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1. Inledning 

 

 

Samhället förändras. På många ställen i världen håller nya sektorer på att ersätta den gamla 

produktionssektorn. Vi går mot en utveckling där service- och tjänstesektorn växer sig större, 

samtidigt som marknaden blir mer global. Det nya samhället bryter till viss del upp gamla 

traditioner och det här påverkar oss som människor.  

I det moderna samhället hittar vi olika sätt att forma oss själva och utifrån våra 

förutsättningar göra viktiga livsval. Den här uppsatsen handlar om ungdomar och unga vuxna 

som har valt att engagera sig i progressiva ungdomsförbund. Samtidigt som de kämpar för att 

förändra samhället arbetar de för att vara en öppen och välkomnande rörelse. Kan man ha 

Dr.Martens på mötena? Är arbetarklassen bara män med blåställ? Hur mycket måste man 

kunna för att engagera sig? 

Den här uppsatsen handlar om hur de formar sin identitet och sitt liv utifrån sitt 

engagemang. I gemenskapen med andra arbetar de för att förändra samhället men kanske 

också sig själva. De har utifrån sina idéer valt att engagera sig med en hel rad av människor, 

alla med sina egna livshistorier och personligheter. De enas kring tankar om allas människors 

lika rätt, kring jämlikhet och jämställdhet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera identitetsskapande bland ungdomar 

organiserade i progressiva ungdomsförbund i Umeå. Vilken roll har klass i skapandet av en 

identitet? Hur påverkar gruppen och engagemanget identitetsskapandet? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Jag har valt att endast beskriva och analysera identitetsskapande hos ungdomar som är 

engagerade i progressiva ungdomsförbund. I en större studie hade det varit intressant att 

undersöka en bredare grupp av människor, personer som är engagerade i både högerförbund 

och partipolitiskt obundna organisationer. 
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1.4 Intervju och material 

 

Mitt material består av sex stycken kvalitativa intervjuer med ungdomar eller unga vuxna som 

är engagerade i politiska ungdomsförbund i Umeå. Fokus har därmed inte legat på att få stor 

kvantitativ spridning på materialet. Genom att ha längre intervjuer har mitt fokus istället legat 

på att få ett innehållsrikt material (Öhlander 2011:30).  

De flesta av mina intervjuer är gjorda i kafémiljö och två av intervjuerna är gjorda i 

studierum på Umeå Universitet. Platserna valde jag medvetet för att hitta en miljö där mina 

informanter kunde känna sig avslappnade. De jag har intervjuat är mellan 16 och 23 år och alla 

studerar på antingen gymnasiet eller universitet. En av informanterna arbetar vid sidan om 

studierna. Alla informanter har blivit informerade om mitt syfte med uppsatsen och har också 

utlovats konfidentialitet (Pripp 2011:80f).  

Fem av mina sex informanter är uppvuxna i Umeå och en av dem har flyttat till staden för 

två år sedan. De har varit engagerade under olika lång tid. Någon har varit engagerad i över 

fem år, medan någon annan varit organiserad i mindre än ett år. Eftersom jag inte undersöker 

skillnader mellan de olika ungdomsförbunden spelade det inte någon roll vilket förbund som 

mina informanter var organiserade i. För att hitta personer att intervjua vände jag mig till de 

bekanta jag hade i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU), Ung Vänster, 

Revolutionär kommunistisk ungdom (RKU) och Unga Feminister. De tipsade i sin tur mig om 

personer jag kunde kontakta. Ingen från Unga feminister var beredda att ställa upp på en 

intervju. Jag valde mina informanter utifrån att de var insatta i frågor kring engagemang och 

organisering (Öhlander 2011:30).  

Av mina informanter är således två engagerade i SSU, två i Ung Vänster och två i RKU. En 

av intervjuerna är en gruppintervju där två av mina informanter deltog. Resterande 

informanter har jag intervjuat enskilt. Informanterna anger jag med andra namn än deras 

egna. Jag har utelämnat studieprogram för de informanter som studerar mindre program för 

att värna om individskyddskravet och informanternas anonymitet (Pripp 2011:80-83).  

 

Malin, 16 år – studerar samhällsvetenskap på gymnasium i Umeå 

Ida, 19 år – studerar på gymnasium i Umeå och arbetar vid sidan om studierna 

Tommy, 18 år – studerar samhällsvetenskap på gymnasium i Umeå 

Ralf, 18 år – studerar media på gymnasium i Umeå 

David, 23 år – studerar på Umeå Universitet 

Alexandra, 22 år – studerar på Umeå Universitet 
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Intervjuer är en av de vanligaste kulturanalytiska metoderna. Trots detta finns det en del 

svårigheter med intervjun som metod. I samspelet mellan mig som intervjuar och informanten 

skapas innehållet tillsammans. Jag som intervjuar påverkar både hur mina informanter svarar 

och hur jag tolkar svaren. Mina intervjuer pågick mellan 35 och 60 minuter. Samtalen har jag 

transkriberat näst intill ordagrant, förutom att jag har utelämnat vissa upprepningar.  

Fägerborg beskriver hur informantens medvetenhet om en ”osynlig publik” kan göra att 

svaren anpassas efter det. Exempelvis så anpassar informanten sina svar för de som kommer 

att lyssna på dem (2011:90). I inledningen av mitt arbete hade jag ett större fokus på klass som 

begrepp. Mina informanter blev därför informerade om att jag skulle skriva om deras 

engagemang med fokus på klassbegreppet och klassifikation. För att bekräfta mitt val av ämne 

svarade därför alla mina informanter att klass var en avgörande faktor till att de hade engagerat 

sig. Mina intentioner om att informera de jag intervjuade ledde därför till att jag påverkade 

deras svar. 

 

 

1.5 Reflexivitet 

 
Att vara reflexiv handlar om att fundera och förstå sin egen roll under uppsatsprocessen. Även 

om ett reflexivt förhållningsätt återfinns i hela min uppsats väljer jag här att beskriva några 

grundläggande reflektioner om min egen reflexiva process. Med tanke på att jag har en speciell 

anknytning till det berörda området ska jag kort beskriva mina tankar och funderingar kring 

detta. Enligt Ehn och Klein (2007) skapas materialet och resultatet i samspelet mellan forskare 

och informant. Verkligheten beskrivs utifrån mina egna tolkningar av den och detta gör också 

att jag är med och påverkar hur verkligheten ser ut. Under intervjuerna är jag således med och 

påverkar hur samtalet utformas men också hur jag själv tolkar svaren.  

Efter EU-valet 2009 valde jag själv att engagera mig i Vänsterpartiets ungdomsförbund 

Ung Vänster. Jag har sen dess haft poster i Ung Vänster Eskilstunas klubbstyrelse samt fortsatt 

mitt engagemang i Umeå. Dessa erfarenheter tar jag givetvis med mig när jag skriver om ungas 

engagemang i ungdomsförbunden. Jag har fått en insyn i det politiska arbetet som många 

andra inte har och kan därför hitta perspektiv som någon annan kanske missat. Samtidigt inser 

jag att detta påverkar mitt sätt att förstå, tolka och analysera mitt material. Mina informanter 

är inga personliga vänner, men eftersom vänsterkretsen i en stad som Umeå är begränsad 

känner jag igen flera av dem. Många av dem har jag träffat förut och de har troligtvis också en 

bild av hur jag är som person, ungefär var jag står ideologiskt och vad jag gör politiskt. Våra 

samtal kommer således att påverkas av detta och jag kommer oundvikligen att tolka mina 

informanters svar utifrån mina egna föreställningar.  
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 Att jag själv är med och påverkar materialet är något jag har tagit i beaktning under hela 

uppsatsen. När jag tydligt märkt att mina informanter har försökt bekräfta mina 

frågeställningar har jag valt att antingen förklara det i texten eller varit restriktiv i användandet 

av det berörda materialet. Samtidigt har mitt eget band till engagemanget gjort att jag kunnat 

ha väldigt öppna diskussioner om förbundens styrkor och svagheter. Jag har också uppfattat 

det som att mina informanter har kunnat vara väldigt öppna med vilka problem och 

svårigheter man möter som engagerad. Det har gjort att vi har kunnat ha väldigt öppna och 

inlevelsefyllda samtal om identitet, engagemang och politik. Min egen roll har på det sättet 

hjälpt mig att få ett stort och innehållsrikt material. 

