. (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 

 
Liksom den andra gruppen tenderar ungdomarna här att bli skämtsamma i tonen när detta 

ämne behandlas, vilket kan ha olika förklaringar. Majoriteten av ungdomarna uppger att de 

tror på ett liv efter döden, men frågan om vad som händer får varierade svar. Cissis svar kan 

visa på blandning av religioner från både västerländskt och österländskt håll, med tankar om 

såväl återfödelse som att återförenas med Gud. Irma framhåller, som Klara ovan, att man inte 

riktigt kan veta om man bara sover medan Katja gör en åtskillnad mellan kropp och själ. Här 

tar Irma sedan vid och funderar på ett själsliv där själen finns kvar på jorden och cirkulerar 

runt sina medmänniskor. På frågan om det är viktigt att tro på ett liv efter döden tvekar 

ungdomarna. Detta kan vara något som de tidigare inte funderar på, därmed den långa 

tystnad som följde. Katja och Irmas svar visar att de istället fokuserar på det sätt man lever 

livet här och nu. Samtalen från båda grupperna visar på att flertalet ungdomar, när de för 

fram olika tankar om döden, lyfter fram olika livsåskådningar där de främst anknyter döden 

till religiösa traditioner. Detta kan indikera på att etablerad religion har en plats i flera 

ungdomars tankar kring denna livsfråga.    

4.2.7 Tema 7: Religionens betydelse för ungdomarna 
Frågor om livet och dess skeden är tankar som religiösa samfund har fångat upp och ger olika 

förklaringsmodeller, en viss moralsyn och svar på livets olika frågor. I takt med sekul-

ariseringen har religionen inte längre en lika självklar plats hos många människor. När jag 

frågade om religion och ungdomarnas tankar om detta, visade det sig att detta var ett ämne 

som inte var aktuellt hos dem. På frågan om hur de tycker att religion spelar in i tonårs-

flickornas liv i filmen svarar en grupp så här: 
Bella: Näe…Ja har nog inte tänkt så mycke på de…Religion i filmen… 
Klara: Det borde väl ge mer för att tycka… Att familjen är… 
Bella: Mer såhär religiösa… 
Klara: Ja… Man vet ju inte riktigt om dom är kristna egentligen, har dom nån religion eller 
inte… Vad finns vid bordsbönen runt matbordet liksom.. (Fokusgruppsintervju 2, 2007-04-19). 
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Om man är kristen eller inte baserar ungdomarna här på konkret praxis, dvs. hur man lever 

sitt liv och handlar visar på om man är troende eller inte. Anledningen till de vaga svaren kan 

indikera att dessa ungdomar inte reflekterar vidare över religion och att dess betydelse för 

ungdomarna inte är så stor. Dock visade det föregående temat att ungdomarna indirekt 

anknyter tankar om döden till religion. I den andra gruppen resonerar ungdomarna om 

religionens betydelse på ett likartat sätt: 
Katja: Njae, det har jag inte tänkt på… 
Cissi: Inte så mycket. 
Irma: Nä inte om man tänker på hon vad hette hon? Ah…Lux… Äh för hon höll ju på med en 
massa killar på taket… Å hon var ju inte så att hon tänkte på det…Eller jag tänkte inte på att 
dom var religiösa överhuvudtaget… 
Katja: Är man barn till två religiösa föräldrar så blir det väl lätt att man är tvungen att va det 
själv… Fast man kanske inte vill det själv… För hemma var hon ju underbarnet å sen med 
andra så är hon ju inte de. 
Cristina: …Tror ni att flickorna vill demonstrera nåt mot föräldrarna eller mot religionen 
genom handling? 
Cissi: Ah det tror jag… 
Cristina: På vilket sätt då? 
Cissi: Nä men självmord var ju… Ah det va ett brott mot religionen… Då gjorde alla det. 
Irma: Göra uppror kanske… Mot sina föräldrar, att dom inte fick bestämma själva vad dom 
fick tro på..  (Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

Katja ser istället, utifrån filmens huvudperson, att tro på en religion kan komma från 

föräldrarna, att det blir ett slags tvång. Denna tanke framhålls även av Irma som funderar 

över om flickorna i filmen gjorde uppror för att själva bestämma över sin tro och sitt liv. 

