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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gymnasiestuderande ungdomar i Umeå tänker kring 

sin framtid, samt hur de ser på förutsättningarna att förverkliga framtidsdrömmar utifrån ett 

kultursociologiskt perspektiv. Resultatet är baserat på sju semistrukturerade intervjuer och 

slutsatser har analyserats fram utifrån Giddens teori om det moderna samhället och Ziehes 

teori om den kulturella friställningen. Studien har även den psykologiska teorin Locus of 

control som infallsvinkel i analysen.  

Resultatet visar att ungdomarna för ett resonemang som tyder på många olika 

framtidsdrömmar, men ger uttryck för att dessa drömmar kan förändras. Majoriteten av 

ungdomarna ser ljust på sin framtid och att den egna viljan har en stor betydelse när det 

kommer till att förverkliga sina drömmar. Resultatet visar även att ungdomarna upplever 

många valmöjligheter i sina framtidsval och ger uttryck av att vara medvetna om vad som ger 

ökade möjligheter - samt vilka hinder som finns när det kommer till att förverkliga drömmar.  
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1.Inledning 

 

 

 

“Att välja något idag görs ofta med vetenskapen om att det man valt senare kan 

komma att förändras eller revideras i ljuset av nya möjligheter. Tillståndet är 

flytande snarare än stabilt. Vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till. Just detta 

tvivel, att kontinuerligt revidera och granska sig själv i ljuset av nya kunskaper 

om hur man kan eller bör leva sitt liv, är en central egenskap i det senmoderna 

tillståndet" - Giddens 

 

Utifrån detta frågar vi oss hur ungdomar förhåller sig till det kaos av möjligheter som det 

senmoderna samhället erbjuder. Vi har båda ett intresse av att jobba med ungdomar i 

framtiden, varför detta var en intressant grupp att undersöka. Ungdomsåren är en tid som är 

lätt att relatera till och just den senare delen av ungdomstiden är, som vi båda minns, en tid 

full av ovisshet och förväntan. Med tanke på att samhället ständigt förändras är det intressant 

att se hur ungdomar i denna fas reflekterar kring sin framtid. Det var denna nyfikenhet som 

låg bakom valet att studera ungdomars framtidsdrömmar. En annan anledning till ämnesvalet, 

var ambitionen att fokusera på ett område som vi anser är hoppfullt och positivt att reflektera 

över. Som framtida socialarbetare är detta ett relevant område att utforska för att öka 

kunskapen om ungdomar som grupp, samt få en teoretisk insikt i hur förhållandena i 

samhället ser ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Bakgrund 

 

Vi lever i det så kallade skenande samhället. En tid som präglas av snabba förändringar till 

följd av globalisering, kapitalisering och informationsteknologi. Man kan säga att världen har 

krympt då det idag är lätt att sätta sig på första bästa flyg för att uppleva en annan kultur, 

arbeta eller studera på andra sidan jorden. Det stora mediaflödet har också lett till att världen 

där ute har kommit in i vardagsrummet. Vi uppmuntras att drömma och identifiera oss med 

fenomen som egentligen ligger långt borta från den egna miljön (Giddens,1996). På grund av 

denna globalisering är dagens ungdomar mer rörliga och ser världen som arena snarare än den 

begränsade närmiljön. Ungdomars reseprojekt handlar främst om frihet, individuella 

erfarenheter och upplevelser, intensitet och att få kickar. Dessa avsikter omvandlas till ett 

kulturellt kapital som ingår i en strävan efter att bli någon, göra karriär och förankra sig själv i 

tillvaron. Ungdomar idag har även ett mer flexibelt förhållningssätt till livet och synen på 

stabilitet (Lalander & Johansson, 2012). 

Dagens ungdomar ställs inför en mängder olika frågor när det gäller framtiden. Under dessa år 

är det dags att utvecklas mot vuxenlivet och fatta många avgörande beslut. Det som är 

karakteriserande för ungdomen är skapandet av den egna identiteten och det ligger i tidsandan 

att fokusera på att göra ett slags projekt av detta identitetskapande. I en värld som är mer 

individuell och komplex, tar det längre tid för ungdomar att bli vuxna. Mängden 

valmöjligheter gör att det blir svårare att fatta genomtänkta beslut, men och andra sidan 

öppnas även möjligheter som unga tidigare inte ens vågade drömma om (Ziehe, 2003).   

 

Enligt den existentiella psykologin strävar alltid människan framåt. Vi har drömmar och 

förväntningar, vilka vi skapar vår identitet utefter. Att ha ett tydligt framtidsperspektiv kan 

motivera en människa att nå sina mål. Att verbalisera ett framtidsscenario kan förvandla en 

dröm till ett uppnåeligt mål. Att fantisera över framtiden kan fungera som motivation och har 

visat sig öka människors ansträngning till att förverkliga denna visualisering (Karniol & Ross, 

1996). En annan psykologisk utgångspunkt som är en viktig del i mänsklig utveckling är 

kontrollbegreppet, att människan har ett starkt och grundläggande behov av att utöva kontroll 

över sitt liv (Aronsson & Berglind, 1990).  

När det gäller framtidssyn kan människan tänka kritiskt, analytiskt, fantasifullt eller 

möjlighetsinriktat. Hur vi tänker på framtiden och våra värderingar och föreställningar om 

framtiden påverkar hur vi upplever möjligheter. Det är relevant att skaffa sig en uppfattning 

om vad som faktiskt är möjligt, vad som är troligt och vad som är önskvärt. Det är även 

viktigt att vara medveten om samhällets villkor, vilka alternativ som finns och hur dessa ska 

kunna förverkligas (Lindgren, 1988).   

Enligt Sharp (2007) har ungdomars funderingar kring framtiden en viktig funktion genom att 

de förbereder dem för vuxenlivet. Hon framhåller att forskningsresultat visar att ungdomars 

tankar och känslor kring framtiden kan påverka vilka beslut de fattar och hur de i nuläget 

agerar och beter sig. Trots detta förklarar hon vidare att forskning kring ungdomars 



framtidsperspektiv är begränsad och att det forskats relativt lite på påverkandefaktorer för hur 

ungdomar tänker kring sin framtid, vad de känner inför sin framtid och hur de förbereder sig 

för den. 

Det är en sak att drömma, men när det kommer till förverkligande måste faktorer såsom 

relationer, ekonomisk situation, boende, utbildning och arbete avvägas. Vilka visioner och 

drömmar ungdomar idag har inför framtiden påverkas till stor del av hur samhället ser ut och 

vilka villkor som finns. Enligt rapporter har förutsättningarna för ungdomars 

arbetsmarknadsetablering och försörjning förändrats drastiskt sedan den ekonomiska krisen 

under 1990-talets början. Utbildningsperioderna har förlängts och det tar allt längre tid innan 

unga vuxna hittar mer varaktiga arbetstillfällen. En större grupp än tidigare fastnar i ett 

långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och på andra centrala arenor i 

livet (Olofsson, Panican, Pettersson, & Righard, 2010). 

1.3 Problemformulering/syfte  

Frågan gällande ungdomars framtidsperspektiv är därmed högst relevant ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv – och hälsoperspektiv, då den är länkad till faktorer som 

motivation och drivkraft att nå sina mål. Att undersöka vad för typ av drömmar ungdomar har 

och vilka faktorer som är viktiga för att förverkliga dessa, skulle kunna bidra till en större 

förståelse för vilka element de värdesätter. Detta kan i sin tur leda till att man på ett 

förebyggande och effektivt sätt, kan sätta in lämpliga resurser för att förbättra ungdomars 

livskvalitet. Att exempelvis få kunskap om hur man ska kunna utforma utbildningar och 

samhällsvillkor efter deras framtidsvisioner. Detta forskningsområde är alltså relevant inom 

socialt arbete eftersom det ger kunskaper som kan underlätta ett preventivt arbete med 

ungdomar. Det kan även vara relevant i ett coachande arbete inom exempelvis skolan, för att 

hitta verktyg för att öka motivation hos individer.  

Därför är syftet med denna studie att undersöka hur gymnasiestuderande ungdomar i Umeå 

tänker om sin framtid, samt hur de ser på sina förutsättningar att förverkliga 

framtidsdrömmar. För att besvara syftet har vi utgått ifrån dessa frågeställningar: 

  

● Vilka tankar har ungdomar om sin framtid? Hur ser deras framtidsdrömmar ut? 

● Hur mycket kontroll upplever de att de har när det gäller framtidsval? 

● Hur upplever de sina förutsättningar att förverkliga framtidsdrömmar?  

 

1.4 Avgränsningar och begreppsdefiniton 

Studien avser att omfatta sju gymnasiestuderande ungdomar i årskurs tre i Umeå. Denna 

grupp är särskilt intressant att undersöka eftersom de står inför en ny och ofta oviss period i 

livet, vilket gör att många funderingar och tankar kring framtiden kommer upp. Dessa 

frågeställningar är därmed särskilt aktuella för denna grupp. Studien avser att huvudsakligen 

ha ett kultursociologisk perspektiv, men en psykologisk infallsvinkel kommer finnas, för att 

analysera hur ungdomarna upplever kontroll för sina framtidsval.  



Kultursociologi 

Enligt nationalencyklopedins begreppsdefinition behandlar kultursociologi relationen mellan 

kultur och samhälle. Det är analysen av människors tankar och livsformer som är i fokus. 

Ämnet präglas av ständiga diskussioner om vad som menas med “kultur” och är på så sätt 

flytande (www.ne.se).  

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sammanlagt fem kapitel som är strukturerade på följande vis: I nästa 

kapitel presenteras urval av tidigare forskning. Därefter följer kapitel tre som består av 

studiens teoretiska perspektiv. Kapitel fyra innehåller metod som beskriver studiens 

tillvägagångssätt och i kapitel fem presenteras resultat, analys och slutdiskussion utifrån det 

sammanställda intervjumaterialet. I resultatdelen, summeras intervjumaterialet som därefter 

analyseras utifrån de teoretiska perspektiven och tidigare forskning. Avslutningsvis följer en 

diskussion där vi reflekterar över de slutsatser som dragits och vi lyfter även andra tankar som 

väckts under arbetets gång. I detta kapitel ges förslag till vidare forskning. 

 

2.Tidigare forskning 

Enligt Lalander & Johansson (2007) beskrivs ungdomar som känsliga uttolkare av tiden vi 

befinner oss i, en grupp som kan ge oss en aning om den framtid som väntar oss. Det finns en 

mängd forskning på ungdomar som grupp. Vi har därmed valt att presentera ett begränsat 

urval av den forskning som finns om ungdomars situation och deras syn på framtiden. Denna 

har delats in i dessa teman: livskvalitet och villkor, samt framtidstro och visioner. 