 

 

1.6 Teori 

 

1.6.1 Senmodernitet 

En av Giddens huvudpoänger är att det personliga livet och individuella upplevelser inte är 

åtskilda från samhället. Hur vi hanterar och skapar vår identitet påverkar därför de sociala 

omständigheterna vi lever i, precis som omständigheterna omkring oss påverkar vårt 

personliga liv. Det kan tyckas svårt att begripa huruvida en personlig tragedi, en persons livsval 

och smak kan påverka samhället och dess strukturer. Det är trots allt genom dessa handlingar 

som vi rekonstruerar och legitimerar hur sociala och kulturella ramar sätts. På så sätt är vi i 

alla i allra högsta grad med och påverkar samhället och dess strukturer (Giddens 1999: 22). 

Det senmoderna samhället och senmoderniteten, som Giddens kallar det, tvingar oss till 

en mängd livsval. En process där vi ska förstå och reflektera över oss själva och våra val i livet. 

När det traditionella samhället på många sätt har slitits upp går vi in i en tid där vi ställs inför 

fler val. Det kan handla om att den traditionella familjen förändras och därmed också vår syn 

på familj och relationer. Arbetslivet har också förändrats och du ärver inte längre din 

yrkesbana i samma utsträckning som tidigare. Du ska istället leta dig fram mellan en mängd 

olika yrken för att hitta det som passar dig. Alla som funderar över dessa val har också vetskap 

om hur samhället ser ut och vilka val som leder åt vilket håll. Vår kunskap och förmåga att vara 

reflexiv kring sitt liv bidrar i sin tur till att konstruera det moderna samhället. Självidentiteten 

eller sökandet efter denne identitet gör att vi ställs inför dagliga beslut som påverkar vilken väg 

vi tar i livet (Giddens 1999:23f). Det som Giddens menar utmärker moderniteten är att det 

påverkar det sociala och personliga på ett djupare plan än tidigare. Förändringar sker snabbare 

än tidigare och våra beteendemönster påverkas på ett nytt sätt. 

Det senmoderna samhället präglas av en förändring av trygghetssystemen. När de 

traditionella familjebanden börjar luckras upp har samtidigt mer opersonliga 
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välfärdsinstitutioner tagit deras plats (Giddens 1999:45f). Ingen kan känna en fullständig tillit 

till alla dessa tekniska expertsystem. Det kan innebära att du till exempel inte har något 

förtroende för polisen och dess våldsmonopol. Samtidigt kan du ha förtroende för andra 

expertsystem tillhörande staten (Giddens 1999:32f). Detta lämnar individen mer utelämnad 

än i tidigare samhällen.  

Globaliseringen kopplar ihop sociala händelser på avstånd med lokala kontexter. Det finns 

en dialektisk koppling mellan det lokala och det globala. Självidentiteten och det globaliserade 

samhället är grunderna i det dialektiska förhållandet mellan det lokala och det globala. Det 

som skiljer sig under moderniteten är enligt Giddens att självet är ett reflexivt projekt. Som jag 

nämnde tidigare har dagens samhälle ställt individen för fler val än tidigare. Till skillnad från 

tidigare samhällen finns inte längre den gamla sortens trygghetssystem som den traditionella 

familjen och släktskapet. Istället står vi själva när vi gör våra livsval och formar vår identitet. 

Kanske har individualismen i väst lett till en utveckling där sökandet efter identitet har blivit 

mer framstående. Att jaget är ett reflexivt projekt är något jag har tagit fasta på i denna studie.  

 

1.6.2 Identitet 

För att förstå oss på samhället och andra människor vill vi gärna hitta förklaringar till hur och 

varför människor agerar på olika sätt. Genom att vi kategoriserar människor utifrån intressen, 

åsikter, stil och kön skapar vi den här logiken. Att försöka passa in i dessa stereotyper eller 

kategorier sker genom medvetna såväl som omedvetna handlingar. Vi vill kanske tillhöra en 

grupp, bära vissa kläder eller tycka på ett visst sätt. Allt detta formar vår identitet (Hammarén 

& Johansson 2009:9).  

Inom akademin finns det en mängd olika sätt att se på identitet. Jag använder mig av en 

kulturanalytisk syn (Ehn & Löfgren 2001) när jag tolkar och analyserar identitet. Inspiration 

hittar jag i den socialkonstruktionistiska definitionen som förklarar identitet som något där 

kollektivet står i centrum. Identiteten formas genom strukturer och förstås i samband med det 

kollektiva identitetsskapandet. Jag ansluter mig till tanken om att identitet är en sorts brygga 

mellan samhället och individen (Hammarén & Johansson 2009:29,41).  

Många forskare har intresserat sig för människans livsprojekt. På vilket sätt människor 

formar sig själv och sina liv utifrån till exempel kläder, åsikter, livsåskådning eller media är 

fascinerande. Hur vi formar våra liv och vår livsstil kan förklaras utifrån två extremer. 

Antingen kan vi se människors identitet som någonting oföränderligt och statiskt. Vi är en viss 

typ av människa på grund av till exempel vår materiella grund, vår uppväxt eller på grund av 

vår mänskliga essens. På andra sidan av diskussionen hittar vi de som menar att människan 

är den hon är eftersom hon lever i ett samhälle fullt av strukturer och förändringar. Identiteten 

blir då något som ständigt förändras och utvecklas. I olika sammanhang och på olika platser 

kan du ikläda dig olika identiteter och dessa förändras i takt med hur samhället och din 
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omgivning förändras. Den här uppsatsen skriver jag utifrån det senare, 

socialkonstruktivismens sätt att se på det. Människan skapar sin egen väg och sin egen 

identitet i samverkan med sociala och kulturella processer i samhället.  

Samhället, som jag beskriver tidigare, har förändrats och i och med det moderna samhället 

präglas vi som individer av att det finns stora valmöjligheter. Att ha en starkare materiell grund 

att stå på ger oss möjligheter att ägna tid åt våra livsval. I det globaliserade samhället har vi 

också fler val än vi har haft tidigare. Idag förväntas vi, även om valmöjligheten kanske är 

mindre än den verkar, välja vad vi vill sysselsätta oss med, hur vi vill klä oss och på vilket sätt 

vi ser oss själva. Vår självbild och våra val sker reflexivt. Vi är medvetna om våra val och vi är 

mer benägna att fundera kring vilka vi är och vilka vi vill vara. Detta sker samtidigt som mer 

traditionella värden och traditioner luckras upp (Johansson 2006: 202). Anthony Giddens 

(1991) menar att människor aktivt beskriver sina egna berättelser. Han talar om ett reflexivt 

identitetsprojekt. Människor vill välja sitt liv i form av sexualitet, arbete och så vidare men 

verkligheten motsvarar inte alltid förväntningarna. 

 

 

1.7 Tidigare forskning 

 

Det finns många som har skrivit om ungdomar och identitetsskapande. Tillsammans har det 

gett mig en mängd olika perspektiv på hur identitet skapas och hur det också är förknippat 

med det kollektiva.  

Ungdomar och identitet (2006) av Ann Frisén och Philip Hwang handlar om unga 

människors identitetsarbete. I likhet med min uppsats undersöker de hur ungdomar formar 

sin identitet samt fördjupar sig kring teorin kring identitet som begrepp. Boken behandlar 

identitet i förhållande till sexualitet, kroppen, livsåskådning, etnicitet och språk och har gett 

mig en bred bild av de faktorer som påverkar oss under vårt liv och vårt identitetsskapande.  

I Ungdom, kulturmöten, identitet (1998) av Nader Ahmadi beskrivs hur identitet och 

etnicitet förhåller sig till varandra. Precis som jag behandlar den hur ungdomar formar sin 

idenitet.  

Fanny Ambjörnsson har i boken I en klass för sig (2004) undersökt hur unga 

gymnasietjejer förhåller sig till frågor om klass, kön och sexualitet. Jag har särskilt reflekterat 

över de delar som i likhet med min uppsats berör den reflexiva självidentiteten och 

disidentifikation.  

