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Abstract 

Det nuvarande samhällsklimatet innefattar bland annat en allt mer kravfylld arbetsmarknad. 

Detta innebär att ungdomar behöver tänka mer strategiskt och ansvarsfullt vid val av studier 

för att det ska leda till en anställning i framtiden. Kraven i samhället påverkar ungdomar på 

olika sätt, tidigare studier har exempelvis visat på att den psykiska ohälsan bland unga har 

ökat. Syftet med denna studie var att undersöka och förstå hur gymnasieungdomar, som 

befinner sig i en övergångsfas till vuxenlivet, ser på sin framtid och sitt vuxenblivande. 

Studien ville dels undersöka deras upplevelser av samtiden, dels deras tankar och känslor 

kring framtiden samt hur de hanterade dessa. Datainsamlingen skedde via semistrukturerade 

intervjuer, där sex respondenter deltog varav två stycken var pojkar och fyra stycken var 

flickor. Bearbetningen av datamaterialet utgick ifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

visade att ungdomarna upplevde sin vardag som stressfull och präglad av krav och 

prestationsångest. För att hantera sin samtid valde ungdomarna att agera kortsiktigt och lösa 

problem som uppstod allt eftersom. Ytterligare en strategi var att acceptera sin stressfulla 

vardag. Resultatet visade också att de var oroliga inför sin ovissa framtid, men trots detta 

bibehöll de ändå en hoppfull känsla. Ovissheten hanterade ungdomarna genom att samla 

information kring de valmöjligheter som finns för att lättare kunna ta beslut.  
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1. Inledning 
 

Samhällsklimatet för dagens ungdomar har förändrats sedan deras föräldrar var unga och 

definitivt sedan deras mor- och farföräldrar var unga. I tidigare samhällen har ungdomars 

förutsättningar präglats av ett mer kollektivistisk och linjärt mönster, där framtiden i allt större 

grad var utstakad och förutbestämd (Olofsson 2014:27). Dagens samhälle kännetecknas 

istället av en ökad ovisshet och osäkerhet och det finns inte längre en färdig väg att ta. Denna 

samhällsförändring innebär att ungdomar i allt större utsträckning måste ta individuella beslut 

kring valmöjligheterna som kommer med framtiden. Det ökade ansvaret medför en frihet, 

men kan även skapa en viss stress och oro (Kåks 2007). Novus (2016) visar i en studie att 

ungdomar idag oroar sig mer för sin framtid än vad äldre personer gör. För 30 år sedan var 

förhållandet det motsatta. Ängslan inför framtiden är alltså stor, och 6 av 10 ungdomar är idag 

rädda för att inte lyckas i livet (Novus 2016). För att förstå oron måste den ställas i relation till 

det samhället och den kultur som ungdomarna lever i. En förklaring till oron kan vara 

ungdomars förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden, idag är det inte längre lika lätt att 

få ett jobb med tillsvidareanställning. Dessutom har kraven på utbildning höjts och 

högskoleutbildning blir allt mer ett måste på större delen av arbetsmarknaden (Kåks 2007). 

Ungdomar riskerar att fastna i en så kallad moment 22 situation. Det innebär att arbetsgivare 

efterfrågar både relevant arbetslivserfarenhet och relevant utbildning, vilket gör de svårt för 

ungdomar att få sitt första jobb (Olofsson 2014). En annan källa till oron är att ungdomar 

upplever att de ska hinna med flera saker på en begränsad tid såsom att resa, vidareutbilda sig, 

skaffa sig ett stabilt jobb och bilda familj (Kåks 2007). Ungdomstiden beskrivs dessutom 

numera som en tid som handlar mycket om egenvärde. Att vara ung idag handlar inte bara om 

att vara på väg någonstans, utan snarare om att pröva sig fram, tänja på gränserna och söka 

nya saker (Bjurström 1997). 

  

Intresset för att studera ungdomar kan relateras till att de till viss del alltid har format och 

skapat sina liv annorlunda i jämförelse med tidigare generationer. Oavsett hur ungdomar 

själva uppfattar sin samtid har de nya förutsättningar, normer och ideal att förhålla sig till än 

generationen före dem (Kåks 2007). Gymnasieungdomar är en intressant studiegrupp då de 

står med ena benet i barndomen och andra benet i vuxenlivet. Dessa gymnasieungdomar 

närmar sig en brytpunkt i livet vilket kommer att innebära en förändring. Efter studenten 
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försvinner den fasta punkten som skolan utgör och de kommer att möta en ny vardag. 

Medvetenheten om denna brytpunkt kan ha en inverkan på deras känsloliv.  

Fokus i denna studie kommer att ligga på gymnasieungdomars upplevelser av den samtiden 

de lever i och den framtid de tänker sig. Detta är viktigt att studera dels för att förstå hur 

ungdomarna själva upplever och hanterar förändringarna i samhället, dels för att det på ett 

mer övergripande sätt kan ses som en återspegling av det som sker i samhället. Det specifika 

syftet och frågeställningarna för denna studie presenteras här nedanför. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur gymnasieungdomar, som befinner sig 

i en övergångsfas till vuxenlivet, ser på sin framtid och sitt vuxenblivande. 

 

Frågeställningarna i denna studie är: 

• Hur upplever gymnasieungdomarna samtiden och hur hanterar de den? 

• Vilka tankar och känslor uttrycker gymnasieungdomarna kring framtiden och hur 

hanteras dessa? 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

Ungdomstiden har uppmärksammats av såväl ungdomsforskare som olika statliga 

myndigheter. I detta avsnitt beskrivs först den förlängda övergångsperioden mellan ungdom 

och vuxen, där forskare lyfter fram förändringar på arbetsmarknaden som en del av 

förklaringen. Därefter presenteras forskning om ungdomars syn på ämnet framtid, vilket har 

väckt intresse hos många forskare eftersom samhället ständigt förändras. Vidare presenteras 

studier som innefattar de förväntningar som finns på ungdomar och slutligen berörs ämnet 

psykisk ohälsa i relation till ungdomar. Ett flertal offentliga utredningar har genomförts på 

ämnet och dessa har visat på att den största ökningen av psykisk ohälsa återfinns bland 

ungdomar. 

 

2.1 Den förlängda ungdomstiden 
 

Förr var barndomstiden mer utsträckt och man ansågs allmänt bli vuxen vid 18 års ålder. 

Numera är övergångsperioden mellan ungdom och vuxen längre och sträcker sig från ungefär 
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15 till 30 år. Ungdomsforskaren Trondman menar att detta beror på att vår bild av vad det 

innebär att vara vuxen har förändrats, samt att utbildning och arbete har fått en större 

betydelse i våra liv. Att vara vuxen kopplas numera ihop med en avslutad utbildning, en 

anställning som motsvarar utbildningen samt självständighet (Christner Riad 2009). 

Kugelberg (2000) menar att unga människor idag behöver etablera sig i samhället för att i 

slutändan bli ekonomiskt och socialt självständiga. De ska även förhålla sig till rådande 

normer och ta vara på den särskilda frihet och de möjligheter som ungdomstiden erbjuder, 

vilket är en dubbelhet i de ungas liv som sannolikt får stor betydelse för hur de organiserar 

samt förstår sina egna liv. Kugelbergs studie visar också att ungdomar önskar sig ett “fritt liv” 

och för att uppnå det krävs en trygg inkomst. Problemen som uppstår är att ungdomarna möts 

av en allt mer kravfylld arbetsmarknad som tvingar dem att justera sina framtidsplaner, de 

behöver nu tänka mer strategiskt och ansvarsfullt vid val av studier för att det ska leda till en 

anställning i framtiden. Ungdomars svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden illustreras 

också i andra studier. SCB (2016) visar i sin senaste undersökning att 18,9 % av Sveriges 

ungdomar mellan 15–24 år är arbetslösa. Även om ungefär hälften (40 %) av dessa ungdomar 

var heltidsstuderande, är arbetslöshetssiffrorna trots allt höga. Detta visar på att ungdomar i 

dagens samhälle befinner sig i en utsatt situation på arbetsmarknaden. 

  

Wadensjö (2014:42) menar att det idag krävs både utbildning och arbetslivserfarenhet för att 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden, vilket sätter ungdomar i en moment 22 situation. Han 

förklarar det som att arbetsgivare ställer krav på att ungdomarna ska både vara utbildade och 

besitta relevant arbetslivserfarenhet. Tidigare var det vanligt att avsluta sin utbildning efter sju 

år i folkskola, men Wadensjö påpekar att utbildningsmönstren har förändrats med tanke på de 

ökade kraven. Idag är den nioåriga grundskolan obligatorisk och de flesta väljer även att 

avsluta en treårig gymnasieutbildning. De som väljer att inte fullfölja sin grundskole- och 

gymnasieutbildning har svårare att få anställning. Utbildningssystemet fungerar som ett 

sorteringsinstrument där betyg och utbildningsgrad ger olika förutsättningar i det framtida 

arbetslivet. Arbetslösheten sjunker bland högutbildade vilket leder till att många människor 

väljer att fortsätta sina studier på eftergymnasial nivå för att möta arbetsmarknadskraven. 

Dagens arbetsmarknad kan ses som tudelad, en primär och en sekundär del. Den primära 

kännetecknas av trygga anställningar med kvalificerade arbetsuppgifter, medan den sekundära 

delen kännetecknas av otrygga anställningar och mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Det är 

inom den senare som främst ungdomar är överrepresenterade (MUCF 2005). Förändringar 

kring utbildningsmönster och arbetsmarknaden har bidragit till att ungdomar idag har ett 
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alltmer individualiserat övergångsmönster från skola till arbetslivet menar Olofsson 

(2014:27). Mönstret har blivit mer varierat och utdraget och inom forskningen benämns detta 

som ett så kallat “jojo-mönster”. Ungdomar har skilda strategier såsom olika utbildningsval, 

hopp mellan olika verksamheter, växlingar mellan skola och arbetsliv, korta anställningar 

samt perioder utanför arbetslivet och utbildningssystemet. Detta skiljer sig från tidigare 

generationer då övergången präglats mer av kollektiva och rätlinjiga mönster. Karriären var i 

högre utsträckning definierad på förhand och ledde oftare fram till en tillsvidareanställning. 

  

Andra processer som är väsentliga i övergången till vuxenlivet är att flytta hemifrån och bilda 

familj. MUCF genomförde år 2011 en utredning av ungas bostadssituation. Utredningen 

visade att den mest utsatta gruppen inom bostadsmarknaden var ungdomar och detta 

förklarades genom att de var resurssvaga på en konkurrenskraftig marknad. År 2003 visade 

det sig att 58% av ungdomar mellan 18–25 år hade flyttat hemifrån. Antalet som flyttar 

hemifrån har sedan dess sjunkit något, men ingen större förändring har skett sedan den 

tidigare mätningen. Bland äldre ungdomar mellan 26–30 år flyttar däremot hela 95 % 

hemifrån. Familjebildande kan ses som ett sista steg i vuxenblivandet, utvecklingen av detta 

visar på att det sker i allt senare åldrar. Medelåldern för förstagångspappor var år 2013 i 

Sverige 31,5 år och 29 år för förstagångsmammor (SCB 2014). I enlighet med Trondmans tes, 

visar dessa siffror tydligt att övergången mellan ungdom och vuxen är en förskjuten process. 

För att inom ungdomsforskningen fånga gruppen ungdomar, är det därför viktigt att ha 

kunskap om detta. 

 

2.2 Ungdomar och synen på framtiden 
 

Forskning kring ungdomars olika förutsättningar har länge varit ett ämne som många forskare 

har intresserat sig för. I och med att samhället har förändrats väldigt snabbt och fortfarande är 

i förändring har tankar kring framtiden väckt intresse inom bland annat ungdomsforskningen. 

Fokus har legat på hur denna samhälleliga förändring har påverkat individens tidsram kring 

när utbildningar ska avslutas, när etableringen på arbetsmarknaden äger rum och när 

familjebildning blir relevant (Woodman 2011). För en sociologiskt inriktad 

ungdomsforskning är det även viktigt att inte se ungdomar som en homogen social grupp eller 

en grupp som är konstant i tid och rum. Forskare har visat på att ungdomars olika 

vuxenblivande är kopplade till den tidsepok och de olika samhällen de befinner sig i. Alm 

(2014:297) har i sin forskning visat på att ungdomar som kommer från ett så kallat 



	

	 5	

utanförskapsområde tenderar att se mörkare på sin framtid än ungdomar som kommer från 

resursstarka områden. Uppväxtvillkorens betydelse har också uppmärksammats i en större 

intervjustudie kring ungdomars framtidssyn där boendeorten stod i centrum för de olika 

sociala villkor som fanns tillgängliga (Jönsson, Trondman, Arnman & Palme 1993:122). 