2.1 Litteratursökning 

 

Första steget var att genom sökmotorn www.uppsatser.se samt genom GUPEA (Umeå 

Universitets Publikationer – e-publicering och e-arkiv) söka efter relevant information och 

uppslag på källor till vår uppsats. Där har vi funnit olika uppsatser som har fungerat som 

inspiration för oss. Därefter har vi använt oss av flera sökvägar för att i så stor utsträckning 

som möjligt finna relevanta och tillämpliga källor för uppsatsen.  

 

De sökord vi använde oss av var: ungdomar, framtidsvisioner, framtidstro, framtidsdrömmar, 

ungdomars villkor, valmöjligheter, det moderna samhället, kultursociologi, 

ungdomspsykologi. När det gäller litteratursökning har vi främst använt oss av Umeå 

Universitets mediaarkiv. För vidare information om ämnet använde vi oss av 

Ungdomsstyrelsen, Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet. Genom Ungdomsstyrelsen fick vi 

betydelsefulla referenser tack vare de omfattande rapporterna som publicerats. 

 

 

 

 



2.2 Livskvalitet och villkor 

 

Ungdomsstyrelsen har sedan 1993 utfört fyra omfattande värderings- och 

attitydsundersökningar med syfte att fånga strukturer och mönster, samt att öka kunskapen om 

ungdomars levnadsvillkor och framtidstro. I undersökningarna har attityder och värderingar 

kring områden som arbete, hälsa, utbildning, inflytande och fritid behandlats. I dessa har även 

en äldre jämförelsegrupp inkluderats för att belysa skillnader inom olika åldersgrupper över 

tid (Ungdomsstyrelsen, 1998). 

 

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 har efterkrigstidens välfärdsutveckling, precis 

som för den övriga befolkningen, inneburit bättre hälsa för de unga. Dock kan man sedan 

1990-talet se en sämre hälsoutveckling hos ungdomsgenerationen än de övriga 

åldersgrupperna. Andelen ungdomar i åldern 16-24 år som upplever ängslan, oro eller ångest 

har ökat. Detta visar studier som har gjorts sedan 1980-talet och man kan även se att detta 

fortsätter att öka. Socialstyrelsens studie (2009) visar att ökningen av nedsatt psykiskt 

välbefinnande är oberoende av familjeförhållanden, födelseland, arbetsmarknadsstatus eller 

föräldrars socioekonomi. 

Vid frågor kring ungas hälsa och livskvalitet idag, så visar en undersökning som gjordes 2007 

av ungdomsstyrelsen, Unga med attityd, att även om unga generellt sett har en god hälsa så 

har det skett en ökning vad gäller ungdomarnas oro för sin hälsa. Man kan även se att 

psykosomatiska symptom som magont, huvudvärk och sömnbesvär har ökat stadigt 

(Ungdomsstyrelsen, 2007). 

Enligt Socialstyrelsens rapport från 2009 är det oklart varför psykiska besvär bland ungdomar 

har ökat, men en förklaring kan vara den tydliga förändringen som skett när det gäller 

ungdomars livsvillkor. Ungdomar har idag sämre möjligheter att få ett heltidsarbete jämfört 

med för 20 år sedan, vilket bland annat kan leda till att unga väljer att studera trots att de 

egentligen skulle vilja arbeta. I jämförelse med tidigare generationer är det fler unga idag som 

studerar, men samtidigt kan man även se en ökning bland unga som inte har någon 

sysselsättning alls.  En annan anledning till att det psykiska välmåendet har minskat bland 

unga kan enligt rapporten vara att individualiseringen har ökat bland dagens ungdomar. Detta 

innebär en utveckling där människor prioriterar sina egna mål i livet framför till exempelvis 

tradition, religion eller gruppens intressen. 

Socialstyrelsen beskriver vidare i denna rapport att det kan vara ett stressande moment för 

unga idag att inte veta vad man vill bli eller vad framtiden har att erbjuda. Vidare pekar 

rapporten på att ungdomar i huvudsak oroar sig för tre saker: utbildningsprestationer, 

relationer och möjligheterna att få arbete. När det gäller möjligheterna att få arbete kan denna 

oro till stor del bero på en ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Rapporten menar att det idag 

finns färre arbetstillfällen för ungdomar. I samband med 1990-talskrisen som slog hårt mot 

ungdomars arbetsmarknad och mycket pekar på att denna arbetsmarknad ännu inte har 

återhämtat sig. När det gäller ungas möjligheter till arbete, visar en rapport ifrån skolverket att 

det är allra svårast för de elever som har hoppat av eller aldrig påbörjat gymnasiet att ta sig in 

på arbetesmarknaden. Den arbetsmarknad som väntar ungdomar efter gymnasiet har 



förändrats, då antal heltidsjobb kraftigt minskat och kvalifikationskravet ökat. Detta innebär 

att ungdomar, i större utsträckning än tidigare, blir hänvisade till fortsatta studier efter 

gymnasiet för att öka möjligheterna till arbete. 

 

I den första av Ungdomsstyrelsens värderingsstudier, Ny tid, Nya tankar som gjordes 1998, 

framkommer att en förändring som har skett när det gäller ungdomars livssituation är att 

ungdomstiden har förlängts, vilket innebär att ungdomar idag senare träder in i vuxenlivet. 

Med detta menas att unga i ett senare skede etablerar sig på bostadsmarknaden, 

arbetsmarknaden och även äktenskapsmarknaden än vad som tidigare var fallet.  I 

Ungdomsstyrelsens senaste värderingsstudie från 2007, bekräftas den förändring som skett 

när det gäller den förlängda ungdomstiden. Idag innebär exempelvis inte att flytta hemifrån 

automatiskt att man blir vuxen. En ny studie, Ung idag, som Ungdomsstyrelsen 2012 gjort 

kring ungas livsvillkor visar att åren 2009-2010 bodde 33 procent av ungdomarna i åldern 20-

25 år fortfarande kvar i sitt föräldrahem. Detta kan enligt ungdomsstyrelsen vara en indikator 

på i vilken utsträckning ungdomarna har möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Studien visar att andra faktorer som påverkar kvarboendet i föräldrahemmet är dels att 

ungdomarna själva vill bo med sina föräldrar och även att de anser att det är praktiskt och 

billigt. En jämförelse över tid visar att en större andel unga idag betonar vikten av den 

individuella utvecklingen när det handlar om vuxenblivandet (Ungdomsstyrelsen, 2012). 

 

 

2.3 Framtidstro och visioner 

I den australiensiska studien, Dreams and expectations som gjordes 1999, fick 150 ungdomar 

i åldrarna 15-24 berätta om sina drömmar och förväntningar inför framtiden. Resultatet i 

studien visade på att det är en skillnad mellan vad ungdomarna anser är realistiskt att 

förverkliga och vad de helst önskar i framtiden. Majoriteten av dessa ungdomar drömmer om 

ett samhälle där det individualistiska - och materialistiska reduceras och att istället fokus ska 

ligga på att bland annat bevara miljön - och familjen. De främsta orostankarna för framtiden 

handlade om rädslan för arbetslöshet. De ungdomar som var studenter visade sig ha en mer 

positiv inställning till framtiden än de övriga ungdomarna. Vidare visade resultatet överlag på 

att ungdomar blir mindre optimistiska när de lämnar skolan för att söka sig till självständighet 

(Eckersley, 1999). 

Ungdomsstyrelsens studie från 1998 visar att det finns ett starkt samband mellan hur unga 

uppfattar sin livskvalitet idag och hur de ser på sin framtid. De unga med upplevd låg 

livskvalitet visade sig i studien i större grad ha en pessimistisk syn på framtiden och kände 

även en stor oro för arbetslöshet. Bland dessa ungdomar framkom även att den egna 

valfriheten upplevdes liten och begränsad. Enligt studien visar ett flertal värderingsstudier 

sedan 1980-talet, att upplevd livskvalitet har sjunkit bland ungdomar (Ungdomsstyrelsen, 

1998). 

Det framkommer i en undersökning från 2007 att 80 % av ungdomarna ser optimistiskt på sin 

framtid vilket är oförändrat i jämförelse med 2002, då föregående undersökning gjordes. Det 

är dock en mindre andel bland de unga i åldrarna 16-20 år, som anser att livet motsvarar deras 



förväntningar. Precis som vid den tidigare studien finns ett starkt samband mellan i vilken 

utsträckning ungdomarna upplever att livet motsvarar förväntningarna och deras syn på 

framtiden. Den grupp som såg mest pessimistiskt på sin framtid var ungdomarna mellan 16 

och 19 år (Ungdomsstyrelsen, 2007).  

 

När det gäller framtidsvisioner och vad som är viktigt att ha uppnått vid 35 års ålder, uppger 

majoriteten i studien från 1998 att traditionella mål som familj, barn, arbete och boende är 

viktigt. Detta är oförändrat sedan tidigare studier men en skillnad är att även fritiden är av 

större vikt för de unga idag. Majoriteten anser även att det är viktigt att hunnit resa före 35 års 

ålder. Gällande familjebildandet så framkommer det att yngre i högre grad ifrågasätter 

kärnfamiljsnormen än de äldre åldersgrupperna. Majoriteten av ungdomarna instämmer inte 

med att barn behöver både en mamma och en pappa för en lycklig uppväxt. Vidare när det 

gäller framtidsvisioner, visar denna studie att ungdomars utbildningsambitioner har ökat, 

vilket även bekräftas av de senare studierna som Ungdomsstyrelsen har gjort. En förklaring på 

detta kan vara ungdomars insikter om det ökade kunskapsbehovet inom det framtida 

arbetslivet. En annan förklaring kan vara att den ökade arbetslösheten i samhället har bidragit 

till att framtida villkor och krav på arbetsmarknaden har blivit tydligare (Ungdomsstyrelsen, 

1998). 

 

Vilka val en person gör påverkas till stor del av vad som känns viktigt just nu. I studien har en 

jämförelse gjorts mellan olika åldersgrupper och det framkom att ungdomar under 20 år 

tycker att fritid är viktigare än ekonomisk trygghet och arbete. När det handlar om ungas 

attityder till vad som ger livet mest mening så kan man ur ett längre perspektiv se att det skett 

en förändring över tid. En studie som gjorts kring detta på 1950-talet så framkom att 

ekonomisk trygghet och arbete spelade en mer central roll för unga då än vad det gjorde för 

ungdomar i studien ifrån 1998 (Ungdomsstyrelsen, 1998). 