Att bli respektabel (2000) av Beverly Skeggs är en bok om arbetarklasskvinnor i England. Hon 

beskriver hur vi förhåller oss till klass och identitet. Hon beskriver respektabilitet som 

grundläggande när vi diskuterar klasstillhörighet och definierar oss själva. 
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I avhandlingen Inte samma lika (2003)  av Åsa Andersson beskriver hon hur 

identitetsprocessen ser ut för flickor bosatta i en multietnisk stadsdel.  

Identitetsföreställningar (2003) av Petterson är en avhandling om identitet i 

servicesektorn. Hon skriver om hur roller och iscensättande av dessa roller hör ihop med ”den 

goda servicen” i en specifik bransch.  

 

 

1.8 Disposition 

 

För ungdomarna jag har intervjuat finns det en mängd olika faktorer som påverkar deras 

engagemang och identitetsskapande. Jag kommer att presentera mitt material tematiskt. Det 

andra kapitlet beskriver hur mina informanter formar sin identitet kring sitt engagemang och 

gemenskapen som skapas där. Jag fortsätter i kapitel tre att beskriva hur klass som 

identitetsmarkör påverkar mina informanter. Vänstern har traditionellt använt klass som det 

viktigaste politiska subjektet och jag beskriver där hur mina informanter brottas med att hitta 

sin egen klassidentitet. En stor del av identitetsskapande handlar om likhet och skillnad. 

Kapitel fyra handlar om hur vi genom liknande åsikter och tankar bygger en kollektiv identitet 

och mitt sista kapitel, kapitel fem, handlar om hur vår identitet formas genom att definiera vad 

vi inte är. Där diskuterar jag skillnadsskapande och stereotypisering av de andra. Jag avslutar 

uppsatsen med en avslutande diskussion och slutsatser.   
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2. Identitet genom organisering och 

engagemang 

 

 

Bland de större städerna i Sverige skiljer Umeå ut sig som ett starkt fäste för vänstern. 

Vänsterpartiet gick under det senaste valet om Moderaterna i antal röster och det finns flera 

aktiva ungdomsförbund på vänstersidan. Kanske är det arvet från hardcore- och straight edge-

rörelsen som spelar roll. En rörelse som präglades av motstånd mot makten och av 

vänstervärderingar. Mycket tyder i alla fall på att Umeå Universitets etablering i staden har 

befäst vänsterns starka status i Umeå. Detta har i sin tur inneburit att det finns ett flertal stora 

och aktiva ungdomsorganisationer på vänstersidan i Umeå. Socialdemokraternas SSU och 

Vänsterpartiets Ung Vänster syns aktivt i både media och stadsbilden i Umeå. Samtidigt har 

Allt åt alla, Revolutionär kommunistisk ungdom och andra socialistiska grupper en stark 

ställning i staden. Förbund som enligt egna utsagor kämpar för att minska klass- och 

könsorättvisor och som både nu och traditionellt arbetar för att nå ut till arbetarklassens unga.  

Tommy möter upp mig i kaféet på Bildmuseet i Umeå. Han har precis köpt en kaffe och en 

skinkmacka och slår sig ner för vår intervju om engagemang i ungdomsförbund. På hans t-

shirt står budskapet Free Joel, en kampanj för att frige den man som blivit dömd för att ha 

knivhuggit en nazist under en antirasistisk demonstration i Kärrtorp. Tommy är avslappnad 

och verkar ha varit på samma kafé tidigare. Jag kan inte låta bli att tänka att han har valt tröjan 

just för intervjun. Den symboliserar på många sätt den konflikt som pågått mellan till exempel 

Vänsterpartiet och de mer autonoma vänstergrupperna i Sverige. En konflikt och debatt om 

politiskt våld som har drivits på från både regerings- och vänsterhåll. Medan vi småpratar om 

mina studier dyker hans vän Ralf upp, som också ska vara med under intervjun. Innan jag 

hinner ställa första frågan börjar de diskutera sitt engagemang.  

Min intervju med Tommy och Ralf är min andra intervju. I början av mitt arbete ville jag 

undersöka hur klass diskuterades i ungdomsförbunden. Jag var nyfiken på hur den nya, mer 

postmoderna, debatten kring klass såg ut. Det kändes viktigt att analysera hur den debatten 

såg ut och om den marxistiska klassanalysen fortfarande levde kvar hos progressiva 

ungdomsförbund. Mina intervjuer kom att handla om något helt annat. Jag har istället tagit 

del av berättelser om deras engagemang, om osäkerhet kring sin egen roll och om hur de själva 

skiljer sig åt från ungdomar i högerförbunden. Mina samtal blir istället samtal om engagemang 

och identitet.  
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Det är inte omöjligt att komma in till mitt ungdomsförbund med den här jackan (visar 

mig en Tiger-jacka). Vissa skulle undra hur jag kan göra det. Men för mig personligen så 

tar vi avstånd från identitetsgrejen, jag kan göra vad jag vill liksom. Jag är inte Ingvar 

Kamprad. Men jag tror det finns en skillnad. Du kanske blir sosse, för att arbeta 

progressivt på det sättet. För du vill inte gå in i Vänstern för att massa livsstilister ska 

komma och säga åt dig vad du ska göra, hur du ska klä dig och hur du ska bete dig,  

 

(Tommy, 18 år) 

 

Tommy och Ralf lyfter under vårt samtal upp att det finns en schablonbild av hur personer i 

vänstern ska se ut och bete sig. För ett politiskt ungdomsförbund med uttalade målsättningar 

om att vara välkomnande för den stora majoriteten av människor blir detta problematiskt. 

Malin och Ida håller med om den här bilden och är väldigt medvetna om att det kan vara ett 

problem. Det märks att de flesta har tänkt och reflekterat över de här frågorna, även om deras 

lösningar ser lite annorlunda ut. Den reflexiva hållningen till sina egna val, men också till den 

kollektiva identiteten är tidstypisk. Genom det moderna och kanske till viss del det individuella 

samhället uppstår en ständig process av aktiva val. Det är också genom att acceptera 

människors val som du legitimerar och stärker människors livsval eller identitet (Giddens 

1999). Sökandet efter den typen av erkännande reproducerar också en viss identitet eller ett 

visst sätt att vara. Organiseringen och hur förbunden legitimerar och reproducerar åsikterna 

blir viktigt för identitetsskapande. Om du kommer till ett möte hos ungdomsförbunden till 

vänster vill du också accepteras som vänster, arbetarklass och bildad. Identitet är inte 

individens ensak. Identitet är, som jag återkommer till i kapitel fyra, starkt förknippat med 

tillhörighet och gemenskap. Men det är genom gruppen och organiseringen som du och dina 

livsval bekräftas och du hittar tillhörighet (Wrangsjö 2006:128). Det kan i sin tur skapa höga 

trösklar för att våga engagera sig, för att gå på ett första möte eller för att bara känna sig 

välkommen.  

Tommy berättar om hur några av de yngre medlemmarna hade varit oroliga när de skulle 

organisera sig i ett nytt förbund. De hade varit engagerade i ett annat förbund tidigare men var 

oroade för att de inte kunde ha skorna Dr. Martens i deras nya förbund. De kanske hade 

känslan av att det var för dyra skor och att det inte skulle accepteras av de andra engagerade. 

Detta visar också på hur medvetna vi är om våra egna val. Vi brottas med att hitta rätt och 

förstår att våra val får konsekvenser när vi skapar vår identitet (Giddens 1999:67f). Om man 

inte blir accepterad av gruppen blir man själv och ens livsval inte heller bekräftade.  

Det är ett genomgående tema under mina intervjuer att steget till att organisera sig var 

stort. Många uppfattade att de själva var för oskolade och inte skulle kunna tillföra något i 

organisationen. Både Ida, Ralf, Alexandra och David berättar att de redan under 
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högstadietiden ville organisera sig och att de då såg upp till de människor som var 

organiserade. De beskriver dem som coola och som förebilder. Under Idas första 

medlemsmöte berättar hon också att det var mycket hon inte förstod och att de äldre 

medlemmarna använde mycket svåra begrepp. Viljan att passa in i gruppsammanhanget är 

väldigt stark. När David, Malin och Ida känt att de inte kunnat gå med har det berott på att de 

inte känner sig tillräckligt anknutna till organisationen. De har känt som att det är höga 

kunskapskrav och många beskriver de höga trösklarna som fanns när de ville engagera sig. Det 

som till sist gjorde att de tog steget och gick på sitt första möte beskriver flera som ett 

oundvikligt val. Ilskan över att samhället var orättvist och att nära och kära inte behandlades 

på rätt sätt var utlösande för viljan att organisera sig.  