     När det gäller frågan om religionens betydelse för dagens ungdomar resonerar 

ungdomarna så här: 
Cristina: Tror ni att religion har någon betydelse för dagens ungdomar? 
Klara: Mindre nu än förr. 
Bella: Förr gick alla till kyrkan..nu går typ ingen. 
Markus: Nu festar ungdomar mycket på kvällarna…det gjorde dom inte så mycket förr. På 
grund av religionen. 
Cristina: Olga, vad har religionen för betydelse? 
Olga: Ingen aning…jag tror som dom andra…att den inte har någon betydelse. 
Cristina: Varför har den inte någon betydelse? 
Olga: Mer fart i…det är mindre och mindre av dom regler…å ah… 
Cristina: Har vi andra regler istället? Kan du se nått som kanske har ersatt religionen? 
Bella: Jag tycker det är väldigt mycket frihet…att man får göra vad man vill å så. 
Klara: Kanske om man inte vill… 
Cristina: Tror ni att religionen är ett hinder som begränsar människor? 
Bella: Ah det tror jag nog. 
Markus: En del människor…e ju väldigt så, håller religionen kvar fortfarande… 
Cristina: Varför tror ni dom följer en religion… Vad tror ni dom tycker är viktigt? 
Bella: Såhär att man ska komma till himlen efter döden å sånt. Om dom gör nåt mindre bra 
kanske dom inte kommer dit. 
Klara: E dom ute å festar…lever dom i synd….kanske dom inte…ah (Fokusgruppsintervju 2, 
2007-04-19). 
 

När ungdomarna här direkt talar om religionsbegreppet avser de flesta religion främst i form 

av olika levnadsregler: att gå i kyrka, att inte vara ute och festa och ha en mängd regler att 
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följa är enligt dem ett tecken på att vara kristen. Bella betonar en frihet istället för religion, 

frihet i att göra vad man vill medan Klara ställer sig frågande om frihet är något 

eftersträvansvärt, och menar att alla kanske inte vill ha den sortens frihet. På frågan om 

varför människor följer en religion antyder Bella och Klaras svar att det handlar om att följa 

vissa regler för att t.ex. komma till himlen. Detta åskådliggörs även i denna gruppens samtal 

när en tanke fördes fram om att föräldrar var strängare förr: 
Cristina: Men varför var föräldrar strängare förr då? Vad var anledningen till det, tror ni? 
Cissi: Det var ju... 
Irma: Det var la mer religiöst sådär… 
Katja: Skolan hade ju mer disciplin i att fostra barnen å… Då blir det la likadant hemma… 
Cissi: Ah. 
Irma: Det blir lite hårdare… 
Katja: Ah. 
Cristina: Anledningen till varför vi kanske inte är så religiösa längre, tror du att det har nånting 
att göra med att dom religiösa värdena inte värdesätts längre? 
Cissi: Ah. 
Katja: Men jo, dom har ju den här regeln att dom inte får dricka å dom får inte… ja det är väl 
inte sån stenkoll för dom heller. 
Cissi: Mmm. 
Cristina: Vad säger ni andra om det? 
Siri: Ah det kan va samma. 
Katja: Jag tror också att dom som är religiösa föräldrar så har dom barn som blir det. 
Cristina: Varför är det så då, tror ni? 
Katja: För att dom inte får göra nånting. Att dom inte får göra som alla andra.. 
(Fokusgruppsintervju 1, 2007-04-19). 
 

Återigen kopplar ungdomarna här samman religion i form av olika regler, samtidigt som 

striktheten även refereras till en skola som tidigare fokuserade på disciplinering. En annan 

återkommande tanke hos ungdomarna är att alkohol ses som en grundstomme i religioner 

som därmed uppfattas som negativa i deras ögon. Tanken om att religiositeten har med 

föräldrarnas trostillhörighet dyker även upp i denna gruppdiskussion, där flera av 

ungdomarna ser religion som ett hinder i frihetssträvan, att få göra vad man vill. Därtill hör 

en känsla av samhörighet, att följa kollektivet, där bl.a. Katja ser ett problem med att inte få 

göra saker som andra får göra. 