3.Teoretiska perspektiv 

3.1 Val av teorier 

Den tyske ungdomskulturforskaren Thomas Ziehes (2003) teorier om kulturell friställning ger 

kunskap om det tankesätt dagens ungdomsgeneration har, vilket är relevant som utgångspunkt 

i denna studie eftersom syftet är att studera hur ungdomarna tänker kring sin framtid. Vidare 

ger sociologen Anthony Giddens (1996) teorier om en alltmer globaliserad och medialiserad 

värld goda kunskaper om dagens samhälleliga förutsättningar och påverkande faktorer. Detta 

kan sättas i relation till hur ungdomarna upplever sina förutsättningar.  Dessa teorier skapar en 

kultursociologisk utgångspunkt, som enligt Trondman (1999) syftar att genom tolkning 

försöka förstå människan som kulturvarelse i den tid och tidsanda hon lever i. Den syftar till 

att få grepp om vår subjektivitet, alltså de omständigheter, känslostrukturer och impulser som 

aktivt driver oss. Kultur är det som människor skapar när de på olika sätt handskas med sina 

sociala och ekonomiska villkor. 

Teorin om locus of control har valts att ha som psykologisk infallsvinkel. Den handlar om 

individens upplevelse av kontroll, vilket är relevant i denna studie då den hänger ihop med 

ungdomarnas syn på förutsättningar att förverkliga framtidsdrömmar.  



3.2 Det senmoderna samhället 

Sociologen Anthony Giddens (1996) kallar dagens västerländska samhälle för det senmoderna 

samhället. Enligt honom blir människan i dagens globaliserande och medialiserade samhälle 

ständigt matad med intryck, kunskap och influenser som hon dagligen måste hantera. 

Medierna, reklamen, medvetandeindustrin frigör explosioner av scener, drömmar och 

fantasier inom oss. I allt detta är det individen som aktivt väljer sin livsstil – och livsplaner. 

Enligt Giddens finns det två framträdande sätt att reagera på denna valfrihet. Antingen bejakar 

individen den kulturella mångfalden som samhället erbjuder och skapar på så vis en dynamisk 

identitet, eller så blir individen fast i en slags förvirring och splittring inför alla de val som 

måste göras. Denna ångest försöker individen reducera genom att demonstrativt hålla fast vid 

traditionella riktlinjer. 

 

3.3 Identitetsskapande och kulturell friställning 

I dagens senmoderna tid finns det enligt Ziehe (2003) tre grundläggande drag i människors 

livsvärldar som har fått en ny och större betydelse. Dessa är reflexivitet, görbarhet och 

individualisering. Reflexiviteten innebär att vi i dagens samhälle, ges allt större utrymme att 

tänka och tala om oss själva och vår identitet och samtidigt distansera oss från oss själva. 

Görbarhet beskrivs som att vi idag har en större möjlighet att skapa vad vi vill, som exempel 

vår personliga karaktär. Dock innebär detta ett större ansvar för individen att välja rätt.  

Alla påverkas av den kulturella moderniseringen, men de unga gör det särskilt snabbt då de 

lever i en rörlig och känslig livsfas. Ziehe menar att ungdomars identitetsskapande idag kräver 

ständig reflektion och omarbetning. Det är som att identitetsskapandet är ett slags projekt som 

man aldrig blir helt färdig med. Det är främst den kulturella friställningen på sexuallivets, 

äktenskapets och familjeformandets område som orsakar detta. För tidigare generationer var 

alltså identiteten mer fast förankrad och utstakad i ett slags traditionellt livsstilsmönster. 

Den kulturella friställningen som Ziehe beskriver innebär nya möjligheter, då ens identitet 

inte längre är utstakad på en förutbestämd biografisk bana. Det öppnas alltså upp för en slags 

utvidgning av det man önskar, drömmer och längtar efter. Drömmandet om en lycka som 

sträcker sig längre än bara till livets fortplanting har blivit mer betydelsefull och central. Detta 

ökar enligt Ziehe ångesten av att välja och även riskerna att misslyckas, samtidigt som det är 

en förutsättning för kulturell frihet. Dock blir baksidan av allt detta att det finns en risk för 

enorm besvikelse då det finns en begränsad möjlighet för att kunna förverkliga alla dessa 

drömmar och förväntningar. Det kan bli en slags stress i att avgöra vilka drömmar som 

faktiskt går att förverkliga. Också med tanke på att individen ses som huvudansvarig i alla 

dessa val (Ziehe, 2003).  

 

 

 

 



3.4 Locus of control 

Begreppet Locus of control (LOC) myntades av Rotter (1966) som en del i hans teori om 

social inlärning. Sammanfattningsvis handlar denna teori om att beskriva individens 

upplevelse av kontroll. Resultaten av en handling kan förklaras genom faktorer inom 

individen eller genom faktorer i omgivningen. Individer med extern locus anser att faktorer 

som ödet, tur eller omgivningen påverkar händelser och handlingar. Medan individer med 

intern locus istället förklarar och kopplar det som sker till individens egna beteende eller 

attribut. Med en större grad av intern locus upplever individerna att de själva har kontroll över 

sina liv och det som inträffar, att deras agerande har en påverkan. Verme (2009) kunde i en 

studie konstatera att individer med internt locus upplever mer lycka och kontroll, samt 

uppskattar valfrihet i större utsträckning än individer med externt locus. Individer med hög 

grad av locus tenderar till att prestera bättre och kan lättare motivera sig själva. Detta kan leda 

till att dessa personer sätter upp stora mål eller framtidsdrömmar och kan även klandra sig 

själva om dessa inte uppnås eftersom ansvaret enligt dem ligger inom dem själva. Individer 

med intern locus har även i högre grad en förmåga att vägleda sig själva medan personer med 

extern locus tenderar att söka vägledning genom andra. 

 

4. Metod 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer som kommer från den hermeneutiska traditionen, där 

syftet är att göra tolkningar utifrån den sociala kontexten. Den metoden är därför lämplig för 

denna studie eftersom det handlar om att förstå och tolka hur ungdomarna tänker kring sin 

framtid. Kvalitativ metod kan användas för att utforska några få fall på djupet för att få en 

kunskap inom ett visst område (Bryman, 2011). Avsikten var att gå in på djupet hos de 

ungdomar som intervjuades, för att få en beskrivande bild över deras upplevelser och tankar. 

En kvantitativ metod hade givit större möjlighet att generalisera resultatet, men detta hade 

även inneburit att studien hade blivit mer ytlig. Intervjuer som metod är ett viktigt verktyg 

som kan ge en bild av en persons egna reflektioner kring ett visst fenomen. Detta skapade en 

helhet som var viktig för att ge en klarare bild om hur ungdomarna ser på sin framtid och sina 

drömmar. Dessa delar hade fallit bort om studiens metod istället hade varit kvantitativ, där 

personerna exempelvis fått besvara frågor via enkäter. En annan fördel med kvalitativ metod 

är att det finns möjlighet för forskaren att omformulera frågorna om intervjupersonen skulle 

missförstå något. En svaghet med intervju som metod är dock att den ger en begränsad bild av 

fenomenet vilket är viktigt att vara medveten om. 

  

4.2 Urval 

 

Ungdomar som grupp är inte homogen, så därför var vår ambition vid val av intervjupersoner 

att få en så stor variation som möjligt vad gäller kön och gymnasieprogram. Därför 

intervjuade vi fyra tjejer och tre killar i årskurs tre ifrån två kommunala – och en privat 



gymnasieskola i Umeå. Urvalet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval, då ungdomarna 

valdes utefter vilka som fanns tillgängliga och var frivilliga (Bryman, 2011). 

 

4.3 Tillvägagångssätt och genomförande  

Vi har valt att arbeta tillsammans med studiens alla delar och har alltså genomfört 

intervjuerna, bearbetat och analyserat texten tillsammans. Dock har vi delat upp vissa delar 

som vi enskilt har haft det inledande ansvaret för, men detta har sedan kontrollerats och 

utvecklats av den andre.  

 

Vår första tanke var att genomföra intervjuer med fokusgrupper eftersom detta skulle kunna 

bidra till intressanta diskussioner där fler tankar och funderingar hos ungdomarna kan komma 

fram. Men det skulle även kunna bidra till att ungdomarna påverkas av varandra, samt att 

intervjuerna kan bli mer ytliga (Patel & Davidson, 2011). 

När vi bestämt oss för att genomföra kvalitativa intervjuer med ungdomar på gymnasieskolor, 

funderade vi kring huruvida vi skulle vända oss till en kommunal eller privat skola men 

bestämde oss för att få en spridning genom att göra intervjuer på båda typer av skolor. Vi 

hade även tankar om vilka inriktningar/program som var aktuella och kom fram till att vi 

gärna ville intervjua ungdomar ifrån olika program och inriktningar. Detta för att undvika ett 

snedvridet resultat då vi antar att exempelvis ett yrkesförberedande program påverkar tankar 

när det gäller framtiden och arbete. Vi ville få en större helhet genom att intervjua ungdomar 

på olika program och vara öppna för eventuella skillnader dock var vårt huvudsakliga fokus 

inte att göra någon jämförelse.  

  

Vårt första steg var att via mejl och telefon kontakta rektorer på samtliga gymnasieskolor i 

Umeå.  Därefter fick vi en kontaktperson ifrån tre av skolorna som antingen var en lärare eller 

studievägledare. Dessa presenterade sedan uppsatsens syfte för sina elever och gav även ut 

kontaktuppgifter till var de kunde vända sig om det var intresserade av att delta i studien. Som 

komplement till detta besökte vi även några skolor för att sätta upp lappar om studien samt att 

sprida information direkt till ungdomarna. Vi hade som ambition att starta intervjuerna redan 

veckan efter kontakten med skolorna men på grund av sportlov blev detta fördröjt en vecka. 

Sammanlagt anmälde sig tio ungdomar till att delta i studien, men på grund av tidsbrist samt 

att vi ansåg att vi hade en lagom spridning i skola och program, var det de sju första som vi 

valde att intervjua. 

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) har utformats på så sätt att svaren ska uppfylla det som krävs för 

att besvara studiens frågeställningar. Frågorna har utformats utefter olika teman: Bakgrund/ 

Nutid, Övergripande framtidsfrågor, Arbete och utbildning, Familj och relationer, Bostad och 

fritid. Syftet med dessa teman var att göra intervjuerna lätta att förstå både för oss intervjuare 

och för intervjupersonerna. De valdes också i syfte att underlätta analysen, där svaren skulle 

sättas i relation till våra frågeställningar. Själva frågorna var varierande i form av att vi hade 

både inledande, uppföljande, öppna och direkta frågor. Vi tänkte också igenom själva 

frågeordningen. Allt för att göra samtalet mer levande och avslappnat. Majoriteten av 



frågorna var öppna i syfte att låta intervjupersonen få styra riktningen på svaren. Denna 

intervjuguide tillät också fördjupningar och diskussioner av de frågor som togs upp. 