Studien jämförde framtidssynen mellan ungdomar som kom från ett villaområde, en 

mellanstor stad respektive en bruksort. Ungdomar som kom från villaområdet, där det främst 

bodde familjer från övre medelklass, tenderade att planera framtiden rationellt och tänka 

taktiskt kring sina studieval. Dessa ungdomar hade dessutom fler valmöjligheter, vilket gav 

dem större utrymme att nå sina framtidsplaner. Detta stod i kontrast till ungdomar som hade 

en mindre ekonomiskt privilegierad bakgrund, de tenderade snarare att inte uttala sig så 

mycket om framtiden eftersom de inte upplevde att de hade någon kontroll över den. I den 

mellanstora staden ville ungdomarna inte satsa på ett jobb som de trodde de skulle tröttna på. 

I bruksorten var prioriteringarna annorlunda, ungdomarna där ville få ett bra jobb utan några 

särskilda preferenser och målet var att skaffa sig en partner i framtiden. De olika framtida 

förhoppningarna bland ungdomarna handlade om att nå sin egen framtidsbild och denna bild 

möjliggjordes av de livsvillkor som de hade formats av. 

 

Brannan och Nilsen (2002) lyfter fram ytterligare en aspekt och påpekar att framtiden inte går 

att styra över utan att en individs framtida möjligheter är knutna till människans historia och 

nuvarande situation. Att människan aktivt gör detaljerade planer för framtiden anser de därför 

vara väldigt ovanligt i det moderna samhället vi lever i. Även Leccardi (2008) anser i likhet 

med Brannan and Nielsen att framtiden inte går att planera i någon större utsträckning. I 

Leccardis ungdomsstudie visade det sig att ungdomars framtid kan ses både som en plattform 

för ökade möjligheter, men även något som ökar osäkerheten. Ökad ångest, tveksamhet och 

en önskan att ersätta drömmar med projekt utgör mer och mer en del av framtidens 

ambivalenta drag. Valmöjligheterna och osäkerheten som finns leder till att ungdomar idag 

behöver planera sin närmaste framtid mer än tidigare. Leccardi förklarar att vissa ungdomar 

använder sig utav beslutsamhet för att hantera den ovissa framtiden. Med det menar hon att 

ungdomarna bestämmer hur deras framtid ska se ut för att inte behöva känna sig rädda och 

osäkra inför framtiden. Vissa ungdomar hade även arbetat fram en bild av sin framtid för att 

minska rädslan inför framtiden, men det fanns också ungdomar som såg ljust på framtiden 

och var öppna för det okända (Leccardi 2008). I en annan studie kring ungdomars framtidssyn 

upptäckte Woodman (2011) att alla ungdomar hade en framarbetad bild av hur framtiden 

skulle se ut. De pratade om planering, men främst i form av en kortsiktig planering från-dag-
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till-dag. Woodman anser att denna typ av dag-till-dag planering kan ses som en form av 

kortsiktig lösning då det inte går att planera långt fram i tiden. Han anser att det är viktigt att 

betona att alla ungdomar, i olika grad, ser vikten i att forma och säkra sin framtid men att de 

även vill ta vara på möjligheterna som de har fått. I kontrast till att använda planering som 

hanteringsstrategi visade Cooks (2016) intervjustudie på en helt annan strategi. Vissa 

ungdomar kände sig överväldigade av alla valmöjligheter och blev därmed paralyserade vilket 

medförde att de fick svårt att ta beslut. De kände en rädsla inför ansvar och valde därför att 

hålla sina alternativ inför framtiden öppna, för att ha kvar möjligheten att kunna ångra ett 

beslut utan att det skulle få stora konsekvenser. 

  

Denna öppenhet inför val och beslut inför framtiden är också ett fenomen som återfinns i 

andra studier. Bjurström (1997) visar att det finns ett samband mellan ungdomars 

gymnasieval och framtidstankar. Samtliga ungdomar i hans studie motiverade sina 

gymnasieval med hänvisning till individuella egenskaper och intressen. De ungdomar som 

valt teoretiska program motiverade även att de ville ha en öppenhet inför framtiden, de talade 

om planer såsom sabbatsår, resa men även planer inför fortsatta studier eller framtida 

yrkesplaner efter avslutad gymnasieutbildning. De som gick naturvetenskapligt program hade 

ett mer definierat yrke som mål med sin utbildning såsom exempelvis läkare eller 

civilingenjör. Eleverna på de samhällsvetenskapliga programmen beskrev en vagare bild av 

sitt framtida yrke. De talade i termer av att “jobba med något kreativt, jobba med människor 

eller något inom media”. Bland ungdomar som valt yrkesinriktade gymnasieprogram 

saknades den rationella planeringen av framtiden. Anledningen till att de valde ett 

yrkesinriktat gymnasieprogram var på grund av skoltrötthet och de ville läsa ett enkelt 

program. Elever på de teoretiska programmen hade ett längre tidsperspektiv gällande sin 

framtid än eleverna på yrkesprogrammen, många av dessa elever såg högskoleutbildning som 

en självklarhet (Bjurström 1997:327). 

  

2.3 Förväntningar på ungdomar 
 

Behovet att hålla sina valmöjligheter öppna har kopplats ihop med förväntningar. Här visar 

studier att det inte enbart handlar om ungas egna förväntningar utan även att vuxna personer i 

deras omgivning påverkar dem. Studie- och yrkesvägledare tenderar att uppmana elever till 

att sikta högre än vad de gör. Om en elev exempelvis vill bli bilmekaniker trycker studie- och 

yrkesvägledaren på att civilingenjör kanske vore mer passande. De intar samtidigt rollen som 
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realister och avråder vissa elever från att söka vissa program, detta sker vid tillfällen då de 

inte tror att personen besitter den kompetens som krävs (Hjort, Hjärpe & Panican 2014:161). 

Irwin och Elley (2013) visade i sin studie att föräldrar också har förväntningar på sina barns 

framtida arbetsliv. Dessa är skapade av flera komplexa faktorer, däribland deras eget yrke, 

deras bild av ett bra yrke samt deras idé om vad som är en realistisk möjlighet för deras barn. 

Föräldrarna uppmuntrade sina barn utifrån barnens intressen, och när de samtalade om 

framtida jobb var syftet att motivera barnen i deras skolarbete. Studien visade också att 

familjer med arbetarklassbakgrund önskade att deras barn skulle jobba med ett högstatusyrke. 

Dessa föräldrar använde sig själva som referens och blev därmed glada över allt som barnen 

presterade bättre än dem. Föräldrarnas förväntningar skilde sig även beroende på kön. 

Utmärkande drag var att papporna värderade traditionella arbetaryrken högst. Mammorna var 

dock den förälder som var mest involverad i barnets framtid och därmed hade de mer 

förväntningar på barnet. MUCF (2015) visade i en rapport att vuxna också hade olika 

förväntningar på ungdomar utifrån kön. Föräldrar och andra vuxna ställde hårdare krav på 

flickor, vilket tenderade att påverka flickornas egna förväntningar och deras psykiska mående. 

 

2.4 Ökad psykisk ohälsa 
 

Psykisk ohälsa har varit ett område som fått en allt större uppmärksamhet de senaste 

decennierna och många offentliga utredningar på området har gjorts. Folkhälsomyndigheten 

har sedan 1985 sett en ökning av andelen somatiska och psykiska besvär bland 13 till 15-

åringar. Mellan 1985/86 och 2013/14 har ungdomars besvär fördubblats, både bland pojkar 

och flickor. Vid den senaste mätningen svarade 31 % av pojkarna och 58 % av flickorna att de 

haft psykiska och somatiska besvär under de senaste sex månaderna. Studien visar även att 

pojkar och flickor i åldrarna 16–29 uppvisar mer besvär såsom oro, ängslan eller ångest än 

äldre åldersgrupper. Studien visar också att det främst var flickor med lägre utbildning som 

upplevde dessa känslor, ett samband som inte alls återfanns bland pojkarna 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Socialstyrelsens rapport psykisk ohälsa bland unga (2013) 

visar också den att barn och ungdomars psykiska ohälsa har ökat under 1990- och 2000-talet. 

Allt fler ungdomar rapporterar psykiska besvär såsom oro eller ängslan och allt fler besöker 

psykiatrisk öppen- och slutenvård samt förskrivs psykofarmaka. Socialstyrelsen förklarar den 

ökade psykiska ohälsan i ett uttalande:  
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“Detta talar för att det kan ha skett förändringar i miljöer, exempelvis skolan, där de 

flesta ungdomar vistas eller förändringar på samhällelig nivå som påverkat 

utvecklingen av den psykiska ohälsan” (Socialstyrelsen 2013:8). 

                    

Rapporten poängterar att det är viktigt att uppmärksamma psykisk ohälsa hos ungdomar då 

det kan få allvarliga konsekvenser på lång sikt. Om skolarbetet blir lidande blir det svårare att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Ett liknande resonemang förs även i MUCF (2015) rapport 

När livet känns fel. I intervjuer med ungdomar beskriver de på olika sätt hur deras 

erfarenheter av stress och dåligt mående påverkar möjligheten att göra saker som de vill eller 

måste göra i vardagen. Konsekvensen blir att de hamnar efter och därmed upplever ytterligare 

stress och ångest. Så länge individen förmår att hålla balansen mellan krav och återhämtning 

kan stressen fungera som en drivkraft, men när individen förlorar balansen och stressen tar 

över så fungerar den istället som en bromskloss. Statistiken visar även på en könsskillnad 

kring den ökade psykiska ohälsan. MUCF (2015:7) visade i en egen studie från 2013 att ca 

hälften av alla flickor i åldern 16–29 år och knappt en tredjedel av alla pojkar i samma ålder 

upplevde att de känt sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan. Flera forskare som 

denna rapport har använt som underlag understryker konstruktioner av kön som en förklaring 

till denna skillnad. Konstruktioner av femininitet bidrar till att kvinnor uppmärksammar och 

beskriver sin psykiska ohälsa mer detaljerat, medan konstruktioner av maskulinitet begränsar 

män i deras sätt att uttrycka sig om sin psykiska ohälsa och från att söka hjälp (MUCF 

2015:8). 

  

Inom forskningen finns det en stark konsensus om att socialt stöd har en positiv effekt på 

ungdomars psykiska hälsa. Däremot finns det skillnader på vilket sätt socialt stöd ger effekt. 

Tjejer beskrivs ha större behov av ett starkt socialt stöd än killar, då tjejer i större utsträckning 

påverkades negativt av ett svagt socialt stöd (Bildt & Michelsen 2002). Flera studier visar att 

tjejer får starkast stöd av nära vänner, följt av lärare, föräldrar, klasskamrater och 

skolpersonal. Killar däremot upplevde starkast stöd av lärare, följt av föräldrar, nära vänner, 

skolpersonal och klasskamrater (Se t.ex. Colarossi & Eccles 2003, Jackson & Warren 2000, 

Rueger, Malecki & Demaray 2010). Antalet personer i det sociala stödet är inte avgörande för 

hur den psykiska hälsan ser ut, utan det är vikten av meningsfulla relationer som har effekt 

(Dubow & Ullman 1989). Socialt stöd har dessutom en signifikant koppling till akademiska 

resultat och det finns ett positivt samband mellan starkt socialt stöd och goda akademiska 
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resultat. Denna forskning visar därmed att ungdomars framtidsmöjligheter påverkas av det 

sociala stöd de har omkring sig. 

3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
 

I detta avsnitt kommer relevanta teorier och begrepp att presenteras, vilket senare kommer att 

användas för att tolka resultatet. För att förstå ungdomars tankar och upplevelser kring 

samtiden och framtiden är det viktigt att ha kunskap om det samhället de lever i. Inledningsvis 

kommer Giddens definition av senmoderniteten och vad den innefattar att redogöras, vidare 

presenteras en utförligare beskrivning av begreppen ontologisk trygghet, och reflexivitet. 

Dessa begrepp är tätt sammanflätade och är båda en del i senmodernitetsteorin. Därefter 

presenteras Becks teori om risksamhället som också utgör en beskrivning av det samtida 

samhället. Han beskriver att samhället är präglat av risker och förklarar hur individer förhåller 

sig detta. Denna epok och dess teoretiska begrepp kommer tillsammans att ge en bild av hur 

samhället fungerar idag och hur samtiden har för effekt på individens vardag. 