 

5 Resultatdiskussion 
Här kommer jag att föra en diskussion kring mitt resultat och den teori jag presenterat. Min 

resultatdiskussion är uppdelad i tre underrubriker, eftersom jag anser att de på ett tydligt sätt 

återknyter till mina inledande frågeställningar. 
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5.1 Livsfrågor ungdomarna uppmärksammar 
Utifrån min undersökning visade det sig att den valda filmen väckte olika frågor hos 

ungdomarna. I fokusgruppsintervjuerna kom ungdomarna, via filmen, in på tankar och 

reflektioner kring såväl olika ämnen som tankar om det egna livet. Hartman och Pettersson 

(1980) menar att livsfrågor finns hos människan generellt eftersom hon reflekterar över sig 

själv och sin omgivning och även strävar efter att förstå och hitta en mening i tillvaron. Detta 

tycker jag kommer till uttryck hos ungdomarna vilket redovisas i de olika redovisade temana. 

Utifrån dessa teman kan jag notera att deras livsfrågor främst går att finna i deras egen vardag 

och verklighet: Det handlar om kärlek, om identitet, orättvisor, familj och vänner, ångest och 

stress samt döden. Trots att döden kanske inte direkt hör till ungdomarnas vardag är den 

tydligen något som de reflekterar över. Detta visar således samma mönster som Sjödins 

(1995) undersökning enligt vilken många gymnasieungdomar funderar över de stora 

frågorna, om döden och livets mening.  

Vidare framkommer det av Sjödins undersökning att gymnasieungdomar betraktar 

livsfrågor med lokal eller konkret anknytning som viktiga. Jag tycker att ungdomarna i min 

studie visar på samma sak, nämligen att livsfrågor med en lokal-konkret anknytning, dvs. 

frågor i den egna verkligheten, är viktigt för dem. Ett exempel på detta är tankar om kärlek. 

Trots att ungdomarna samtalar om verklighetsnära ämnen som kärlek visar en del av dem, på 

olika ställen i gruppintervjun, att dessa ämnen kan vara känsliga att diskutera, vilket märks 

både på deras verbala språk och deras kroppsspråk. 

När det handlar om identitet kretsar ungdomarnas tankar främst kring hur svårt det kan 

vara att vara sig själv i alla situationer. Flera av dem kände även ett krav på att anpassa sig i 

olika situationer där omställningen kan vara väldigt jobbig. I samband med detta fanns också 

tankar om ungdomar och egocentrism, där flera menade att man som ungdom tänker mycket 

på sig själv. En anledning till varför ungdomarna talade mycket om den egna identiteten kan 

ha med filmens innehåll att göra, där denna blev starkt begränsad av bl.a. strikta regler, vilket 

flera av ungdomarna ansåg var orättvist. Deras tankar kring orättvisor kan dels ha med filmen 

att göra, dels att orättvisor är något som de reagerar på. Detta kan tolkas som att många av 

ungdomarna har en tydlig uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel. I samtalen intog 

flera av dem en negativ inställning till kollektiv bestraffning och strikta regler, vilket kan tyda 

på att de vill att en person ska bedömas individuellt och betonar i samband med detta även 

individens frihet. Dessa tankar kan knytas samman med vad Thorleif Pettersson (1988) kallar 

för den tysta revolutionen och de värderingsförändringar som därmed följer. Dessa ”nya” 
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värderingar tycker jag tydligt återspeglas i ungdomarnas tankar, särskilt betoningen på 

individen och hennes frihet. Samtidigt finns det saker som talar emot Petterssons tankar om 

en värderingsförändring då flera av ungdomarna poängterar att känslan av trygghet och 

familjen är en förutsättning för att kunna vara sig själv. Enligt den knapphetshypotes som 

Pettersson refererar till blir det viktigare vad man kan få istället för vad man har, dvs. att 

trygghet kanske inte värderas lika högt då flera anser att de redan har detta. Jag anser dock att 

mina ungdomars tankar pekar på att de upplever att de har en grundtrygghet, men att de ändå 

betonar detta som mycket viktigt. Vidare menar en majoritet av ungdomarna att deras känslor 

av trygghet främst kommer till uttryck i relationer till just familj och vänner. Återigen 

befinner sig ungdomarna i den nära omgivningen när de talar om dessa frågor.  