Testintervjuer genomfördes på ungdomar i vårt kontaktnät, för att säkerställa att frågorna hade 

god effekt och minska risken för missuppfattningar.  

 

Vi använde oss av den semistrukturerade intervjumetoden som är lämplig för denna studie 

eftersom den innebär stor flexibilitet - och referensram för intervjupersonen. Det finns även 

ett tydligt mål med intervjun samtidigt som att intervjupersonen har frihet och eget 

handlingsutrymme att besvara frågorna. Varje person har fått besvara exakt samma frågor, på 

så sätt undviks det att det blir svarsskillnader på grund av intervjusituationen (May, 2001).  

  

För att skapa en trygg känsla ansåg vi att det var viktigt att vara i en miljö som ungdomarna 

känner till väl. Av den anledningen hölls samtliga intervjuer på varje ungdoms respektive 

skola. Vi såg till att vi kunde sitta i ett mindre grupprum för att undvika diverse 

störningsmoment. Innan intervjun fick ungdomarna information om de etiska principerna 

samt att de fick ställa eventuella frågor. Intervjuerna spelades in efter överenskommelse med 

deltagarna och samtliga tog ca 30 minuter. Vår upplevelse var att det skiljde sig en del mellan 

de olika ungdomarna i hur stor grad vi som intervjuare behövde ställa frågor, men vår 

ambition var att vår delaktighet skulle vara ungefär lika i samtliga intervjuer. Vi försökte hitta 

en balans i detta då det genom en allt för stor delaktighet ifrån oss som intervjuare finns en 

risk att vår förförståelse och våra förutfattade meningar skulle färga intervjuerna (Patel & 

Davidson, 2011).  

Vi ansåg även att det var av vikt att ha en viss delaktighet i form av att ställa följdfrågor och 

bekräfta, för att på så sätt föra samtalet framåt, samt att komma till en djupare nivå. Vi hade 

innan intervjuerna funderat kring huruvida det vore bäst lämpat om vi var två intervjupersoner 

eller om vi istället skulle dela på oss och vara själva. Vi kom fram till att även om det finns en 

risk med att vara två och på så vis öka pressen hos ungdomarna så fanns det ändå fler fördelar. 

Vi ansåg att genom att vara två som intervjuar, kan den ena ha det största ansvaret medan den 

andra kan observera och därigenom se och höra saker som annars skulle missas. Denna kan 

komma med följdfrågor som ger ett större djup i samtalet. En annan fördel enligt oss är att 

intervjuerna blir mer lika i jämförelse med om vi istället skulle haft intervjuer på olika håll. 

För en lyckad intervju krävs att intervjuaren har ett bemötande som minskar risken att den 

intervjuade bli hämmad. Därför är det för intervjuaren viktigt att anpassa språkbruk, gester 

och kroppsspråk på ett sätt som den intervjuade kan relatera till (Patel & Davidson, 2011). Då 

vi var två intervjuare vilket kan öka pressen hos ungdomarna, blev det extra viktigt att lägga 

fokus på detta för att ungdomarna skulle känna sig bekväma.  

 

4.4 Bearbetning och analys  

 

Vi har haft ett abduktivt förhållningssätt vilket har påverkat hur vi analyserat vårt material. 

Det abduktiva förhållningssättet betyder att vi som undersökare pendlar mellan del och helhet, 

teori och empiri (Kvale, 2009). 

 



Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant så fort som möjligt, så att 

resultatet lättare skulle kunna analyseras från intervjuerna. Intervjumaterialet analyserades 

med kvalitativ analysmetod, där utmaningen är att skapa mening ur en massiv mängd data. 

Analysen genomfördes gemensamt av oss båda och alla sju transkriberade intervjuer lästes 

noggrant igenom ett antal gånger. Först på varsitt håll och därefter tillsammans. Första steget i 

bearbetningsprocessen var att skapa sig ett helhetintryck. Intervjuerna sammanställdes genom 

att ta en fråga i taget och förkorta alla svar för att få en sammanfattande bild av alla svar. 

Svaren gjordes så korta som möjligt utan att tappa bort viktig information (Fejes & 

Thornberg, 2009). 

 

Med tanke på att vi har haft ett abduktivt förhållningssätt, har vi alltså inte enbart varit styrda 

av de teoretiska utgångspunkterna, utan även varit öppen för andra tolkningar. Därmed har vi 

till viss del utgått ifrån Strauss metod Grounded theory som handlar om att man ska gå ut 

förutsättningslöst i själva analysprocessen. Att helt och hållet förutsättningslöst arbeta med 

empiriska material är enligt oss både omöjligt och onödigt. Vårat fokus var därför att både 

fånga upp den data som är relevant för studiens syfte och frågeställningar, men samtidigt 

också vara öppen för modifieringar beroende på de data som intervjuerna producerar (Patel & 

Davidson, 2011).Vi strävade alltså efter att vara öppna för nya tankar. 

 

Under kodningsförfarandet utgick vi ifrån den kvalitativa analysmetoden som Fejes & 

Thornberg (2009) beskriver.  Utifrån detta förde vi en kontinuerlig diskussion kring materialet 

och intog ett kritiskt förhållningssätt. Kodningen blev därmed mer selektiv, dvs. att ur den 

stora textmassan framtogs poänger och kärnfulla formuleringar. Syftet med detta var att ta 

fram huvudmönster från ungdomarnas tankebanor.  Att finna likheter och olikheter dem 

emellan, samt att finna empiri som går att relatera till tidigare studier och befintliga teorier.  

Strävan var att gå från de manifesta innebörderna i datamaterialet till djupare tolkningar. Det 

material som kodats fram organiserades slutligen i olika kategorier och sammanställdes i form 

av en resultatdel. Därefter gjordes en analys utifrån studiens frågeställningar, varpå det vi 

bedömde som mest relevant presenterades i en analysdel. Slutligen förde vi en slutdiskussion 

kring det centrala vi ansåg kommit fram ur intervjuerna - och de slutsatser som kan dras 

utifrån frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

 

 4.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Överväganden gällande de etiska problem som kan uppstå, har funnits med under hela 

forskningsprocessen, från planering, till genomförandet av intervjuerna och presentationen av 

materialet. Vi har utgått ifrån det som Kalman och Lövgren (2012) beskriver om hur man som 

forskare bör förhålla sig etiskt. Det har funnits en reflektion kring eventuella risker, samt vad 

studien kan medföra för nytta. Gällande nyttan kan studien ge ökad kunskap om vad 

ungdomar idag drömmer om, samt vilka hinder de kan se i samhället när det gäller att 

förverkliga sina drömmar. Som nämnt tidigare är denna kunskap nödvändig för att kunna 

möta ungdomars behov och på så sätt stärka deras livskvalité. När det gäller risker var vår 

bedömning att dessa var låga i denna studie eftersom vi anser att ämnet är av ett slag som 

innebär liten risk att komma in på saker som skulle kunna vara känsliga att prata om för 



ungdomarna. Dock är inte detta ett argument gott nog för att som forskare frånhända sig det 

forskningsetiska ansvaret. Ibland kan nämligen situationer uppstå som inte går att förutse, 

vilket gör att alla studier kräver en etisk medveten reflektion ifrån forskarens sida. Intervjuer 

med syfte att prata om ett ämne kan också komma att beröra andra ämnen. I denna studie var 

syftet att prata om framtidsdrömmar, vilket är sammanvävt med en mängd olika områden som 

kan komma upp i intervjun. För att undvika att beröra andra ämnen som inte rör syftet i 

studien och som vi uppfattat som jobbiga för ungdomarna har vi valt att inte gå djupare på 

dessa frågor i intervjuerna. Vi har dock upplevt de  positiva aspekterna med dessa intervjuer, 

då det även finns fördelar med att få berätta om sina tankar och drömmar för någon som 

verkligen lyssnar och är engagerad.  

 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra grundläggande huvudkrav inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  Gällande informationskravet fick intervjupersonerna vid rekryteringen 

ta del av information om studiens syfte, samt deras rättigheter kring medverkan i ett 

informationsbrev (Se bilaga 2). Vid intervjutillfället förtydligades denna information muntligt. 

I samband med detta fick deltagarna även möjlighet att ställa eventuella frågor kring studien. 

När det gäller samtycke i kvalitativa studier, innefattar oftast det att forskningspersonerna 

accepterar att delta i studien.  I informationsbrevet, som intervjupersonerna fick ta del av vid 

rekryteringen, behandlades även information om samtycke i studien, som vi även påminde om 

under själva intervjutillfället. Där har det framgått att deltagandet är frivilligt och att det när 

som helst är möjligt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet har varit en viktig del i 

studien för att skydda de ungdomar som valt att delta från att bli uthängda vid presentationen 

av forskningens resultat. De åtgärder som vidtagits för att inte röja ungdomarnas identitet är 

att deras namn är fingerade i det presenterade resultatet. Vi har även förvarat samtliga 

uppgifter om intervjupersoner och det inspelade materialet i säkerhet, där endast vi som 

forskare har möjlighet att ta del av detta. Dessa åtgärder har de intervjuade fått information 

om, innan och efter intervjun. Nyttjandekravet är en annan viktigt del i forskningsetiken som 

vi lagt vikt på. Det handlar om att informera deltagarna i studien om hur materialet kommer 

användas så att personerna kan känna sig säkra på att det som framkommer enbart kommer 

användas till forskningsändamål (Kalman & Lövgren, 2012). Vid presentation av 

intervjumaterialet har också etiska övervägningar gjorts kring hur intervjupersonerna 

framställs.  

  

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet  

 

Den naturvetenskapliga kunskapen ställer krav på generaliserbarhet. Enligt det humanistiska 

perspektivet däremot, är varje enskild situation – och person unik. Hur en kvalitativ 

intervjumetod tar sig i uttryck, är alltså beroende av kontexten och intervjupersonen. Därav är 

det omöjligt för andra forskare att upprepa våra intervjuer med exakt samma procedur. Denna 

studien syftar alltså inte att vara statistiskt generaliserbar, eftersom den är av kvalitativ 

karaktär. Dock är det ändå troligt att olika intervjuare kommer få likartade intervjuer om vår 

intervjuguide efterföljs. Därför kan en, vad Kvale (2009)  kallar för analytisk generalisering 

göras, då alla dessa ungdomar studeras utifrån samma gemensamma kulturella kontext. Man 



kan nämligen anta att ungdomarnas övergripande tankar och resonemang därmed ger uttryck 

för en slags universalitet. Det är detta som kan generaliseras på ett teoretiskt plan utifrån 

bland annat de sociologiska teorierna om kulturell friställning - och det senmoderna 

samhället. Denna studie har därför en spridning bland ungdomarna vad gäller kön och val av 

gymnasieinriktning, i syfte att möjliggöra den analytiska generaliserbarheten (Kvale, 2009). 