  

3.1 Senmoderniteten 
	
Giddens (1999) benämner i boken Modernitet och självidentitet dagens moderna samhälle 

som senmodernt, vilket innefattar en mer individualiserad tid. Med individualiseringen har 

ansvaret flyttats ner från samhället till individen, vilket innebär att individerna mer och mer 

ska ta ansvar för sitt eget liv. Senmodernitetens framkomst står i relation till den allt ökade 

kapitalismen, såväl som den tekniska moderniseringen. Denna tid kännetecknas av en ökad 

reflexivitet och en ökad globalisering vilket har medfört att tidigare traditioner har förlorat en 

del av sin betydelse. Senmoderniteten medför en livsstil som står utanför tid och rum det vill 

säga att handlingar inte längre är direkt knutna till den plats där de utförts. Detta skapar fler 

möjligheter för människor att resa och använda sig av virtuella verktyg i sitt sociala liv. 

Individens åsikter blir därmed viktigare ju större geografiska områden de sociala sambanden 

sträcks utöver. Förändringar sker snabbt och nya företeelser uppstår kontinuerligt vilket enligt 

Giddens är något som skiljer sig från tidigare epoker. Detta står i relation till den ökande 

osäkerheten i samhället vilket innebär att individerna utsätter sig för ett ökat risktagande 

gällande sina egna liv. Giddens teori om senmoderniteten är högst relevant för denna studie 

då respondenterna befunnit sig i denna typ av samhälle hela sitt liv.  
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3.1.1 Ontologisk trygghet 
 

Ett centralt begrepp i teorin om senmoderniteten är ontologisk trygghet (Giddens 1999:48). 

Begreppet innefattar den separationsprocess som sker från omsorgspersonerna, som är en del 

av barnens identitetsutveckling att bli sin egen individ. För att denna process ska lyckas är det 

viktigt att det finns en tillit, med det menas att föräldrarna svarar på barnets signaler och 

uppfyller behovet av trygghet och förutsägbarhet. I och med denna separationsprocess skapar 

sig individerna en tillit till de abstrakta system som finns i samhället. De abstrakta systemen 

kallar Giddens (1999:161) för expertsystem, dessa innebär att människor förlitar sig på 

specialistkunskaper såsom media, institutioner och människor som besitter en viss 

specialistkunskap. Han menar att människan ger sin tillit till dessa system för att kunna släppa 

kontrollen inför vissa förpliktelser. Han drar paralleller mellan dagens tillit till expertsystemen 

och dåtidens tillit till auktoriteter exempelvis kyrkan. Detta skapar en beroendeställning 

mellan samhället och individen och ökar risken för utsatthet om något går fel. Den 

ontologiska tryggheten innefattar också ett behov hos individen att skaffa sig rutiner i 

vardagen för att få saker och ting att framstå som mer förutsägbar och därmed medföra ett 

lugn. Giddens skriver även att en så kallad skyddshinna används i vardagen för att möjliggöra 

ett fungerande liv. Med detta menas det att individerna använder sig av denna hinna för att 

skydda sig själva från tankar om potentiella faror och behöver därmed inte vara konstant 

rädda. 

 

3.1.2 Reflexivitet 
 

Giddens (1999) menar vidare att i det traditionella samhället fördes erfarenheter vidare från 

generation till generation, något vi tidigare grundade vårt identitetsskapande på. De 

traditionella rollerna har dock börjat ifrågasättas i större utsträckning i och med den ökande 

reflexiviteten. Detta har lett till att den moderna individen ständigt reflekterar över olika 

aspekter och kunskaper. Samtidigt är det en aktiv process som gör att individen återupptar 

reflektionsprocessen när nya aspekter och kunskaper upptäcks vilket kan omforma tankarna. I 

och med att övergången mellan ungdom och vuxen har blivit allt mer individualiserad blir 

självidentitetsprocessen ett större reflexivt projekt. Individen blir ansvarig för att “hitta sig 

själv” och komma fram till vem den vill vara samt vad den vill göra med sitt liv. Detta kan 

skapa förvirring då det är ett komplext projekt med mycket valmöjligheter som individen 
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måste ta ställning till. Denna process bidrar till att skapa en trovärdig helhetsbild av 

människan (Giddens 1999:23). 

  

En annan del av reflexiviteten handlar om ett ifrågasättande av tankar och ett reflekterande 

kring vad handlingar kan leda till för konsekvenser. Framtiden blir därmed en viktig aspekt att 

ta hänsyn till då detta ständigt är närvarande. Detta kan ställas i relation till den ambivalens 

som uppstår kring valmöjligheter som individen ska välja mellan. Individens trygghet sätts då 

på sin spets och det skapas en spänning mellan förutsägbarhet och osäkerhet. Giddens 

(1999:101) beskriver hur dagens samhälle konfronterar individen med en massa val samtidigt 

som den erbjuder relativt lite hjälp kring hur besluten ska tas. En konsekvens av detta är att 

människan tvingas in i olika livsstilar. Detta syftar på de olika handlingsmönstren som 

individer tar till för att förbereda sig inför framtida händelseförlopp. Det har blivit extra 

viktigt med en strategisk livsplanering och den kan ske både på ett långsiktigt och ett 

kortsiktigt plan. Den livsstil som individen väljer formar därefter de handlingarna som sedan 

utförs. 

  

3.2 Risksamhället 
 

Beck pratar i sin bok Risksamhället (1998) om att samhället är präglat av osäkerhet och risker. 

Riskerna menar han varken är något som individen kan se eller känna, utan människor 

projicerar potentiella framtida hot vilket menas att medvetenheten om riskerna är kopplade till 

framtiden och inte samtiden. Han hävdar att människor hanterar risksamhället genom att ställa 

hypoteser om vad som kan ske vilket påverkar hur människorna lever i nuet. Detta uttrycker 

Beck (1998:48) så här: “Vi handlar idag för att förhindra, mildra och vidta åtgärder mot 

morgondagens och kommande dagars problem och kriser- eller för att inte göra det”. Beck 

betonar att risksamhället kan komma att gynna staten när människorna är medvetna om 

riskerna på exempelvis arbetsmarknaden, såsom arbetslöshet. Detta kan i sin tur ha en 

påverkan på individernas inställning till utbildning, då ingen vill hamna utanför 

arbetsmarknaden skapar de sig därför en positiv inställning till vidareutbildning för att minska 

risken för arbetslöshet.		
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4. Metod 
	
I detta avsnitt ges en överblick av den metod som använts för att bearbeta studiens empiriska 

material för att läsaren ska få en insikt och ge möjligheten att granska tillvägagångssättet. 

Först presenteras det kvalitativa angreppssättet och en motivering till varför detta valdes. 

Därefter redovisas urvalsprocessen och hur datamaterialet samlades in samt utformningen av 

intervjuguiden. En beskrivning av de etiska aspekter som denna studie har tagit hänsyn till ges 

därefter. Vidare presenteras innehållsanalys, som är den analysmetod som använts och 

därefter beskrivs kodningsprocessen steg för steg. Slutligen ges en redogörelse av studiens 

giltighet, trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

4.1 Forskningsmetod och angreppssätt 
	
Målet med denna studie är att få ökad kunskap och förståelse kring hur gymnasieungdomar 

ser på sin samtid och framtid, vilket betyder att ett kvalitativt angreppssätt är mest relevant 

(Bryman 2011:40). Fokus ligger på att analysera ungdomars känslor och tankar kring 

framtiden samt hur de hanterar dessa. Vi har använt oss av ett induktivt angreppssätt för att 

fånga ungdomarnas egna tankar och känslor kring samtiden och framtiden. 

 

4.2 Urval och datainsamling 
	
Studien baseras på intervjuer med sex respondenter. Dessa har funnits via ett snöbollsurval 

(Bryman 2011:196). Vi har initialt fått kontakt med varsin person som var relevant för 

undersökningen och därefter använt dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter. 

Anledningen till varför snöbollsurvalet gjordes, var dels på grund av att dessa respondenter 

var lättillgängliga för oss, dels för att kunna nå respondenter i liknande åldrar. Bristerna med 

att ha ett snöbollsurval kan vara att respondenterna bildar en homogen grupp, vilket kan 

generera liknande svar. Respondenterna i denna studie går andra året på gymnasiet och är 18 

och 19 år gamla. Fem av dessa läser ett högskoleförberedande gymnasieprogram och en läser 

ett yrkesförberedande gymnasieprogram. Ungdomarna kommer från två olika ställen i 

Sverige, varav tre stycken kommer från ett samhälle i Lapplands inland och de andra tre 

kommer från en liten stad i Småland. Två av respondenterna är killar och fyra är tjejer, alla är 

etniskt svenska och kommer från en liknande klassbakgrund. Dessa respondenter är relevanta 

för denna studie eftersom det huvudsakliga syftet är att förstå hur gymnasieungdomar 
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förhåller sig till framtiden. Vi ansåg även att det var bra att ha respondenter med olika kön för 

att eventuellt kunna fånga olika typer av upplevelser kring samtid och framtid. 

  

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011:415) menar att 

fördelarna med detta är att forskaren utgår ifrån förhållandevis specifika teman, men frågorna 

som ställs är öppna med syfte att ge respondenten en frihet att utforma svaren på egen hand. 

Intervjuaren kan även modifiera frågorna allt eftersom. Det betyder att intervjuaren kan byta 

ordning på frågor, ställa följdfrågor eller komma på en ny fråga som kan återkopplas till det 

som respondenten tidigare sagt. Intervjuprocessen som sådan är därför flexibel, där fokus 

ligger på hur respondenten själv uppfattar och tolkar de frågor som ställs. Svaren skiljer sig då 

hos de olika respondenterna eftersom de berättar vad de anser är viktigt utifrån det sätt de 

uppfattar frågan. Vi valde att följa detta tillvägagångssätt när vi utförde våra intervjuer för att 

det gav respondenterna utrymme att forma intervjun medan vi själva fick en mer 

tillbakadragen roll. 

  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) där vi började med att fundera på 

potentiella intervjuteman som kunde ge svar på frågeställningarna. Det område som vi främst 

valde att fokusera på kring samtiden var skolan eftersom den utgör en stor del av 

ungdomarnas liv. För att fånga framtidsaspekten fokuserade vi på planer kring 

vidareutbildning, ett kommande arbetsliv och en flytt hemifrån eftersom vi ansåg att dessa låg 

i den närmaste framtiden. Familjebildande fanns även med som en aspekt gällande framtiden, 

men var enligt vår förförståelse en mer avlägsen framtidsaspekt och fick därför mindre 

utrymme i intervjuguiden. Med dessa intervjuområden som utgångspunkt formades initiala 

intervjufrågor. Denna process omarbetades i omgångar för att kunna skapa öppnare och 

tydligare frågor som tillsammans återspeglar studies syfte. Processen var utmanande då 

frågorna lätt blev slutna och ledande. För att kontrollera frågornas validitet utfördes en 

testintervju där det bekräftades att frågorna fungerade bra och gav innehållsrika svar. Efter 

testintervjun krävdes det vissa omformuleringar för att spetsa frågorna ytterligare. 

Intervjuerna med ungdomarna tog mellan tjugo till femtio minuter att genomföra. Genom 

utförandet av intervjuerna och transkriberingen delades upp och vi tog ansvar för tre 

intervjuer vardera. Intervjuerna utfördes på en tyst och avskild plats för att undvika 

störningsmoment. Platsen valdes av respondenterna själva och de flesta intervjuer utfördes i 

hemmamiljö.  
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4.3 Etiska överväganden 
	
Etik är en viktig del inom forskning, dels för att skydda respondenterna, dels för att 

forskningsprocessen ska vara tillförlitlig. För att uppnå detta har fyra grundläggande etiska 

krav formats inom svensk forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Med informationskravet menas det att forskaren ska informera respondenterna om syftet med 

forskningen, hur datamaterialet kommer att användas, informera om respondentens funktion i 

forskningen samt att deltagandet är frivilligt och om möjligheten att avbryta sin medverkan 

(Bryman 2011). Denna information förmedlades till respondenterna vid första kontakt. 

Respondenterna fick åter informationen innan intervjuns början. 

  

Samtyckeskravet syftar till att låta respondenterna sätta villkoren för sin medverkan, såsom 

exempelvis vägra svara på en fråga eller avbryta intervjun. I och med att respondenterna är 

ungdomar är det viktigt att aktivt tänka på att intervjusituationen är ett maktförhållande 

(Bryman 2011). För att uppfylla detta krav fick respondenterna ge sitt medgivande för sitt 

deltagande samt ange när och var intervjun skulle äga rum. Med gymnasieungdomar som 

studieobjekt kan målsmans tillåtelse behövas, men eftersom samtliga respondenter var 

myndiga behövdes inte det. 