Efter att ha tagit steget och engagerat sig fortsätter processen av att hitta sin roll i 

förbundet. Man är reflexiv i den bemärkelsen att man analyserar och funderar kring sina egna 

val. Både David och Tommy vittnar om en osäkerhet kring det egna engagemanget. De känner 

sig både priviligierade i relation till människor som till exempel har det svårt ekonomiskt men 

hittar ändå sätt att legitimera sitt engagemang. Genom förbundet får informanterna stöd i 

deras eget engagemang, men också stöd för deras val och identitet.  Individens sökande efter 

en egen väg och egna valmöjligheter är emellertid något som är föränderligt och inte på något 

sätt statiskt. Detta eftersom det individuella valet sker i samspel med det sociala och kulturella. 

Hur samhället är utformat påverkar hur vi ska vara och vilka val vi tar. När jag pratar med 

Tommy om hans engagemang visar det sig att hans väg till att organisera sig i ett 

vänsterförbund inte alls var spikrak. När han studerade på en friskola berättar han om ett stort 

individuellt fokus på skolan, där normen var att ligga lite i mitten på den politiska skalan. Det 

var också på det sättet han definierade sig själv. Som socialliberal var det bekvämt, eftersom 

han inte stack ut åt antingen vänster eller höger. Genom att det endast var engagerade 

högerungdomar som var aktiva på skolan formade det också en bild av att skolan var liberal. 

Identitetssökandet i det moderna samhället präglas dock av att reflektera och fundera kring 

sina egna val. Eftersom du hela tiden får ny information kommer du tvingas att dagligen ta 

denna nya information i beaktning när du gör dina livsval (Giddens 1999:102).  

 

  



 12 

Det fanns en i min klass [vars föräldrar], som under den värsta finanskrisen, hade fått 

sparken och blev arbetslös. Alla andra var ju chefer. Det var mer frågan om du hade en 

BMW eller en Mercedes. Det var ingen, som i den där Doktor Kosmos låten, inte hade råd 

med schampo.  

 

(Tommy, 18 år) 

 

I olika sammanhang kan man flytta mellan olika identiteter. Eftersom man i det moderna 

samhället ständigt måste fundera kring din egen roll kan du iklä dig flera identiteter 

(Hammarén & Johansson 2009:37). Du kan vara på ett sätt på arbetet, på ett sätt med dina 

vänner och på ett sätt när du organiserar dig politiskt. Din omgivning påverkar hur du formar 

din egen identitet samtidigt som du också påverkar din omgivning. Tommy berättar att hans 

omgivning under högstadietiden präglades av att alla runt omkring honom hade det bra. Hans 

information om omvärlden blev till viss del begränsad i och med att hans klasskamrater och 

familjer inte var representativa för resten av befolkningen. På det sättet blev arbetslöshet, 

bostadsbrist och andra samhällsproblem något som han inte hade direkt kontakt med. Detta 

formade personerna på skolan eftersom de var påverkade av den information de hade om 

samhället. På samma sätt påverkade elevernas identiteter och val också hur skolan och 

strukturerna såg ut. Det fanns alltså en dialektik mellan det personliga identitetsbygget och 

strukturerna. Bilden av skolan som liberal reproducerades i och med att eleverna också 

uppfattades som höger eller liberala. 

För Tommy var det studierna som ledde till att han började fundera kring sitt val att kalla 

sig liberal. När han läste om hur ideologierna hade uppkommit började han också 

problematisera sina tidigare övertygelser. Det var ingenting som händer under en natt, men 

när han tog del av ny information blev han också mer reflexiv kring sina egna livsval (Giddens 

1999:45f). Kanske skulle han inte längre gå på en friskola? Kanske stämde inte hans tidigare 

världsbild med verkligheten?  

 

Sen så typ, kom uppvaknade tillslut. Man började bli feminist först, det var smooth. 

Självklart finns det en könsmaktsordning. Sen tog det ett jättelångt tag innan jag ville 

börja kalla mig socialist, Tommy 

 

Att välja och söka sig till nya val i livet är inte alltid en snabb process. Idag är processen att  

”hitta sig själv” annorlunda än den var tidigare. Det utmärker också det nya samhället att 

individen är i fokus. När de gamla strukturerna, familj- och släktkonstellationerna ändrar 

skepnad står du också ganska ensam i hur du formar ditt liv. Lokalsamhället som centrum för 

både arbete och fritid har förlorat sin tidigare roll (Giddens 1999:103f). Det lämnar individen 

mer utsatt och med ett större ansvar. Detta kan i sin tur leda till en större osäkerhet kring ens 
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egna val och dess legitimitet (Frisén 2006:69). Ny information är som sagt någonting som vi 

tar del av ständigt. Det lokala och personliga blir i det senmoderna samhället starkt 

ihopkopplat med det globala. Möjligheterna att förstå världen, din egen roll och hur strukturer 

fungerar blir därför större. Det räcker inte längre att följa din familjs yrkesväg eller förlita dig 

på den trygghet som skulle kunna finnas i familjen.  

Man kan också, som i Tommys exempel, hitta information på Internet. Du kan där ta del 

av nyheter från hela världen och ger dig tillgång till en mängd texter och litteratur.  Både 

Tommy och Ralf lyfter också upp resande som något som varit en ögonöppnare för 

identitetsskapandet (jfr Frisén 2006:69). Genom att se hur orättvisor ser ut i världen har de 

fått förståelse för hur vi kan ha det bra i Sverige. För Tommy finns det ett direkt samband 

mellan det globala och det lokala. Genom att se hur arbetsförhållanden ser ut i andra delar av 

världen kunde han förstå hur vi själva kunde ha en hög materiell standard. Kunskaper som 

Ralf och Tommy fann genom internet och resande behöver nödvändigtvis inte övergå till att 

påverka deras identitet och åsikter. Många av informanterna hade liknande anledningar till att 

de började fundera kring sina åsikter och huruvida de var vänster. Även när de valde att fylla i 

medlemsformulären fanns osäkerheten kring engagemanget kvar. Det var först genom 

gruppens bekräftelse som de blev säkra på sig själva och hur de hade valt att se på världen. 

Organiseringen har på det sättet varit en stor faktor för mina informanters identitetsskapande.   

Som jag konstatera tidigare försvinner gränserna mellan det globala och lokala i och med 

senmoderniteten (Giddens 1999:32ff). Att kunna hitta information från hela världen på daglig 

basis gör att vi får större förståelse för hur samhället och världen fungerar. Med ett ständigt 

flöde av ny information och nya intryck kan vi därför bli tvungna att omvärdera och ändra våra 

tidigare val. Varje dag behöver vi ta ställning till våra tidigare val. Detta gör att identiteten 

ständigt måste reproduceras eller förändras. Vi blir mer flexibla i våra livsval och det gör att vi 

kan förflytta oss mellan olika identiteter i mycket större utsträckning (Hammarén & Johansson 

2009:37,89).  

”Jag lyssnade på Doktor Kosmos under hela högstadiet. Jag förstod inte vad de sjöng om 

men jag fastnade för det”, berättar Ralf när jag frågar hur han blev intresserad av politiken.  På 

många sätt skapar vi vår identitet genom olika typer av förebilder. Det kan handla om politiska 

ledarpersoner men också om musik och kultur. I gruppsammanhang tror jag att musiken och 

kulturen har en stor inverkan när det gäller att känna samhörighet. I till exempel hardcore-

rörelsen spelar det förstås större roll än i politiska ungdomsförbund. Ralf hade många vänner 

han såg upp till som började organisera sig. Eftersom vännerna också var förebilder tyckte de 

enligt honom bra saker också. Han förutsatte att de åtminstone hade läst på och kämpande för 

någonting viktigt. För Ralf var förebilderna viktiga för hans egen övertygelse.  

