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Sammanfattning  
 

Centralt i uppsatsen är hur ungdomar resonerar och förhandlar sitt identitetsskapande i 

relation till sitt gymnasieval och sin framtid. Två fokusgruppsintervjuer, med 

niondeklassare från två högstadieskolor i Mellansverige, genomfördes i studien. 

Materialet analyserades med utgångspunkt i diskursiv psykologi och narrativ analys. 

Resultatet visade på att det fanns tre övergripande mönster att resonera på i förhållande 

till gymnasievalet och framtiden. Bland annat pendlade ungdomarna mellan 

framhävandet av den egna autonomin och värdet av att kunna lyssna på andra. Det 

framkom även i deras berättelser att ett brett gymnasieprogram ansågs som 

fördelaktigt för dem själva i framtiden. Det tredje representativa mönstret för 

ungdomarnas sätt att resonera var att betona vikten av att finna rätt balans i livet 

mellan jobb- och privatliv. Sammantaget kunde vi se att deras resonemang många 

gånger präglades av dilemman av olika slag. Flera retoriska resurser användes i 

förhandlandet kring val och identitetsskapande. Mest framträdande var tid som resurs, 

där de i nutid föreställde sig hur framtidsjaget skulle tänka om det nutida 

beslutsfattandet. Vår studie visar på att det för dagens ungdomar blivit allt viktigare att 

kunna föreställa sig själv i framtiden för att göra val av olika slag vilket i sin tur också 

bidrar till deras nutida identitetskonstruktioner.  
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1. Inledning 
 

 
 

Lisa: Du säger leva i nuet? Känner ni att ni har tillåtelse att kunna göra de? 

Fredrika: Jag gör inte de.  Ja tänker jätte, aldrig i… asså nu, å de e ju lite synd för att då 

njuter man liksom inte av sitt liv typ eller asså… de gör ja väl men ja tänker 

jättemycket på framtiden hela tiden 

Björn:  Man får ju lite bättre liv tror ja om man tänker i nuet 

Fredrika: Ja 

Björn:  Då kan man ta vara på tiden tro ja på ett bättre sätt 

Lisa:  Vad säger ni andra? 

Gina:  Ja vet inte men man blir påmind typ hela tiden, om typ framtiden. Man måste typ 

göra bra ifrån sig… 

Diana:  De e ju mycket man måste tänka på... 

Gina: Ehm ja tror de, asså de e ju… även om man typ vill typ leva i nuet för att det kanske 

är lite roligare då så blir man hela tiden påmind… 

Björn:  De e typ skolan som förstör när man vill leva i nuet 

Alla: SKRATT 

      -FOKUS2 

 

 

Att leva i nuet sägs det… men hur gör man det? Överallt kan vi läsa och höra om nuet som 

”the place to be”, att det är där som livet bör levas. Som utdraget ovan indikerar så är det inte 

alltid så lätt att leva i nuet då framtiden pockar på och kanske gäller detta framförallt vid 

övergångar från en fas i livet till en annan. Citatet är taget från en diskussion med 

högstadieelever som nyligen valt inför gymnasiet. Denna slags skolövergång ställer dem 

oundvikligen inför val som inte bara kommer påverkar deras närmaste framtid utan även deras 

framtid i ett längre perspektiv. Att ”göra bra ifrån sig” nu för att få det bra sen blir något som 

infinner sig i deras tankegångar. Det gäller alltså för dessa ungdomar att kunna bemästra det 

som sker i nutid medan de samtidigt har fullt upp med att planera inför sin framtid. Att vara 

ung idag och ha hela livet framför sig kan därför vara en spännande och livsbejakande tid men 

också en tid av beslutsångest. Vad ska jag bli när jag blir stor? Vem är jag? Hur vill jag vara? 

Vart ska jag ta vägen? Det är många frågor som präglar en tonårings liv. Hur ska man ta reda 

på vad man vill då?  

 

Alla de valmöjligheter som finns till vårt förfogande, gällande såväl konsumtionsvaror till val 

av utbildning, ger oss möjlighet till att forma oss som vi vill. Denna utökade tillgång till 

möjligheter av olika slag är något som kännetecknar det slags samhälle som vi lever i idag. 

Vår samtid präglas även av instabilitet och föränderlighet där det råder ökade krav på 

flexibilitet och anpassningsbarhet hos människan (Giddens, 2007:60f,74f). Trots ovissheten 

finns det ändå många som har sina drömmar och visioner om vad man vill uppnå med sitt liv 

och det blir därför allt viktigare för oss att ta de rätta besluten för att lyckas nå våra mål. Vi 

befinner oss på så sätt i ett ständigt pågående individualistiskt projekt där det gäller att skapa 

sig en egen unik identitet. Att vara femton år och vara mitt uppe i detta identitetsprojekt och 

samtidigt försöka ta reda på vilket gymnasieprogram man vill gå kan således vara en 

komplicerad process. Det finns idag ett otroligt brett urval av skolor, kommunalägda som 

privatägda, med olika inriktningar och arbetssätt. Det gäller att ta reda på vad det är som 
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intresserar och passar en själv samt ger en god start inför stundande arbetsliv eller fortsatt 

studietid. Ansvar läggs på att individen själv ska kunna ta ett beslut om hur dennes närmaste 

framtid ska se ut. Vad händer då med dessa ungdomar som dels befinner sig i en omvälvande 

fas i livet, från ung till vuxen, när de för första gången ställs inför kanske ett av de större 

besluten i sitt liv: att välja gymnasium? Med anledning av detta, finner vi det intressant att 

titta närmare på hur dessa slags val inverkar på hur individen ser på sig själv och sina 

möjligheter i livet men framförallt vad det har för inverkan på identitetsskapandet. Hur 

relaterar de ökande valmöjligheterna inom utbildningsområdet i vår tid till konstruerandet av 

ungdomars identitet?  

 

Då vi är sociala varelser, är det i mötet med andra människor som vår identitet får betydelse 

då det är i interaktionen som vi förhandlar om vilka vi är och kan bli bekräftade (Burr, 

2003:54,56ff). Vi vill därför ta reda på hur femtonåringar går tillväga med sitt identitets-

skapande i vårt föränderliga samhälle. Hur ser de på sina valmöjligheter, på vilka sätt 

resonerar de kring dem och hur påverkar det deras identitet? Vi vill med vår studie belysa hur 

ungdomar pratar om sig själva samt hur de redogör för eller rättfärdigar olika val och 

ställningsstaganden. Syftet med studien är således att studera hur niondeklassare resonerar 

och förhandlar sitt identitetsskapande där vår frågeställning lyder: hur konstruerar 

niondeklassare sin identitet i relation till sitt gymnasieval och sin framtid? 
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2. Forskningsområdet ungdomar, identitet och framtidsval 
 

Det finns mycket forskning som gjorts om identitet, ungdomar och framtid. Här nedan följer 

en sammantagen bild av de forskningsbidrag som vi har tagit del av. Från detta forskningsfält 

har vi urskilt sex olika teman som vi anser representera områdets komplexitet vilka är 

följande: identitetsskapande i en föränderlig tid, det egna ansvaret i formandet av livsstil och 

val, den förlängda ungdomsfasen, betydelsen av relationer och social kontext, social 

ojämlikhet ger olika förutsättningar samt självförverkligande och meningsfullhet. Nedan 

presenterar vi de bearbetade temana var för sig för att därefter sammanfatta det hela och 

redogöra för vår egen placering på forskningsfältet. 

 

Identitetsskapande i en föränderlig tid 

Rattansi och Phoenix (2005:99) beskriver i sin artikel, som sammanfattar nutida ungdoms- 

och identitetsforskning, att man på detta område är överens om att de snabba förändringarna i 

vår tid har lett till att frågan om identitet har blivit allt mer påtaglig. Det som är utmärkande 

för västerländska samhällen är bland annat oförutsägbara sociala, ekonomiska, tekniska och 

kulturella förändringar vilket således också får följder för identitetsutvecklingen hos unga 

människor. Samhällets komplexitet och flytande karaktär innebär att gamla traditionella 

livsmönster har fått ge vika för den nya betydelsen av konsumtion vilket leder till en 

förökning av tänkbara livsstilar. Vidare beskrivs av Rattansi och Phoenix (2005:99f) att den 

globalisering som sker dels leder till nya osäkerheter men även till nya möjligheter för 

ungdomars identitetsskapande. Det breda utbudet av kulturella former av olika slag såsom 

musik och mode ger också allt större inflytande på ungdomar idag. Rattansi och Phoenix 

(2005:103, 105) beskriver att man inom sociologi och socialpsykologi på så sätt gör sig mer 

förtjänt av att talar om multipla positioneringar av identiteter än enbart en enda fast och stabil. 

Identiteter är idag inte hårt sammanhållna längre på grund av samhället splittrade karaktär 

vilket öppnar upp för möjligheten till olika positioneringar och tillåter hybridisering av 

identiteter. Unga människor tillåts inspireras i varierad utsträckning att låna, mixa och matcha 

olika element. Identiteten är således alltid i process, präglad av det samhällsklimat som råder. 

 

Det verkar alltså som att en rad olika nutida samhällstendenser är med och inverkar på ungas 

identitetsskapande. Morimoto och Friedland (2011:561) menar på liknande sätt i sin artikel 

om ungdomars livsvärld i informationssamhället, att det mediala flödet nu utgör en så pass 

central del i unga människors liv att det därför inte längre kan särskiljas från deras livsvärld. 

Det har skett en tillökning för unga att i deras socialisation och interaktion använda sig av 

olika slags medier. Detta gör att media får allt större inverkan på hur deras identiteter skapas, 

hur de agerar, fattar beslut och interagerar med varandra.  Morimoto och Friedland (2011:562) 

menar att informationssamhällets effekter för dagens unga dock kan sägas vara paradoxala. 

Det finns vissa förtjänster, exempelvis kan tillgången till media öka känslan av autonomi och 

förmågan att navigera sig genom komplex information och delta i nyheter och diskussioner på 

sätt som inte varit möjligt tidigare. Det kan emellertid också medföra att individerna känner 

sig utelämnade till sina egna beslut. 

 

Den tidigare forskningen tycks alltså visa på att det finns ett samband mellan ungdomars 

identitetsutveckling och de moderna samhälltendenser som råder. du Bois-Reymond 

(1998:65) beskriver att sådana tendenser har fört med sig nya typer av livsvärden såsom 

självförverkligande och kommunikation vilket gör att traditionella arbeten med fasta 

arbetstider kan upplevas oattraktiva. Föränderligheten är något som även präglar 

arbetsmarknaden på mängd olika sätt och tidigare forskning tycks visa på att ungdomar idag 
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är medvetna om detta och att deras personliga framtidsutsikter därmed också präglas av 

ovisshet. I Razpotniks (2011:1454f) kvalitativa intervjustudie om slovenska ungdomars 

utbildningsövergångar, framkommer exempelvis att det finns en tydlig medvetenhet om att 

utbildning inte är likställt med anställning inom det särskilda området i framtiden. I studien 

framkom att elever och deras föräldrar därför ser gymnasiet som ett sätt att hantera denna 

slags osäkerhet. Man upplever en svårighet i att kunna bestämma sin framtida karriär redan i 

slutet på grundskolan då man känner till samhällets föränderlighet och krav på flexibilitet 

samt andra faktorer som kan inverka (Razpotnik, 2011:1462). du Bois-Reymond (1998:71) 

beskriver i sin studie, i anslutning till detta, att dagens ungdomar är väldigt medvetna om att 

vägen till vad man vill uppnå i framtiden kan vara lång och därför förbereder man tidigt för 

den. Samtidigt vill de se till att vara så öppna och flexibla som möjligt för allt oförutsett som 

kan hända. Detta sammanfaller med det som Grytnes (2011:348) kommer fram till i sin 

intervjustudie om skolungdomar gällande deras skolövergång, där det framkommer att 

utbildningsval inte bara handlar om att rationellt bedöma olika möjligheter och begränsningar. 

I vissa fall kan det enbart vara ett sätt att hantera den oförutsägbara framtiden då de upplever 

det som bättre att ha valt något än ingenting alls, oavsett vad ett sådant val specifikt består i. 