  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör undersökningsdeltagarna skall 

behandlas med absoluta sekretess. Ingen obehörig ska få tillgång till materialet och inget i 

materialet ska göra det möjligt att avslöja respondenternas identitet (Bryman 2011). 

Respondenternas namn har fingerats för att skydda dem, men även om denna åtgärd har 

vidtagits har full anonymitet inte lovats. Detta på grund utav att respondenterna har valts 

genom ett snöbollsurval och därmed försvåras deras anonymitet då vissa respondenter har 

kännedom om varandra. Inspelningarna har anonymiserats och raderats efter transkribering. 

  

Nyttjandekravet menar att det insamlade materialet bara kommer att användas i 

forskningssyfte (Bryman 2011). Endast vi och vår handledare har haft tillgång till materialet 

och det kommer inte att spridas till obehöriga. Bearbetade data och den slutgiltiga uppsatsen 

kommer att offentliggöras och publiceras på portalen Diva. 
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4.4 Bearbetning av datamaterial 
	
Innan bearbetningen av datamaterialet påbörjades genomfördes en noggrann transkribering av 

intervjuerna. Därefter gjordes en grundlig första genomläsning av datamaterialet för att få en 

övergripande förståelse av innehållet. 

  

Innehållsanalys är den metod som har använts vid analysen av datamaterialet. Innehållsanalys 

finns både som en kvantitativ och kvalitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen används främst 

inom massmedieforskning, för att kartlägga exempelvis attityder inom ett ämne eller mäta 

antal frekvenser av till exempel talutrymmen. Inom kvalitativ innehållsanalys ligger fokus 

däremot på att beskriva de variationer som finns i texten genom att identifiera skillnader och 

likheter. Analysen bygger på manifesta och latenta budskap vilket avgör djupet och 

abstraktionsnivån i analysen. Det manifesta budskapet är textbundet, vilket kan ses som det 

uppenbara budskapet som direkt går att utläsa ur datamaterialet. Det latenta däremot är det 

underliggande budskapet, det som kan tydas mellan raderna och därmed har en högre 

abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman 2004). För att inte tappa innebörden av det som 

sades har vi också försökt att tolka de transkriberade intervjuerna i sitt sammanhang.  

 

Analysen tog vid efter genomläsningen genom att texten kodades. Under denna process 

skapades initiala koder, detta genomfördes väldigt textnära för att inte höja abstraktionsnivån 

i analysen allt för snabbt och därmed riskera att förlora väsentlig information. 

Kodningsprocessen påbörjades genom att tillsammans koda en intervju för att få en 

gemensam förståelse för datamaterialet. Därefter kodades de resterande intervjuerna enskilt, 

för att sedan kunna jämföra de koder som tagits ut från vardera intervju och därmed minska 

risken att missa intressanta aspekter. Slutligen sammanställdes koderna och processen att 

skapa kategorier påbörjades. Kategorier är kärnan i en kvalitativ innehållsanalys och det är en 

grupp koder som har en gemensam innebörd. Likheter letades bland koderna och stor hänsyn 

togs till innehållet i materialet, detta för att inte låta intervjuteman styra för mycket och 

riskera att resultatet och analysen skulle bli för intetsägande. Granheim och Lundman (2004) 

skriver att det är viktigt att kategorier är ömsesidigt uteslutande och uttömmande, med detta 

menas att ingen data får uteslutas för att det saknas en kategori och koder får inte heller passa 

in i två eller flera kategorier. Det sista steget i vår kodningsprocess var att skapa teman, vilket 

är den högsta abstraktionsnivån av analysen. Analysen resulterade i fyra teman, Kravfylld 
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skoltid, Osäker framtid, Strategier och Framtidsdrömmar. Exempel på kodningsschema finns 

bifogat som bilaga 2. 

  

4.5 Kvalitet 
	
Det är viktigt att beskriva tillvägagångssättet så att läsaren kan följa forskningsprocessen, 

därför har en noggrann beskrivning av metoden gjorts i de ovanstående delarna. Granheim & 

Lundman (2004) menar att kvaliteten relaterar både till resultatens sanningshalt och hur 

forskarens förförståelse har satt sin prägel på analysen. Vår studie har inspirerats av våra egna 

erfarenheter av att vara ung och hur framtidssynen såg ut i den åldern. Förförståelsen har 

använts som ett hjälpmedel för att tolka datamaterialet, men det har inte bestämt resultatets 

utgång. Begrepp som används i många vetenskapliga artiklar för att mäta kvaliteten av en 

kvalitativ studie är trovärdighet, giltighet och tillförlitlighet (Graneheim & Lundman 2004). 

För att få ett trovärdigt resultat har intervjuguiden setts över ett flertal gånger för att 

kontrollera om den relaterar till och svarar mot studiens frågeställningar. Dessutom fanns 

utrymme för justeringar i intervjuguiden under datainsamlingen, för ett bättre slutresultat. För 

att få hög giltighet har kodningsprocessen bearbetats i flera omgångar och en dialog har förts 

under hela kodningsprocessen för att det ska ske på ett enhetligt sätt. För att öka 

tillförlitligheten har intervjuerna och analysen genomförts av två olika personer, vilket ger ett 

större utrymme att fånga upp variationer i de svar som respondenterna ger. Citaten som 

används i resultat och analysavsnittet har inte tagits ur sitt sammanhang eller skrivits om. 

5. Resultat 
	
I detta avsnitt kommer analysen av det empiriska materialet att presenteras. Resultaten är 

uppdelade utifrån de fyra teman som framställdes under kodningsprocessen. Inledningsvis 

kommer temat kravfylld skoltid där ungdomars olika upplevelser kring sin samtid att 

presenteras. Vidare beskrivs temat osäker framtid där tankar och känslor kring framtiden står i 

fokus. Detta följs av temat strategier som tar upp hur ungdomarna hanterar sina känslor kring 

samtiden och vilka strategier som används för att planera framtiden. Slutligen presenteras 

temat framtidsdrömmar som tar upp aspekter såsom jobb och familj, men även den syn 

respondenterna hade på sin framtid. En fullständig överblick av analysens teman och dess 

tillhörande kategorier presenteras i figur 1 nedan. 
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Figur 1. Teman och Kategorier 

 

5.1 Kravfylld skoltid 
	
Ungdomarna upplevde att skolan var en stor och viktig del av deras liv. Det är där de 

spenderar större delen av dagarna och det är där de regelbundet får träffa sina kompisar. 

Redan vid den inledande frågan där de ombads att berätta om sig själva, utgjorde gymnasiet 

en stor del av deras beskrivning. Vissa identifierade sig mer med skolan, medan andra kände 

att skolan var mer ett tvång än ett val och några tyckte den bidrog till en slags gemenskap. Det 

däremot alla ungdomar kände, mer eller mindre, var att skoltiden var kravfylld och full av 

press. 

  

5.1.1 Höga förväntningar 
	
Den press som de uttryckte kom främst från den roll betygen hade i deras liv. De hade dock 

olika uppfattningar kring betygen. En del ansåg att den press som betygen utgjorde, bidrog till 

en ökad motivation att anstränga sig mer i skolan. Trots detta ställningstagande kände ändå de 

flesta att betygen var en börda och något som tyngde dem. Detta eftersom de var medvetna att 
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höga betyg är något eftersträvansvärt i samhället och något som krävs utifall att de vill läsa 

vidare på universitetet. Kajsa beskrev betygens betydelse så här: 

  
“Man bara ska ha bra betyg, det är liksom bara en sån sak. Det är inte lika roligt att få ett E som att få ett 

C, det är ju en stor skillnad där. Det är mycket roligare att säga att jag fick bra på det här provet, än att 

säga att det gick åt helvete.” 

  

Ungdomarna nämnde även vikten av att vara en duktig elev. Vilket innefattade en strävan att 

vara duktig oavsett om individen har förutsättningarna för det eller inte. De som alltid har haft 

bra betyg kände snarare en strävan att fortsätta prestera som tidigare. Lovisa förklarade 

situationen på detta sätt: 

  
“Jag började läsa då jag var fyra, och då var det hela tiden bara “åh du är så duktig” och istället för att få 

bättre självförtroende så blev det som att jag måste vara duktig för att dem tycker att jag är det. Och då 

måste jag fortsätta vara duktig, och sen har det typ varit så.” 

  

Några upplevde att det fanns en förväntan från omgivningen att upprätthålla “duktigheten” i 

skolan och om det går dåligt vid något tillfälle upplevdes det som ett misslyckande. Att 

dessutom ha syskon och vänner som var duktiga i skolan gjorde inte saken lättare. De 

ungdomar som hade äldre syskon ansåg att de jämfördes med sina syskons skolprestationer 

och upplevde att förväntningarna därmed var högre. Anja poängterade detta i ett uttalande: 

  
“Just nu har jag väl inte så mycket press på mig från mina föräldrar. Det känns som att jag hade mer press 

i högstadiet för då hade jag min bror som hade MVG i väldigt många ämnen. Då var det som att jag också 

måste ha MVG för att vara lika duktig, men det var mest för mamma och pappa. Men nu är det inte på 

samma sätt, inte alls, nu är det för min egen skull för att jag vill kunna plugga vidare och inte behöva läsa 

om massa kurser och läsa upp betygen, så nu är det nog kanske jag som sätter pressen.” 

  

Som Anja beskrev det upplevde hon en förändring när hon började gymnasiet, och 

förväntningarna som tidigare kom från hennes föräldrar kom nu från henne själv. Andra 

respondenter berättade också att den upplevda pressen främst kom från de egna 

förväntningarna. 
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5.1.2 Besvikelse 
	
När förväntningarna inte uppnåddes möttes ungdomarna av besvikelse. Det fanns en oro och 

en rädsla över att misslyckas vilket främst stod i relation till skolan och betygen. Exempelvis 

när ungdomarna studerat på fel saker inför ett prov eller när de inte nådde upp till sina 

förväntade studieresultat kände de sig besvikna på sig själva. Trots att vissa gjort sitt bästa 

utifrån sina egna förutsättningar blev de ändå besvikna över resultatet. Denna besvikelse 

fortgår även när de tänkte på sin framtid. På frågan hur de kände inför sin framtid ansåg 

många att de inte ville planera för mycket eftersom det kunde leda till besvikelse. Detta 

beskrev Pontus så här: 
  

“Det känns som att om du har stora planer och sen lyckas du inte få igenom det så blir det en stor 

besvikelse. Men om du istället inte har några planer och lever i nuet, det kan ju gå åt skogen. Men det 

känns också som att om du inte har några planer kan du heller inte bli besviken.” 

  

Här blir det tydligt att rädslan för besvikelse hela tiden finns där vare sig de har planer för 

framtiden eller inte. 

  

5.1.3 Oförståelse 
	
Besvikelse var inte den enda känsla som upplevdes kring skoltiden, ungdomarna beskrev även 

en känsla av att vara ensam och oförstådd. De upplevde att ingen riktigt förstod vilken sits de 

befinner sig i. Denna känsla kom från olika håll, både från föräldrar, lärare och vänner. Kajsa 

uttryckte denna oförståddhet på detta sätt: 

  
“Samma krav, samma press, från alla olika lärare och det kan ju vara jobbigt. Och att inte någon förstår 

kan ju vara mycket så här. Alltså lärarna förstår inte att det är mycket i andra ämnen utan de bara 

fokuserar på sina egna ämnen. Samma sak hemma, där är det inte alltid alla som förstår. “Det är bara att 

plugga” säger dem, men det är inte bara att plugga. Förstår man inte så förstår man inte liksom.” 

  

Betyg var ett känsligt ämne att prata om, speciellt mellan vänner. Några beskrev situationen 

som att vänner som läste andra gymnasieprogram inte förstod deras stress. Dessutom beskrev 

ungdomarna att det alltid finns någon som får ett bättre eller ett sämre betyg i skolan och 

personen visar därmed en glädje eller en missnöjsamhet på grund av det. Detta kan leda till att 

någon i dennes närvaro blir arg eller ledsen och anser att personen med bättre betyg inte har 
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rätt att klaga. Ungdomarna sökte sig därför till personer som visade förståelse och där 

möjligheten att prata och få stöd fanns. Detta illustrerades tydligt i Axels uttalande: 

  
“Känslomässigt så tror jag att jag skulle vända mig till min pappa först och främst. Sen min flickvän 

kanske, om det inte gäller hon. Gäller det min flickvän skulle jag vända mig till en kompis. Han skulle 

säga vad han tycker verkligen. Och det är bra, så på det viset så har jag ju stöd." 