 

Ungdomarnas tankar kan alltså till viss del spegla hur ungdomar i Sverige tänker kring 

framtiden. Dock är vi ändå medvetna om att det finns en risk i att det är en viss typ av 

ungdomar som väljer att ställa upp i dessa intervjuer. Det finns en risk i att de ungdomar som 

har tydliga tankar kring framtiden hellre har en vilja att delta, än de ungdomar som kanske 

känner en större stress eller oro kring framtiden och som kanske upplever att de inte har några 

tydliga planer. 

 

Som kvalitativ forskare är det som tidigare nämnts, viktigt att få en god relation till 

intervjupersonerna, vilket har varit i fokus i denna studie. Intervjutekniken har också noggrant 

setts över för att få så hög tillförlitlighet som möjligt. Att genomföra provintervjuer, var ett 

sätt att styrka intervjutekniken då det gav indikationer på att frågorna uppfattats som tänkt av 

intervjupersonerna. Att svaren alltså kan motsvara det som studien syftar att undersöka För att 

säkra tillförlitligheten, har även intervjuerna bandats och transkriberats noggrant.  Något annat 

som ökar studiens tillförlitlighet är det faktum att alla intervjuer - och analys har gjorts 

tillsammans av oss båda genom hela processen, samt att alla tolkningar som gjorts har 

teoretiskt stöd utifrån den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Det var ett 

syfte med att intervjumaterialet först tolkades var för sig, för att på så sätt försäkra sig om att 

tolkningarna inte drar åt olika håll. Hade detta varit fallet, skulle själva analysmetoden ha setts 

över (May, 2001).  

 

5. Resultat, analys och slutdiskussion 

De resultat som har kommit fram i denna studie bygger på de sju individuella intervjuer som 

har gjorts med gymnasiestuderande ungdomar i årskurs tre på tre olika gymnasieskolor i 

Umeå. Intervjuerna handlade om ungdomarnas tankar kring framtiden och hur de ser på 

förutsättningarna att förverkliga sina framtidsdrömmar. De ungdomar som har intervjuats går 

alla olika inriktningar; nätverksprogrammet, naturprogrammet, elprogrammet, 

handelsprogrammet, samhällsprogrammet och rörmokarprogrammet. Alla utom en trivs bra 

med sitt val av inriktning. Majoriteten av ungdomar ger uttryck för att vara ambitiösa och har 

en seriös inställning till skolprestationer, där fokus ligger på att få bra betyg. 

Studiens resultat presenteras utifrån huvudrubrikerna Framtidsdrömmar och Förutsättningar 

för att förverkliga drömmar, där alla sju ungdomars tankar kring drömmar och förutsättningar 

har delats in under olika teman. Resultatet presenteras varvat med citat och referat, där 

namnen på alla deltagare är fingerade. 

 

 



5.1 Framtidsdrömmar 

Under denna rubrik sammanställs resultatet av ungdomarnas tankar kring framtiden. 

Resultatet baseras på frågeställningarna: Vilka tankar har ungdomarna kring sin framtid? Hur 

ser deras framtidsdrömmar ut?  

Alla utom en ungdom lägger stor vikt vid att ha framtidsdrömmar. Det centrala i 

resonemanget är att man måste ha något att sträva mot, för annars finns en risk att bli passiv 

och stressad. Tre av ungdomarna anser att det är viktigt att sätta upp delmål för sig själv i 

strävan att uppfylla sina drömmar. Nedan beskriver Sofia vikten av att drömmar och 

målsättningar;  

 

”Jag tror att det är svårt att ha en drivande kraft om man inte har ett, man måste 

ju ha ett delmål givetvis, men om man inte har ett stor mål som man verkligen vill, 

då är det mycket lättare att pusha sig själv å jamen plugga hårt” 

 

Petter beskriver hur han tror att det skulle vara om han inte hade några framtidsdrömmar;  

“ Jag skulle tro att jag skulle bli någon såhär bitter och arg gammal gubbe, eller 

nånting. Man måste ju ha nån form utav dröm, man måste ju vilja uppnå nånting 

för annars står ju som livet stilla”. 

 

När det gäller den viktigaste drömmen för framtiden, skiljer sig ungdomarnas tankar åt. Dock 

finns det gemensamma nämnare, såsom att jobbet är viktigt och att resa och uppleva världen. 

Endast en av de intervjuade ansåg att familjebildning är det allra viktigaste. 

 

Den närmaste tiden efter gymnasiet 

Samtliga ungdomarna planerar att jobba efter gymnasiet. Majoriteten har inte speciellt höga 

krav på dessa jobb. Många har givit exempel på att det skulle kunna vara ett jobb på en 

mataffär. Det blir som ett första steg till något mer, där fokus ligger på att tjäna pengar för att 

kunna ta sig vidare till nästa steg. Detta nästa steg har ungdomarna framförallt beskrivit som 

resande, flytta hemifrån och studera folkhögskola. Majoriteten av ungdomarna planerar att 

vidareutbilda sig inom de närmaste två åren efter gymnasiet.   

Arbete och utbildning 

När det gäller ungdomarnas drömjobb, så skiljer sig dessa åt. Däremot finns likheter när det 

gäller tankarna bakom det valet. Majoriteten av ungdomarna vill ha ett jobb där de kan hjälpa 

människor på ett eller annat sätt. Anton beskriver hur han vill hjälpa och påverka människor 

att må bättre genom musiken: 

”Jag tycker det vore viktigt ändå, för jag har ju mina framtidsvisioner å det 

behöver man ju förebilder för att liksom å ta tag i nåt, för att om man har en tuff 

uppväxt så då tror jag att man släpper lite alltså man orkar inte ta tag i 

sake…man struntar i skolan för varför ska jag bry mig om det om jag har haft en 



tuff uppväxt liksom…så det är väl mer motiveringen av musiken som jag skulle 

vilja…inte att bli den här kända superstjärnan liksom” 

Något annat som är framträdande när det gäller vad som är centralt i val av arbete är att få 

känna sig självständig och att arbetet är flexibelt. Tankarna går också kring att jobbet ska vara 

roligt och intresseväckande. Ingen av ungdomar har tydliga förebilder när gäller karriärsval. 

Däremot nämns vissa när det gäller livsinställning. Två av ungdomarna nämner att de har fått 

inspiration ifrån media. 

Familj och relationer 

Gemensamt för alla ungdomarna var att de på längre sikt vill ha familj även om det för de 

flesta inte är något som de riktigt tänker på eller drömmer om i nuläget. Endast en av 

ungdomarna uppgav familjebildning som den viktigaste drömmen inför framtiden. Samtliga 

ungdomar vill ha familj när de är i åldern 25-30. Alla ungdomar vill ha en familj som de 

beskriver som halvstor, vilket innebär att den ska bestå av en partner och två-tre barn. 

Ungdomarna nämner att det är viktigt att ha uppnått vissa saker innan familjebildandet. 

Vincent pratar om att ha en stabil grund och vara självständig:  

”Ja först vill jag ju se till så att jag klarar mig å sen får man väl se till å, jamen 

om man vill skaffa familj efter det så.. jag vill ju stå stadigt innan jag börjar tänka 

på det” 

 

Bostad och fritid 

Gemensamt för alla ungdomarna är att det är centralt att flytta hemifrån och bli självständig. 

När de flesta tänker på bostad, så är det första boendet efter gymnasiet och då har de inte så 

höga krav, utan de tar det som finns tillgängligt. Majoriteten av ungdomarna vill längre fram 

bo i hus. Många av ungdomarna vill i framtiden gärna bo ungefär så om de bor nu. Malin är 

en av dem som inte planerat så mycket kring just boende men har ändå en tanke om vad hon 

drömmer om: 

”Det skulle vara ganska skönt att bo på, jag tror inte jag skulle vilja bo inne i 

liksom centrum i någon storstad utan det skulle vara skönt att ha lite mer nära till 

naturen och så också, det är jag ju som van vid där jag bor nu också.” 

De flesta av ungdomarna är öppna för att flytta ifrån Umeå, antingen på grund av arbete eller 

på grund av att få nya upplevelser. Petter beskriver sina tankar kring att flytta ifrån Umeå; 

”Jag har några idéer att flytta söderut längre fram men jag är inte helt säker, 

känns som att det blir ju lite jobbigt att hålla på å ja, lämna alla vänner och 

liknande och sen börja om på nytt. Man vet ju inte hur det blir där då men jag kan 

ju inte heller hålla på å tänka på det utan jag måste ju som fortsätta med livet å 

göra det jag vill göra, annars kommer jag ju sitta där som 40-åring och tänka 

fan” 

När det gäller fritid beskriver samtliga ungdomar de intressen de har idag och säger att 

drömmen är att kunna behålla dessa i framtiden. Men de är samtidigt väl medvetna om den 



tidsbrist som kan uppstå i samband med ett heltidsarbete, samt att det kan vara svårt att få det 

att gå ihop i samband med andra planer. Ett av Annas intressen är att rida och sköta sin häst. 

Hon beskriver att drömmen vore att i framtiden kunna kombinera detta med arbete och allt 

som väntar, men är kritisk till att få tiden att räcka till. 

”Alltså jag vill ju fortfarande hålla på med min häst men om jag flyttar till Umeå 

så kommer det bli, det blir ju väldigt många mil..varje dag..så det är väl det som 

är det största problemet om jag ska resa och allting, eller flytta till London eller 

vad som helst. Men alltså hitta bostad och allt sånt det tror jag kommer gå 

bra..och sen, det skulle vara om jag isåfall skulle köpa hästen..sen ta med den och 

ha den i Umeå, skulle va en möjlighet men det tar upp så mycket tid så jag tror 

inte att det kommer gå” 

 

På längre sikt 

När ungdomarna skulle föreställa sig sitt liv när de är 35 år, hade de flesta tydliga tankar om 

vad de ville ha uppnått under den tiden. Det centrala i ungdomarnas resonemang var att ha fått 

uppleva – och vågat prova på saker innan familjebildning. När det gäller mer specifikt vad 

man vill ha gjort, så är tankarna spridda. Tre av ungdomarna nämner vikten av att klara av 

utbildningen och de flesta vill skaffa sig ett jobb som de trivs med. Fyra av ungdomarna vill 

ha gjort någon form av resa.  Nedan kommer ett citat som är ett exempel på det centrala av 

huvuddragen kring hur ungdomarna vill se tillbaka på sitt liv ur ett längre perspektiv; 

”Sen så skulle jag nog hellre vilja ha saker som jag ångrar att jag gjort, än saker 

jag ångar att jag inte gjort” 

 

Ideal och förväntningar 

När det gäller funderingar kring vad samhället har för förväntningar gällande 

framtiddrömmar, var ungdomarnas upplevelser spridda. Två av ungdomarna kunde inte 

komma på något konkret. De centrala i ungdomarnas resonemang, är ändå att samhället 

formar stereotyper över vad som förväntas uppnås vid exempelvis en viss ålder. Detta är 

Moas beskrivning av de förväntningar hon upplever att samhället i stort har på ungdomar;  

”Det ska vara höga betyg och sen ska de få ett bra jobb och de ska tjäna mycket 

pengar och dom ska ha en familj och allt sånt där uppradat, men jag har inte så 

höga förväntningar på mig” 

Förväntningar som finns i samhället på unga är något som också Isabelle lyfter upp: 

 

 ”Jag skulle gärna vilja resa å såhära i framtiden å det tror jag verkligen är en 

grej asså som i samhället nu att som ung ska man liksom va berest å man ska ha 

besökt många olika platser. Man ska kunna olika språk å man ska ha jobb å ja, 

det är ganska höga krav liksom gällande utbildning å erfarenheter” 



 

Hon berättar vidare att det är svårt att veta vad hon egentligen vill utan att påverkas av 

förväntningarna från omgivningen. 