 

Det egna ansvaret i formandet av livsstil och val 

Som följd av det mångfacetterade samhälle som vi numera lever i, förändras även individens 

roll i och med detta. I Razputniks (2011:1462f) intervjustudie om slovenska ungdomars 

utbildningsövergångar framkommer också att ungdomarna tillskriver ansvaret för sina val till 

sig själva, en syn som också delas med de professionella inom skolväsendet. Unga människor 

står inför att behöva ta ställning till allt fler beslut på egen hand där det dessutom inte alltid 

finns färdiga kollektiva riktlinjer att tillgå. Razputnik (2011:1462) menar att det därmed finns 

ett ökat behov av att kunna navigera sig genom detta individualiserade och osäkra liv på ett 

tillfredsställande sätt, vilket innebär regelbunden övervägning av egna intressen eller behov i 

relation till externa krav och möjligheter. 

 

Ett sätt att ta sådant ansvar över sig själv och sina val är att resonera sig fram till handling. I 

Grytnes (2011:347) intervjustudie med danska ungdomar om övergången från grundskola till 

valbar utbildning, framträder att själva resonerandet kring valet i fråga utgör stor del i 

beslutsfattandet. Det handlar inte att bara om att välja en viss riktning på ett systematiskt sätt 

utan istället är det ofta en fråga om processuella resonemang där individen är aktiv i 

förhandlandet om möjligheter och begränsningar, framtiden och den egna identiteten. 

Morimoto och Friedland (2011:561f) berör också detta slags ansvarstagande som ungdomar 

förväntas ta i samband med sina val och sin framtid. I sin artikel om medieanvändningens 

tillökning, hävdar författarna att det idag krävs en ökad självtillit hos unga till sin förmåga att 

klara av att navigera sig genom dagens samhälle. Unga människor i informationssamhället 

formar på så sätt sina identiteter mer frigjort än tidigare från traditionella begränsningar vilket 

emellertid också innebär att de får kämpa mer för att finna meningsfulla mönster i en värld 

kännetecknad av ett konstant informationsflöde. 

 

Valmöjligheter och ansvarstagande för individen verkar alltså vara alltmer inbäddat i våra 

samhällen. I Walthers (2006:121f) artikel om ungdomars livsövergångar framkommer på 

liknande sätt att situationerna ökar där unga människor konfronteras med att göra egna val. 

Unga människors subjektivitet har på så sätt en mer central roll i dagens samhälle där aktiva 

beslut och handlingar utgör delar av den sociala verkligheten. Att ta ansvar för sig själv och 

att aktivt välja har blivit starkt förankrat i våra individualiserade kulturer och livsstilar. 

Walther (2006:122) går till och med så långt att hävda att möjligheter och val är så pass 
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självklara beståndsdelar i människors liv så att förneka val av olika slag blir som att förneka 

det egna medborgarskapet. Detta särskilt i samhällen som ser sig själva som demokratiska och 

där konsumtion och medhörande val kännetecknar det vardagliga livet. Detta slags 

individualiserade ansvar medför olika effekter hos dagens unga. I du Bois-Reymonds 

(1998:65) studie framkommer det att i och med att unga i större utsträckning tvingas 

reflektera över tillgängliga valmöjligheter samt rättfärdiga sina olika val, kan detta ge upphov 

till frustration. du Bois-Reymond (1998:69) menar vidare att unga människor ofta är tvingade 

att välja något alternativ utan att veta vad det konkret kommer att innebära. Det finns på så 

sätt en spänning mellan val kopplade till känslor av frihet och sådana som relateras till 

tvång. Tydligt är att ungdomar i dagens samhälle tvingas att välja och ansvaret för de val som 

görs tillskriver de sig själva. 

 

Den förlängda ungdomsfasen 

Walther (2006:121) beskriver i sin komparativa ungdomsstudie att ungdomars övergång till 

vuxenlivet har blivit förlängd. Detta har bland annat skett som följd av arbetsmarknadens 

flexibilitet, att man utbildar sig längre samt har tillgång till fler livsstilsmöjligheter. Denna 

förändrade samhällssituation gör att våra övergångar mellan olika stadier i livet sällan sker i 

linjär ordning utan är istället många gånger splittrade där vi tillåts pendla fram och tillbaka 

mellan olika faser. Övergången från ungdom till vuxen kan på så sätt inte längre tydligt 

urskiljas utan kan snarare betraktas som fragmenterad där tendenser av ungdomsliknande 

beroende och vuxen självständighet verkar kunna samexistera sida vid sida. Detta föranleder i 

sin tur att unga människor idag kan ha svårt att bestämma sig för om de ska benämna sig som 

unga eller vuxna varpå de föredrar att placera sig någonstans mittemellan. Denna pendlande 

process mellan ungdomstid och vuxenvärlden kallas enligt Walther (2006:121) inom 

forskningen på senare år för jojo-övergångar. 

 

Även du Bois-Reymond (1998) har behandlat den förlängda ungdomstiden i sin forskning 

byggd på longitudinella generationsstudier om förändringar i unga tyskars livsbanor. du Bois-

Reymond (1998:64f) menar att utöver ökad tillgång till utbildning, bidrar även högre krav på 

framtiden och i privatlivet till att unga upplever en betydligt längre ungdomsfas. För detta har 

nya typer av livsvärden såsom självförverkligande, kommunikation och ökat resande spelat 

roll. Det är inte ovanligt att ungdomar idag flyttar mellan ett eget boende och föräldrarnas 

hem vilket innebär att lämna föräldrahemmet inte är så definitivt som förut. Ungdoms-

kulturernas stilar följer med ibland även till vuxenlivet vilket gör att åldersgränserna också där 

varierar. Den osäkerhet som råder på arbetsmarknaden och utbildningsområdet, tvingar ofta 

många unga att ofrivilligt stanna kvar i ungdomen. Då det inte finns garantier för framtiden 

blir det inte möjligt att sätta åldersgräns för när man upphör att vara ungdom och blir vuxen. I 

du Bois-Reymonds (1998:74, 76) studie framkom även att övergången till vuxenvärlden 

dessutom förknippas med negativa attribut såsom att tappa lekfullhet, bli seriös, rutinbunden 

och ansvarstagande men att både begreppen ungdom och vuxen anses vara relativt otydliga 

och kontextberoende. I vissa avseenden kände de sig som vuxna medan ungdomen rådde i 

andra avseende.  På så sätt verkar det som att vara vuxen idag ses som ett slags livstillstånd 

och det är därför inte lika obligatoriskt för dagens unga att inkludera vuxenheten i sin 

självbild.  

 

Betydelsen av relationer och social kontext 

Något som kan ses som den mest framträdande tendensen inom vårt forskningsfält är 

huruvida vår sociala kontext påverkar vår identitetsutveckling. Det är i relationen till andra 

som identiteten skapas och omformas vilket gör identitet till något som kan definieras som 
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dynamiskt och föränderligt. Flum & Lavi-Yudelevitch (2002:535ff, 545) narrativa 

intervjustudie där de studerat nära relationers betydelse för ungdomar visar på att den mest 

betydande faktorn i nära relationer är ömsesidighet. Ömsesidigheten lägger grund för en 

känsla av ett vi, en trygg relation där man har någon att dela sina erfarenheter med. Det är 

dessa relationer som är det mest essentiella när det gäller de ungas identitetsutveckling enligt 

Flum och Lavi-Yudelevitch (2002:544f) då relationerna fungerar som speglar för vem man 

själv är och vill vara i relation till sina närmaste. I trygga kompisrelationer vågar ungdomarna 

experimentera och pröva sig fram i större utsträckning för att på så sätt finna tillhörighet, en 

gemensam identitet, för att sedan med tiden våga sig ut för att finna en mer unik och egen 

identitet.  

 

Flum och Lavi-Yudelevitch (2002) menar att identitetskapandet är både en inre process och 

en relationell process men att den relationella processen är den som utvecklar den unga 

individens autonomi och identitet allra mest. I likhet med denna studie så visar även Pasupathi 

och Weeks (2010:40f) på att det är viktigt med den sociala kontexten för att kunna utveckla 

sin identitet. I deras artikel, där de utforskat hur ungdomar narrativt åstadkommer sina 

identiteter, beskrivs vilken betydelse själva berättandet av självupplevda händelser har för 

ungdomar. Då ungdomstiden oftast ses som en kritisk fas i identitetskapandet så är det än 

viktigare för unga att få interagera med andra och verkligen bli lyssnade på. Genom att 

konstruera en berättelse om sig själv i det förflutna, nuet och framtiden så placerar individen 

sig i rollen som en aktör i världen som är kontinuerlig över tid, även om man är med om stora 

förändringar i livet (Pasupathi och Weeks, 2010:33). Känslan av den egna identiteten vilar 

därför på berättelsen om sig själv vilken kan bli starkare och mer utvecklad i interaktionen 

med andra förutsatt att man även på egen hand reflekterar kring vem man är. Får man 

dessutom stöd av omgivningen i det man berättar om sig själv, är det större sannolikhet att 

detta är något som inkluderas i den egna identitetsuppfattningen över tid. 

 

Identitetskapande ses alltså som en relationell process, något som även Rattansi och Phoenix 

(2005: 104f) tar fasta på fast ur ett lite större perspektiv. I deras artikel om ungdomsidentitet 

sammanfattas identitet som en multifaktoriell process som ändras beroende på den sociala 

kontexten. De lyfter fram att aspekter som kön, klass och etnicitet har inverkan på identitets-

utvecklingen men att ungdomar idag har större makt idag att själva bestämma till vilken grad 

de har betydelse. Identitetsprocessen hos människan är en ständigt pågående process som i 

och med globaliseringen gjort att individen har fått flera valmöjligheter beträffande vem man 

kan vara och bli. Idag är det på så sätt möjligt att ha en bredare syn på identitet än tidigare då 

samhället är mer öppet för influenser från olika håll. Gällande ungdomars identitetssökande så 

har det skett dramatiska förändringar både nationellt och globalt i samband med den samhälls-

utveckling vi haft. Rattansi och Pheonix (2005:99f,118) menar att då det är många faktorer 

som spelar in när det gäller att hitta sin identitet, är det viktigt att både se till lokala och 

globala tendenser likväl som relationella situationer.  

 

Social ojämlikhet ger olika förutsättningar 

Som tidigare nämnt så har den sociala kontexten en essentiell roll i ungas identitetskapande. 

Alla människor har dock inte samma förutsättningar i vårt samhälle vilket gör att det finns en 

social ojämlikhet som påverkar människors identitetskapande och liv på olika sätt. I 

forskningsfältet kring ungdomars identitetskapande har den sociala ojämlikheten presenterats 

i relation till skolsystemet. Razpotnik (2011:1462f) fann bland annat, i sin intervju-

undersökning med olika skolrelaterade referensgrupper, att skolexperterna verkar förneka att 

det finns olika sociala förutsättningar för att lyckas i skolan. Istället tror man att det är lika för 

alla, bara man ägnar sig åt hårt arbete. Man bortser därmed från att utbildningsmöjligheterna 
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kan försvagas eller hindras av socioekonomiska, personliga, relationella eller sociala problem. 

Denna komplexitet av faktorer ger olika förutsättningar för individen att kunna utvecklas och 

sätter därmed en ram för vad som är möjligt och inte i deras värld vilket i sin tur inverkar på 

identitetsutvecklingen. I en annan intervjustudie som gjorts av Grytnes (2011:348f) visar även 

den på hur social bakgrund och personliga erfarenheter spelar in på identitetsutveckligen. I 

studien så har det tittats på hur femtonåringar resonerar kring sitt skolval där de egna 

bakgrundsfaktorerna påverkar förmågan till hur man resonerar om sina val gällande skola och 

framtid. I och med detta visar Grytnes (2011) på att det finns skillnader i individernas 

kapacitet att engagera sig i valprocessen då ungdomarna kommer från olika sociala 

bakgrunder. Vissa sätt som ungdomarna resonerade på gjorde det enklare för dem att kunna 

göra ”rätt val”, det vill säga ett val som allmänt ses som gynnande för deras framtid, medan 

andra hade det svårare att hantera valprocessen på ett konstruktivt sätt för att kunna dra nytta 

av utbildningssystemet. Den sociala kontexten ger alltså olika möjligheter eller förutsättningar 

för individen att utveckla sin identitet. Denna sociala ojämlikhet kan ses på så väl relationell 

nivå, så som vilken familj och socioekonomisk bakgrund man har, men också på en mer 

strukturell nivå så som exempelvis hur skolsystemet i ens land är uppbyggt.  