Identifikationen handlar om en vilja att tillhöra ett sammanhang. Det kan handla om 

sammanhang och grupper vars fundament är tankar och åsikter. Som jag kan tyda från mina 
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intervjuer handlar det också om andra faktorer. Det handlar om att ha ett sammanhang där du 

vill passa in utifrån både yttre attribut och efter stil och smak (Hammarén & Johansson 

2009:9,98). Precis som Ralf är det många som lyfter fram förebilder i förbunden. Både Ida och 

Malin lyfter fram förbunden eller engagerade personer som coola. Det blir något fint att 

engagera sig tillsammans med dem. Samtidigt är det flera av informanterna som beskriver de 

andra engagerade som lite konstiga eller ”läskiga”. Det blir snarare gemenskapen kring 

åsikterna som är det givande med engagemanget. På det sättet handlar det inte enbart om att 

förebilderna är de med mest socialt och kulturellt kapital. Bekräftelsen av deras åsikter är det 

mest givande med att organisera sig.  

Identifikationen blir nödvändigt för att hitta mening med sitt liv. Utan att ha gemenskapen 

kan du annars bli utelämnad, ensam och ha svårt att förstå meningen med livet (Giddens 

1999:60). Det kollektiva sammanhanget kan ge svar av olika karaktär för de som är 

engagerade. På ett sätt blir gruppen något som kan förklara både hur samhället ser ut, hur man 

ska bete sig och på vilket sätt man ska se ut. Det kollektiva hör alltså ihop med den personliga 

identiteten. Trots att samhället sätter jaget i centrum och individen blir viktigare än i tidigare 

samhällen betyder det inte att det kollektiva håller på att upplösas. Det är just genom det 

kollektiva som vi formar oss själva. Om man som informanterna börjar förstå världen efter 

marxistiska och feministiska tankefigurer ger kollektivet legitimitet för din egen förståelse för 

världen. Skulle du å andra sidan vara själv om en åsikt eller identitet kan det istället leda till 

att du börjar tvivla på dig själv och din förståelse för världen och samhället. Det går istället att 

konstatera att kollektivet och identiteten hör ihop, men att kollektivet i och med moderniteten 

har förändrats. 

I och med engagemanget får informanterna ta del av en gemenskap som bygger på en egen 

syn på världen och samhället. En viktig del för vänsterns ungdomsförbunds syn på samhälle 

är hur de förhåller sig till klass. Under nästa kapitel kommer jag undersöka hur klass fungerar 

som identitetsmarkör för mina informanter.   
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3. Identitet genom klass 

 

 

Genom att kategorisera människor kan vi också hitta struktur och förståelse för samhället. Det 

kan handla om uppdelningar och kategoriseringar efter kön eller etnicitet. Det finns en mängd 

olika sätt att kategorisera människor på, till exempel efter musiksmak eller utseende. Det här 

kapitlet kommer handla om hur klass fungerar som identitetsmarkör.  

 

Jag vet inte om jag personligen har drabbats så himla hårt av klassamhället. Eller det är 

klart att jag har på olika håll. Men mina kompisar som har ensamstående föräldrar, eller 

har familjer där det inte riktigt står rätt till blir knas,  

 

(Malin, 16 år) 

 

På frågan om varför mina informanter har engagerat sig får jag som jag nämnt tidigare ganska 

blandande svar. Orsakerna, bakgrunden och vilka politiska frågor som är relevanta skiljer sig 

åt. Det jag däremot kan urskilja från de flesta av mina informanter är en strävan att hjälpa 

andra. De berättar om hur deras vänner har blivit behandlade dåligt och om hur samhället 

profiterar på de som har det sämst. Många förminskar sina egna problem och livsöden och 

pratar istället om vänner, släktingar eller familj som inte har haft det lätt. Själva menar de att 

de har det ganska bra ställt och att de inte själva har drabbats hårt av förtryck och strukturer. 

Att visa solidaritet med de som behöver det lyfts fram som en viktig orsak till deras 

engagemang. Även om de ibland uppvisar en distans till de människor de försöker hjälpa 

handlar deras kamp också om att förbättra deras eget liv. Förutom den förändringspotential 

och gruppsamhörighet engagemanget ger kan det också skapa en känsla av att ge mening till 

ens liv. Det ger dig både mål och skapar en känsla av att du kan förändra någonting (Frisén 

2006:70). För Malin handlar det om att världen är skev och att engagemanget är ett sätt att 

försöka förändra det. Tron på att det går att förändra någonting skiljer sig dock åt. Ralf och 

Tommy menar att engagemanget har lett till att de blivit pessimister. De tror inte längre på 

deras möjlighet att förändra någonting. Istället hittar de mening med engagemanget genom 

känslan av att de för någonting vidare. De är enligt de själva en del av arbetarklassens 

historiska kamp för rättvisa och jämlikhet. 
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Jag tror inte att vi kan förändra nånting, men jag ser oss som stafettlöpare. Vi måste 

hålla på med det här för att det inte ska dö ut. Fram tills det någon gång om tre 

generationer händer något. Vi måste vara de som, trots att vi lever i nyliberalismens 

träsk, faktiskt fortsatte med det här. 

 

(Tommy, 18 år) 

 

Det är en ganska skiftande inställning som mina informanter har kring klass och sin egen 

klasstillhörighet. Gemensamt för alla är att de enligt egen utsago har haft det ganska bra. De 

har växt upp med trygga förutsättningar och en god ekonomisk grund att stå på. Vissa säger 

uttryckligen att de tillhör medelklassen eller till och med den övre medelklassen medan några 

vill problematisera hela begreppet medelklass. Det finns dock en viss tveksamhet till sin egen 

ställning hos många som jag har intervjuat.  

 

Jag har inget sånt jobb, som kräver att jag går upp klockan sex och är beredd vid 

telefonen. Men jag har en polare som har det, och jag får ju CSN, och jag hade ju inte 

klarat av att plugga om jag inte hade jobbat på somrarna. Men det är ju inte heller som 

att jag inte kan fråga mina föräldrar i fall det skulle skita sig liksom. Och på det viset blir 

det lite konflikt i mig, vad håller jag på med, vem försöker jag lura?  

 

(David, 23 år) 

 

David menar att han nästan har lite dåligt samvete för att han haft det så bra. Samtidigt 

förnekar han i likhet med Ida och Alexandra att medelklassen ens existerar och förklarar att 

de allra flesta får sin frihet begränsade på grund av hur arbetslivet är organiserat. De som inte 

har makt över sin sysselsättning är alla arbetarklass förklarar han.  

 

Om man tittar är det mycket akademikerbarn som engagerar sig i vänsterförbund, 

medan samtidigt motsätter jag mig lite mot medelklassbegreppet helt och hållet 

egentligen. Utan det handlar mer om vem som äger rätten att liksom styra över sitt 

arbete, de som måste sälja det. 

 

(Ida, 19 år) 

 

Både Ida och David blir nästan lite förnärmade över mina frågor kring medelklassen och om 

det bara är medelklassungdomar som engagerar sig i vänsterförbunden. På något sätt blir 

medelklass nästan som ett skällsord. Vänsterrörelsen i dess breda bemärkelse har både 

traditionellt och idag byggt sin politik kring en marxistisk analys där arbetarklassen står mot 
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överklassen. Även om det finns en viss osäkerhet hos flera av mina informanter vill de gärna 

definiera sig som arbetarklass. De ger intrycket av att ha god insyn i förbundens ideologi och 

klassanalys och då förväntas det också av dem att de ska definiera klasserna på ”rätt sätt”. Jag 

får intrycket av att de vill bygga sin gemenskap i organisationerna utifrån just 

arbetarklassidentiteten och klasskampen.  

Beverly Skeggs (2000) menar att öppenheten och förmågan att prata om klass är lättare 

för de som har det bättre ställt och som har studievana. Flera av mina informanter menar som 

jag nämnt tidigare att de inte är de som har drabbats av klassamhället och orättvisor. Det 

skapar en viss distans till sina egna val och möjligheter utifrån deras klasspositionering. De 

kan prata öppet om hur de tänker kring klass och lyfter på många sätt upp arbetarklassen som 

den finaste identifikationen i förbunden. Skeggs resonerar vidare att det krävs en viss 

auktoritet för att kunna ge subjektspositioner, som till exempel arbetarklass, en positiv 

laddning. Det kan förklara varför det är lättare för de som har stort socialt och kulturellt kapital 

att prata sig varm om arbetarklassen. Samtidigt som de som drabbas hårdare av orättvisor inte 

har den auktoritet som krävs för att legitimera arbetarklassen som en position att vara stolt 

över. Då kanske arbetarklassen snarare blir de obildade och fattiga, som inte har makten över 

sitt eget liv och livsplaner (jfr Skeggs 2000:119-155).   