 

5.2 Förutsättningar för att förverkliga drömmar 

Under denna rubrik sammanställs resultatet av hur ungdomarna ser på sina förutsättningar att 

förverkliga sina drömmar, samt hur mycket kontroll de upplever i sina framtidsval. Resultatet 

baseras på frågeställningarna: Hur upplever de förutsättningarna för att förverkliga sina 

framtidsdrömmar? Hur mycket kontroll upplever de att de har i sina framtidsval? 

 

Valmöjligheter 

Att det idag finns mängder av valmöjligheter är något som majoriteten av ungdomarna har 

belyst på olika sätt. De flesta av ungdomarna betonar självständighetens betydelse, att man 

tvingas göra egna val. Redan vid val av gymnasieprogram säger de flesta att de från början 

inte var helt säkra på vad de ville och att det fanns många valmöjligheter. Malin pratar om 

hennes upplevelse av detta:  

”I samhället finns det ju väldigt mycket olika alternativ från alla olika håll och så, 

så att man ska liksom kunna gallra i den här djungeln av alternativ och vad man 

vill”. 

Att det finns mycket valmöjligheter är något som även Jonas lyfter upp  

”Jag har liksom svårt att bestämma mig för vad jag ska bli, allting drar ju olika 

och ibland kan det kännas bättre å bli polis å ibland författare eller 

musikskrivare. Jag har svårt å bestämma mig” 

Samtliga ungdomar talar om att drömmarna är föränderliga och att valmöjligheterna gör att 

det går att byta spår om man tröttnar eller vill göra något annat. Detta är något som Malin 

lyfter upp;  

”Eftersom det finns så mycket valmöjligheter också, så är det så svårt att veta vad 

man vill och det här som jag drömmer om nu, som läkare och sånna grejer, det är 

ju inte alls säkert att jag kommer känna samma sak längre fram, det vet man ju 

som inte. Det är ju jättebra att det går ju alltid att ändra sig” 

Upplevelse av kontroll - hinder och möjligheter 

När det gäller möjligheter och hinder talar ungdomarna i första hand om arbete, de har även 

haft en del tankar kring framtida bostad och fritid. Majoriteten av ungdomarna har 

inställningen att det är viktigt att inte ge upp när det gäller strävan efter drömjobbet. Detta är 

något som Sofia poängterar; 

 ” Jag känner att alla kan göra vad dom vill, asså om man lägger ner tid å arbete 

så går det ju” 



En av ungdomarna pratar om sin dröm att bli rappartist och nämner att internet ökar 

möjligheterna till det. Att lägga upp en musikvideo eller låt på youtube kan vara ett alternativ 

som ökar chanserna till viktiga kontakter. Fyra av ungdomarna har genomgått praktik under 

sin studietid, vilket de även uppgav som en faktor som ökade möjligheter när det gäller arbete 

efter gymnasietiden. En av ungdomarna uppgav att hon bor på en mindre ort utanför Umeå 

vilket hon upplevde ökade hennes möjligheter att få arbete. 

Samtidigt är samtliga ungdomar medvetna om de hinder som kan finnas på vägen och tar upp 

exempel på dessa. Majoriteten nämner att det idag finns få jobb på arbetsmarknaden, men 

uttalar ingen större oro inför det. Tack vare de många valmöjligheter som finns när det gäller 

utbildning och arbete, menar majoriteten av ungdomarna att en lösning om man inte får jobbet 

man söker är att byta bana. Jonas som pratar om att bli författare nämner att han i nuläget ser 

små möjligheter att förverkliga den drömmen.  Han nämner att ett hinder är att världen idag är 

så stor jämfört med förut i form av högre konkurrens:  

”Svårt att bli liksom välkänd jämfört med för tjugo trettio år sen..man ska ju ha 

sin egen stil, det är ju som svårt och inte få det som att det ser ut som att man 

kopierar andras ide liksom. Man måste sticka ut och komma på en unik ide” 

Ett av de hinder som ungdomarna kan se när det gäller arbete är ekonomiska hinder. När det 

handlar om att till exempelvis satsa på musiken då det behövs ett startkapital för att köpa in 

utrustning o.s.v. Två av ungdomarna nämner att utbildningen kan ses som ett hinder, dels när 

det gäller intagning men även att utbildningen kan vara krävande och att hindret kan vara att 

inte klara detta. Två av ungdomarna talar om att arbetet kan vara psykiskt krävande vilket gör 

att man måste vara stark och trygg i sig själv, hindret kan då vara att ungdomarna inte känner 

sig redo för det i nuläget. 

Ungdomarna beskriver att möjligheterna att kunna flytta till egen lägenhet är helt beroende av 

huruvida de får ett arbete. Om det löser sig med arbete så ser ingen av ungdomarna några 

större hinder i att kunna flytta hemifrån inom den närmsta tiden. Dock nämns några hinder 

som till exempelvis att det blir för dyrt eller att det kan vara svårt att få lägenhet. Lina menar 

att lösningen på detta kan vara att dela lägenhet med kompisar för att få billigare hyra och 

även försöka arbeta extra på helger för att tjäna extra pengar. 

På frågan hur mycket kontroll ungdomarna har när det gäller sina framtidsval, anser 

majoriteten att de har stor frihet i att välja. Det Isabelle och Malin nämner är något som har 

varit centralt i ungdomarnas tankar kring kontroll över val; 

 

Malin; ”Man har ganska mycket kontroll, det är det som är lite häftigt, men också 

läskigt nu när man går ut gymnasiet. Det känns som att man kan välja vad som 

helst” 

 

Isabelle;” Jag tror att man egentligen alltid kan påverka sina val, att man har 

liksom makt över att bestämma vad man vill”. 

 

 



Isabelle funderar vidare kring det svåra med att ha stor valfrihet; 

 

”Ibland kan det vara svårt också tycker jag, när man har liksom all frihet att välja 

vad man vill. Då är det ju jättesvårt å veta också vad det är man vill, för det 

ingenting som är förbjudet å såhär”. 

 

5.3 Analys 

Under denna rubrik sammanställs en analys över hur ungdomarna tänker kring sin framtid och 

hur de ser på sina förutsättningar att förverkliga sina framtidsdrömmar, samt hur mycket 

kontroll de upplever att de har i sina framtidsval. Analysen följer olika teman och 

tolkningarna är gjorda utifrån dessa frågeställningar: 

 

● Vilka tankar har ungdomarna kring sin framtid? Hur ser deras framtidsdrömmar ut? 

● Hur mycket kontroll upplever de att de har när det gäller framtidsval? 

● Hur upplever de sina förutsättningar att förverkliga framtidsdrömmar? 

 

Hur ungdomar tänker kring sin framtid, samt hur de ser på förutsättningar att förverkliga sina 

drömmar analyseras i relation till tidigare studier, de teoretiska utgångspunkterna om kulturell 

friställning och det senmoderna samhället. Ett annat användbart analysverktyg när det gäller 

ungdomarnas upplevelse av kontroll inför framtidsval är teorin locus of control.  

Framtidssyn 

Resultatet från intervjuerna tyder på att ungdomarna ser optimistiskt på sin framtid och att de 

har många olika drömmar. Deras inställning skiljer sig alltså inte från ungdomsstyrelsens 

studie 2007, som också visade att majoriteten av ungdomarna är optimistiska till framtiden. 

Ungdomars framtidsyn kan även kopplas till den australienska studien Dreams and 

expectations, 1999 som visade att unga som studerar generellt sett har en mer optimistisk syn 

på framtiden än de som inte studerar. 

  

Intervjuerna visar att ungdomarna anser att det är viktigt att ha framtidsdrömmar av olika 

anledningar. Att de betonar vikten av att ha något att sträva mot för att undvika att bli passiv, 

bekräftar det som den existentiella psykologin antyder, att människan alltid strävar framåt. 

Resultatet visar också på att ungdomarna anser att framtidsdrömmar är av stor betydelse för 

motivationen och att det är viktigt att sätta upp delmål på vägen tid. Dessa tankar stämmer 

överens med det som Karniol & Ross (1996) redogör för i sin studie, om att ett 

framtidsperspektiv kan motivera en människa att nå sina mål. Vidare visar resultatet att 

ungdomarna i denna studie har klara tankar kring sina framtidsdrömmar, men de säger 

samtidigt att ingenting egentligen är helt bestämt, att man alltid kan ändra sina val och 

drömmar. Detta resonemang liknar det Lalander & Johansson (2012) beskriver om det 

flexibla förhållningsättet till livet och synen på stabilitet. 

 



Enligt Socialstyrelsen (2009) pekar studier på att ungdomar i huvudsak oroar sig för tre saker: 

utbildningsprestationer, relationer och möjligheterna att få arbete. Detta stämmer delvis i 

denna studie då det centrala resonemanget i ungdomarnas framtidsdrömmar är att jobbet - och 

utbildning är viktigt, samt att resa och uppleva världen. Dock uttalar ungdomarna i dessa 

intervjuer ingen större oro kring detta. Vidare tyder också resultatet på ett resonemang som 

stämmer överens med vad ungdomarna i Ungdomsstyrelsens rapport, Ny tid, nya tankar (1998 

uttrycker, vad gäller vikten av arbete och att ha fått uppleva saker i form av resande innan 

familjebildning. Även att ungdomarna lägger stor vikt vid fritiden. 