 

Självförverkligande och meningsfullhet 

Vårt forskningsfält består även av inre psykologiska aspekter av identitetsskapandet som 

möjligen visar på den mer allmänna uppfattningen av hur en människas identitet skapas och 

utvecklas. Vi har bland annat funnit forskning som ger en bild av identitet som något som inte 

enbart handlar om vem man är utan även om graden av meningsfullhet. Identiteten är något 

som ska spegla ens ”sanna jag” och att det man gör med sitt liv ska vara meningsfullt och 

höra ihop med den man känner att man är. Känslan av identitet kan bland annat vara en 

nödvändig drivkraft mot framtiden och vad man vill med sitt liv. Sharp och Coatworth’s 

(2012:149ff) har gjort en enkätstudie gällande huruvida ungdomars känsla av identitet i 

självdefinierande aktiviteter relaterar till ens framtidsorientering.  Resultaten pekar mot att 

aktiviteter som upptäcks vara något som passar ens talang, intressen och potential är av stor 

betydelse för ungdomens framtidsorientering. Studien visade att ungdomar som upptäckt 

aktiviteter som de kände positivt inför och som de kände var självdefinierande så ökade deras 

fokus på framtid och framtidsmål. Resultatet visade även på att det är viktigt att de har en 

optimistisk bild av deras framtida mål för att de ska kunna behålla motivationen inför 

framtiden. Har man en positiv bild av framtiden så är det också mer sannolikt att ungdomen 

kommer att utveckla användbara strategier för att nå dit. Det är alltså viktigt att kunna hitta 

meningsfulla aktiviteter som man känner att ”det här är jag, det här kan jag” för att få en 

positiv framtidsbild av sig själv och utveckla sin identitet i en viss riktning.  

 

I Yeager, Bundick och Johnsons (2012:214ff) longitudinella mixmetodsstudie så har även de 

studerat hur framtida livsmål påverkar ungas identitetskapande.  Det finns en föreställning om 

att ungdomen är en relativt självcentrerad tid men enligt denna studie så visade det sig att det 

var en stor andel av respondenterna som ansåg att det viktigast i livet är att ha ett jobb som 

kan bidra till världen utanför sig själv. Man vill kunna känna att man gör något meningsfullt 

för omvärlden såväl som för sig själv. Yeager, Bundick och Johnson (2012:216) menar att det 

är viktigt att ge möjlighet för ungdomar att i skolan att kunna utforska och utveckla sin 

identitet men då inte endast på ett individuellt plan med fokus på ens egna talanger, intressen 

och behov. De menar, till skillnad från Sharp och Coatworth (2012) studie, att det även är 

viktigt att se till världen utanför dem själva. För att identitetsskapandet hos unga ska kunna 

utvecklas så kan det alltså vara av värde att hjälpa ungdomarna med frågan ”varför är jag i 

denna värld?” och inte bara ”vem är jag?”. Kopplingen till världen utanför en själv ger större 
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mening med livet och därmed en tydligare framtidsvision för unga. Identitetskapandet får på 

så sätt en bredare betydelse då den även innefattar faktorer som gäller omvärlden.  

 

Sammanfattande diskussion och vår placering på forskningsfältet  

Den sammantagna bilden av forskningsfältet visar alltså på att det finns en mängd olika 

aspekter som berör ungdomars identitetsskapande. Samhälleliga tendenser såsom ökade krav 

på flexibilitet och eget ansvarstagande tillsammans med fler valmöjligheter, sätter individen i 

en komplex position. Unga människor tillåts ägna allt mer tid till att utbilda sig och utforska 

sin identitet samtidigt som de också kan vara tvingade till det i och med. Detta leder till att 

ungdomsfasen förlängs då det inte finns någon tydlig gränsdragning kring när man upphör att 

vara ung och äntrar vuxenlivet. Livsutvecklingen beskrivs ej längre gå i logisk följd på ett 

linjärt sätt utan det kan istället många gånger uppstå ett pendlande mellan olika livsfaser. 

 

Forskningen visar också på att det är viktigt för ungdomar att ta reda på sin identitet för att få 

vägledning inför framtiden och känna meningsfullhet. Skolsystemet kan hjälpa till med denna 

process i och med att ungdomarna tvingas välja inför olika skolövergångar och därmed ges 

tillfälle att reflektera över vad de vill i sina liv. Samtidigt har inte alla samma förutsättningar 

att göra ett aktivt och genomtänkt val beroende på olika sociala faktorer såsom 

socioekonomisk bakgrund och andra kontextuella omständigheter. Vad är då meningsfullt för 

ungdomar som beskrivs leva i en fragmenterad värld? Detta är något som eventuellt kan 

belysas starkare genom vår studie, där fokus är på vad ungdomarna själva lyfter fram som 

meningsfullt i sina resonemang om gymnasievalet och framtiden.  

 

Den sociala kontexten och framförallt de nära relationerna tillskrivs vara det mest essentiella i 

ungdomars identitetsskapande. Det är i interaktionen med andra som de ges tillfälle att 

konstruera vilka de är där de antingen kan få stöd eller motstånd för sin självpresentation. På 

så sätt förhandlas identiteten ständigt i det vardagliga livet. Det är denna slags pågående 

identitetskonstruktion som också vi intresserar oss för i vår studie. Här finns även möjlighet 

för oss att genom vår studie tydligare se vilket slags utrymme som just social kontext och 

relationer ges när ungdomarna berättar om sig själva.  

 

Den tidigare forskningen har visserligen behandlat att identitetsskapandet sker mellan 

människor inom ramen för deras sociala kontext samt att ungdomar har olika sätt att resonera 

kring sina framtidsval. Det vi emellertid vill bidra ytterligare med är en förening av dessa 

aspekter, identitetsskapande och framtidsresonemang, där vi kommer att titta på hur 

ungdomar rent språkligt konstruerar sina identiteter i relation till sitt gymnasieval och sin 

framtid. Generellt tycker vi att det i den tidigare forskningen saknas ett tydligt 

framtidsperspektiv. Visserligen behandlas olika aspekter som är viktiga i ungdomars 

identitetsskapande men i den föränderliga värld som vi lever i behövs också beakta hur 

ungdomarna ser på sig själva i framtiden, en framtid som i den tidigare forskningen beskrivits 

som antingen osäker eller full av möjligheter. Vi vill se hur ungdomarna talar om det som 

komma skall och hur detta i sin tur bidrar till konstruktionen av vilka de är just nu. 

Gymnasievalet sätter oundvikligen ungdomarna i ett val om framtiden, vilket ger goda 

möjligheter för oss att kunna få ta del av deras framtidsresonemang.  

 

Det som tidigare forskning också lyfter fram är den förändring som sker med själva 

identitetsbegreppet. Det ges ny betydelse till att likna identiteten vid en rörlig process som 

formas av rådande föränderliga samhällsklimat vilket i sin tur öppnar upp för ett ökat antal 

möjliga identiteter för en och samma person, så kallade multipla positioneringar. Unga 

beskrivs även ha ökade krav på förmåga att navigera sig genom ny information av olika slag. 
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Här efterlyser vi de specifika tillvägagångssätt som unga människor tar till i detta navigerande 

av information, hur de i samtalet navigerar sig genom det de har kännedom om och hur detta i 

sin tur utformar de olika delidentiteterna. Vad är det som ungdomarna själva tar fasta på i 

konstruktionen av sig själva?  

 

Livsvärden som exempelvis självförverkligande och kommunikation beskrivs i tidigare 

forskning ha fått vidgad betydelse i vårt samhälle. Genom att göra en språknära studie kan vi i 

vår tur se vilka slags värden som tar plats i interaktionen niondeklassarna emellan och på 

vilka sätt de ges betydelse i de ungas resonemang och identitetskonstruktioner. Det som vi 

också anser oss kunna bidra med är att se till det interaktiva utbytet ungdomarna emellan. 

Genom att låta ungdomarna diskutera med varandra, blir det möjligt att se vad som 

gemensamt förhandlas fram som viktigt. Sammanfattningsvis består vårt bidrag på 

forskningsfältet i att se hur ungdomars identitskonstruktioner tar form i interaktion, detta i 

relation till hur de väljer att samtala om gymnasieval och framtid. 
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3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

Eftersom vi är intresserade av att se hur ungdomarna genom sina resonemang konstruerar sina 

identiteter, medför det oundvikligen en syn på språket som en skapande kraft som formar hur 

vi upplever världen och oss själva. Detta slags tankesätt kallas socialkonstruktionism och 

nedan följer en redogörelse för dess grundtankar, språkets betydelse i interaktionen och hur 

man ser på identitet. Därefter redogör vi för de diskurspsykologiska och narrativa teori- och 

metodansatserna som är två angreppssätt inom det socialkonstruktionistiska perspektivet där 

särskilt fokus ligger på språket i den konkreta kontexten. Där presenterars också de analytiska 

verktyg som vi valt att använda oss av i vår studie. 

 

Socialkonstruktionism 

Eftersom vi vill ta reda på hur ungdomars identitet språkligt konstrueras i relation till 

framtiden, förutsätter detta en syn på språket som handlingskraftigt. Detta medför på så sätt 

att vi genom vår undersökning kommer att ha socialkonstruktionismen som vår teoretiska 

utgångspunkt. Detta synsätt präglas av en syn på kunskap som konstruerad, det vill säga att 

det vi vet om oss själva och världen är något som skapas och tillskrivs mening i mellan-

mänskliga interaktioner. Det är genom vårt språk som vi kan benämna det som finns i vår 

omgivning vilket i sin tur skapar förutsättningar för att därefter också kunna agera. Språket är 

således en form av handling som kontinuerligt gör något i interaktionen. Genom att tala om 

och beskriva något på ett visst sätt, bidrar detta till hur det i verkligheten också betraktas. Vår 

uppfattning av olika fenomen skapas och upprätthålls på så sätt genom de sociala praktiker 

där de får mening genom mänsklig samvaro och interaktion. Vår värld kan alltså inte existera 

utanför vår beskrivning av den då hela vår uppfattning av omvärlden grundas på vår förmåga 

att kommunicera genom språket (Burr, 2003:2ff, 8f, 21,45). Det som kommer att vara av 

intresse för oss i vår studie är att se till samspelet ungdomarna emellan; vad är det som 

konstrueras, på vilket sätt och vad kan det tänkas få för inverkan på deras identitet?  

  

Inom socialkonstruktionismen ställer man sig kritisk mot den förgivettagna föreställningen 

om att det är möjligt att uppnå objektiv sanning om fenomen i vår värld. Detta betyder att inte 

heller vi med vår undersökning kommer att göra några obestridliga sanningsanspråk. Istället 

kommer vi visa upp en tänkbar version av hur dessa niondeklassares identitetskonstruktioner 

tar form i samband med deras gymnasieval och framtidsutsikter. Som socialkonstruktionister 

är det nödvändigt med en sådan kritisk inställning gentemot objektiv sanning då sanningen ses 

som något föränderligt som skapas och omförhandlas i interaktion (Burr, 2003:2ff). En annan 

viktig aspekt inom socialkonstruktionismen är också att inbegripa maktaspekten i våra 

kunskapsproduktioner.  Då kunskap är något som skapas mellan oss människor kan den därför 

konstrueras på ett sätt som kan få stora konsekvenser för den sociala världen (Burr, 2003:4f, 

7f).  

  

Enligt Burr (2003:4f) vilar människans gemensamma förståelse för vår sociala värld på en 

historisk och kulturell grund som är beroende på var och när vi lever samt ger oss möjlighet 

att orientera oss i den sociala kontext som vi befinner oss i. Burr (2003, 4f, 7) menar alltså att 

allt vi människor kan förstå och hur vi uppfattar världen är en produkt kulturella och 

historiska processer där vår kunskap om världen alltid är relativ. I det här fallet innebär det att 

vår undersökning måste ses utifrån den tid vi lever i nu.  Identitet, vår studies huvudbegrepp, 

har en viss mening i det slags samhälle som vi lever idag där det för närvarande exempelvis 

går att återfinna individualistiska såväl som globaliserande tendenser. Vår förståelsevärld 

konstrueras alltså utifrån den kontext som vi lever i. Ständigt producerar vi nya versioner av 
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verkligheten vilka aldrig är helt slutna utan kan istället vara öppna för förhandling såväl i 

stunden som över tid. Denna slags historiskt knutna och sammanhangsberoende förståelse, är 

något som inom socialkonstruktionismen relateras till begreppet diskurs. Diskurser är i bred 

mening ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2010:7) och är förankrade i vårt sätt att leva och prata men alltid öppna för förhandling i olika 

utsträckning. Då diskurserna ligger till grund för hur vi konstruerar vår värld, vad som är 

möjligt eller vad som vi betraktar som sant eller riktigt, är det av stort intresse inom social-

konstruktionismen att studera dessa. Detta gör man genom att ägna sig åt diskursanalys vilket 

innebär ett språknära studie av mönster i text; hur de är uppbyggda samt vad de ger upphov 

till. En sådan diskursiv analys är också något som vi i vår studie kommer att använda oss av, i 

form av diskursiv psykologi, vilket vi kommer att gå in närmare på senare i avsnittet.  