Svårigheten blir just att det moderna samhället har förändrat den breda bilden av klass och 

debatten om klass. I och med globaliseringen och den mer rörliga arbetsmarknaden i väst har 

den traditionella produktionsindustrin till viss del ersatts av service- och tjänstesektorer. Om 

vi skulle prata om klass utifrån att det finns två stora och fientliga klasser, utifrån en marxistisk 

klassanalys, skulle vi kanske kunna säga att det idag finns fler skiktningar i arbetarklassen. 

Arbetsuppgifterna för en industriarbetare och telefonförsäljare skiljer sig åt och detta skapar i 

sin tur problem för de som säger sig företräda arbetarklassen.  

 

Sen tror jag också att vi själva, det finns någon form av självbild inom vänstern, det har 

blivit en sanning att man engagerar ”medeklasskids”. Till slut har man upprepat det här 

så många gånger för sig själv att, ja, men vi engagerar ju bara samhällselever. 

 

(David, 23 år) 

 

Tommy och Ralf lyfter också upp, i likhet med David, att bilden av de själva som medelklass är 

en bild som högern försöker påtvinga vänstern. Eftersom de förväntas vara en typ av 

människor blir de också själva en del av att reproducera sig själva på det sättet.  De skilda 

levnadsvillkoren gör att det blir svårt att bygga ett starkt kollektiv kring arbetarklassen. Alla 

dessa problem brottas mina informanter med. Det kollektiva identitetsskapande som sker i 

ungdomsförbunden sker kanske snarare via likheter kring åsikter och tankar än kring 
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identitetsskapande kring klass, men en slags klassolidaritet är trots detta en aspekt av deras 

identitet.   
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4. Identitet genom likhet och gemenskap 

 

 

Jag har i tidigare kapitel beskrivit likhet och gemenskap men kommer här att fördjupa mig i 

detta. Identitet handlar till stor del om att tillhöra just en gemenskap. Gemenskap kan skapas 

av en mängd faktorer. Det kan handla om gemensamma livsval, nationstillhörighet eller, som 

i fallet med mina informanter, gemenskap kring åsikter och tankar. Denna gemenskap är viktig 

för oss. Det är genom att få sina egna val och tankar bekräftade av kollektivet som våra val får 

legitimitet (Hammarén & Johansson 2009:113f). Detta kan stärka både den egna identiteten 

och gruppen i stort. Det här kapitlet kommer handla om olika faktorer som är viktiga för mina 

informanter när de hittar denna gemenskap och vad det kollektiva gör för skapandet av deras 

egna val och identitet.  

Det kollektiva byggs kring samhörighet och till stor del likhet. Jag ska här redogöra för vad 

den likheten består i, hur den skapas och vilka frågor som är viktiga att enas kring. 

Samhörigheten i det kollektiva är en förutsättning för att hålla ihop gruppen och för att bilda 

sig en kollektiv identitet. Det är också viktigt för processen att hitta sig själv, sin egen identitet.  

Gemensamt för de personer jag intervjuade var att deras engagemang till stor del handlade 

om att vara med i ett sammanhang. Att det var kul att vara engagerad var alla överens om. Det 

handlade till stor del om att få vara med i ett sammanhang där man passade in. För att kunna 

diskutera och lära sig tillsammans med människor som tänkte och tyckte på liknande sätt. 

Under intervjuerna har det visat sig att många av informanterna förutom att vara 

medlemmar också sitter i styrelser och har ledande positioner i sitt ungdomsförbund. Många 

av dem har därför också knutit starka band till sin organisation. De har många av sina vänner 

i sin organisation och blir av andra förknippade med engagemanget. Malin berättar till 

exempel om hur lärarna är trötta på att hon hela tiden skriver uppgifter och pratar om politik. 

Gemensamt för alla är ett intresse för att diskutera samhällsfrågor. De pratar om det under 

skoltid och hemma med sina föräldrar. På det här sättet blir engagemanget en tydlig markör 

för deras identitet. Trots att flera av dem ägnar en mängd tid till andra intressen. De umgås 

med vänner, lyssnar på musik, sjunger i kör eller arbetar. Den identitet de skapar genom 

arbetet tillsammans med andra blir starkare än deras andra val och intressen. Precis som 

Hammarén och Johansson (2009) skriver kan den kollektiva identiteten ibland sudda bort, 

eller åtminstone överskugga andra identiteter. Det kollektiva, den grupp som 

ungdomsorganisationerna utgör, blir den tydligaste markören för identitetsskapande. 

Tillsammans utgör man en grupp med olika människor och personligheter, men som enas 

kring sina åsikter. Utifrån kan ett starkt kollektiv ses som provocerande. En gemenskap som 
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på vissa sätt överskuggar andra identiteter, samtidigt som det i viss mån bygger på 

avståndstagande från andra (Hammarén & Johansson 2009:39). 

Det kollektiva identitetsskapandet handlar alltså till stor del om likhet. Genom att ha 

liknande idéer och tankar om samhället byggs gruppen ihop. Ungdomsförbunden bygger till 

stor del sin samhörighet kring sina tankar och åsikter. Trots att det är just åsikterna som står i 

centrum bildar grupperna också andra markörer för hur de engagerade ungdomarna ska bete 

sig, se ut och handla i gruppen. Det här är också grupper som utmärker sig genom att ha åsikter 

som utifrån sett kan betraktas som väldigt radikala (Hammarén & Johansson 2009:35f). Detta 

är typiskt för motkulturer. Gruppen skiljer sig från det som anses vara normalt, i fallet med 

ungdomsförbunden genom att de uttrycker radikalt skilda åsikter än resten av samhället.  

Inom vänsterns förbund finns många olika subkulturer och motkulturer som i efterhand 

övergår till det normala. Som Tommy berättar träffas både punkaren, studenten och 

industriarbetaren på mötena. I ungdomsförbunden ryms flera olika identiteter eftersom de har 

politiken och åsikterna gemensamt. De skapar sin egen identitet som till exempel Ung 

Vänstrare eller RKU:are. Det moderna samhällets övergång mot en större individuell frihet 

och valfrihet betyder inte att det kollektiva utraderas. Det kollektiva och dess strukturer 

samverkar snarare med individens val och livsmönster. Att definiera sig som till exempel 

SSU:are kan därför vara viktigt för att vara en del av ett kollektiv, samtidigt som du utvecklar 

din personliga identitet (Hammarén & Johansson 2009:61). 

Just kampen för att vara radikal är också drivande för många av mina informanter. Alla vill 

positionera sig långt till vänster, ofta i förhållande till någon annan organisation eller person. 

Till detta hör också att klä sig och föra sig på ett visst sätt. För att också bekräftas som radikal 

använder man sig av symboler som kläder och stil. Det kan som jag beskrev tidigare handla 

om att ha en Free Joel-tröja, men också om att använda symboler som pins och patchar. Flera 

av mina informanter berättar också om en speciell kultur på deras skolor. De menar att 

schablonbilden av en vänsterperson är att också vara engagerad i kulturlivet, ”låtsas att inte 

bry sig om sin klädsel” och ha läst mycket ideologiska texter.  

 

Ja, men det är ganska lätt att sätta på sig second hand-kläder och säga att man är 

vänsterpartist. Ett väldigt lätt steg att ta, du blir liksom inte ifrågasatt på något sätt. 

 

(Ida, 19 år) 

 

Eftersom mycket av engagemanget handlar om hur man ska vara och bete sig blir frågan vad 

som händer med de som inte passar in aktuell. Vad händer med de som kanske inte tycker 

likadant, som kanske har en annan syn på engagemang eller på andra sätt sticker ut från 

gruppen? ”Ingen har kostym hos oss”, förklarar Tommy lite skämtsamt när han ska berätta 
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varför han har valt att engagera sig i just sitt ungdomsförbund. Under fortsättningen av 

samtalet menar han dock att det inte ska spela någon roll hur du klär dig eller ser ut, men det 

är tydligt att tankarna om detta ändå finns där.  