 

I Axels fall var hans pappa och flickvän främst ett stöd, för andra ungdomar kunde kompisar 

eller någon utomstående istället vara ett stöd. Oavsett vem de vände sig till var behovet av 

stöd viktigt för samtliga ungdomar då deras tillvaro upplevdes vara stressig. 
  

5.1.4 Tidsbrist 
	
Många ville hinna med så mycket som möjligt såsom umgås med deras vänner, jobb och 

intressen. Utöver det var de även tvungna att hinna med skolan. Det var svårt för de flesta 

ungdomarna att prioritera och välja mellan vad de måste göra och vad de ville göra. Skolan 

och betyg upplevdes som ett måste eftersom det är viktigt inför framtiden då de avgör 

möjligheterna till vidareutbildning. Samtliga ungdomar upplevde även att de hade väldigt 

mycket att göra i skolan vilket krävde mycket tid, något som de upplevde att de inte hade då 

de inte ville välja bort någonting annat. De upplevde därför en tidsbrist i deras vardag, där de 

inte hann med allt de ville och måste hinna och såg heller ingen annan möjlighet än att 

acceptera situationen. Lovisa belyste detta fenomen: 

  
“Alltså jag gör ju som inte så bra ifrån mig i skolan som jag skulle kunna göra. Men jag vill ju som inte 

välja bort någonting heller, så jag får ju som skylla mig själv” 

  

Hon utvecklade vidare: 
  

“Man har ju dåligt samvete för att man inte hinner gå ut med hunden så mycket som hon skulle behöva 

[…] Och skolan, mina lärare, jag, och mina föräldrar vet ju hur bra jag kan egentligen. Sen så bara, 

“Varför gör du inte det här?” - Jo, jag var ute med hunden. “Aa men varför var du inte ute med hunden 

tidigare?” - Ja för jag tog in hästarna.” 

  

Citaten illustrerade hur tiden inte riktigt räckte till för både skola och fritidsaktiviteter. Detta 

var även något de uttryckte i relation till deras framtidsplaner. Några av ungdomarna 

upplevde att det fanns begränsat med tid att hinna göra det de vill innan det är dags att bli 
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“vuxen”. De vill hinna med att resa, tjäna ihop pengar och satsa på sina intressen. Eftersom 

många utav dem läser högskoleförberedande utbildningar och därför planerar att vidareutbilda 

sig ansåg de att det blir stressigt att hinna med allt innan de stadgar sig med 

tillsvidareanställning och familj. Kajsa pratade om det på detta sätt: 

  
“Det är ju lite det som får mig att känna ångest för att man inte vet om man kommer att hinna med allt 

som jag vill utan att jag måste välja ut vissa saker. Som till exempel jag vet inte hur många år jag 

kommer att vilja resa och sånt där innan jag känner att jag måste ta tag i livet liksom. Och sen så tar det 

ju flera år om man ska plugga, och sen så vill man ju inte vara för gammal när man skaffar barn heller”   

  

Upplevelsen av tidsbristen och osäkra framtidsplaner ledde ibland, som i Kajsas beskrivning, 

till att de kände sig ångestfyllda inför framtiden. Det som händer här och nu upplevdes också 

som påfrestande, inte minst skolan. 

  

5.1.5 Skoltrötthet 
	
Att ha mycket att göra ledde till att ungdomarna kände sig mer och mer trötta. Även om 

gymnasiet är något som medför gemenskap och är ett ställe där de får träffa sina vänner så 

anser de att detta tär på dem. En del av ungdomarna upplevde gymnasietiden som en tid 

bestående av rutiner, stress och en känsla av att ständigt vara trött. Kajsa beskrev sin inrutade 

vardag så här: 

  
“Det är liksom, sova, vakna, gå till skolan, samma gamla tråkiga dag, hem och sova en powernap på en 

halvtimme, äta däremellan, träna, plugga, sova. Det blir ju lite så, och sen så är man trött för att man 

måste plugga hela kvällen och det orkar man ju inte så då är man trött i skolan. Då blir det ju att man 

blir ännu mer trött, det är bara en ond cirkel liksom. Så det är tråkigt liv, hinner inte sova tillräckligt.” 

  

De flesta beskrev sig som skoltrötta. Om de inte är trötta på hela skol-konceptet så gällde det 

åtminstone gymnasietiden. De ville testa något nytt och såg därför framemot studenten. 

Många betonade att studenten kommer att leda till något bättre. Kajsa beskriver vidare hur 

hon hanterar sina känslor kring vardagen: 

  
“Så det är ju bara att hålla ut nu det sista och då stänger jag in känslorna och fortsätter att plugga. Jag 

håller på med min vardagliga rutin och gör det som ska göras, sista året nu. Så senare kan jag släppa ut 

alla känslor när jag känner mig redo på studentdagen.” 
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Ungdomarna var väl medvetna om att deras vardag kommer att förändras och att de kommer 

behöva lämna tryggheten. Detta kände flera ungdomar en osäkerhet kring, men förutom det 

var det främst positiva känslor kring studentdagen. Den sågs som ett sätt att fira att gymnasiet 

var över och att de därmed var fria att göra vad de ville. På frågan hur det känns att ta 

studenten svarade Anja: 

  
“Det är bara lycka, nämen det är väl en typ av frihet men samtidigt blir det ju att man inte har samma 

säkerhet längre. Nu vet man ju att man går i skolan varje dag men efter studenten kanske man inte har 

jobb och det måste man ju typ ha om man inte pluggar vidare direkt, och det är inte tanken. Så den är 

osäker också, men det är en befrielse eftersom man är skoltrött.” 

 

En längtan efter ett sabbatsår var något som många såg som en lösning på skoltröttheten. Axel 

tyckte att det skulle bli skönt att sluta gymnasiet och ta en paus, men att detta begränsades av 

hans vilja att vara praktisk. Att studera vidare direkt gör att hans chanser på universitet ökar 

och att han bibehåller sina mattekunskaper. 

  
“Ja för jag är livrädd att tappa matten. Jag vet ju att det är mycket matte i den linjen, så då vill jag gärna 

gå på direkt så jag inte hinner tappa det för då blir det mer plugg efteråt.” 

  

En del ungdomar uttryckte på ett liknande sätt som Axel en rädsla över att tappa sina 

studiekunskaper om de skulle vänta med att plugga vidare efter gymnasiet.  

  

5.2 Osäker framtid 
	
Ungdomarna ansåg att vardagen kommer att förändras efter studenten och det uppstår en 

ovisshet om vad som komma skall. Trots denna ovisshet uttryckte ungdomarna dessutom en 

känsla av frihet. I och med denna frihet tillkommer ansvar såsom att ta hand om sig själv. Vid 

frågan om hur det skulle kännas att flytta hemifrån uttryckte ungdomarna både positiva och 

negativa känslor. Hälften av ungdomarna lyfte fram de mer tilltalande anledningarna. Axel sa 

så här: 
“Jag tycker det kommer bli jätteskönt! […] Jag känner inget beroende av att vara nära mina föräldrar 

för fem öre. Så jag känner bara att det kan bli bättre. Det känns skönt. Kanske att det kommer bli 

jobbigare att hitta mat och sånt där, men det är inte så farligt.” 
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Mot slutet av detta uttalande blev även de mer ambivalenta dragen tydliga. De som kände sig 

mer ambivalenta över steget att flytta hemifrån ansåg att stödet från familjen behövdes och 

det skulle komma sakna det. Denna ambivalens beskrevs av Pontus på detta sätt: 
                        

“Det vet jag inte. Både och. Det är ju skönt att vara hemifrån men också skönt att få stöd när man bor 

hemma. Både mat och föräldrarnas stöd i allmänhet.” 

  

Något annat som upplevdes som jobbigt med framtiden var att den inte går att förutse. Flera 

poängterade att även om planer kring de närmaste åren kunde göras var det svårt att 

bestämma över yttre omständigheter. Denna oro uttrycktes av Lovisa: 

 
“Jag vet ju inte vad som kommer hända. Jag kanske bryter ryggen och kanske hamnar i rullstol och då 

kan jag inte jobba med hästar. Och då måste man ju lösa det då. Så därför vill jag inte planera för 

mycket, för då kan man bli så inriktat på en sak och om det då händer något som gör att det inte blir så, 

då vet man inte hur man ska göra längre.” 

  

De fysiska skador som nämndes ovan var en utav de omständigheter som kunde stå i vägen 

för de planer som gjorts och därför valde några ungdomar att inte ha för stora planer. De 

nämnde även andra faktorer som inte gick att styra över såsom antagning till universitet och 

jobbchanser vilket medförde en oro. Detta förklarade Malin: 

 
“[...] livet jag har nu kommer ju inte vara likadant om tio år, absolut inte, så att det känns lite läskigt. Så 

jag har ingen aning om vart jag kommer bo eller vad jag kommer göra om tio år för det kan ju 

fortfarande ändras, så att det är skräckblandad förtjusning kanske. Det är fortfarande bra men 

fortfarande läskigt.” 

  

Det var främst rädslan över att inte kunna kontrollera framtiden som var skrämmande för flera 

respondenter. En rädsla över att inte kunna kontrollera utgången återfanns även gällande 

valmöjligheter. 

 

5.2.1 Valmöjligheter 
	
Flera ungdomar ansåg nämligen att det fanns mycket att välja mellan när steget ut i vuxenlivet 

ska tas. Hur ungdomarnas framtidsinställning såg ut avgjorde även hur de uppfattade dessa 

val. De som hade en positiv inställning ansåg att valmöjligheterna var bra för att det finns 

något för alla och om valet skulle bli fel finns möjligheten att ändra riktning. De som velade 
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mycket kring sina val tyckte däremot att valmöjligheterna var jobbiga. Malin uttryckte 

velandet på ett tydligt sätt: 

                    
“Jag vet verkligen inte vad jag ska göra många gånger och när jag väl vet vad jag ska göra, så snöar jag 

in mig på det och sen så tänker jag “att det här klarar jag aldrig av”. Och om jag byter till att inte alls 

tycka om något då byter jag helt, då är jag borta igen i tankar och vet inte riktigt vad jag ska göra. Så 

det finns lite för mycket utbud kanske.” 

  

Vid gymnasievalet tas ett första beslut kring framtiden och redan där är det viktigt att det blir 

rätt. Det kan därför vara svårt att välja på grund av det, men också för att det fanns ett stort 

utbud att välja mellan som Malin uttryckte i citatet ovan. Dessutom fanns det hos vissa 

ungdomar en brist på kunskap. De visste inte alltid vad de ville eller vad valen innebar och 

när valet gjorts var det dessutom försent att ångra sig. Anja uttryckte det så här: 

  
“Det är inte lätt att välja vad man vill bli när man är 15 år. Det är likadant på gymnasiet nu skulle man 

välja inriktning juridik eller ekonomi, man vet ju inte för man har ju inte testat på kurserna innan heller 

så man vet ju inte vad man tycker är kul. Redan i tvåan är det försent för då har man redan valt andra 

kurser så då kan man inte byta men det är mycket att välja på men jag tror jag valde rätt av det som 

passar mig bäst.” 

 

En utav ungdomarna kände däremot att svårigheterna ligger i de val som samhället gjort åt 

henne. I kontrast till de andra ansåg hon att valmöjligheterna var begränsade och menade att 

samhället har stakat ut ett visst mönster som ska följas såsom vägen från studier till att börja 

jobba. Kajsa sa: 

                    
“Visst man kan ju vara ute och resa hela sitt liv och göra massa saker men det fungerar inte på så sätt, 

alltså enligt samhället fungerar det inte. Man ska ha en stabil ekonomi och om du inte har en stabil 

ekonomi då kan du inte köpa saker och sånt.” 

 

Om inte samhällets mönster följs försvåras tillvaron eftersom samhället förväntar sig att 

människorna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Trots detta är det upp till varje enskild 

individ att nå samhällets ideal, vilket kräver en kraftansträngning.  
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5.2.2 Egna ansträngningar 
	
Respondenterna uttryckte att det är ett måste att anstränga sig för lyckas i livet. Det fanns en 

medvetenhet om att inget kommer gratis här i livet och för att få ett jobb krävs en kämpaglöd. 