 

Socialkonstruktionism och identitet 

Eftersom vårt fokus i vår undersökning ligger på hur identiteten skapas hos niondeklassare så 

vill vi därför förtydliga identitet som begrepp utifrån den socialkonstruktionistiska 

approachen. Identitet är ett komplext begrepp som går att studera utifrån många olika 

aspekter. Beroende på aspekt så får identitet olika betydelse av vad den egentligen består av 

och hur den utvecklas. Som vi tidigare har förklarat utgår vi ifrån att allt konstrueras med 

hjälp av språket vilket gör att även identitet som koncept är en produkt av språket och vår 

sociala interaktion. Detta betyder att vår utgångspunkt är att allt som en person är, identitet, 

personlighet och alla ens erfarenheter är en effekt av språket och att det endast är genom 

språket som vi kan representera vår värld för oss själva och andra. Man menar alltså att det 

inte finns någon fast och sammanhängande identitet hos människan utan den skiftar beroende 

på vilka omständigheter som råder. Identiteten är något temporärt för oss alla men som 

upplevs som något stabilt i och med vårt sätt att prata och berätta om oss själva för varandra. 

Därmed är det genom språket som identiteten byggs upp, upprättshålls och utmanas i 

interaktionen. Vi tillåts därför transformera oss själva i relation till andra och vår omgivning 

vilket gör att berättelsen kan ses som den huvudsakliga arenan för vårt identitetsskapande 

eftersom det är där vi förhandlar om vem vi är. (Burr, 2003:53fff, 145) 

 

Då identitet ses som något som skapas i relation till andra så är vår identitet en kombination 

av allt från normer, kön till etnisk bakgrund. Vår identitet uppstår och ändras beroende på vårt 

samhälle och vår kultur och får olika betydelse och konsekvenser för oss vilket påverkar vårt 

sätt att handla och agera i vår sociala värld (Burr, 2003:106ff). Det är utifrån dessa 

grundtankar vi utgår från när vi kommer att studera hur dessa ungdomar tillsammans 

konstruerar sig själva och sin verklighet på olika sätt i interaktionen. Således är vi, genom 

identitetsbegreppet, inte ute efter att hitta vilka de verkligen är ”innerst inne”, utan ser att 

sådan mening istället skapas i interaktionen. Det är där de kommer att ge uttryck för olika sätt 

att resonera och på så sätt konstruera sin identitet i relation till andra, omvärlden och olika 

framtidsval (Taylor, 2001:16). 

 

Diskursiv psykologi 

Diskursiv psykologi är en gren av diskursanalys som är fördelaktig när man intresserar sig för 

hur identiteter tar form i interaktion. Identiteter ses här som något som konstrueras genom att 

språkligt arbetas fram och förhandlas i kontexten (Horton-Salway, 2001:148, 152, 162). Det 

är just denna slags interaktiva förhandling av identitet som vi kommer att rikta fokus mot i vår 

studie med niondeklassarna. Den diskursiva psykologin tar avstamp i social-

konstruktionismens konstruerande tankebanor och således är man inte ute efter att ta reda på 

hur något rent objektivt ligger till. Även om man för den skull inte heller förnekar 
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sannolikheten för verklig existens, ser man dock ingen möjlighet att tillgå denna på ett sätt 

som är skiljt från oss människor. Den värld vi har tillgång till är den som vi ständigt är 

medskapare av genom att beskriva den, samtala om den eller argumentera för den. Inom den 

diskursiva psykologin ser man därför heller ingen mening med att försöka avgöra huruvida 

olika beskrivningar eller berättelser är sanna eller inte. Detta gör att man istället ser det som 

mer konstruktivt att rikta fokus på de olika retoriska resurser som vi människor använder oss 

av för att hävda det ena eller det andra, hur det går till när vi konstruerar en version av 

världen. (Potter, 1996:7) 

 

Retoriska resurser är något som vi oundvikligen använder oss av i våra vardagliga samtal och 

berättelser. Dessa består av de olika tillvägagångssätt vi tar till när vi exempelvis gör fakta-

anspråk eller försöker underminera eller värja oss mot andra tänkbara versioner. Hur man går 

tillväga är emellertid alltid anpassat till den kontext där interaktionen äger rum vilket gör att 

man inom diskursiv psykologi framhäver vikten av indexikalitet, innebärandes att yttranden 

först får sin mening och blir begripliga genom att ta hänsyn till de sammanhang som de 

används i. När vi människor berättar eller beskriver saker för varandra, kan detta göras med 

en mängd olika syften. Tanken kan exempelvis vara att redogöra för händelser, underhålla 

eller illustrera poänger, anklaga eller berömma. Vänner som berättar om något i förtroende för 

varandra kan göra detta i en mängd olika syften, exempelvis för att få råd eller stöd. Detta i 

sin tur kan leda till andra saker där berättandet i sig självt utför något särskilt, exempelvis kan 

det komma att definiera vänskapsrelationen som nära och tillitsfull, stärka den eller skapa en 

situation präglad av omtanke eller allvarliga resonemang. Berättandet är alltså en språklig 

handling som resulterar i något utöver sig själv. För att åstadkomma trovärdighet i det vi 

berättar, krävs dock alltid visst arbete där vi människor innehar olika färdigheter och tekniker 

som vi tar till. Exempelvis tas vissa aspekter med i vårt berättande medan andra saker 

utelämnas och vissa saker betonas starkare framför andra. Detta kan exempelvis bli tydligt när 

en arbetssökande uppmanas att berätta om sig själv. Är förhoppningen att förmedla en bild av 

att vara en flitig och ansvarsfull person är det sannolikt beskrivningar i enlighet med detta 

som tas med i berättelsen medan sådant som kan tänkas tala emot den önskvärda bilden 

utelämnas eller berörs endast i korthet. När vi pratar om oss själva är vi på så sätt 

oundvikligen, mer eller mindre medvetet, med och konstruerar vilka vi är, vill vara eller bör 

uppfattas som. Genom användandet av olika retoriska resurser gör vi anspråk på ”hur något 

eller någon är” eller ”vad som hände” men tillvägagångssätten i sig garanterar dock inte att 

just våra egna versioner accepteras av andra eftersom vi alltid kan misslyckas eller bli 

underminerade. (Potter, 1996:1, 4, 6, 11f, 43f. 102) 

 

Den diskursiva psykologins fokus på hur människor retoriskt organiserar sina utsagor, är 

något som kommer att vara till nytta för oss i vår studie. Utifrån den diskursiva psykologin är 

följande frågor sådana som vi bland annat kommer att intressera oss för; hur pratar man om 

sig själva och andra, vad lyfts fram som viktigt och vad utelämnas, vilka faktaanspråk görs, 

hur mottas dessa av de andra i gruppen och vad leder allt detta till i interaktionen? Genom att 

ställa den här typen av analysfrågor kan vi få hjälp med vår studies övergripande 

frågeställning om hur niondeklassarna konstruerar sina identiteter i relation till gymnasievalet 

och framtiden. Nedan beskrivs lite mer ingående de begreppsliga analysverktyg från den 

diskursiva psykologin som vi i vår studie kommer att använda oss av.  

 

Retoriska resurser 

Inom diskursiv psykologi framhålls det som viktigt att se till detaljrikedomen i våra 

interaktioner, något som man kan få fatt på genom en noggrann transkription. Tvekningar, 

upprepningar, rättelser och antydningar kan vara betydelsefullt att titta närmare på det kan 
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vara avgörande för hur ett samtal eller händelseförlopp utvecklar sig. Det är inte heller 

ovanligt att människor lyfter fram vittnen i sin historia eller samarbetar med andra i 

beskrivningarna för att upplevas som övertygande. När vi beskriver något, kategoriserar vi 

också oundvikligen detta som innehavare av särskilda egenskaper eller kvalitéer, vilket gör 

kategorier ytterligare exempel på en retorisk resurs. (Potter, 1996: 105, 111, 116ff, 163fff, 

177) Även tiden kan utgöra betydelsefull resurs där vi använder olika tidsdimensioner för att 

åstadkomma saker med vårt berättande (Blomberg & Börjesson, 2013). Det kan också vara 

fruktbart att titta på hur den som berättar använder sig av pronomen och pronomensbyten, 

exempelvis byten från ”jag” till ”vi” eller ”man” då detta kan inverka på hur man vill bli 

uppfattad (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000:12). Modalitetsmarkörer är ytterligare något 

som man kan titta närmare på inom den diskursiva psykologin, vilket innebär graden av 

säkerhet i ett yttrande (Wahl i Börjesson & Palmblad, 2007:204). Det är exempelvis skillnad 

på att säga att något är på ett visst sätt i jämförelse med att säga att det kanske är så.  

 

Vad som fungerar som retorisk resurs i ett yttrande beror på vad som åstadkoms i 

interaktionen och på vilket sätt. Retoriska resurser kan man alltså få syn på genom att titta på 

vad människor rent språkligt drar i, hur vi bygger upp våra utsagor för att framstå som 

trovärdiga, föra samtalet i en viss riktning eller underminera andras versioner. (Potter, 1996) 

För att finna vilka retoriska resurser som niondeklassarna använder sig av kommer vi att 

kontinuerligt under vår studies analysprocess att ställa frågor kring hur de språkligt går 

tillväga i sina resonemang och vad detta leder till. På så sätt kan vi också få syn på hur 

ungdomarnas identiteter tar form i interaktionen med hjälp av dessa retoriska resurser. Det 

som människor ofta använder som retorisk resurs är tolkningsrepertoarer, ett begrepp som vi 

mer specifikt kommer att beskriva nedan. 

 

Tolkningsrepertoarer 

I likhet med diskurs, syftar begreppet tolkningsrepertoar till ett sätt att tala om något som är 

relativt etablerat i våra sociala praktiker. Användningen av tolkningsrepertoarer inom den 

diskursiva psykologin riktar dock starkare fokus på hur dessa etablerade talesätt används i 

mindre sammanhang. Tolkningsrepertoarerna består av olika uppsättningar av termer och 

metaforer som människor drar i under interaktion vilka utgör delar av vårt vardagsförnuft och 

den kollektiva förståelsen för saker och ting. Exempelvis ger talesättet ”man bör tänka efter 

före” prov på ett särskilt sätt att tänka vilket således också utgör en tolkningsrepertoar. Dessa 

repertoarer används ofta på varierande sätt i våra utsagor där vi omväxlande använder oss av 

olika repertoarer anpassat till de situationer som vi befinner oss i. (Potter, 1996:115f; Edley, 

2001:197ff, 202) Det är med en känslighet för återkommande sätt att resonera på som vi 

kommer att gå in i analysen av niondeklassarnas utsagor samt hur dessa går i linje med 

allmänt vedertagna sätt att diskutera. Vi kommer därefter också ställa oss frågande till vad det 

leder till i interaktionen samt vilken inverkan detta kan tänkas ha på ungdomarnas 

identitetsskapande.  

 

Ideologiska dilemman 

När skilda tolkningsrepertoarer används på osammanhängande sätt, kan detta tyda på ett 

ideologiskt dilemma där sättet att resonera på i interaktionen pendlar mellan olika 

motsättningar gällande antaganden om världen. Ideologi i den här meningen syftar till 

människors levda värderingar, det vill säga de riktlinjer vi försöker leva efter i vardagen 

utgörandes av de tolkningsrepertoarer som vi tar tillhanda. Ett ideologiskt dilemma kan 

exempelvis uppstå när tolkningsrepertoaren om att ”man ska tänka efter före” möter den om 

att ”man måste våga chansa”. (Billig, 1998 i Edley, 2001:202f) Under vår analysprocess 

kommer vi att vara uppmärksamma på om det i ungdomarnas resonemang finns tolknings-
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repertoarer som säger emot varandra och vad detta i så fall leder till i interaktionen, hur 

sådana ideologiska dilemman hanteras samt vilka effekter detta har på identitetsformandet. 