5.2 Livsfrågor ungdomarna uppehåller sig särskilt vid 
De livsfrågor som ungdomarna uppehåller sig särskilt vid visade sig vara tankar om familj 

och vänner, vilka betonades av samtliga ungdomar som viktiga i livet. Familjen står för en 

grundtrygghet som jag ovan nämnt, och hos familjen upplever de att de kan vara sig själva. 

Ungdomars framhävande av just familjen och vänner återfinns i flera av de presenterade 

undersökningarna. I bl.a. Selanders (1997) undersökning, om vad gymnasieelever värdesätter 

i sitt liv, fick familjen stor genomslagskraft, näst efter religiösa värden. När det gäller 

ungdomars betonande av vänner i sitt liv menar Selander att vänner är viktiga under just 

tonårstiden, eftersom man kan tala med dem om olika problem, och vänner blir en del av 

ungdomars utveckling. Betydelse av att ha någon att tala med framhölls av många och då är 

vänner viktiga. Dessa nämns även när det handlar om att inte behöva vara ensam och flera av 

ungdomarna ansåg att man mår dåligt om man inte har vänner i sitt liv. Dessa tankar stämmer 

även överens med Erikssons (1999) undersökning om vad ungdomar i årskurs nio såg som 

eftersträvansvärt i livet. Deras svar var främst tankar om människan och hennes relationer. 

När det gäller familjen förvånades jag faktiskt över den givna plats som familjen fick av 

ungdomarna, då samhällstendenser och forskning visar på en alltmer utbredd individualism, 

med betoning av individens frihet och självförverkligande. Samtidigt kan det vara just denna 

utpräglade individualism och ansvarighet över det egna livet som enligt Wikström (1993) ger 

svindel och ångest, och som leder till att tryggheten och samhörigheten hos familjen betonas 

så starkt. Kollektivet är trots allt en viktig faktor för individens självförverkligande. När det 

gäller familjen talar flera i termer av omsorg, att familjen alltid finns där, de bryr sig om en 

och att man kan tala med dem om personliga saker. Det var dock delade meningar om 

ungdomarna upplever att de kan prata med sina föräldrar då en del tyckte att vuxna inte alltid 
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lyssnar på dem. En av flickorna lade fram en tes, att föräldrarnas oförmåga att tala med sina 

barn kan ha med generationsskillnader att göra. Enligt henne blir tiden som gått mellan 

generationerna ett problem som försvårar dialog dem emellan. Denna tanke tycker jag även 

stämmer överens med Petterssons (1988) teori om den ”dubbla fångenskapen”. Enligt denna 

formas olika generationer av skilda sociala institutioner vilket medföljer att de därmed 

erhåller vissa generationsspecifika värderingar och synsätt. De är vidare fastlåsta i sin egen 

biografi och kommer troligen inte att ändra sina värderingar i takt med att de åldras. 

Emellertid kopplar inte Pettersson detta till hur de olika generationerna interagerar med 

varandra, utan enligt hans teori borde dialogen om diverse livsfrågor bli svår, om inte väldigt 

komplicerad, om de båda generationerna intar olika värderingar och perspektiv. Därmed är 

inte sagt att den nya generationen inte kan dela vissa av de värderingar som den äldre 

generationen införlivat. Bl.a. betonade flera av ungdomarna en grundtrygghet i familjen, som 

Pettersson menar alltmer ersätts med post-materialistiska värden som individens frihet. Detta 

individualitiska synsätt behandlar även Wikström (1993) som menar att människan själv vill 

upptäcka och välja, men han framhåller dock att denna känsla av total frihet som människan 

upplever inför sin egen ansvarighet skapar ångestfulla känslor. 