Först behöver de kämpa för att få så bra betyg som möjligt, därefter måste de kämpa för att 

komma in på en utbildning för att slutligen kunna få det jobb som de önskar. Här beskriver 

Malin att mycket är upp till dem själva: 

  
“Det är väldigt så här hög ribba eller så. Men jag tycker ändå att jag borde komma in, jag borde klara 

det om jag verkligen har självdisciplin och sätter lite press på mig själv kanske även fast det kanske inte 

känns så bra.” 

 

Kajsa uttrycker det på detta sätt: 
 

“De är väl att man i grund och botten vill lyckas och för att lyckas så måste man pressa sig själv lite. 

För att jag tror om man inte gör det så kommer man inte lika långt. Sen finns det ju även bra press och 

dålig press, man kan ju pressa sig för att man vet att man kommer klara det men sen kan man pressa sig 

för hårt, när man egentligen inte satt upp realistiska mål så är det ju ingen bra press för då får man ju 

bara ångest av det för att man vet att man inte kommer att klara det. Men jag tror att det är viktigt att 

man har lite press på sig själv för att då kommer, det bidrar till så mycket mer saker och du kommer 

kunna sätta upp ännu nyare mål som du kan lyckas ännu längre med.” 

  
Både Malin och Kajsa uttryckte ett behov av att sätta press på sig själva för att uppnå sina 

mål. Trots att några ungdomar var villiga att pressa sig själva, fanns det ändå med i 

beräkningen att pressen påverkade deras mående. 

  

5.3 Strategier 
	
När det kommer till hur ungdomarna hanterar den kravfyllda skoltiden återfanns två typer av 

strategier, en som handlar om stresshantering och en där de söker efter sympati. 

Stresshanteringen handlade främst om att “släcka bränder”, med det menades kortsiktiga 

lösningar. Det vill säga att ungdomarna prioriterade det som upplevdes som mest akut, 

exempelvis det prov som kom tätt inpå och la det resterande åt sidan. Anja upplevde det så 

här:  
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“[…] Nä men då brukar jag väl försöka göra det som är viktigast eller de som kommer tätast inpå. Men 

det är svårt också för oftast är det flera saker samtidigt, många bollar samtidigt. Men det är väl bara 

försöka att ta en sak i taget.” 

  

Med hänvisning till detta märktes det också att ungdomarna var tvungna att acceptera sin 

situation. Några ungdomar ansåg att de var tvungna att bita ihop och fortsätta kämpa för att 

det inte skulle leda till några framtida konsekvenser. Att ge upp skulle innebära minskade 

chanser att ta sig in på högskoleutbildningar och därmed begränsade möjligheter på 

arbetsmarknaden. Kajsa beskrev hur hon hanterade detta: 

  
“Sen brukar man skicka till varandra att man inte orkar och skiter i det här. Det blir så man har 

medlidande från alla andra, så skiter man i att plugga ibland. Jag orkar inte, jag skiter i det här. Men 

ändå så måste man plugga, så ändå gör man det fast att man inte vill.” 

  

Den andra strategin ungdomarna använde sig av var söka att sympati vilket citatet ovan även 

visar på. I sökandet av sympati fanns ett behov av att ventilera sina känslor. Vilket tog sig 

uttryck genom exempelvis ilska, ledsamhet, nedstämdhet eller genom att samtala med någon. 

De flesta valde att vända sig till någon som förstod deras situation och kunde visa 

medlidande. Malin sa: 
  

“Jag tror egentligen att, hemma och så dem kan jag alltid prata med om jag tycker det går dåligt på mitt 

sätt så förstår ju dem vad jag menar. Om det går bra så förstår ju de att, ja det är hennes typ av bra 

också, dem kan jag prata med lite mer specifikt. Dem är alltid intresserade av att höra vad jag får i 

skolan och sådär” 

  

Det stöd som de kunde få var viktigt för att de skulle kunna hantera sin samtid, men hade 

även betydelse ur en framtidsaspekt. 

  

5.3.1 Förberedelse 
	
Den osäkra framtiden hanterades främst genom förberedelser, vilket tog sig olika uttryck. 

Några ungdomar valde att ha ett mål och planera utifrån det. Vissa hade gjort efterforskningar 

och kollat upp jobbmöjligheter och högskoleutbildningar för att få vetskap om vad som krävs 

för att ta sig in på dem. Även när det kommer till CV och arbetslivserfarenhet fanns det en 

medvetenhet kring vad arbetsgivare efterfrågar och därför förberedde sig ungdomar redan nu 

inför framtiden. Vid en fråga om ungdomsarbetslöshet svarade Malin på detta sätt: 
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“Ja om man tänker sig civilingenjör då, om man utgår från det så jag har hört i alla fall att det är ganska 

lätt att få jobb efter det. Det är ganska eftertraktat, men sen så är jag medveten om att det är svårt att få 

sitt första jobb. Det är lite därför jag nu söker till Maxi för att man ska ha lite på sitt CV så man ändå 

kan säga att man har erfarenhet av arbetslivet. För det är ju svårt att få det där allra första jobbet om 

man inte har gjort någonting överhuvudtaget innan. Så man får försöka ta sådana här små-jobb så att 

man har någonting att komma med om man ska gå på en arbetsintervju eller något.” 

 

Det fanns en vetskap om att det första jobbet var svårt att få och att det därmed krävdes en 

viss förberedelse redan under gymnasietiden. Som tidigare nämnts ansåg ungdomarna att det 

var svårt att bestämma vilket gymnasieprogram de skulle välja när de endast var 15 år. Och 

med framtiden kommer det även fler viktiga beslut. Vissa av ungdomarna kände därför att det 

var viktigt att hålla dörrarna öppna för att inte gå miste om något och för att de fortfarande var 

osäkra på vad de ville med sin framtid. För de ungdomar som valt en studieförberedande 

gymnasieutbildning var denna aspekt ännu viktigare. De motiverade gymnasievalen med att 

det var breda utbildningar, vilket betydde att de inte behövde bestämma sin framtid ännu. 

Detta förklarade Pontus: 

  
“Det är en bred linje. Jag var väl inte direkt hundra på vad jag ville bli när jag blev stor, och det är jag 

väl egentligen inte nu heller men, om man går klart teknik har man en ganska bred utbildning.” 

  

Pontus var en av de ungdomar som inte visste exakt vad han ville bli när han blev stor, men 

trots det hade flera ungdomar drömmar kring framtiden. 

 

5.4 Framtidsdrömmar 
	
Den närmaste framtiden hos ungdomarna var präglad av tankar kring vidareutbildning. Alla 

upplevde att vidareutbildning var ett måste eftersom de jobb som endast kräver 

gymnasieutbildning är begränsade. En del av ungdomarna kände att vidareutbildning var 

avlägset med tanke på deras skoltrötthet samt att de ännu inte visste vad de ville bli, medan 

andra kände att de hade ett specifikt mål de ville nå inom en snar framtid. 

  

5.4.1 Drömjobb 
	
Deras tankar kring vidareutbildning hade koppling till att de ville få ett jobb de ansåg var bra. 

De flesta ungdomarna uttryckte en motvilja mot att fastna på Ica respektive Scania. Detta var 
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jobb som förknippades med enformighet, som de bara tillfälligt kunde tänka sig att arbeta 

med i syfte att tjäna extra pengar. Detta uttryckte Axel så här: 

  
“Nää. men det beror på vilka mål man har i livet. Jag är inte en sådan som vill nöja mig med ett jobb 

som typ, just nu Ica. Jag vill ha ett riktigt, som jag känner “Det här är vad jag vill göra när jag är stor”. 

Jag vill inte sitta fast på samma ställe utan jag vill alltid ha en möjlighet att kunna röra mig, och klättra 

och sånt där. På Ica känns det inte, eller alltså det finns ju möjlighet att bli chef och så, men inte riktigt 

något mål. “ 

  

Som Axel uttryckte det efterfrågar han ett yrke där det finns möjlighet att göra karriär, 

eftersom han såg det som ett mål i livet. Få hade tankar kring ett specifikt drömjobb och 

många var ovetandes om vad för typ av jobb de ville ha i framtiden. Trots det pratade flera 

ungdomar i termer av ett “bra jobb”, vilket innefattade en hyfsad lön med roliga 

arbetsuppgifter och en trivsam arbetsplats med trevliga arbetskollegor. Dessa faktorer 

prioriterades lite olika. Hälften av respondenterna ansåg att pengar var det viktigaste i val av 

yrke och den andra hälften ansåg att en trivsam miljö var det viktigaste. Oavsett prioritering 

fanns båda faktorerna med hos alla respondenter, något som illustreras i Kajsas definition av 

vad ett bra jobb innefattar: 

 
“Jag tycker att ett bra jobb är något man trivs med, man har bra arbetskollegor. Man trivs, man tycker 

det är kul att gå till jobbet, man tjänar hyfsat bra åtminstone och det är allmänt kul. Jo visst det är ett bra 

jobb om du tjänar jättemycket pengar men för mig tror jag att det är viktigare att man har roligt och 

trivs med jobbet än att bara gå dit och att känna det här är skit. Så det är väl ett bra jobb för mig.” 

 

Pengar var centralt för flera ungdomar då de upplevde sig som ekonomiskt begränsade under 

gymnasietiden. Det fanns därför en önskan att bli mer ekonomiskt självständiga efter 

studenten. Fördelarna med att vara ekonomiskt självständig var att de dels inte var beroende 

av sina föräldrar, dels för att de därmed var mer fria att göra vad de ville. Att vara fria och 

göra det de ville var inte endast för nöjets skull utan också ett tillfälle att hitta sig själva 

genom att prova någonting nytt. Att göra något nytt sågs som en utmaning, vilket utgjorde en 

möjlighet att utvecklas som person. Några var sugna på att förverkliga detta genom att flytta 

ifrån sin hemort, medan några andra var sugna på att åka ut och resa. Kajsa förklarade hur 

framtida planer på att resa ska hjälpa henne att lära känna sig själv: 
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“Jag tror som sagt att det är viktigt att man får testa saker för att få vet vad man vill i livet och vem man 

är som person som sagt. Jag tror att man måste gräva djupare i sig själv, se hur man fungerar i olika 

situationer. Sådana situationer som man inte har upplevt förut till exempel hur fungerar man själv när 

man är ensam.” 

  

5.4.2 Familjebildande 
	
Planer om familjebildande ansåg de skulle ske först efter att de hade fått ett stabilt jobb. De 

var även medvetna om att vidareutbildning tar tid och att de kommer ta tid innan de har hittat 

det jobb de vill ha. Respondenterna hade alla en liknande tanke kring när familjebildande 

skulle bli aktuellt, närmare 25–30 års ålder. Vetskapen om att någon gång ha egen familj var 

något som utgjorde en trygghet inför framtiden och en dröm för de flesta. Kajsa förklarade 

varför hon vill vänta ett tag innan hon skaffar familj: 
  

“En ung förälder, ja jag tycker ju inte att man ska vara fyrtio precis, det är ju för gammalt tycker jag. 

Men de är väl mellan 25–30 ungefär där. Men de är ju som sagt lite tight om man ska hinna resa och 

plugga och allting, så de är ju sånt där som gör att det blir svårt. Det är svårt det där” 

  

Kajsa uttryckte som några andra ungdomar ett behov av att “leva lite innan” de stadgar sig 

och skaffar barn. Ungdomarna gav alla uttryck för att det var förnuftigt att vänta tills de fått 

en stabil ekonomi. 
  

5.4.3 Realistisk och positiv framtidsbild 
	
Att vänta med familjebildandet var ett utav många tecken på att ungdomarna i studien var 

realistiska gällande deras framtid. Deras framtidsbild var präglat av vad de ansåg var 

uppnåeligt för just dem. Flera berättade att de inte ville sätta upp orealistiska drömmar som de 

visste var ouppnåeliga. På frågan ”hur tänker du kring att dina framtidsplaner är uppnåeliga” 

svarade Anja: 
  

“Jo men det tycker jag nog att de är, jag försöker göra de så verklighetsnära som möjligt så jag 

drömmer ju inte om att bli läkare det skulle inte hända mig och det är inget jag drömmer om heller. Jag 

försöker hålla dem till verkligheten”. 

  

Detta uttalande visade på att ungdomarna justerade sina mål och planer utifrån sina egna 

förutsättningar. Ungdomarnas realistiska tänk följdes av en positiv framtidsbild. Ingen av 

ungdomarna upplevde framtiden som hopplös utan de tänkte snarare att den kommer att bidra 
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till ett bättre liv. Exempelvis trodde inte Kajsa att hon skulle komma in på de svåraste 

utbildningarna på universitetet, men lyfte fram att hon kunde lyckas på andra sätt. Detta 

beskrivs så här: 

  
“Jag skulle inte säga att jag känner att jag är jätteledsen för det för att jag inte ser mig som den 

personen. Jag har inte de målen i livet att plugga till mig ett bra jobb. Visst man kan plugga till sig en 

utbildning och så, men jag menar inte att jag ska plugga till mig ett jobb på så sätt att jag får den bästa 

platsen för att jag har de högsta betygen. Jag tror att man kan lyckas på andra sätt.” 