 

Narrativ 

Då vår studie syftar till att se hur ungdomar konstruerar sin identitet genom sitt berättande om 

sig själva, i relation till sitt gymnasieval och sin framtid, så ser vi att det narrativa 

analysförfarandet kan berika vår analys ytterligare. Inom det narrativa forskningsfältet, som är 

ett brett fält som förekommer inom en rad olika discipliner, ser man på språkanvändningen 

som ett av de viktigaste instrumenten för socialt handlande (Bamberg, 2007:1f). Narrativ 

analys innebär att man fokuserar på själva berättelsen och hur den berättas i interaktionen och 

vad den har för funktion i det sociala sammanhanget. Berättandet ses som något som skapar 

delar av vår sociala verklighet och har som funktion att bland annat ge oss en känsla av 

sammanhang, kulturell tillhörighet och livshistorisk inramning för att på så sätt konstruera vår 

identitet. Berättaren står därför alltid inför en rad olika val gällande sin konstruktion av 

verkligheten då berättelsen alltid byter karaktär beroende på sin publik (Hydén, 2007:1f, 4f, 

12). Det mest relevanta ur denna aspekt, i relation till vår studie, är huruvida man som 

berättare positionerar sig i relation till sin berättelse men också sin publik. Det är genom att 

studera hur man konstruerar berättelsen man kan få syn på individers identitetsskapande i 

interaktionen. Enligt Bamberg (2011:15f, 5) kan berättelser användas som verktyg för att 

konstruera ens identitet då allt vi väljer att berätta, men också allt vi inte väljer att berätta, blir 

en del av vilka vi är. Han menar att det är i dessa ”small stories”, vardagsinteraktionerna, som 

människor ständigt utövar och testar sina identiteter gentemot varandra. 

 

För att kunna urskilja identitetsprocessen och se hur ungdomarna i vår studie konstruerar sin 

identitet i sitt berättande så kommer vi utgå ifrån Bambergs narrativa analysnivåer.  Bamberg 

1997:336f, 2004:335f) utgår från tre olika nivåer när det gäller hur man i berättandet använder 

sig av positionering som resurs i sitt identitetskapande. Den första nivån innefattar att se till 

vilka karaktärer som förekommer i berättelsen, hur de framställs och hur de positioneras i 

relation till varandra. I andra nivån fokuserar man sig mer på vad som sker i själva 

interaktionen, vad berättandet åstadkommer mellan deltagarna och hur berättaren positionerar 

sig i relation till sin publik. Tredje och sista analysnivån handlar om hur berättarna 

positionerar sig själva i relation till sig själva. Det här innebär att berättaren skapar en känsla 

av sig själv, ”vem är jag?” och ”hur vill jag bli uppfattad av andra?”. Dessa tre analytiska 

nivåer kan användas som verktyg för att synliggöra individers identitetskapande i 

interaktionen. Exempelvis kan man titta på hur personer väljer att framställa sig inför sin 

publik för att på så sätt urskilja vad personerna vill åstadkomma med sitt berättande. Vem 

utger man sig för att vara och hur försöker man bli förstådd av sin publik? Vad ses som 

betydelsefullt att lyfta fram och visa att man identifierar sig med? Genom att människor är 

aktiva i sitt sätt att positionera både sig själva och andra i samtalet så sker det alltid en 

förhandling om vem man är. Identitetskonstruerandet är på så sätt alltid dialogisk och 

relationell, en ständigt pågående process där identiteten skapas och omskapas i lokala 

sammanhang och tonas efter sina lokala syften. Genom att utgå även från den narrativa 

analysen så tillåter det oss att få syn på inkonstanta, tvetydiga, motsägelsefulla ögonblick och 

berättarens navigerande mellan olika versioner av sig själv i den lokala interaktiva kontexten. 

Den narrativa analysen ger oss verktyg för att finna relevanta aspekter av niondeklassarnas 

berättelser som kan ge en berikande bild av hur de konstruerar sin identitet i relation till sin 

framtid.  
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The chronological I 

För att berika vår analys ytterligare har vi valt att ge oss i kast med ett nymyntat begrepp av 

Blomberg och Börjesson (2013, kommande artikel). Deras ”the chronological I” kan både 

som ses en retorisk resurs för berättaren och som ett analytiskt verktyg i studerandet av 

identitetsprocesser. På så sätt blir detta ett begrepp som förenar den diskursiva psykologin och 

den narrativa analysen i vår studie. I Blomberg och Börjessons (2013) artikel, som är byggd 

på en narrativ intervjustudie, introducerar de användandet av ”the chronological I” som 

retorisk resurs i konstruerandet av berättarnas identitet i mobbingsberättelser. I berättelserna 

drar berättarna i olika tidsjag i sin självpresentation och bygger på så sätt upp ett 

”kronologiskt jag” som ger en bild av vem man är över tid. Man kan även se hur de använder 

olika tidsjag för att förhandla om vem som bär ansvaret för olika händelser i berättelsen. I 

Blomberg & Börjessons (2013) studie har de framförallt studerat hur berättarna använde sig 

av sitt dåtidsjag i relation till sitt nutidsjag, och tvärtom, för att konstruera sin nutida identitet. 

Att använda Bambergs tre analytiska nivåer tillsammans med ”the chronological I” ger ett 

närmare fokus på berättarens tidsidentiteter och vad de har för funktion i interaktionen. 

Utifrån denna aspekt kommer vi i vår studie framförallt fokusera på hur ungdomarnas 

identitetsskapande ser ut i relation till deras framtidsjag och hur de förhandlar om sina nutida 

beslut genom att skapa närhet eller distans till sig själva i framtiden. Närhet i det här fallet 

innebär att man i nutid kategoriserar sig som sitt framtidsjag och kan ta ansvar för det. Det 

motsatta gäller om man istället känner distans till sitt framtidsjag. Vi ser begreppet ”the 

chronological I” som ett intressant komplement till våra övriga analysverktyg och menar att 

det kommer kunna ge vår studie en ny infallsvinkel som tidigare inte har studerats. 
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4. Studiens tillvägagångssätt 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga i genomförandet av vår 

studie. Detta innefattar bland annat på vilket sätt vi har tagit del av tidigare forskning, hur vi 

har kommit i kontakt med niondeklassarna som utgör målgruppen för studien samt hur urvalet 

av skolor och elever har gått till. Vi beskriver också vad som har utgjort empiriskt underlag 

för vår analys, vilket är transkriberade fokusgruppsintervjuer, för att sedan berätta lite mer 

ingående om fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Därefter redogör vi för de etiska 

överväganden som vi har gjort i samband med studien samt hur vi ser på vår egen roll som 

forskare. Avsnittet avslutas med att redogöra för hur vi gått tillväga med vårt analysarbete för 

att komma fram till vårt resultat. 

 

Sökningsförfarande 

För att finna vad som tidigare har gjorts inom ungdomsforskningen, har vi använt oss av de 

olika vetenskapliga databaserna Discovery, Sociological Abstract och EBSCO HOST. Där har 

vi sökt på följande nyckelord: ”Identity work”, ”Identity”, ”Decisions” ”Adolescense”, 

”Youth”, ”Teenagers”, ”Young people”, ”Future” ”Education”, ”Narrative”, ”Choice” och 

”Opportunities”. Dessa söktes på i olika konstellationer, även på svenska, för att få fram 

relevant forskning i anknytning till vår undersökning. Samtliga artiklar är peer-reviewed, det 

vill säga att de har granskats av andra forskare på området. Utifrån vad vi fann kunde vi sedan 

urskilja sex olika teman vilka vi tidigare redogjort för i avsnittet ”tidigare forskning”. Dessa 

teman var identitetsskapande i en föränderlig tid, det egna ansvaret i formandet av livsstil och 

val, den förlängda ungdomsfasen, betydelsen av relationer och social kontext, social 

ojämlikhet ger olika förutsättningar samt självförverkligande och meningsfullhet.  

 

Urval, access och datainsamling  

Till vår studie av ungdomars identitetskapande i relation till deras gymnasieval och framtid 

krävdes ett urval som kunde tillgodose oss med önskad information. För att få tag i vårt urval 

så utgick vi från vad Patton nämner som ändamålsurval som syftar till att välja den mest 

lämpade gruppen av människor i relation till vår frågeställning och det som vi vill studera 

(Patton, 2002:230). För att vi sedan skulle få ett så representativt urval som möjligt av den 

grupp vi skulle undersöka så strävade vi mot att få maximal variation. Patton (2002:234f) 

beskriver maximal variation som ett urvalstänk som syftar till att motverka den svaghet som 

homogenitet i urval ibland kan ställas inför. I enlighet med maximal variation gjorde vi vår 

urvalsprocess på så sätt att vi försökte få till största möjliga variation gällande såväl skolornas 

geografiska placering och ifall de var privat- och kommunalägda. Vår tanke var att det skulle 

kunna finnas skillnader i elevernas socioekonomiska bakgrund beroende på vart skolan var 

belägen och/eller om den var privat- eller kommunalägd som vi inte ville räkna bort som 

betydande i vår studie. På så vis fanns det chans att också finna eventuella intressanta mönster 

eller skillnader mellan hur ungdomar resonerar beroende på deras bakgrund och situation.  

 

Vi tog inledningsvis kontakt med flera olika högstadieskolor i Västerås kommun för att se om 

det fanns något intresse av att delta i studien. Vi såg till att de skolor som vi valde att kontakta 

var belägna på olika geografiska områden i kommunen. De skolor som valde att medverka 

utgjordes av en privat och en kommunalt ägd skola, varpå vi åkte ut till dessa skolor för att 

informera om studien samt rekrytera elever till våra tänkta fokusgruppssamtal. De personer 

som hjälpte oss att få access till att kunna utföra våra fokusgruppsamtal utgjordes av 

studievägledaren på ena skolan och arbetslagsledaren för årkurs nio på den andra skolan. 

Beroende på hur respektive skola önskade att vi skulle informera eleverna så gick vi tillväga 
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på två olika sätt. På den första skolan informerade vi för skolans hela årskurs nio samtidigt 

medan vi i den andra tog en klass i taget.  För vår studie har det varit viktigt att deltagarna har 

ställt upp på helt frivillig basis då vi velat att våra informanter ska känna sig så bekväma som 

möjligt. Eftersom deltagandet byggde på denna frivillighet, var vi medvetna om att det fanns 

en risk för att det kunde medföra vissa konsekvenser, såsom obalans mellan antalet killar 

respektive tjejer, och att det där igenom inte blir ett representativt urval. När det gäller 

kvalitativ diskursanalys är emellertid inte kravet på ett representativt urval ett måste utan här 

kan det anpassas efter den kategori människor som man valt att undersöka (Taylor, 2001:24). 

 

Vårt urval bestod av tio ungdomar som gick i nionde klass från två högstadieskolor i Västerås 

kommun. Det var fem elever från vardera högstadieskola där könsuppdelningen fördelade sig 

så att det på den ena skolan var fyra killar och en tjej som deltog och på den andra var det tre 

tjejer och två killar. Vad gäller urvalsstorlek så har vi i enlighet med Pattons (2002:242ff) 

rekommendationer anpassat det efter vad vi anser vara rimligt att hantera inom den tidsram 

som vi har haft. Vi har även anpassat oss efter de krav som finns för kandidatarbeten. Antalet 

elever i respektive grupp har vi beslutat om i enlighet med de allmänna rekommendationer 

gällande antal fokusgruppsdeltagare vilket är 4-6 individer (Wibeck, 2010:62). 

 

Fokusgrupper  

Till vår undersökning valde vi att använda oss av fokusgrupper, det vill säga gruppbaserade 

intervjusamtal där ett antal människor tillåts diskutera ett ämne under ledning av en moderator 

(Wibeck, 2010:11). I och med att vår frågeställning syftar till att ta reda på hur ungdomarna 

resonerar och framställer sin identitet i relation till framtidsval, anser vi att fokusgrupper är 

förmånligt då sådana resonemang mer sannolikt kan framträda när eleverna ges tillfälle att 

diskutera med personer som delar deras situation. Diskussioner av ämnen som har direkta 

kopplingar till deltagares egna erfarenheter leder ofta till att berättelserna avlöser varandra 

vilket ger goda möjligheter till intressanta analysaspekter (Wibeck, 2010: 126). Då 

ungdomarna var flera i antalet, minskade även behovet av att vi själva pratade och kunde 

därmed istället agera mer som vägledare för samtalen. Fokus låg på vad ungdomarna själva 

hade att berätta och den diskussion som gick ungdomarna emellan för att vi därefter skulle 

kunna se vad som hände i interaktionen, vilka identiteter som skapades och möjliggjordes. 