Tankar och känslor om ångest och stress i det egna livet var något som många av 

ungdomarna uppehöll sig särskilt vid i gruppsamtalen. I denna diskussion var de flesta 

väldigt aktiva, vilket kan indikera att detta är något som de känner av och tänker på. Känslor 

av stress uppkom i samtalen då några tyckte det var jobbigt att känna sig stressad, att ha flera 

saker att göra på en gång samt att det är jobbigt att ”bara” vara tonåring. Den främsta orsaken 

till ångestkänslorna var dock skolan. Detta förvånande mig inte eftersom skolan ligger väldigt 

nära dem själva och deras verklighet och spelar en stor roll i deras liv. I skolan finns det stora 

krav, bl.a. mycket prov, och man ska enligt ungdomarna vara duktig och prestera. 

Denna diskussion om ångestkänslor kom även vidare in på tankar om framtiden, där några 

ungdomar uttryckte en viss osäkerhet inför vad som väntar utanför skolan. Utifrån Hartmans 

(2003) undersökningar om unga och livsfrågor är framtidsfrågor ett vanligt tema, där 

ungdomar tenderar att vara mer optimistiska inför sin egen framtid, men desto mer 

pesimistiska inför världens framtid. Eftersom ungdomarna främst samtalade om den egna 

framtiden är det svårt att göra jämförelser mellan Hartmans och min studie men utifrån vad 

ungdomarna uttryckte tycker jag mig se en viss pessimism inför den egna framtiden. Flera av 

ungdomarna föredrar skolan framför vad som väntar sedan eftersom skolan ger dem ett 

sammanhang. En flicka funderar kring vad som händer om man inte får något jobb, då får 
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man ”sitta hemma å ruttna” (se s. 32). Detta kan kopplas till resultatet från Adamsons (1999) 

studie om som visade att ungdomar främst fokuserar på frågor om den egna personens 

framtid. Adamson såg även en koppling mellan en individs självuppfattning och hennes fram-

tidssyn. En negativ framtidsuppfattning relaterades till en inkonsekvent självuppfattning, men 

också till problematiska livsvillkor i både det förflutna och i nuet. Eftersom jag inte har 

någon kännedom om ungdomarnas livssituation kan jag inte säkert uttala mig om detta. 

Däremot kan jag se signaler som antyder en någorlunda inkonsekvent självuppfattning då 

ungdomarna på vissa ställen uttalar sig mer säkert och ibland mer osäkert. De kan uttrycka en 

åsikt men sedan börja blir osäkra och avslutar med ett tyst ”jag vet inte”. Jag vet inte om detta 

betyder att de verkligen är inkonsekventa i sin självuppfattning, eller om det endast betyder 

att vissa livsfrågor är lättare att diskutera än andra. Adamsons tankar är dock väldigt 

intressanta att studera vidare. 

Självmord var också något som ungdomarna samtalade om, vilket till stor del kan ha med 

filmens innehåll att göra. Dock dröjde sig ungdomarnas samtal kvar kring detta och i 

samband med detta uttryckte de känslor av ångest. Detta ämne är känsligt och kan beröra 

djupt personligt, vilket syntes i den lågmälda ton ungdomarna fick samt de osäkra skratt-

pauser som uppstod när diskussionen blev för allvarlig. Åkerbergs (1987) undersökning 

indikerar att flera ungdomar faktiskt upplever ångest. Denna uttrycks främst i dialogen 

mellan individ och samhälle, där bl.a. skolan ses som ett hot mot deras egen framtid. 

Dessutom framkallas ungdomarnas ångest konkret i deras utsatthet i känslor av menings-

löshet, något som några ungdomar i min undersökning också menar kan vara en utlösande 

faktor. Vidare kom ungdomarna återigen in på föräldrar och uttryckte att det är svårt att prata 

med dem om dessa frågor, då man inte alltid kan veta vad man mår dåligt för. Ungdomarnas 

bild av föräldrarna är väldigt splittrad. Det intressanta är att de trots detta beskrivs som 

väldigt viktiga för ungdomarna. Vänner nämns förvånande nog inte i detta sammanhang. Jag 

tycker att det som en del av ungdomarna uttrycker känns väldigt typiskt för tonårstiden; att 

man mår dåligt, man vet inte varför, och känner inte att föräldrarna förstår en. Återigen blir 