  

Om något kändes ouppnåeligt valde flera av ungdomar att fokusera på sina styrkor för att 

väga upp den negativa aspekten. Om det kändes orealistiskt att få A i alla betyg, valde de 

exempelvis att tro att deras arbetslivserfarenhet eller sociala färdigheter skulle vara en fördel i 

framtiden. 

6. Diskussion 
	
Syftet med studien var att studera gymnasieungdomars upplevelser av att vara ung i dagens 

samhälle och deras tankar kring framtiden, men även deras känslor kring detta och hur det 

hanteras. I detta avsnitt följer en redovisning av de övergripande resultaten, därefter kommer 

dessa att tolkas utifrån Giddens teori om senmodernitet och Becks teori om risksamhället. 

Dessutom återkopplar vi även till tidigare forskning. Först beskrivs ungdomarnas stressfulla 

och kravfyllda vardag under rubriken samtid och därefter beskrivs ungdomarnas tankar kring 

framtiden. 

 

6.1 Samtid 
	
Resultatet visade att ungdomarna upplevde en stressfull vardag som präglades av krav och 

prestationsångest. Detta påverkade deras psykiska mående, vilket även flera andra studier har 

visat på. Folkhälsomyndighetens årliga rapport har sedan 1985 visat på en stadig ökning av 

andelen somatiska och psykiska besvär bland ungdomar. Vid den senaste mätningen visade 

det att besvären var vanligare bland flickor och att besvären hos ungdomarna var större än 

bland äldre åldersgrupper. Viktigt att poängtera att ungdomarna i vår studie inte på förhand 

ansågs sig lida av psykiska besvär, men vi såg tendenser på en ohälsosam tillvaro. 

Socialstyrelsens rapport (2013) varnade för hur en stressig livsmiljö kan få allvarliga 

konsekvenser på lång sikt. Våra ungdomar upplevde att deras liv var fullt av måsten som stod 

i kontrast till vad de ville göra på fritiden. De kände ett behov av att upprätthålla höga betyg 
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eftersom betygen var avgörande för hur de kommer att lyckas i framtiden, men ungdomarna 

uttryckte även hur viktigt det sociala livet var för dem. Ungdomarna ansåg sig själva som 

skoltrötta och hänvisade till deras upplevda tidsbrist och det snabba tempot i skolan. MUCF 

rapport (2013) förklarade hur stress kan fungera som en bromskloss om individen inte lyckas 

hålla en bra balans mellan krav och återhämtning. Detta kan då som nämnt resultera i 

skoltrötthet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för framtiden. Den stressfulla vardagen och 

det snabba tempot kan delvis relateras till den tid av ständiga förändringar som ungdomar 

också är en del av, det vill säga det Giddens (1999) benämner som senmodernitet. Denna 

utveckling har inneburit att individen ständigt behöver förhålla sig till de förändringar som 

sker. Detta kan användas för att tolka och förstå delar av studiens resultat.  

 

Ungdomarna beskrev på olika sätt hur de måste anpassa sig efter snabba förändringar, vilket 

kan ge en förklaring till varför ungdomars samtid upplevs som stressig. De hanterade den 

stressfulla vardagen genom att tänka kortsiktigt och lösa problem som uppstod allt eftersom. 

De lade sin fokus på det som var mest akut och bortprioriterade resten. Detta menar vi var en 

väldigt intressant aspekt att uppmärksamma. Det fick oss även att undra varför de inte valde 

att tänka mer långsiktigt. En prioritering av skolan skulle dock innebära att exempelvis 

fritidsaktiviteter och umgänge med kompisar skulle få mindre tid, vilket gjorde det lättare att 

förstå varför många istället valde att acceptera sin stressfulla situation. Giddens (1999:55) 

begrepp ontologisk trygghet innebär att individer har ett grundläggande behov av en 

förutsägbar omgivning. Denna förutsägbarhet innebär en upplevelse av en viss kontroll, där 

individerna kan lita på att det finns en viss kontinuitet och stabilitet i exempelvis relationer. 

Denna trygghet bryts när individer genomgår en separationsprocess från hemmet. Våra 

resultat visade att det fanns en tydlig ambivalens hos ungdomarna kring att lämna hemmet 

och den trygghet som hemmet och föräldrarna utgjorde. Vi anser därför att vännerna blir en 

viktig komponent för att inte mista all trygghet och detta kan delvis förklara varför 

ungdomarna inte väljer att bortprioritera deras umgänge. Giddens menar att när ungdomar 

befinner sig i separationsprocessen är det viktigt för dem att ha fokus på det som är positivt 

och roligt för att hålla tankarna borta från de risker som finns i samhället, då det bidrar till 

otrygghet och därmed skapar rädslor. Även detta kan delvis ge en förklaring till varför våra 

ungdomar valde att bibehålla sina rutiner i vardagen såsom fritidsaktiviteter och umgänge 

fastän det bidrar till en stressig tillvaro. Vidare förklarar Giddens att rutiner är viktigt för 

människor eftersom rutinerna håller dem från att tänka på den otrygghet som 

separationsprocessen framkallar. När rutinerna däremot bryts och verkligheten hinner ikapp 
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kan det framkalla ångest. Genom en yttre ordning i livet, med hjälp av rutinerna, kan 

ungdomen erhålla en inre känsla av trygghet. Ungdomarna i vår studie hanterade dessutom 

den stressiga vardagen genom att “släcka bränder” och inte planerade mer långsiktigt tolkar vi 

har ett samband med Giddens begrepp “skyddshinnan” som även det går under den 

ontologiska tryggheten. Begreppet beskriver hur individer skyddar sig själva från tankar om 

potentiella faror. Detta anser vi kan kopplas till hur ungdomarna löser akuta problem och 

därefter tänker att resterande problem kommer att lösa sig. 

  

Behovet av att prestera kunde även relateras till den stressfulla vardagen. Våra ungdomar 

upplevde att det fanns höga förväntningar och krav från omgivningen och samhället att de 

skulle vara duktiga i bland annat skolan och på jobbet. Högst förväntningar och press kom 

dock inifrån dem själva, flickorna siktade på högre betyg än vad killarna gjorde. Detta är 

något som kan kopplas till resultat i tidigare studier (Strömbäck, Wiklund, Bengs och 

Danielsson 2015). De såg att föräldrar och andra vuxna ställer högre krav på flickor, vilket i 

sin tur får en effekt på flickornas egna förväntningar. Pressen påverkade ungdomars psykiska 

mående negativt, men trots det fanns även inställningen att press fungerar som en drivkraft till 

att sikta högre. Olofsson (2014) beskriver att skolans betygssystem medför ett “aldrig-nöjd-

läge” och anledningen till att ungdomarna tar betygen så seriöst är för att de fungerar som ett 

sorteringsinstrument där olika betyg ger olika förutsättningar i det framtida arbetslivet. I vår 

studie var besvikelse en central känsla vid upplevda misslyckanden och ett övergripande 

mönster var att de tog eget ansvar för sina misslyckanden. För att förstå detta förhållningssätt 

måste det sättas in i en samhällskontext. Giddens (1999) menar att i och med den ökande 

individualiseringen i samhället får individen även ett ökat ansvar över sitt eget liv. Detta 

ansvar står i relation till expertsystem som byggts upp i samhället, exempelvis att man litar på 

att bra betyg, via en högskoleutbildning, ska leda till ett bra jobb. Vi tycktes se att 

ungdomarna också förlitade sig på denna typ av system. Dock menar Giddens att detta sätter 

människor i en beroendeställning till expertsystemen. Beroendeställningen innebär att risken 

för utsatthet ökar när något går fel och därmed blir pressen att lyckas hårdare.  

 

Ungdomarna i vår studie kände sig även oförstådda, de ansåg att den äldre generationen inte 

helt och hållet förstod deras tillvaro. Samhället har förändrats under senare år och klimatet har 

blivit tuffare för dagens ungdomar, framförallt på arbetsmarknaden. År 2016 visade SCB att 

ungdomsarbetslösheten låg på nästan 20 %. Övergången mellan utbildning och arbete har 

blivit allt mer komplex och unga hamnar lätt i en moment 22 situation där arbetsgivare 
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efterfrågar både arbetslivserfarenhet och utbildning (Wadensjö 2014). Vi tolkade till viss del 

våra respondenters uttalande som ett rop på hjälp, där de i intervjuerna försökte förklara så 

gott de kunde hur deras stressiga och kravfyllda vardag såg ut. För att hantera denna samtid 

valde ungdomarna att söka tröst och stöd hos personer som kunde förstå och visa medlidande. 

Därmed fick klasskamraterna agera ungdomarnas stöttepelare när de behövde prata om sina 

upplevelser kring samtiden, medan föräldrar och andra vuxna inte var lika aktuella i detta 

sammanhang. Inom forskning finns det en konsensus om att socialt stöd har en positiv effekt 

på ungdomars psykiska hälsa. Detta ger en förklaring till att stöd används som strategi. Bildt 

och Michelsen (2002) visade även i sin studie att flickor har ett större behov av stöd än killar. 

I vår studie visade det sig dock att både flickorna och pojkarna hade ett liknande behov av att 

få prata ut och bli lyssnad på. 

  

6.2 Framtid 
	
Resultatet visade att ungdomarna hade en hoppfull känsla inför framtiden, men att de var 

oroliga över hur den kommer att se ut. Drömmarna var positiva och berörde delar som 

vidareutbildning, framtida arbete och familjebildande. Dock var planerna och tankarna för 

framtiden inte så utförliga och specifika, vilket vi tolkade som att de inte riktigt vågade säga 

vad de hoppades på för att inte riskera att bli besvikna. Ett utmärkande drag som alla 

ungdomar lyfte fram på något sätt var att vidareutbildningen kändes tvunget för att lyckas i 

livet. Det fanns en motvilja mot att fastna på enformiga jobb och det fanns en tydlig önskan 

om ett jobb som kändes mer givande. Motviljan kan relateras till uppdelningen på dagens 

arbetsmarknad mellan trygga anställningar med kvalificerade arbetsuppgifter och otrygga 

anställningar med mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Det är i de otrygga anställningarna 

som ungdomar hamnar i efter gymnasiet om de saknar högskoleutbildning (MUCF, 2005). 

Detta kan delvis förklara ungdomars motvilja att hamna i otrygga anställningar eftersom dessa 

inte har lika hög status. Statusen på de kvalificerade trygga anställningar förstärks också när 

till exempel studie och yrkesvägledare uppmanar elever att sikta mot mer kvalificerade yrken 

(Hjort m.fl. 2014).  

 

Två intressanta aspekter gällande ungdomarnas drömmar var att de främst pratade om arbete i 

relation till framtid och att de inte såg längre in i framtiden än till 30 års ålder. Trots 

hoppfullheten pratade ungdomarna endast om verklighetsnära drömmar och drömde bara om 

sådant de trodde att de kunde uppnå. De pratade dessutom om vikten av en stabil tillvaro 
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innan de skulle flytta hemifrån och en tillsvidareanställning innan de skulle bilda familj. Vår 

tolkning av detta var att ungdomarna hade en mogen inställning till sin framtid och mycket 

realistiska tankar. Realismen kan kopplat till Becks (1998) teori kring risktagande. Han menar 

att medvetenheten kring eventuella risker påverkar hur en individ förhåller sig till dessa för att 

undvika negativa konsekvenser. Beck fortsätter med att förklara att individen handlar i syfte 

att både förhindra men även mildra kommande problem genom att forma hypoteser och 

därmed vidta åtgärder. Ungdomarna i denna studie handlade och tänkte därför utifrån vad som 

kommer öka deras chanser till ett lyckat liv och därmed skapade de verklighetsnära drömmar 

som kunde möjliggöra ett liv med färre risker. 

 

En baksida av framtidsdrömmarna var ovissheten, vilket var ett genomgående tema i 

resultaten. Många upplevde framtiden som oförutsägbar och den blev därmed skrämmande. 