 

Fokusgruppssamtalen med niondeklassarna ägde rum i välkända lokaler på elevernas skolor 

efter att vi hade tagit reda på var de själva kände sig mest bekväma att befinna sig. Under 

gruppdiskussionen agerade en av oss huvudsaklig samtalsledare medan den andra var 

observatör och förde kompletterande anteckningar under samtalen, detta i enlighet med vad 

som rekommenderas inför fokusgruppstillfällen (Wibeck, 2010: 89, 91). Vi valde dock att låta 

observatören träda in på slutet vid brist på samtalsämnen då det fanns goda chanser att denna, 

i och med sin åhörarroll, kunde lägga märke till ämnen som niondeklassarna tagit upp som 

kunde utforskas ytterligare. Utifrån vår frågeställning utformade vi en halvstrukturerad 

intervjuguide (se bilaga 1) med följande två teman: gymnasieval och framtid. Vi utgick från 

dessa teman men eftersträvade att de mer specifika följdfrågor som ställdes tog sin 

utgångspunkt i det som ungdomarna själva hade diskuterat. Intervjuerna hölls under en timme 

med vardera grupp med inberäknad fika och presentation. Vår empiri består på så sätt av det 

ljudmaterial som vi har spelat in under fokusgruppdiskussionerna och sedan transkriberat. 

Transkriptionerna utgjorde sedan underlaget för vår analys.  

 

Det som kan ses som problematiskt med fokusgrupperna i sig är att vi, genom att vi skapade 

situationen som gruppdiskussionerna ägde rum i, oundvikligen var med och konstruerade 

samtalen. Det var därför viktigt att vi inkluderade oss själva och vår interaktion i analysen för 
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att kunna ge en tydlig bild av vår egen inverkan på materialet. (Winther, Jørgensen & Phillips, 

2000: 111f) Vi ser emellertid inte vår egen påverkan som något större problem. Eftersom vi är 

intresserade av hur dessa ungdomar konstruerar sin identitet när de berättar om sig själva, 

framkom sådana konstruktioner även under dessa fokusgruppstillfällen. Oavsett kontexten, 

framträder alltid en tänkbar konstruktion av verkligheten som är jämbördig med de som 

skapas i andra sammanhang. Det kan alltid ha sett annorlunda ut, även om vi genom vårt val 

av metod försökt att i största möjliga mån låta ungdomarna själva styra riktningen för 

samtalen. Då vi har gått in med socialkonstruktionistiska ögon, är vi medvetna om att vi är 

med och konstruerar och därmed utgör även våra egna utsagor underlag för analysarbetet. 

 

Etiska överväganden 

När man bedriver forskning finns det huvudsakligen fyra stycken forskningsetiska principer 

att ta hänsyn till. Dessa inbegriper: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principerna, 2002). Då vår studie inbegriper 

minderåriga så var vi tvungna att, utöver ungdomarnas samtycke, få föräldrars tillstånd för att 

få möjlighet till ungdomarnas medverkan. Till de elever som anmälde intresse till att delta, 

delade vi ut ett informationsblad (bilaga 2) avsett till deras föräldrar där vi presenterade oss 

och vår studie. På informationsbladet fanns också plats för målsmans underskrift som sedan 

samlades in till fokusgrupptillfället. Bland de elever som valde att ställa upp hade vi i den ena 

gruppen en sned könsfördelning med endast en tjej och fyra killar. Detta valde vi att ha 

överseende med då vi prioriterade frivilligheten och lusten till att delta framför köns-

tillhörigheten. Som tidigare nämnt finns det heller inte ett krav inom kvalitativ diskursanalys 

på att man ska ha ett representativt urval utan urvalet kan anpassas efter den kategori 

människor man valt att undersöka (Taylor, 2001:24). I enlighet med informationskravet så 

hade vi en genomgång med ungdomarna innan själva fokusgruppsdiskussionen om studiens 

syfte och deras villkor. Vi informerade om att det var högst frivilligt att delta och att de fick 

lämna fokusgruppen när de ville. Vi berättade även då om hur vi skulle hantera all 

information för att kunna tillgodose konfidentialitets- och nyttjandekravet. Hanteringen 

innefattar dels att vi i vår studie har figurerade namn och inte kommer benämna från vilka 

skolor ungdomarna kommer ifrån. Inspelningarna från fokusgruppsintervjuerna raderades 

även efter transkribering. 

 

Forskarrollen  

Med de socialkonstruktionistiska grundtankarna som utgångspunkt i vår studie ger det oss 

oundvikligen en betydande roll i vårt kunskapsgenererande. Som socialkonstruktionister är vi 

medskapare av de diskursiva konstruktioner som vi valt att undersöka vilket gör att vårt 

resultat inte går att fastslå som den enda sanningen. Resultatet ska istället ses som ett 

alternativ av många möjliga versioner som blir ännu ett bidrag till det diskursiva fält vi valt att 

undersöka, vilket skapas och reproduceras genom vår undersökning. Medvetenheten gällande 

denna inverkan på kunskapsgenererandet är en fråga om att som forskare vara reflexiv och på 

så sätt använda sin egen teori på sin egen forskningspraktik (Winther, Jørgensen & Phillips, 

2000:28f, 111f). Detta betyder att vid användning av den diskursanalytiska metoden är vi som 

forskare tvungna att vara medvetna om vår egen påverkan på den kunskapsgenerering som 

görs och det faktum att vi inte kan separeras från den. I en diskursiv studie redogör man 

därför öppet för denna roll i studieprocessen och erkänner sig själv som medkonstruktör till 

området som undersöks. (Taylor, 2001:16f, 19). Under vår undersökning har vi därför strävat 

efter att ständigt beakta våra egna insatser. Under de gruppdiskussioner som vi har lett, vet vi 

att vi oundvikligen har medverkat till de samtal som hållits, även om vi försökt se till att 

största delen av resonemangen ägde rum ungdomarna emellan. Våra egna utsagor har därefter 
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analyserats på samma sätt som resten av underlaget och vi har aktivt reflekterat över våra 

egna ageranden under hela undersökningsprocessen.  

 

Analysförfarande 

För att kunna analysera våra fokusgruppsamtal förutsatte det att vi först och främst 

transkriberade ljudupptagningarna vi spelat in. Transkriberingen ses som en del i 

analysprocessen då det redan där väljs ut vad som anses vara av värde för just den specifika 

studien. Det finns alltså inget bestämt sätt att transkribera då det finns flera möjliga sätt att 

göra det på. Det man ska ha i åtanke är dock att anpassa transkriptionen efter forskningssyftet 

(Taylor, 2001:37f). Att transkribera intervjumaterialet utefter en diskurspsykologisk approach 

handlar om att på ett relativt språknära sätt inte bara skriva ner vad som sagts utan även hur 

det har sagts (Taylor, 2001:36f). Detta gör att vi med fördel har använt oss av en relativt 

detaljrik transkriptionsvariant som ligger nära vardagligt talspråk, inspirerade av den som 

används inom samtalsanalys. (se bilaga 3 för teckenförklaring). Inom denna analysmetod 

delar man den diskursiva psykologins hållning om språkliga detaljer som betydelsefulla för att 

kunna förstå vad som pågår i den specifika interaktionen (Norrby, 2004:40fff). En mer 

detaljerad transkription tillåter oss på så sätt att kunna urskilja nyanser i samtalet och dess 

betydelse i interaktionen som annars hade gått förlorade.  

 

Nästa steg i analysen är materialgenomgången. Taylor (2001:38) beskriver att man generellt 

sett inom diskursanalys börjar analysprocessen relativt öppet där man som forskare letar 

mönster utan att riktigt veta vilka de skulle vara eller deras betydelse. Materialgenomgången 

upprepas flertalet gånger tills man hittar tydliga mönster som man kan sortera ut och koda. 

Det som är särskilt för analysprocessen i diskursanalys är att man går in med en teoretisk 

utgångspunkt om språkets betydelse varpå det också är just språkmönstren som man är lyhörd 

för (Taylor, 2001: 39).  Utifrån dessa rekommendationer så gick vi igenom våra 

transkriptionstexter i flera omgångar för att urskilja mönster som talade för materialet. Under 

genomgången hade vi hela tiden vår inlästa teori i bakhuvudet för att på så sätt lättare kunna 

fånga upp material som var av relevans för vår frågeställning. Dock är detta svårt att urskilja i 

de första genomgångarna vilket gör att det är viktigt att inte utesluta till synes ointressanta 

bitar av materialet för snabbt. Till en början hade vi urskilt cirka sex stycken återkommande 

mönster i transkriptionerna som vi sedan arbetade ner till tre avsnitt som vi tyckte 

representerade materialet på ett tillfredställande sätt. Därefter valde vi textutdrag som vi 

tyckte var de mest talande för de utarbetade avsnitten vi hade.  

 

Då vi redan var bekanta med vårt teoretiska forskningsfält så valde vi att koncentrera oss på 

att använda de mest talande teoretiska begreppen som vi sedan valde att applicera på 

materialet. Bland annat så bearbetade vi texten narrativt utefter Bambergs (1997:336f, 

2004:335f) analysnivåer för att på så sätt finna hur fokusgruppdeltagarna kategoriserade sig 

själva och andra i berättandet och hur de positionerade sig i relation till dessa 

kategoriseringar. Sedan användes diskurspsykologiska begrepp för att tydliggöra vilka 

retoriska resurser deltagarna använde sig av i sitt konstruerande av sig själva i interaktionen. 

Slutligen har vi även använt oss av det nya begreppet ”the chronological I” som sammanflätar 

både det narrativa- och det diskurspsykologiska angreppssättet då det både kan användas som 

analysverktyg för att identifiera tidsjag och som retorisk resurs i berättandet. 
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5. Resultat 
 

Genom vår analysprocess fann vi tre centrala mönster som vi har funnit vara gemensamma för 

båda fokusgrupperna angående hur ungdomarna resonerade kring gymnasievalet och 

framtiden. Dessa var: ”Jag väljer ju själv men...”, ”Att bana väg för framtidsjaget” och ”Att 

skapa balans i livet”. Det första mönstret handlar om pendlingen mellan att betona den egna 

autonomin i samband med valet och att ta andra betydande personers åsikter med i 

beräkningen. Det andra mönstret handlar om att välja så brett gymnasieprogram som möjligt 

för att kunna gardera sig för om man eventuellt i framtiden skulle ångra sig och vilja 

någonting annat.  

Det tredje och sista mönstret berör ungdomarnas gemensamma förhandling kring en lämplig 

gränsdragning mellan olika delar i livet för att på så sätt finna balans mellan dem. Bland annat 

så handlar det om att både ha möjlighet att göra karriär men ändå ha tid till familj och fritid. 

Dessa mönster har vi urskilt från de ämnen som ungdomarna själva har lyft fram som viktiga 

under diskussionerna vilket gör att de på så sätt också har betydelse för deras identitets-

skapande. Nedan presenteras dessa teman i samband med olika exemplifierande utdrag från 

fokusgruppssamtalen. Utdragen kommer från de två olika fokusgruppssamtalen som vi haft. 

Grupperna benämns som FOKUS1 och FOKUS2 där deltagarnas namn är fiktiva. FOKUS1 

består av: Hampus, Isak, Karin, Martin och Nils. FOKUS2: Björn, Calle, Diana, Fredrika och 

Gina. Våra egna namn är utskrivna som Lisa och Robin där Lisa har varit huvudmoderator 

och Robin observatör. 

”Jag väljer ju själv men…”   

Ett generellt mönster som vi fann i samtalen var att ungdomarna lyfte fram det egna ansvaret 

för valet samt andras inverkan på beslutsfattandet. Centralt för den här typen av resonemang 

kring det egna ansvaret är pendlandet mellan att vara självständig men ändå lyssna till andra 

betydelsefulla personers åsikter och råd. Vi fann att det både fanns en tydlig vilja till att 

uttrycka sin autonomi samtidigt som de också blev inspirerade och motiverade av nära och 

käras livssituation och värderingar. Vi har urskilt olika retoriska strategier som använts för att 

hantera dilemmat kring vilken grad andra bör vara med och påverka deras gymnasieval. I 

följande utdrag, cirka fem minuter in i samtalet, diskuteras frågan om hur de gick tillväga 

inför valet där det framkommer vilka andra som har varit involverade i beslutsprocessen. 

Innan dess har ungdomarna presenterat sig, resonerat lite kring hur tankarna gick innan 

gymnasievalet samt hur de gick tillväga för att kunna ta ett beslut. Det som bland annat har 

tagits upp är att det för vissa har varit svårt att välja gymnasium men att man har försökt 

fundera kring vad som passar bäst. Det framkommer att man tagit hjälp av skolpersonal, gått 

på gymnasieskolornas öppna hus och vad man hört från andra personer. Lisa kommer med en 

följdfråga om det finns fler som kan ha haft inverkan på valet. 
 