 
Utåtriktade personer dom färgar ju av sig både genom klädstil men politik också om de 

är öppna med det. Då finns det nog många likatänkande som outar att de är vänster. Då 

kommer folk få en bild av hur vänstern de ser ut. Jag känner inte att jag skulle komma in 

på ett MUF-möte klädd som jag är klädd. 

 

(Ralf, 18 år) 

 

Flera av mina informanter är självkritiska. Även om de tycker det ser olika allvarligt ut är de 

flesta förvånansvärt medvetna om att vem som helst kanske inte känner sig välkomna i 

gruppen. Likheten i gruppen är något som är föränderligt. Eftersom gruppgemenskapen 

bygger på att de som är engagerade hittar gemensamma nämnare kan gruppen förlora sin 

slagkraft när de börjar hitta olikheter sinsemellan. Det här gör också att grupper som bygger 

på likheten är föränderlig (Hammarén & Johansson 2009:41).  

 

Det är alltid kul att sluta samman och tro på nånting tillsammans istället för att göra det 

själv. Det är en stor del av det, att mötas tillsammans och ha gemensamma tankar och 

ändå ta del av nya perspektiv.  

 

(Ralf, 18 år) 

 

Eftersom tankarna och åsikterna står i centrum för den här likheten pågår det en ständig kamp 

för att behålla den här likheten. Flera av mina informanter lyfter studierna som en viktig del 

av detta. Även om många lyfter upp att kraven på kunskap också kan skrämma bort nya 

medlemmar är de flesta överens om att studierna i förbunden är viktigt. Just den ideologiska 

skolningen är viktig för att alla ska ha samma utgångspunkter i diskussionen. Både Ralf, Malin, 

Ida och Tommy lyfter också fram att det är bland det viktigaste för deras egna engagemang. 

Att få bolla idéer med människor som tycker likadant är utvecklande för de själva och i 

slutändan även för deras egen identitet. Det är genom den här likheten som de bygger sitt eget 

engagemang och det är därför de fortsätter att engagera sig, även om de tycker att några i 

förbunden är ”läskiga” eller ”konstiga”.  

Den kollektiva identiteten och vilka den utesluter kan förstås skapa problem av olika karaktär. 

För en nation kan den till exempel bli utestängande för de som inte är födda i landet eller har 

en annan bakgrund. I de värsta scenarion kan denna typ av kollektiv alltså leda till rasism och 

främlingsfientlighet (jfr Hammarén & Johansson 2009:38). För ett ungdomsförbund blir inte 

problemen lika allvarliga. Det blir snarare ett problem för förbunden eftersom de omedvetet 
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kan riskera att utestänga potentiella sympatisörer och medlemmar. Om det bara är ”de coola” 

personerna som har häftiga second hand-kläder som är medlemmar kanske steget att 

organisera sig blir längre. I diskussionen med Tommy berättar han om sin kusin som bor i 

förorten i Stockholm. Han sympatiserar med vänstern och länkar vänsterlänkar på sociala 

medier. Samtidigt lägger han upp andra bilder som anspelar på mer liberala tankar om att du 

ska vara ”din egen lyckas smed”. Enligt Tommy missar vänstern att nå ut till de här personerna. 

Som mina informanter till någon del bekräftar kanske de engagerades liknande bakgrund gör 

det svårt för andra att bli en del av gemenskapen. Likheten i deras bakgrund och livsval gör att 

de skapar en egen kultur i förbunden. 

Ralf lyfter att vänstern borde arbeta med mer utåtriktade saker för att bredda och inkludera 

fler medlemmar. Han menar att en verksamhet med mycket möten kan skrämma bort folk som 

inte känner sig bekväma med den sortens arbete. Tommy hakar på och lyfter fram sociala 

aktiviteter som något bra, enligt honom borde vänstern syssla med att ordna gratis mat, Wifi 

och saker som människor behöver. I och med att samhället förändras kanske den delen av 

arbetarklassen som vänstern traditionellt sett har sökt sig till ändrat karaktär. I och med det 

moderna samhället har människors strävan efter ”ett gott liv” förändrats. Du ställs inför en 

mängd olika val och möjligheter och detta förändrar också hur människor formar sitt liv.   

Många av mina informanter pratar om sitt engagemang som ett sätt att förändra samhället 

och de strukturer som de tycker är orättfärdiga. När vi sedan pratar om anledningar till 

engagemanget lyfter många upp en annan bild. Det handlar då snarare om att tillhöra en 

grupp, träffa nya människor och vara i ett sammanhang där ens åsikter passar in. Nästan att 

de tycker det är pinsamt berättar två av mina informanter att de inte tror på deras möjlighet 

att förändra någonting. För dem handlar det till större del om att lära sig nya saker, kunna 

diskutera samhället och som de själva uttryckte det ”vara stafettlöpare” så att nästa generation 

får möjligheten att förändra. Den här bilden är såklart mer komplex än vad jag beskriver den. 

Det finns ingen motsättning i att tycka det är roligt att vara organiserad och att samtidigt tro 

på förändring. Däremot ger flera av mina informanter sken om att deras engagemang är 

mångbottnat. De som ägnar timtals åt att organisera demonstrationer, utbilda sig och kämpa 

för ett bättre samhälle kan också tvivla på sitt eget engagemang. Det kan, som det har uttryckt 

sig, vara kritik mot sin priviligierade roll men det kan också handla om bekännelsen om att 

man inte är helt övertygad om sin potential att förändra samhället. Utåt visar man upp en enkel 

och rakryggad inställning, en tro på sin egen organisation. Den komplexa bilden av mina 

informanters engagemang kan tyckas svårt att klassa som engagemang efter likheter. Det är 

dock tydligt att de olika personligheterna och tankarna inom förbunden lyfts upp som något 

positivt. Mångfalden värderas högt i förbunden och gör dem på det sättet speciella. Att kunna 

arbeta eller studera helt skilda saker, samtidigt som de enas kring deras ideologi skapar en 
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mångfacetterad gemenskap. Som jag kommer in på i nästa kapitel byggs också denna likhet i 

förhållanden till de andra.  
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5. Identitet genom skillnad 

 

 

Att utmärka sig själv och sin grupp efter vissa tankar och åsikter bygger till stor del på att det 

finns någon annan som tycker och tänker på ett helt annat sätt. Under det här kapitlet ska jag 

beskriva hur de andra beskrivs av mina informanter. På vilket sätt skiljer sig människor som 

organiserar sig i antingen ett höger- eller vänsterförbund? Vilken betydelse har de andra för 

sitt eget identitetsbygge?  

Någonting som jag noterat under mina intervjuer är att det är av betydelse att lyfta sin egen 

grupp i relation till de andra ungdomsförbunden på vänsterkanten. Konstruktionen av den 

egna gruppen sker genom att berätta vad de själva inte är (Hammarén & Johansson 2009:98). 

Tommy berättar att ingen har kostym på deras möten, och Ralf berättar att han i likhet med 

de andra förbunden inte vill vara en kampanjorganisation för deras moderparti. Någon menar 

att det inte är tillräckligt med studier hos de andra och en annan organisation får kritik för att 

bara organisera de redan frälsta. Efter att själv ha varit engagerad kan jag inte påstå att jag blir 

förvånad. Om man bortser från ibland små ideologiska skillnader kan det för den utomstående 

verka som att alla ungdomsförbunden är likadana. Många av mina informanter har också 

pendlat mellan engagemang i de tre ungdomsförbunden. Det blir då viktigt att märka ut sig 

som en bra organisation genom att förhålla sig till de andra. SSU är för mycket höger, Ung 

Vänster har för mycket möten och i RKU är det bara ”kufar”. 

De som är organiserade i högerförbund lyfts fram som överklass som enbart kämpar för 

sina egna intressen. Många riktar också kritik mot högern för att de klär sig på ett visst sätt 

eller är obildade. Ralf menar till exempel att han inte skulle kunna komma in på ett möte hos 

ett högerförbund i de kläder han själv har på sig. Även om han inte har speciellt utmärkande 

kläder själv är det tydligt att han har en bild av hur MUF:arna ser ut.  