Petterssons teori om de skilda generationernas värderingar intressant, då den splittrade 

uppfattningen om relationen mellan förälder och barn kan ha att göra med att de har införlivat 

olika värderingar och är därmed fastlåst i sin egen uppväxthistoria, vilket kanske försvårar 

kommunikationen emellan dem. 
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5.3 Religionens plats i ungdomarnas livsfrågor 
Det sjätte temat som ungdomarna uppehöll sig vid handlade om deras uppfattningar om 

döden. Detta kan kanske bero på filmens innehåll men deras tankar som fördjupades tycker 

jag visar på att detta var ett ämne som fascinerade och intresserade ungdomarna. De är 

väldigt kluvna när det gäller tron på livet efter döden. En del tar motstånd från en tro på livet 

efter döden medan andra säger sig tro på detta, samtidigt som ett flertal visar på en osäker 

inställning. Det som dock förenar ungdomarna är en nyfikenhet inför vad som kan hända 

efter döden, då deras diskussioner präglas av en stor fantasirikedom, en öppenhet för olika 

förhållningssätt där de lyssnar och bygger vidare på varandras tankar. Samtidigt finns ett 

flertal skrattpauser i diskussionerna som kan tolkas att de tycker att de förslag som behandlas 

främst är underhållande men föga troliga. Denna skepsis gentemot teorier som inte är logiskt 

kontrollerbara fann även Åkerberg (1987) hos sina gymnasieungdomar. Denna inställning 

tror jag kan bero på många av de framsteg som gjorts inom vetenskapen, där en övertro till 

rationella och logiskt följbara ”sanningar” alltmer ersätter tron på det religiösa planet, då 

religionen kanske inte längre ger tillfredsställande svar för dagens ungdomar.     

Ramberg (2001) som har studerat svaren från 1986 och 1998 års undersökningar noterade 

att ett återkommande skäl för tron på livet efter döden var livets meningslöshet om det inte 

fanns en fortsättning. Jag undrar om detta kan vara ett skäl till att några av ungdomarna i min 

undersökning tror på ett liv efter döden. En av flickorna svarar på frågan om det är viktigt 

med en tro på livet efter döden att det mer handlar om hur man lever livet här och nu. Med 

andra ord ser hon mer en vikt av att skapa sig ett bra liv här och nu, skapa mening i nuet, 

istället för att fundera på någon vidare mening efter livets slut. Detta stämmer även överens 

med Pettersson och Geyers (1992) värderingsteorier om betoningen av individens 

självförverkligande, något som värderas så högt att det därmed kanske hindrar ungdomar från 

att skapa sig en vidare mening efter livets slut.     

En av ungdomarna resonerar först om att komma till himlen men sedan säger hon att man 

kanske istället blir till liv igen. Andra i sig motstridiga tankar om att komma till gud i himlen 

eller istället bli en mask genom reinkarnation återkommer i samtalen där flera av ungdomarna 

pendlar mellan olika föreställningar utan att tydligt ange en personlig hållning till någondera. 

Något som jag ändå tycker är tydligt utifrån ungdomarnas diskussioner är att en religiös 

dimension på något sätt är närvarande, dock i en annan form än i de existerande etablerade 

religioner som vi kanske är mer vana vid. Liknande tankar återfanns även i undersökningen 



   45

från 1986 där Jeffner (1988) noterade att en stor del av deltagarna upplevde att de var 

religiösa på sitt eget personliga sätt, dvs. utryckte tankar om privatreligiositet.  

Även Geels och Wikström (2006) talar om privatreligiositet där dagens människor 

kombinerar en personligt färgad religiositet, med inslag från flera olika religiösa traditioner. 

Denna typ av privatreligiositet tycker jag återspeglas i ungdomarnas tankar där de inte låter 

sig begränsas av en viss religion utan friskt blandar tankar från olika religiösa rötter och 

traditioner. Ungdomarnas varierade svar kan även antyda att de inte riktigt har en bestämd 

åsikt om livet efter döden, utan istället intar en sökande inställning i likhet. Detta rimmar 

också med Ramberg (2001) som menar att det ena av två synsätt på privatreligiositet avser 

sökare, dvs. människor med ett stort intresse för religion och livsåskådning men som intar en 

öppen och agnostisk attityd. 