51. Lisa: mm (.) fanns de nå andra (.) vänne:r eller (.) familj eller så (.) som har haft betydelse för 
52. hur ni har valt                                                                                                            
53. Björn: a min syrra ville inte att ja skulle gå på ha:rska 
54. FNISS 
55. Björn: typ hon tycker inte de verkade en bra skola (.) fö ja vet inte alltså de har inte påverka 
56. mitt beslut helt men (.) fö ja ha inte valt (.) alltså ja kanske ska gö omval så (.) vi få se (.) men 
57. min syster verkar va emot vissa skolor (.) ja vet inte varför (3)                         
58. Lisa: hur vare för (.) er? 
59. Diana: eh, ja hade ju först en tanke om att gå i stockholm (.) fö att min mamma bor där (.) 
60. men sen så ville ja ändå gå hä me kompisar å sånt där å sen ha ja en kusin som ha gått på  
61. rudbeck å ha tyckt att de va bra (2)                                                                              
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62. Lisa: oke:j (.) va skulle ni säga var det mest avgörande rå för de val som blev (.) som va av  
63. störst betydelse 
64. Fredrika: asså 
65. Diana: bra utbildning 
66. Calle: de beror ju på va man är intresserad av (.) ja är intresserad av teknik (.)å då finns de två    
67. skolor i västerås å ja ha vart på bådas öppet hus (.)tycke ja abb verkade me:r (.) seriösa än  
68. vikmanska 
69. Fredrika: ja men de va ju så= 
70. Calle: = och mer resurser å så 
71. Fredrika: alla (.) de finns ju hur många skolor som helst å: alla program finns på flera skolor å 
72. sådär (.) så de va väl skolan som var liksom (.) de avgörande (.) tänkte jag i alla fall  
73. Lisa: mm 
74. Fredrika: va man tyckte kändes bra å sådär å sen vare (.) asså ja valde me själv (.) men min 
75. mamma ha gått på rudbeck också å: (.) både min mamma å pappa vill de typ att ja skulle gå 
76. där (.) sen ha ja valt själv men dom har liksom stöttat mig i det typ (.) å så (3)      

-FOKUS2 

På rad 59-61 berättar Diana om den betydelse som familj och vänner har haft för hennes val 

av skola. Här beskriver hon ett dilemma som hon stod inför där hon vägde mellan att flytta 

närmare sin mamma i Stockholm eller vara kvar där hennes vänner var. Till sist bestämde hon 

sig ändå för att stanna kvar för att gå i skolan i Västerås, något som hon rättfärdigar genom att 

ta in kusinen som sidokaraktär berättelsen.  Användandet av kusinen i berättelsen fungerar på 

så sätt som en retorisk resurs för detta slags rättfärdigande. Kusinen, som också har gått på 

den valda skolan, kan vittna om att den är bra skola att välja. På så sätt blir det inte lika 

påtagligt att Diana eventuellt har valt sina kompisar framför sin mamma.  

 

På rad 74-76 framkommer att Fredrikas föräldrar har stöttat henne i valet men hon är noga 

med att betona att det i slutändan handlat om hennes egna överväganden. Denna pendling 

mellan att ta upp föräldrarnas vilja angående hennes val och betoningen av att ha gjort ett eget 

självständigt val, visar på ett dilemma som hon står i. Detta dilemma utgörs dels av 

tolkningsrepertoaren om att man ska göra självständiga val och dels av tolkningsrepertoaren 

om att man som ung bör ta råd av de äldre. Det finns en allmän bild i samhället av att man 

som föräldrar vet vad som är bäst för ens barn och har också mer erfarenhet. Ungdomar står 

ofta i det här dilemmat som den här typen av pendling utgör då de som femtonåringar närmar 

sig övergången till vuxenlivet och därmed behöver utveckla sin autonomi. På rad 76 kan vi se 

att Fredrika använder upprepning som retorisk resurs för att förtydliga för åhörarna att hon har 

tagit beslutet själv. På så sätt försöker hon etablera en bild av hur det gick till när hon valde 

och förmedlar att hon dels tar in vad hennes föräldrar har för åsikter men ändå är en 

självständig person som kan tänka för sig själv. I och med detta positionerar sig Fredrika i 

relation till sina föräldrar och kategoriserar sig samtidigt som både lyhörd och självständig. 

Samtidigt ser vi det som att hon även placerar sig i kategorin tonåring som kännetecknas just 

av vacklandet mellan autonomi och beroende. 

 

På liknande sätt tar Björn, på rad 53-57, upp sin syster som någon som har påverkat honom i 

hans beslut men han visar snabbt upp att det inte styr honom helt i och med att det inte verkar 

finnas tydliga belägg från systerns håll. Björn berättar att systern inte tycker att en viss skola 

är bra vilket implicerar att det finns ”bra” och ”dåliga” skolor att förhålla sig till. Björn 

förmedlar en viss osäkerhet över vilken grad systern har haft inflytande på hans val, detta då 

han inte har bestämt sig ännu och kanske ska göra omval. Liknande kategorisering av skolor 

finner vi på rad 66-68 där benämningen ”seriös” används för att göra skäl för det val som 

Calle har gjort i sin avvägning mellan två tänkbara skolor. Genom detta kategoriserar han 

skolorna som ”mer seriös” och ”mindre seriös”, vilka han också använder för att positionera 

sig gentemot. Då han berättar att han valde det mer seriösa alternativet, kategoriserar han 
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därmed också sig själv som en medveten och seriös person. Även Björn ger här, på liknande 

sätt som Fredrika, uttryck för ett dilemma mellan tolkningsrepertoaren om att man ska göra 

självständiga val och tolkningsrepertoaren om att man som ung bör ta råd av de äldre då de 

har mer erfarenhet. 

 

Utdraget ovan visar alltså på att familj och vänner ges varierande betydelse för hur 

ungdomarna har valt och att det finns ett tydligt dilemma kring hur man ska hantera deras 

inflytande. Denna roll som andra personer i ens närhet spelar, framkommer även i den andra 

fokusgruppen i diskussionen kring vad som har motiverat dem till att söka sig till ett visst 

gymnasieprogram. Nedanstående utdrag utspelar sig cirka tjugofem minuter in i samtalet efter 

att det bland annat har diskuterats hur mycket de funderar på val och framtid i vardagen där 

vissa verkar tänka mer, vissa lite mindre. Det har även pratats om hur det känns nu innan de 

ska börja gymnasiet där blandade känslor framkommit. Det nya och okända framkallar både 

känslor av förväntan och spänning men även lite separationsångest exempelvis från de vänner 

som man har haft på sin högstadieskola. Därefter återkopplar vi till vad några av ungdomarna 

nämnt tidigare i samtalet om vad de vill bli när de blir stora, såsom civilingenjör, jurist och 

civilekonom. Detta leder till frågan om vad som motiverat dem till att sikta in sig på sådana 

framtidsmål varpå de resonerar på följande sätt: 

 
306. Hampus: De är typ familjen å sånt som är i de (.)  å typ (.)  asså man känner folk som är de å 
307. (.) asså då känner man ju till de livet (.) asså på (.) man känner ju till liksom (.) va de innebär 
308. å (.) så och då tycker jag att de blev (.) liksom 
309. Karin: Min min gudfar han jobbar som (.) vad hetere (.) VD för SEB i USA(.) så han asså han     
310. tycker väldigt mycket om sitt jobb (.) å asså när han pratar om de så låter de väldigt roligt 
311. (.) så jag tycker asså (.) jag har exempel följt med han di:t och de liksom(.) verkar jätte roligt 
312. (.) så de är lite därför jag vill bli (.) ekonom 
313. Nils: Ja va mycke runt me farfar å min pappa å så me (.) asså man farfar har vart VD för 
314. många  företag å pappa har haft höga uppsättningar (.)  alltså de bli det blir liksom man blir 
315. liksom intresserad av de när [man kommer  till»  
316. Karin:                                         [man blir motiverad 
317. Nils: » kommer till deras jobb liksom och man ser hur de fungerar (.) å då blir man så att  
318. man också vill ha de så när man är vuxen 
319. Martin: sen är de mycket intressen som man haft när man var liten också (.) de formar ju en 
320. (.) sen är de ju både de som Nils och de ni alla andra hade sagt de tillsammans med      
321. bakgrundsintressena 

      -FOKUS1 

I detta utdrag tar ungdomarna upp betydande karaktärer i sitt berättande som svar på vad som 

motiverar dem. Dessa personer, såsom pappa och gudfar, tas upp som några som inspirerat 

dem i deras val då de genom dem har fått inblick i tänkbara yrkesmiljöer. Genom att inkludera 

dessa personer kan de på ett mer konkret sätt berätta för oss vilka de själva är eller eftersträvar 

att bli. Hampus (rad 306-308) pratar om sin familj som de som motiverat honom i sin tänkta 

framtidskarriär då han genom dem har fått insikt i hur en potentiell framtid skulle kunna se ut. 

Det ter sig vara det välbekanta och trygga som vägleder honom i resonemanget kring sitt val. 

Både Karin (rad 309-312) och Nils (rad 313-318) beskriver konkreta händelser som bidragit 

till att de blivit inspirerade till att göra de val som de gjort. Karin lägger fram sin gudfar som 

någon som motiverat henne till att vilja bli ekonom då hans berättelser har förmedlat bilden 

till henne av att ekonom är ett roligt jobb, något som också backas upp av att hon berätta om 

sin egen erfarenhet av arbetsplatsen. För Nils är det hans pappa och farfar som är de 

karaktärer som utgör hans målbild inför framtiden vilket också här förstärks av berättandet av 

egna erfarenheter av deras arbetsplatser. Genom att säga att han också vill ha det så när han är 

vuxen, skapar han en närhet till sitt framtidsjag vilket används som resurs för att konstruera 
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sig själv i nuet som en blivande karriärskille. På så sätt rättfärdigas också hans val av 

gymnasium och framtida yrkesval.  

På rad 319-321 inflikar Martin att det är flera saker som påverkar vad man vill göra i 

framtiden. Han lyfter bland annat fram att det också handlar om de egna intressena vilket 

nyanserar bilden ytterligare i det pågående samtalet. Genom att benämna dessa som 

bakgrundintressen, som funnits med en sedans barnsben, så antyder det om en föreställning 

om att det är barndomen som lägger grunden för vem man är och vad man gillar. Detta 

anspelar på en tolkningsrepertoar om identiteten som relativt stabil över tid vilket är en del av 

en större psykologisk och allmängiltig diskurs i samhället. Samtidigt förkastar han inte vad 

som sagts innan om att personer i ens närhet har inverkan på vad man vill med sitt liv. Det 

Martin också gör är att använda tiden som resurs i sitt identitetsformande. Genom att berätta 

om intressen som han har haft sen han var liten skapar han närhet till sitt förflutna jag. Dessa 

intressen lyfts fram som viktiga för vem han är nu vilket får betydelse för hur han har valt 

inför gymnasiet och vart han är väg i framtiden. På så sätt skapar han ett tidlöst jag vars 

identitet är relativ stabil över tid.  Användandet av pronomen ”man” på raderna 314-321 

agerar i det här utdraget som en retorisk resurs för ungdomarna att ta sina uttalanden till en 

mer generell nivå, något som gör det gällande för fler än de själva. På så sätt görs 

faktaanspråk om vad det är som motiverar ungdomar till sina framtidsmål.  

Det har inte bara varit familj och släkt som varit personer som har påverkat deras framtids-

visioner och val då det i början av samtalet var kompisars inverkan som berördes mer 

specifikt. Diskussionen inleddes då med frågan om hur tankarna hade gått innan de skulle 

göra sitt gymnasieval. I utdraget nedan ser vi hur ungdomarna resonerar kring kompisars 

inverkan på det egna valet där det framkommer två skilda sätt att positionera sig i relation till 

detta. 