 

Kulturell friställning; ökade valmöjligheter och identitetsskapande 

 

Något som i resultatet kan relateras till Ziehes (2003) teori om den kulturella friställningen, är 

det faktum att samtliga ungdomar upplever stora valmöjligheter inför framtiden och beskriver 

flera sätt att förhålla sig till det. Ett exempel på detta är de splittrade föreställningarna om 

drömjobb och ett annat exempel är att ungdomarna uttrycker en oro över att få tiden att gå 

ihop, att veta hur man ska prioritera bland alla valmöjligheter. 

Enligt Ziehe (2003) leder denna mängd valmöjligheter till att det blir svårare att fatta 

genomtänkta beslut, men öppnar även möjligheter som unga tidigare inte ens vågade drömma 

om. Ungdomarna i studien menade att dessa valmöjligheter gör att det är svårt att bestämma 

sig. Resonemanget tyder också på att det inte finns någon tydlig styrning när det gäller vad 

som är rätt eller fel val. De flesta av ungdomarna kan exempelvis inte nämna någon specifik 

förebild vad gäller yrkesval. Det går också att koppla till den kulturella friställningen, som 

innebär att det idag i mindre utsträckning finns tydliga referensramar ifrån samhället att rätta 

sig efter. Detta hänger även ihop med det faktum att ungdomarna har givit uttryck för att ha 

splittrade planer som inte är helt bestämda. Vidare kan detta också förstås utifrån det som 

Ziehe skriver om att ungdomar idag inte har sina liv utstakade i ett traditionellt 

livsstilsmönster i samma utsträckning som förut. Dock beskriver ungdomarna att de upplever 

vissa förväntningar från samhället när det exempelvis gäller ålder för familjebildning och från 

arbetsgivare i form av att man ska ha gjort många saker.   

Majoriteten av ungdomarna ger ändå uttryck för en strävan efter självständighet i sina val 

inför framtiden, då ingen exempelvis uppgav föräldrar som förebilder när det gäller val av 

yrke. Detta kan kopplas och förstås ur ett psykologiskt perspektiv, med teorin locus of control, 

där individer med hög grad av inre kontroll i större utsträckning vägleder sig själva. Denna 

mentalitet kan även förstås utifrån vad Ziehe (2003) beskriver om dagens ungdomars 

pågående identitetsprojekt, där endast individen själv står som ansvarig för sin utveckling. Ett 

exempel på detta i denna studie, är ungdomarnas vilja till självförverkligande. Det kan tolkas 

utifrån hur ungdomarna beskriver kravet om att arbetet ska vara intresseväckande. 

Ziehe menar alltså att den kulturella friställningen öppnar upp för en slags utvidgning av det 

man önskar, drömmer och längtar efter. Dock kan baksidan av allt detta vara att det finns en 

risk för enorm besvikelse då det enligt honom finns en begränsad möjlighet för att kunna 

förverkliga alla dessa drömmar och förväntningar. Begränsningen kan vara att drömmarna 

inte är realistiska utifrån tidsmässiga skäl och samhällsvillkor. De flesta av ungdomarna i 



studien hade stora drömmar, men det fanns även en medvetenhet om den besvikelse som kan 

uppstå om dessa inte uppnås och de betonade därmed vikten av att ha delmål. För att förstå de 

risker vid eventuella misslyckanden som Ziehe nämner, kan det vara relevant att koppla till 

locus of control, det vill säga undersöka var individen lägger ansvaret i sina handlingar. 

Majoriteten av ungdomarna i denna studie uppfattas som tidigare vi tidigare nämnt,  ha en hög 

inre kontroll, det vill säga att de lägger det största ansvaret när det gäller att uppnå drömmar 

hos sig själv snarare än hos omgivningen eller samhället. En sådan inställning kan bidra till en 

större besvikelse vid ett misslyckande eftersom den innebär att ungdomarna i stor grad 

klandrar sig själv och sin egen förmåga att lyckas. 

I alla dessa valmöjligheter som ungdomarna står inför som kan skapa förvirring, nämns även 

de många fördelar de kan bidrar till. Flera av ungdomarna talar om att det alltid finns en 

möjlighet att ändra sig och göra nya val, vilket kan vara en nödvändig och lugnande 

inställning i den tidigare nämnda förvirringen. Att omformulera drömmar och mål i livet är 

något som kan förstås utifrån Ziehes (2003) begrepp görbarhet, som innebär att individen i 

dagens samhälle har större möjlighet att skapa - och omskapa sin livsvärld.  

Ett annat exempel på den förvirring som uttrycks när det gäller att göra rätt val, är 

funderingarna kring möjligheterna att flytta ifrån Umeå. Där gav nämligen några av 

ungdomarna uttryck för en ambivalens i valet om att stanna kvar i den sociala tryggheten eller 

flytta för att uppleva allt det som finns därute. 

 

Globalisering; medial påverkan och resande 

Att samhället har blivit mer globalt är något som beskrivs i Giddens (1996) teori om det 

moderna samhället. De ökade möjligheterna att resa är en konsekvens av globaliseringen och 

det kan kopplas till att drömmen om att resa, något som nämns av de flesta av ungdomarna i 

denna undersökning. En av ungdomarna beskriver att det idag är en trend att resa, mycket på 

grund av påverkan ifrån media. Det kan tolkas utifrån hur Giddens beskriver att den mediala 

styrningen sätter upp olika samhällsideal, att vi uppmuntras att drömma och identifiera oss 

med fenomen som egentligen ligger långt borta från den egna miljön. Att två av ungdomarna 

fått inspiration ifrån media vad gäller yrkesval, är också ett exempel på den mediala påverkan. 

Ett annat tecken på den globala rörligheten, är det faktum att flera av ungdomarna i studien 

hade som mål att arbeta utomlands. Detta kan tolkas som att ungdomar idag ser fler 

möjligheter i att söka arbete utomlands. I denna studie var dock detta mål mer en önskan om 

äventyr och utmaning, snarare än att öka sina möjligheter att få ett arbete. Detta kan vidare 

förstås utifrån det faktum att dagens ungdom är mer rörliga, att de ser världen som arena 

snarare än den begränsade närmiljön. Ungdomars reseprojekt handlar främst om frihet, 

individuella erfarenheter och upplevelser, intensitet och att få kickar. Dessa avsikter ingår i en 

strävan efter att bli någon, göra karriär och förankra sig själv i tillvaron (Lalander & 

Johansson, 2012). 

 



Hinder och möjligheter 

Resultatet visar att ungdomarna har en medvetenhet om både de hinder - och möjligheter som 

finns när det gäller att förverklig sina drömmar. Att ha denna typ av kritiska och analytiska 

tankesätt påverkar enligt Lindgren (1988) hur vi upplever möjligheterna inför framtiden.   

Majoriteten av ungdomarna är positivt inställda till möjligheterna att få ett jobb och samtliga 

planerar att vidareutbilda sig, vilket bekräftar ungdomsstyrelsens rapport, Unga med attityd, 

från år 2007 som visar att ungdomar idag har höga utbildningsambitioner. Förklaringen till 

detta enligt Ungdomsstyrelsen är att ungdomar idag har goda insikter om det ökade 

kunskapsbehovet inom det framtida arbetslivet. Ungdomarnas resonemang i denna studie 

handlar om att gå en utbildning för att erhålla önskat yrke, eller uppgradera sig yrkesmässigt. 

Även de som går de yrkesförberedande programmen pratade om att bygga på sin utbildning 

längre fram i framtiden. Denna ambition skulle kunna förstås utifrån socialstyrelsens rapport 

(2009) som beskriver ungdomars medvetenhet om den ökade konkurrensen på 

arbetsmarknaden. Detta beror dels på att kvalifikationskravet har ökat och att det idag oftast 

krävs en gedigen utbildning för att få det arbete man vill ha. Rapporten visar nämligen att 

ungdomar idag har sämre möjligheter att få ett heltidsarbete jämfört med för 20 år sedan, 

vilket bland annat kan leda till att unga väljer att studera trots att de egentligen skulle vilja 

arbeta. Resultatet från intervjuerna ger intrycket av att ungdomarna är medvetna om hur 

arbetsmarknaden ser ut idag och flera nämner den höga konkurrensen om jobb som något som 

skulle kunna vara ett hinder.  

Ungdomsstyrelsens studie, Ny tid, nya tankar, från 1998 visar att etableringsåldern för att 

träda in i vuxenlivet har förlängts på grund av senare etablering på bostadsmarknaden. 

Ungdomarna i vår studie visar däremot ambitioner på att bli självständiga så fort som möjligt 

och ser positivt på sina förutsättningar att få bostad. De för ett utförligt resonemang kring att 

som första steg skaffa ett jobb, för att därigenom få möjlighet att flytta hemifrån. Utifrån deras 

planer inför den närmsta tiden, kan vi anta att deras förutsättningar därmed kan ses som mer 

positiva i jämförelse med vad rapporten från ungdomsstyrelsen år 2007 fann. Den menar att 

ungdomar på grund av senare etablering antogs få dåliga förutsättningar vad gäller välfärd och 

inflytande i samhället.  

När det gäller förutsättningar att få arbete och bostad, såg ungdomarna kontaktnät som en 

möjlighet på vägen mot arbete och egen bostad. Fyra av ungdomarna hade under sin 

utbildning haft praktik, vilket enligt dem bidrog till en trygghet efter gymnasiet. Vissa 

nämnde också internet som en möjlighet, genom att det ökar chanserna till nya kontakter, 

vilka kan vara viktiga när det till exempelvis gäller att etablera sig karriärmässigt. Om man 

exempelvis vill marknadsföra sig själv som en av ungdomarna var inne på när det gäller att bli 

musiker, kan internet vara ett hjälpmedel. Detta är återigen ett exempel på den medialisering 

som Giddens (1996) beskriver.   

I samtliga intervjuer beskrevs den egna viljan som ett viktigt redskap för att möjliggöra 

framtidsdrömmar och att nå uppsatta mål. Tron på viljan kan kopplas till det senmodernas 

samhällets individualisering, som enligt Socialstyrelsens rapport (2009) har ökat bland dagens 

ungdomar. Att ungdomarna i studien ser viljan och tron på sig själv som viktiga faktorer till 

ökade möjligheterna kan även kopplas till den tidigare nämnda teorin locus of control. Utifrån 



detta kan vi tolka att ungdomarna i studien generellt sett upplever en inre kontroll, att de är de 

själva som styr vad som händer i framtiden snarare än att detta beror på yttre omständigheter 

eller tur. När det gäller upplevd kontroll hänger detta ihop med synen på framtiden. Samtliga 

ungdomar i studien gav intryck av att ha en positiv syn på framtiden och ansåg att de hade en 

stor kontroll. 