Trots att flera av ungdomarna uttryckte tankar som kunde peka på en privatreligiös- eller 

andligt sökande inställning var det ingen av dem som uppgav tankar som uttryckte en klar 

religiös hållning. Att döma av min resultatredovisning i tema sju har religion, i explicit form, 

liten eller ingen betydelse i ungdomarnas reflekterande kring dessa frågor och ämnen. Detta 

kan visserligen bero på att de har en sökande inställning med inslag av privareligiositet och 

inte tydligt ser den religiösa dimension som jag faktiskt tycker går att finna i deras 

resonemang gällande tema 6 och tema 7. Religionens minskade betydelse för ungdomarna 

kan också ha att göra med att de kopplar samman religion med den etablerade kristendomen, 

som finns i den omgivande miljön, som flera reagerat på, och ofta i negativa ordalag. Flera av 

ungdomarna sätter likhetstecken mellan kristendom och hur man lever sitt liv efter en strikt 

moral. Kristendomen är t.ex. inte enligt ungdomarna förenlig med ett aktivt sexliv och 

alkoholkonsumtion. 

Enligt Aronsson (1974) medför sekulariseringen att bl.a. ungdomsgenerationen upplever 

en känsla av verklighetsförlust, där de i skapandet av subkulturer bygger upp en ny 

livsåskådning och livsstil som är frigjord från traditionella värden. Detta tycker jag 

åskådliggörs tydligt i ungdomarnas samtal där de tar avstånd från strikta värden. Flera av dem 

anser vidare att religion hade större betydelse förr i tiden och kopplar här religion med 

kyrkobesök, medan ungdomar idag dricker och där strikta regler inte finns i samma 

utsträckning. Detta kan knytas till Wikströms (1993) tankar att dagens människor söker sig 

inåt, strävar efter att själv upptäcka och välja men utan att följa fastställda hierarkier. Han 

menar även att människor inför livsfrågor inte längre behöver ha kyrkan som plats för 

upplevelser av livsfrågor.  
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Ungdomarna i min studie ser vidare religion, och därmed kristendom, som ett tvång där 

religiösa föräldrar får religiösa barn. Trots att ungdomarna reagerar mot en strikt moral och 

enligt Pettersson (1992) är öppna inför en fri och tolerant moralsyn, är de inte lika toleranta 

när de ser kristendomen som en oföränderlig uråldrig institution som strider emot människans 

frihet. Samtidigt pekar mycket på att ungdomarna ser en oförenlig linje mellan religion och 

individens frihet, där de hellre väljer individen före ett tros- och tankesystem som de inte 

själva upplever som relevant för deras reflektioner kring livsfrågor och i formandet av deras 

personliga livsåskådning.  

Jag tycker att min undersökning visar att livsåskådningsbegreppet som Anders Jeffner 

(1988) presenterar återfinnas i ungdomarnas tankar kring livsfrågor. Ungdomarna resonerar 

kring teorier om världen, universums och livets slutskede. Deras reaktioner mot bl.a. regler 

från auktoriteter kan indikera att de har format ett centralt värderingssystem. Jag anser även 

att de kontinuerligt i samtalen utrycker en viss grundstämning, om ”hur det känns att leva”. 

Trots att ingen av dem uttrycker någon specifik och tydlig samhörighet med en viss 

livsåskådning visar deras fantasirika tankar, om bl.a. livet efter döden, att religion implicit har 

en plats i ungdomarnas reflektioner om livets stora frågor.  
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6 Slutord 
Genom arbetets gång med ungdomar och deras livsfrågor har jag fått ökad kunskap om det 

stora spektrum av frågor som kan väckas i en viss kontext. Denna uppsats har dels gett mig 

insikt i att gymnasieungdomar har många tankar kring livet och dess olika komponenter, samt 

att det finns ett intresse för att samtala kring dessa frågor. Denna uppsats tror jag kan vara 

värdefull i lärares arbete då den kan ge inspiration och idéer till hur man kan arbeta med 

ungdomar och livsfrågor i skolan. Dock tror jag att en grundläggande förutsättning är att det 

ges utrymme för ungdomars tankar kring livsfrågor och att de ses som värdefulla i 

skolundervisningen. Att just studera hur ungdomars livsfrågor tas upp i skolundervisningen 

skulle kunna vara intressant att forska vidare om. 