Ungdomarna upplevde att det fanns många valmöjligheter och att besluten var viktiga 

eftersom de får en stor påverkan senare i livet. Det fanns en rädsla över att välja fel och 

därmed riskera att ångra sig, eftersom det ansågs svårt att byta inriktning. Vi menar även att 

tid sågs som något värdefullt och det var därför väsentligt att spendera tiden på saker som tog 

dem framåt i livet. Giddens (1999) menar att det är på grund av dagens komplexa samhälle 

som beslut är svåra eftersom valmöjligheterna medför att individerna reflekterar mycket kring 

handlingarnas konsekvenser samt att det inte finns någon given väg att gå. Här visar tidigare 

forskning på lite olika sätt att hantera valmöjligheter. Leccardi (2008) menar att ungdomar till 

viss mån använder sig av planering för att kunna hantera en oviss framtid medan Cooks 

(2016) istället lyfter fram ungdomar som blev paralyserade av beslutsfattanden. Enligt Cooks 

skulle det utgöra en slags strategi att behålla en öppenhet inför framtiden så länge som 

möjligt, så att ett beslutstagande inte skulle få alltför stora konsekvenser. I och med rädslan 

över att välja fel förberedde sig ungdomarna i vår studie inför framtiden genom att samla på 

sig kunskaper och erfarenheter. Dessa förberedelser skulle sedan hjälpa dem att ta beslut 

gällande framtida val. Livsstilar och livsplanering kan ses som ett sätt att hantera samtidens 

valmöjligheter (Giddens 1999). Detta leder till att individen väljer en av flera livsstilar som 

har färdiga handlingsmönster för att lättare kunna hantera valmöjligheterna. Därmed menar 

Giddens att det blivit viktigt för individen att göra en strategisk livsplanering som både kan 

vara kortsiktig som långsiktig och som sedan kommer återspegla på individen. Den livsstil 

som individen väljer formar därefter handlingarna. 
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7. Slutsats 
 

Efter analys och tolkning av resultaten kan vi utifrån den första frågeställningen kring 

upplevelsen och hanteringen av samtiden dra slutsatsen att ungdomarna i studien upplever sin 

samtid som mycket stressande. De upplever att de har mycket att göra och att tiden inte räcker 

till. Kronisk stress är ständigt närvarande i dessa ungdomars vardag och därmed finns risk för 

omfattande psykiska besvär redan i gymnasiet. Med denna studie och med tidigare forskning 

som stöd vill vi därför höja ett varningens finger. Ungdomarna i studien upplever också en hel 

del press och krav från samhället, den närmaste omgivningen och dem själva. Trots att vi 

tidigare har betonat att det främst handlade om deras egna förväntningar anar vi att den 

pressen kan kopplas till yttre omständigheter. För att hantera sin samtid valde ungdomarna att 

acceptera sin stressfulla tillvaro och försökte mildra den genom att “släcka bränder” och söka 

stöd hos personer i omgivningen som förstod. Genom studien har vi också fått en förståelse 

för hur tankar kring framtiden påverkar deras dagliga liv. Den andra frågeställningen 

behandlade tankar och känslor de uttryckte kring framtiden. Här kunde vi konstatera att 

framtiden var något de försökte hantera genom att förbereda sig. Ungdomarna upplevde 

framtiden som oviss och full med risker. Med rädsla för besvikelse tog ungdomarna till sig ett 

realistiskt synsätt, men trots det fanns det en hoppfullhet inför framtiden. Trots att 

ungdomarna i denna studie var uppvuxna i olika områden av Sverige, hade olika kön och gick 

olika gymnasieutbildningar återfanns inga större skillnader i deras upplevelser kring samtiden 

och framtiden eller hur de hanterade den. Däremot fanns det en viss skillnad bland flickorna 

och pojkarna gällande de egna förväntningarna. Flickorna siktade på högre betyg än pojkarna 

gjorde vilket medförde en högre press. 

 

Ungdomarnas beskrivningar kring sin samtid och framtid är format ur ett samhälle i ständig 

förändring. I detta samhälle ska individen stå på egna ben och klara sig själv trots de 

motgångar de möter. Övergången från ung till vuxen är numera präglat av många fler 

valmöjligheter till skillnad från hur det såg ut för tidigare generationer. Det finns inga givna 

lösningar på ungdomars kravfyllda och stressfulla tillvaro. Något som dock hade underlättat 

hade varit om betygen inte hade haft en avgörande betydelse för framtiden. Ungdomarna 

formar nu sin samtid för en potentiell lyckad framtid. Därför menar vi även att idealet att 

“lyckas i livet” behöver vidgas så att det inte enbart innefattar ett visst yrke, pengar eller 

status. 



	

	 36	

8. Referenser  
 
Alm Susanne (2014). Ungas framtidstro. I: Olofsson J. (red). Den långa vägen till 
arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur 
 
Beck Ulrich (1998) Risksamhället: På väg mot en annan modernitet. Daidalos AB: Göteborg 
 
Bildt Carina & Michélsen H. (2002). Gender differences in the effects from working 
conditions on mental health: a 4-year follow-up. International Archives of Occupational and 
Environmental Health. Vol. 75(4), 252–258 
 
Bjurström Erling (1997). Högt och lågt. Umeå: Boréa bokförlag 
 
Brannan Julia & Nilsen Ann (2002). Young people’s time perspectives: from youth to 
adulthood. Sage Journals. Vol. 36(3), 513–537 
 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber 
 
Colarossi G. Lisa & Eccles S. Jacquelynne (2003). Differential effects of support providers on 
adolescents’ mental health. Social work research Vol. 27(1), 19–30 
 
Cook, Julia (2016). Young people’s strategies for coping with parallel imaginings of the 
future. Time and Society. Vol. 25(3), 700–717 
 
Dubow Eric & Ullman Douglas (1989). Assessing Social Support in Elementary School 
Children: The Survey of Children's Social Support. Journal of Clinical Child Psychology. 
Vol. 18(1), 52–65. 
 
Folkhälsomyndigheten (2016). Folkhälsan i Sverige 2016 Årlig rapportering: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf 
Hämtad: 2017–03–30 
 
Giddens, Anthony (1999). Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den 
senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos 
 
Graneheim U.H & Lundman B (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, Vol 
24(2), 105–112. 
 
Hjort Torbjörn, Hjärpe Teres, Panican Alexandru (2014). Säkra kort och öppna dörrar. I: 
Olofsson J. (red). Den långa vägen till arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur 
 
Irwin Sarah & Elley Sharon (2013) Parents´ hopes and expectations for their children's future 
occupations. The Sociological Review. Vol. 61, 111–130 
 
Jackson Yo & Warren S. Jared (2000). Appraisal, social support, and life events: predicting 
outcome behavior in school-age children. Child Development. Vol. 71(5), 1441–1457 
 
Jönsson Ingrid, Trondman Mats, Arnman Göran, & Palme Mikael (1993) Skola, fritid, 
framtid. Lund: Studentlitteratur. 



	

	 37	

 
Kugelberg Clarissa, (2000) Young Adult Life with and without Limits: Different Discourses 
around Becoming Adult among Swedish Young People. Young. Vol. 8(1), 36–53 
 
Kåks Helena (2007). Mellan erfarenhet och förväntan: Betydelser av att bli vuxen i 
ungdomars livsberättelser. Linköping: Institutionen för Studier av samhällsutveckling och 
kultur 
 
Leccardi Carmen (2008). New biographies in the ‘risk society’? About future and planning. 
Journal of the Academy of Social Sciences. Vol. 3(2), 119–129 
 
MUCF (2015) När livet känns fel: Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa.  
https://www.mucf.se/ungas-psykiska-ohalsa Hämtad: 2017-03-30 
 
MUCF (2005) Fokus 05: en analys av ungas etablering och egen försörjning 
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/wwwfokus05.pdf Hämtad: 
2017-03-30 
 
MUCF (2011). Fokus 11: En analys av ungdomars bostadssituation. 
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/fokus11_version_2_0.pdf 
Hämtad: 2017-03-30 
 
Novus (2016) Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro: 
https://lnu.se/contentassets/39b4d828ebd14d4db6be77e3a0dfa016/lnu_rapport_yolotilloro.pdf 
Hämtad: 2017-03-29 
 
Olofsson Jonas (red.) (2014). Den långa vägen till arbetsmarknaden: om unga utanför. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Riad Christner Cecilia (2009). Tonåringar redan som barn. Stockholm: Forskning & 
Framsteg http://fof.se/tidning/2009/8/tonaringar-redan-som-barn Hämtad: 2017-03-29 
 
Rueger Yu Sandra, Malecki Kerres Christine & Demaray Kilpatrick Michelle (2010) 
Relationship Between Multiple Sources of Perceived Social Support and Psychological and 
Academic Adjustment in Early Adolescence: Comparisons Across Gender. Journal of Youth 
and Adolescence. Vol. 39, 47–61 
 
Socialstyrelsen (2013) Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas 
hälsa, vård och omsorg 2013: 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf 
Hämtad: 2017-03-29 
 
Statistiska centralbyrån (2016). Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15–74 år, 
AKU 2016: Labour force surveys 
http://www.scb.se/contentassets/5a6d6bf5609f42b3ba5d4f02bc255dc2/am0401_2016a01_sm
_am12sm1701.pdf Hämtad: 2017-04-03 
 
Statistiska Centralbyrån (2014) Födda 2013: Förstagångspappor äldre än 
förstagångsmammor http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Forstagangspappor-aldre-
an-forstagangsmammor/ Hämtad: 2017-04-03 



	

	 38	

 
Strömbäck Maria, Wiklund Maria, Bengs Carita & Danielsson Ulla (2015) Forskarperspektiv 
på ungas psykiska ohälsa Dissonanser och möjligheter ‒ i ljuset av genus, normativitet och 
samhällets individualisering. I: MUCF När livet känns fel: Ungas upplevelser kring psykisk 
ohälsa: https://www.mucf.se/ungas-psykiska-ohalsa Hämtad: 2017-03-30 
 
Wadensjö Eskil (2014). Ungdomsarbetslösheten – vad är problemet. I: Olofsson J. (red). Den 
långa vägen till arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur 
 
Woodman Dan (2011). Young People and the Future: Multiple Temporal Orientations Shaped 
in Interaction with Significant Others. Sage Journals. Vol. 19(2), 111–128 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	



	

	

9. Bilagor  
	

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 
	
Bakgrund - öppningsfrågor: 

• Berätta om dig själv och din familj. 

• Berätta om hur du ser på ditt liv just nu. 

 
Skola: 

• Hur upplever du gymnasiet? 

• Hur känner du inför betyg? 

• Hur tänker du kring att ta studenten nästa år? 
 
Framtidsplaner: 

• Berätta om hur du ser på din framtid? 

• Vilka känslor har du inför framtiden? 

• Har du några planer efter studenten? 

• Vad vill dina kompisar göra efter studenten? 

• Hur tänker du kring fortsatt utbildning? 

• Hur känner du inför ett kommande arbetsliv? 

•  Hur tänker du inför att flytta hemifrån? 

•  Hur tänker du kring ett eventuellt familjebildande? 

•  Hur tänker du kring att dina planer är uppnåeliga/realistiska? 

•  Hur tänker du kring ungdomsarbetslöshet? 
- Hur har det påverkat dig? 

 
Valmöjligheter: 

• Hur ser du på dina valmöjligheter? 
 

Omgivningens förväntningar: 

• Hur tänker du kring omgivningens förväntningar på dig? 

• Hur stämmer dessa förväntningar överens med dina? 
 

Hantering av känslor: 

• Hur hanterar du dina känslor? 

• Känner du att du har ett stöd från din omgivning? 

- På vilket sätt kan du vända dig till dem? 



	

	

 
9.2 Bilaga 2 – Exempel på kodningsschema 
 

Uttalande Koder Kategori Tema 

”Jag borde klara det om jag 
verkligen har självdisciplin 
och sätter lite press på mig 
själv kanske även fast det 
kanske inte känns så bra” 
 
 
 
”Jag försöker göra det så 
verklighetsnära som möjligt, 
så jag drömmer ju inte om 
att bli läkare det skulle inte 
hända mig, och det är inget 
jag drömmer om heller. Jag 
försöker hålla dem till 
verkligheten” 

·    - Borde klara det 
- Självdisciplin 
- Sätter press på 
mig själv 
- Känns inte bra 
 

 
 

- Verklighetsnära 
 
- Drömmer inte 
om att bli läkare 
- Inte hända mig 
 
- hålla de till 
verkligheten 

 

* D	
			
	
					
	
D				

		

 
Egna 
ansträngningar 
 
 
 
 
 
 
 
Realistisk bild 

 
Osäker framtid 
 
 
 
 
 
 
 
Framtidsdrömmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