 

5.3 Slutdiskussion 

Intervjumaterialet har i denna studie blivit omfattande eftersom samtliga ungdomar gav 

utförliga svar, vilket vi tror beror på vår strävan att skapa en god stämning under 

intervjutillfället. Det visade sig också att precis som förväntat, gav ungdomarna intrycket av 

att vara positiva till att berätta om sina framtidsdrömmar.  

De slutsatser som kan dras utifrån resultat och analys är att majoriteten av ungdomarna har en 

positiv framtidssyn och många drömmar. Även om de flesta gav uttryck för att ha 

genomtänkta framtidsplaner, var det ändå delar i samtalet som visade på det motsatta. Många 

av ungdomarna nämnde att ingenting av framtidsplanerna är ristade i sten, utan att det är 

mycket möjligt att planerna ändras. Samtliga ungdomar gav intryck av att känna mer eller 

mindre ovisshet inför framtiden och menade att det aldrig riktigt går att veta vad som händer, 

både när det gäller drömmar kring arbete eller framtida relationer. 

Både Giddens (1996) och Ziehe (2003) beskriver den kulturella mentalitet som råder i det 

västerländska samhället idag. I analysdelen finns många exempel på hur det som beskrivs i 

dessa teorier har genomsyrat intervjuerna. Framförallt vad gäller de ökade valmöjligheterna, 

att identitetskapandet är i fokus, samt det faktum att media idag influerar samhället på olika 

sätt.  

Enligt Ziehe (2003) har vi alltså idag inte samma typer av tydliga normer från exempelvis 

kyrkan, vilket som sagt stämmer överens med ungdomarnas resonemang kring att det inte 

finns några tydliga styrningar. Det finns ändå tecken på att styrningar fortfarande finns kvar, 

men att de istället har förskjutits - och förändrats. Frågan vi ställer oss är vart dessa styrningar 

finns idag? Media skulle kunna vara ett exempel på den nya styrningen, vilket många exempel 

i resultatet pekar på.  

Ett framträdande dilemma för ungdomarna  i studien har varit att sticka ut eller inte sticka ut? 

Det finns enligt ungdomarna förväntningar på unga idag att vara beresta, erfarna och att hittat 

sin egen väg. Det har även framkommit av intervjuerna att det är viktigt att följa en viss mall 

när det gäller val inför framtiden, vilket talar för att det är viktigt att inte sticka ut. Med andra 

ord att förhålla sig till de rådande normerna i samhället och som ungdomarna själva beskriver: 

“inte vara för långt ifrån gruppen”. Att passa in i denna mall när det gäller framtidsval kan 

exempelvis vara att ha ett arbete eller förväntningar att vid en viss ålder bilda familj. Samtliga 

ungdomar nämnde att en passande ålder för att bilda familj var mellan 25-30, vilket kan tyda 

på att hur de tänker och planerar kring framtiden kan styras av vissa stereotyper som finns i 

samhället. 

När det gäller att sticka ut, betonar många av ungdomarna vikten av att bli något. Att 

samhällets förväntningar ligger till grund för denna strävan, är något som är underförstått i 



intervjuerna, även om detta inte alltid uttryckligen nämns av ungdomarna. När det gäller den 

ökade konkurrensen på arbetsmarknaden, har nämligen ungdomarna uttryckt att det är viktigt 

att sticka ut och vara unik för att öka sina chanser till arbete. Denna mentalitet skulle kunna 

förstås utifrån det som har nämnts tidigare gällande Ziehes(2003) teorier om 

identitetskapande. För att förverkliga sina drömmar, måste individen förhålla sig till det 

skenande samhälle som Giddens(1996) beskriver. Ett samhälle där förväntningar och trender 

är föränderliga. Vi menar att nå framgång i det moderna samhället kan ske snabbt om man 

råkar vara på rätt ställe vid rätt tillfälle, men att behålla denna framgång kan däremot vara mer 

problematiskt. Med andra ord kan man bli känd över en dag och bortglömd över en natt. Hur 

många kommer till exempel ihåg idolvinnaren 2007? 

Som individ är det viktigt att vara anpassningsbar för att hänga med i dessa svängar. 

Anpassningsbar i from av att förhålla sig till de samhälleliga normer som för tillfället råder, 

men samtidigt inte försvinna som en i mängden. Detta handlar om att ständigt komma på 

unika idéer som sticker ut ifrån det allmänna. Det handlar alltså om att idag ha en hårfin 

balans och ständigt vara beredd på att omkonstruera sig för att få hänga med i svängarna. För 

att hålla sig kvar och som ungdomarna uttrycker det “bli något”. 

Något annat som har varit framträdande i ungdomarnas beskrivningar, är som sagt alla de 

valmöjligheter som finns och den förvirring som uppstår när det kommer till att välja rätt Vårt 

intryck är att ungdomarna i studien ger uttryck för att inte vara speciellt stressade över alla 

dessa valmöjligheter, men att det finns en viss förvirring när det gäller att välja rätt val. Vi 

menar att en lösning kan då vara att minska omfattningen av dessa val genom inställningen att 

det alltid går att ändra sig, precis som ungdomarna har uttryckt i intervjuerna. Ungdomarnas 

strävan efter att vara självständiga lyser igenom i resonemanget kring deras val. Att känna att 

all kontroll ligger på individen själv kan som en av ungdomarna beskriver vara “ lite häftigt, 

men också läskigt”. Det som beskrivs som läskigt tror vi kan innebära en viss ångest, att allt 

ansvar läggs på individen i att fatta beslut i det individualiserade samhälle som Ziehe (2003) 

beskriver.   

Ungdomarna har på olika sätt givit uttryck för en strävan efter att alltid ha en trygg punkt i 

form av exempelvis fast jobb eller att ha tillgång till den sociala tryggheten, vilket enligt oss 

skulle kunna ses som ett sätt att hantera den stress som kan uppstå i alla valmöjligheter. I 

intervjuerna har vi alltså sett en viss tendens om en önskan att erhålla ett tryggt och stabilt liv, 

snarare än att exempelvis resa och söka utmaningar. Dock har vi ändå märkt att de flesta 

ungdomar har en strävan efter att uppleva så mycket som möjligt, att försöka ta vara på alla 

valmöjligheter. Vi kan själva relatera till den ambivalens som råder i denna ålder, vilken 

handlar om en vilja att uppleva mycket, men också innebär en motvilja att lämna den trygghet 

som bardomen har inneburit.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att med stöd i vårt resultat, att ungdomarna i studien har en 

hoppfull bild av sin framtid där de generellt sett känner att de har kontroll över sina val och 

drömmar. Detta talar för att de upplever goda förutsättningarna att förverkliga sina 

framtidsdrömmar, samtidigt som de visar att de är väl medvetna om den tuffa 

arbetsmarknaden och de hinder som finns. Vi frågar oss om det kan vara så att ungdomar 



skapar överlevnadsstrategier genom denna hoppfullhet för att undvika eventuell stress inför 

framtiden? Eller om det snarare kan vara så att en positiv inställning är något som finns 

naturligt under ungdomstiden?   

Vårt spontana svar på detta kan vara att ungdomarnas positiva inställning kan förklaras utifrån 

det faktum att mycket av det de pratar om fortfarande ligger långt framåt i tiden, samtidigt 

som de fortfarande befinner sig inom “skolans trygga väggar”.  De kan därför inte vara helt 

medvetna om de villkor som finns framåt i tiden. Vi kan själva relatera till denna tid som 

består av mycket ovisshet eftersom det är steget däremellan, från ungdomstiden in i 

vuxenvärlden.  

Enligt vår uppfattning är en positiv inställning en viktig grund inför framtida val, vilket talar 

för att ungdomarna i denna studie har goda möjligheter att förverkliga sina drömmar. Den 

hoppfullhet som ungdomarna visar, önskar vi att de alltid ska bära med sig trots eventuella 

motgångar. Slutligen vill vi säga att vi upplevde att framtidsdrömmar är ett positivt ämne att 

diskutera. Vi tror att det är viktigt att reflektera över vad man vill och vilka drömmar man har 

eftersom detta kan skapa en motivation och en meningsfullhet.  

 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Att forska om ungas framtidsdrömmar har visat sig vara ett omfattande område, där det finns 

många olika aspekter att studera. Med tanke på att vi idag inte längre har samma specifika 

styrningar vid framtidsval, vore det intressant att undersöka vilka faktorer som ligger bakom 

hur ungdomar idag tänker kring sin framtid. En annan intressant fråga som har kommit upp 

under denna forskningsprocess är när det gäller ungas upplevelse av deras individuella 

förutsättningar att nå drömmar och mål. En fråga som därmed kan ställas är vilka faktorer 

som påverkar en individs upplevelse av att tro på sig själv och sina förutsättningar. 
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Bilaga 1              

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor/Nutidsfrågor 

Hur bor du? 

Vilket program går du nu? 

Vad fick dig att välja det? 

Hur trivs du? 

Vad gör du annars när du inte är i skolan? 

Vad är viktigt för dig just nu? 

Vad gör du den närmaste tiden efter gymnasiet? (Tänk dig två år framåt) 

Övergripande framtidsfrågor 

Om du tänker på de drömmar du har inför framtiden och du bara fick välja den viktigaste, 

vilken skulle det vara?  

Hur ser du på möjligheten att nå dit? 

Varför är den viktigast? 

Arbete och utbildning 

Hur ser ditt drömjobb ut? 

Hur kommer det sig tror du, att du väljer ett sådant jobb? 

Hur ser du på dina möjligheter att nå dit? 

Kan du se några hinder? 

Hur tänker du kring utbildning? 

Vilka förebilder har du när det gäller arbete och utbildning? (förälder, syskon, en kompis etc) 

Familj, relationer och fritid 

Vad har du för drömmar när det gäller familj och relationer? 



I vilken ålder tror du att du är i denna framtida dröm? 

Hur ser dina framtidsdrömmar ut kring din bostad och din fritid?  

Hur ser du på dina möjligheter att skapa dig denna tillvaro? 

Kan du se några hinder? 

Avrundande frågor 

Tänk dig att du är 35 år: Hur ser ditt liv ut? Vad vill du ha uppnått? 

Vilken betydelse har dina framtidsdrömmar för dig? 

Hur tror du att du påverkas om du inte har några framtidsdrömmar? 

Finns det några krav/förväntningar från samhället och omgivningen när det gäller val för 

framtiden? 

Hur mycket kontroll upplever du att du har när det gäller dina val för framtida? 

Om du nu bara ska visualisera helt fritt hur din drömframtid kommer se ut, om det nu inte 

fanns några som helst hinder för dig att förverkliga detta. Berätta, hur ser dit liv då ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 