I mitt arbete med ungdomars livsfrågor har även andra tankar uppkommit, vilka skulle 

kunna vara intressanta förslag på vidare forskning. I min uppsats har film som medium inte 

fått mycket utrymme, och det vore därför intressant att studera vidare hur film skapar 

förutsättningar för reflektion kring livsfrågor, samt vilken roll den kan spela i skapandet av 

individens personliga livstolkning. Syftet med min uppsats var bl.a. att undersöka om det 

finns en religiös dimension i ungdomarnas samtal kring livsfrågor, vilket visade sig stämma, 

men i riktning mot en sökande privatreligiös hållning. Jag skulle därför i framtiden vilja se en 

undersökning som behandlar gymnasieungdomars privatreligiositet och vilka effekter den 

kan få på deras livsfrågor. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

• Öppningsfrågor: Första intryck av filmen! Starkast intryck och varför? 

 

• Uppföljningsfrågor: Frågor/ämnen som behandlas i filmen, frågor du själv tänker på? 

 

• Någon fråga viktigare, mer fokus på, än andra, varför? 

 

• Specifierade frågor: Tankar om livet, dess mening och mål? 

 

• Självmord, varför denna handling? Hjälp till annorlunda handling? Döden- vad 

händer sedan? 

 

• Syn på religion utifrån filmen, betydelse för ungdomar? 

 

• Avslutningsfrågor: Tillägg, avslutande kommentarer? 
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Bilaga 2: Informationsbrev till föräldrar 
Hej! 

Jag heter Cristina Jarl och jag läser till gymnasielärare på Linköpings universitet, i ämnena 

svenska och religion. Just nu läser jag min sista termin och ska avsluta mina studier genom 

att skriva ett examensarbete. Som ämne har jag har valt att skriva om ungdomar och deras 

tankar om olika livsfrågor. Många menar att ungdomar är intresserade av livsfrågor och i min 

undersökning får din dotter/son möjlighet att, tillsammans med andra, få diskutera dessa 

frågor. 

Jag skriver detta brev till dig som förälder för att informera om att din dotter/son har visat 

intresse för och gett sitt samtycke till att delta i min undersökning. Han eller hon kommer att 

få se en film av regissören Sofia Coppola som heter Virgin suicides som är baserad på en bok 

av Jeffreu Eugenides. Detta är en mycket kritikerrosad film med kända skådespelare. Filmen 

utspelas i en amerikansk förort på  70-talet och handlar om fem systrar som alla i slutet begår 

självmord. Dock är detta något som tittaren får veta ända från början och filmen handlar mer 

om flickornas liv och diverse tonårsproblem som stress, tonårsförälskelse och stränga 

föräldrar. Eftersom detta kan vara ett känsligt ämne ville jag att du som föräldrar ska få 

kunskap om vad min undersökning går ut på samt vara säker på att min relation till 

ungdomarna kommer att präglas av samförstånd och respekt för deras integritet där alla 

tankar och frågor om filmen kommer att tas upp och bearbetas på bästa sätt. 

Efter att ha sett filmen kommer din dotter/son dels att skriftligt få redogöra för sina tankar 

inför filmen, dels ingå i en fokusgrupp där han eller hon tillsammans med ett fåtal andra 

ungdomar diskuterar olika livsfrågor och tankar utifrån filmen. Totalt kommer 8 elever från 

X-skolan att delta i min undersökning, vilka jag har kommit i kontakt med genom min 

mentor X. Denna gruppintervju kommer sedan att ligga till grund för mitt examensarbete. 

Din dotter/son kommer att vara helt anonym i mitt arbete och det vi talar om kommer att vara 

konfidentiellt i undersökningen. 

Det är min förhoppning att din dotter/son, genom att delta i min undersökning, får uttrycka 

tankar och åsikter om livets små och stora frågor, samt får kunskap om hur film kan väcka 

just sådana frågor hos oss människor. Har du frågor om min undersökning går det bra att 

ringa mig på telefonnummer 0702250663 eller maila mig: crija633@student.liu.se 

 

Tack på förhand!  Med vänlig hälsning Cristina Jarl 