Genom att lyfta fram de andra som mindre vetande säger man också något om sig själva. 

Som Tommy berättar har han till exempel blivit vänster efter att ha läst mycket. Genom att 

förstå hur världen ”egentligen” ser ut har han ändrat åsikter. Den egna rörelsen lyfts fram som 

bildad och högerförbunden förstår inte hur världen ser ut eller fungerar. Kanske fungerar detta 

som ett sätt att stärka den egna gruppen. Både Tommy, Malin, Ida och David pratar mycket 

om hur samhället är orättvist och efter vilka intressen högern organiserar sig.  
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Det var nog vid valet 2010, jag var inte aktiv då, men jag höll koll och såg på tv och 

tidningar och sånt. Det var väl då jag fick någon slags stark ideologisk bild om att jag 

inte är liberal och jag är inte konservativ. Och jag var väldigt arg på sådana åsikter och 

kunde liksom inte förstå hur man kunde tänka på det sättet. 

 

(Ida, 19 år) 

 

Det blir lättare att definiera sig själv och sitt kollektiv efter hur de inte är, snarare än vilka de 

är. Genom att beskriva samhället som orättvist blir den egna rörelsen, underförstått och uttalat 

ett motstånd mot detta. När Malin beskriver sitt eget drömsamhälle gör hon det också just 

efter detta. Hon beskriver vilka orättvisor som ska försvinna och på vilket sätt det skiljer sig 

från det nuvarande, istället för att prata om de egna idéerna och visionerna.  

 

Det enda jag kan tänka är att om jag skulle engagera mig i ett högerförbund så skulle jag 

engagera mig för att det skulle gynna mig. Jag tror inte att det skulle gynna mig i och för 

sig. Alltså, det är på det sättet, mer individuellt. 

 

(Malin, 16 år) 

 

I den egna gruppen är man både punkaren, industriarbetaren och studenten med Tiger-jacka. 

Att hitta sin egen plats i organisationerna blir på många sätt en process i att hitta likheter och 

skillnader. Gruppen eller organisationen finns för att de tycker likadant och för att de urskiljer 

sig markant mot andra grupper. Identiteter uppstår inte av sig själva. De är relationella, de 

uppkommer i relation till andra identiteter. För att identifiera sig som aktivist eller 

arbetarklass behövs också något annat. Det behövs någon annan, som skiljer sig från en själv. 

Genom att definiera vad du inte är definierar du också dig själv (Hammarén & Johansson 

2009:90). Ungdomsförbunden kan på många sätt definieras som ett motstånd mot makten. 

David pratar till exempel om staten som förtryckande och Tommy menar att vårt samhälle 

fungerar på grund av att vi är imperialistiska. Det enda sättet att förändra detta är enligt dem 

att göra motstånd och organisera sig. När Tommy och Malin pratar om ungdomar i 

högerförbunden menar de att, till skillnad från det själva, inte är deras ideologi som är viktigt 

för engagemanget.  

Det är också intressant hur mina informanter lyfter upp olikheterna i sina egna förbund. 

Att lyfta upp och ta hänsyn till skillnader kan också vara nödvändigt för att undvika konflikter 

när man organiserar sig (jfr Hammarén & Johansson 2009:97). Detta tyder också på att 

likheterna i det egna förbundet har ett starkt förhållande till skillnaden från det andra. Även 

om de är industriarbetare, punkare och estetelever kan de tillsammans enas kring motståndet 

mot staten och samhällets orättvisor.   
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Man kan prata hur mycket man vill om individens frihet men jag är så jävla övertygad 

om att det handlar om ett elitistiskt tänkande. Alla människor jag har pratat med som är 

eller har varit engagerade i ett borgerligt ungdomsförbund har sagt att det handlar om 

ett elitistiskt tänkande. Att de kan komma längre än andra och de vill ha förutsättningar 

att kunna komma längre.  

 

(Tommy, 18 år) 

 

Trots att jag kan utläsa en stereotypisering av högern under intervjuerna menar Malin, 

Tommy, Alexandra och Ralf att det kanske trots allt är samma saker som gör att ungdomar 

engagerar sig i ett högerförbund (Hammarén & Johansson 2009: 78). Bilden av högern är 

väldigt lik hos alla mina informanter, men de flesta övergår senare till att förmildra sin kritik 

mot de engagerade högerungdomarna. Det märks dock tydligt att den många av mina 

informanters första tankar kring högern är att de alla är själviska och bara bryr sig om frågor 

som rör individen. Jag tolkar det som att den här inställningen är något de använder sig av för 

att mobilisera den egna gruppen, snarare än att helt övertygade om att högern bara är 

elitistiska och själviska.  
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6. Avslutande diskussion 

 

 

Den här uppsatsen har beskrivit hur olika faktorer och strukturer är med och formar en 

identitet hos sex ungdomar som engagerat sig i progressiva ungdomsförbund. Från början låg 

ett stort fokus på att skildra klassberättelser och analysera hur klassifikationen såg ut i dagens 

progressiva ungdomsförbund. Detta förändrades under processen då jag istället fick ta del av 

berättelser som handlade om de egna valen, gruppens styrka och hur mina informanter 

brottades med deras egen position, både utifrån klass och i sitt förbund.  

Eftersom arbetarklassen lyfts fram som ideal i ungdomsförbunden pågår det också en 

strävan att leva upp till idealet. Jag känner igen osäkerheten av att inte passa in i den 

traditionella bilden av arbetarklass, samtidigt som man är ideologiskt övertygad om att man 

själv tillhör arbetarklassen. Tillslut blir också ideologin ett försvar av sin egen roll. Det blir ens 

tankar och åsikter som legitimerar sin egen roll i sammanhanget.  

När man söker sig till ett kollektiv kan det handla om att legitimera sina egna val och sin 

egen identitet. Det kollektiva byggs sedan till stor del efter det gemensamma. När det handlar 

om ungdomsförbunden handlar det till stor del om likhet i åsikter. Till skillnad från samhället 

och högern blir vänsterns åsikter radikala. Jag tycker dock att det är intressant att mycket av 

identitetsskapandet för mina informanter har handlat om att belysa skillnader i det egna 

förbundet. Eftersom bredden i arbetarklassen lyfts fram som en styrka tänker jag att 

mångfalden blir ett viktigt värde att lyfta fram. Det känns som att många av de jag har 

intervjuat tycker det är lite häftigt när deras kamrater har helt egna livsbakgrunder. Den här 

mångfalden visar också på att förbundet har lyckats bättre än andra när det gäller inkludering. 

Det egna kollektivet blir på det sättet en faktor för att ena människor kring tankar och åsikter, 

inte ett förbund som bara engagerar ”medelklasskids”.  

Eftersom det är så skilda liv man lever när man är hög tjänsteman eller städare är det svårt 

att hitta samhörighet som kan fungera som enande. Att det saknas gemensamma symboler och 

att det kulturella kapitalet skiljer sig åt gör att det finns stora utmaningar för de progressiva 

ungdomsförbunden. Det är lättare att ena ett kollektiv om det finns tydliga gemensamma 

nämnare kring livsval och möjligheter. Därför tror jag att det blir viktigare för 

ungdomsförbunden att lyfta fram likheten i åsikterna och tankarna. De finns vissa 

schablonbilder av vänstern och dess ungdomsförbund. Jag tror dock, oavsett om de levs upp 

eller inte, att dessa schablonbilder också kan fungera som enade. Om förbunden inte hittar 

tillräckligt många gemensamma nämnare skulle det istället kunna leda till att människor söker 

sig till andra grupper och kollektiv. På det sättet är gruppen i det moderna samhället bräcklig.  
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Ilska över att samhället är orättvist och att högern eller överklassen driver en elitistisk 

politik blir en viktig faktor för ungdomarnas engagemang. Kanske är det just känslan av vad 

man inte är, ilskan över samhället, som kan fungera som enande för en så pass stor grupp som 

arbetarklassen. På så sätt ryms olikheterna i det kollektiva, eftersom alla enas i skillnaden från 

de som har det allra bäst. Tillsammans är de arga på hur samhället ser ut och tillsammans vill 

de förändra världen.  
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