12. Hampus: asså det va ju mycket typ vad kompisarna valde (.) å så typ (.) tänkte man att men 
13. dom  valde ju de å det kanske är nått för mig å så börja man typ kolla (.) vad kolla upp  
14. gymnasierna  
15. Lisa: mm (2) Hur var det för er andra (.) var det på liknade sätt eller= 
16. Nils: =jag tänkte mest på asså att de är ganska stort de avgör ju hur asså vad man kan komma 
17. in på för högskolelinje så vidare så det avgör ju sin framtid (.) 
18. Lisa: mm= 
19. Nils: =så jag tänkte inte så mycket på kompisar jag tänkte mest på (.) vad jag själv (.) vill bli i. 
20. framtiden och hur jag att jag har liksom valmöjligheter sen också när jag går ut gymnasiet 
21. Lisa: det var det viktigaste?= 
22. Nils: =ja 

-FOKUS1 

På rad 12-14 berättar Hampus om den inspirerande roll som hans vänner hade för honom inför 

gymnasievalet. Utifrån vad hans vänner hade valt kollade han upp om det var något som 

eventuellt skulle passa honom också. Uttrycket ”det va ju mycket typ vad kompisarna valde” 

visar på att vännerna var några som han tog i beaktande vilket gör det tänkbart att de är några 

som han till stor del identifierar sig med. Denna betydelse av vänners påverkan utmanas 

senare i samtalet (rad 16-22) av Nils som kommer med en annan bild när han uttrycker ”så jag 

tänkte inte så mycket på kompisar, jag tänkte mest på vad jag själv vill bli i framtiden”. Här 

framhävs det egna valet som det centrala, något som görs genom att ta avstamp i Hampus 

tidigare resonemang. På så sätt kontrasteras Nils mot honom genom att säga att han inte 

tänkte så mycket på vad kompisarna valde. Nils betonar också på rad 16-17 att gymnasievalet 

är ett för stort beslut för att låta sig påverkas av andra då han framställer valet som avgörande 

för framtiden. Nils positionerar sig själv i relation till detta och kategoriserar sig själv på så 

sätt som en person som gör egna beslut och tar ansvar för sin framtid.  
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Kompisarnas inflytande diskuteras även i den andra fokusgruppen. Utdraget nedan är cirka 

trettio minuter in i samtalet och föranleds av en diskussion kring hur man finner sin plats i 

livet. De flesta är eniga om att det gör man bäst genom att testa på olika saker som verkar 

intressanta för att hitta det man tycker är roligt. En av ungdomarna, Fredrika, fortsätter på 

liknande spår som Nils i föregående utdrag där vikten av att inte lyssna för mycket på andra 

lyfts fram. 
 

529. Diana: me ja trore (.) ju äldre man blir desto mer säkrare blir man i sig själv (.) man vet va 
530. man vill å: (.) sånt där                                                                                                
531. Fredrika: ja just nu tror ja ma (.) många blir påverkade av kompisar också (.) så man väljer en 
532. skola som ens kompisar ska gå på typ sådär (.) å de tror ja är viktigt å kanske komma u:r fö 
533. att annars blire lätt att man hamnar i nånting som (.) man kanske inte vill själv utan de ba: 
534. blev så fö att alla andra gick så (.) å sen så sitter man där å så är man inte riktit nöjd med hur 
535. de har blivit (.) så att (.) ah (.) men att man liksom själv (.) väljer (.) utifrån sig själv (.) va man 
536. vill göra 

-FOKUS2 

Utdraget inleds med att Diana på rad 529 berättar att hon ser tiden som något som kommer att 

bringa klarhet inför vad man vill då man blir säkrare i sig själv. Detta slags resonemang visar 

på tolkningsrepertoarerna om att man blir klokare med åldern och att ungdomen är en tid där 

man inte riktigt vet vad man vill utan påverkas mycket av andra personer. Genom att Diana 

användander sig av pronomenet ”man” i sitt yttrande så förstärks tolkningsrepertoarerna i 

generell mening som något som gäller för gemene man. Tron om att man blir klokare med 

åldern får medhåll av Fredrika som också lägger fram att hon tror att många idag blir 

påverkade av sina kompisar. Genom detta positionerar de sig i relation till denna tolknings-

repertoar och placerar sig i den typiska tonårskategorin där man karaktäriseras som inte 

tillräckligt säker på sig själv än.  

 

På rad 532-533 berättar Fredrika att hon tror att denna slags påverkan som kompisar kan ha är 

något som är viktigt att komma ur. Det här motiverar hon genom att visa sig medveten om att 

det kan leda till negativa följder om man ångrar sig. I och med detta kategoriserar hon sig som 

en person som tycker att det är viktigt att gå sin egen väg och inte enbart flyta med strömmen. 

Hon använder sig av ett tänkbart framtidsscenario som förstärkande retorisk resurs för att visa 

hur viktigt det är att göra ett aktivt val för att undvika personligt missnöje i framtiden. På så 

sätt tar hon sitt framtidsjag i beaktande inför sitt val vilket också inverkar på vem hon är idag, 

hur hon agerar samt resonerar inför gymnasievalet. Fredrika ser det inte som ett aktivt val att 

bara välja som kompisarna utan framhåller vikten av den egna autonomin. Ordval som att 

hamna i någonting och det bara blev så ger uttryck för att man har en passiv hållning som kan 

leda till att det blir fel. Fredrika försöker på så sätt matcha det förståndiga vuxna framtidsjaget 

genom att agera självständigt redan nu. Utdraget ger alltså både prov på tolkningsrepertoaren 

om att man blir klokare med åldern men också att man ska göra självständiga val redan som 

ung. Dilemmat mellan dessa två är alltså kännetecknande för hur ungdomarna resonerar kring 

gymnasievalet och framtiden.  

 

Betoningen av den egna autonomin är även något som framkommit tidigare i samma samtal. 

Nedstående utdrag utspelar sig cirka tio minuter in i samtalet efter att vi har pratat om vilka 

reaktioner ungdomarna har fått på sitt val av skola och linje. Fredrika har bland annat berättat 

om att hon har blivit ifrågasatt i sitt val då vissa har tyckt att hon borde ha sökt något som hon 

tycker är roligare, i det här fallet design. Hon har istället valt en linje som ger större bredd och 

valmöjligheter i framtiden vilket hon tycker känns rätt eftersom hon inte är helt säker på vad 

hon vill. 
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155. Lisa: ehm (.) hur mycke betyder de då (.) om folk (.) om du har fått reaktioner till exempel (.) 
156. hur mycke: (.) hur känns det för dej eller hur tar man emot sånt                                 
157. Fredrika: eh asså de e klart att ja ha funderat såhär å (.) asså över va dom säjer men  
158. samtidigt så äre ja som väljer (.) å ja väljer de som känns rätt för mej (.) å ja ha ju valt efter 
159. mig själv så (.) ah  
160. Lisa: håller ni andra med om de= 
161. Diana: =mm  
162. Calle: [asså  
163. Björn: [ja: (.) de ju inte direkt så att man ändrar sitt val helt på grund av någon annan men 
164. man funderar väl lite på såhär (.) varför man 
165. Fredrika: varför den tycke så (.) typ 

-FOKUS2 

Här ser vi ytterligare prov på hur tolkningsrepertoaren om att man ska göra självständiga val 

används som resurs för att förstärka och försvara sitt val. Andras åsikter tas visserligen in och 

reflekteras över men den egna autonomin beskrivs vara det som väger tyngre; man väljer vad 

som känns rätt efter sig själv. Detta är något som Fredrika ger uttryck för på rad 157-159 där 

hon använder upprepning av att hon har valt själv som retorisk resurs för att förstärka att valet 

verkligen har varit hennes eget. Även om detta är något som uttrycks flera gånger under 

samtalets gång finns det ändå nyanser som visar att man inte går helt oberörd av andras 

synpunkter och åsikter. På rad 163-165 framgår att båda Björn och Fredrika har reflekterat 

över de reaktioner om folk i deras omgivning har haft på deras val, bland annat genom uttryck 

som ”man funderar väl lite på såhär varför man” och ”varför den tycker så typ”. Detta visar på 

att de till viss del bryr sig om andras åsikter även om det inte är helt avgörande för 

gymnasievalet. På så sätt kategoriserar de sig som personer som kan gå sin egen väg men 

ändå är lyhörda för andras åsikter. I och med detta synliggörs även dilemmat, som vi sett prov 

på även tidigare, mellan tolkningsrepertoarerna gällande att man ska göra självständiga val 

och betydelsen av att kunna ta råd av andra vid viktiga beslut samt pendlingen däremellan. 

Att bana väg för framtidsjaget 

Det andra mönstret som vi har kunnat urskilja från de båda fokusgruppsamtalen är hur viktigt 

det är för dessa ungdomar att anpassa sig efter den föränderliga värld som vi lever i idag. Det 

framkom en tydlig medvetenhet hos femtonåringarna om hur arbetsmarknaden kan svänga 

från år till år och att framtiden kan vara osäker. Mycket av diskussionerna hamnade i hur man 

ska försöka hantera det faktum att allt är så pass ovisst som det är. Det som framkom under 

gruppdiskussionerna var bland annat vikten av att göra val som ger bredd och på sikt fler 

valmöjligheter för att på så sätt öka sina möjligheter till lycka och framgång. De var rörande 

överens om att det är väldigt viktigt att vara flexibel och kunna anpassa sig efter hur det 

kommer se ut i framtiden och inte göra allt för definitiva beslut, för tänk om man ångrar sig? 

Öppenhet är på så sätt den oundvikliga hållningen som dessa unga personer måste ha till sig 

själv för att inte gå miste om något i framtiden. Utdraget nedan är cirka åtta minuter in i 

diskussionen där det innan har pratats om hur de har känt efter att de nu har bestämt sig och 

valt ett gymnasium. De känner sig nervösa och smått oroliga över om de har valt rätt i relation 

till vad de kommer göra i framtiden och om studierna kommer vara svåra. Samtidigt känner 

de att det nervöst och spännande på ett bra sätt också. Diskussionen forsätter med att vi frågar 

hur reaktionerna från omgivningen har varit efter att de nu har gjort sitt gymnasieval. 

108. Lisa: hare funnits nåra reaktioner från er omgi:vning på de val ni har gjort 
109. Fredrika: ja: eller folk har undrat varför ja inte har valt andra grejer typ (.) fö att ja: (.) först  
110. va ja sähä lite (.) e ja ville gå typ nå me desgin å sådär (.) å så blev det natur internationell i        
111. alla fall (.) å så: å folk tycker att ja ska gå nåt annat (.) fö dom tror inte att ja: (.) typ kommer 
112. trivas elle som att (.) jag (.) kanske borde gö nåt annat för att ja tycke de e roligare typ så  (.) 
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113. men ändå så har ja valt de här för de känns mer rätt (.) å för att ja inte ändå inte e helt säker 
114. på va ja vill göra i framtiden då ha ja valt nånting som e (.) en bred utbildning (.) så ja ändå 
115. kan  välja va ja vill göra (2) 

-FOKUS2 

Det som Fredrika på rad 113-115 svarar på vår fråga har varit ett återkommande mönster i 

båda fokusgrupperna. Hon berättar att hon har haft ett intresse av att gå ett gymnasieprogram 

med inriktning mot design men som hon i och med sin osäkerhet inte velat välja då det är allt 

för snävt. Även om intresset har styrt mycket så har det ändå funnits med i beräkningen att 

välja ett så brett program som möjligt för att kunna få fler valmöjligheter i framtiden. Fredrika 

nämner att det har funnits personer i hennes omgivning som har uppmärksammat henne på att 

hon har valt ett gymnasieprogram som inte stämmer överens med vad hon tidigare har utgett 

sig vara intresserad av. I kontrast till denna bakgrund, säger Fredrika ”men ändå så har ja valt 

de här för de känns mer rätt” för att rättfärdiga sitt val vilket hon utvecklar med att beskriva 

en bredare utbildning som bättre när man är osäker då chansen finns kvar att fortfarande 

kunna välja vad man vill göra i framtiden. Här låter hon återigen framtidsjaget, den kloka 

vuxna, göra inverkan på hennes nutidsjag. Då hon inte är säker på om framtidsjaget också 

kommer att vara intresserad av design, har hon anpassat sitt val så att framtidjaget får fler 

möjligheter genom att välja ett bredare gymnasieprogram. Det här visar på att hon har viss 

distans till sitt framtidsjag och inte är kapabel att ta fullt ansvar för det ännu. Genom det 

bredare valet så banar hon väg för sig själv i framtiden där möjligheten till att kunna välja vad 

man känner för skjuts upp till senare.  

 

Samtalet fortsätter och efter cirka trettiofem minuter diskuteras det kring hur mycket 

ungdomarna tänker på sin framtid. Somliga tänker mer och andra mindre när högskolan 

kommer på tal efter att en av ungdomarna har tagit upp att han har funderat på att bli 

civilingenjör. 

 
690. Lisa: mm (.) äre nån annan som har tänkt nåt (.) hö:gskola 
691. Fredrika: asså ja vill ju plugga vidare me:n (.) ja vet inte riktit vad (.) eller vart 
692. Calle: du har pratat om (.) arkitekt? 
693. Fredrika: ja (.) ja ha allti vela bli arkitekt men nu e ja inte lika säker på de längre (2) 
694. Lisa: va äre som fick dej att inte (.) att du börja tvivla på de 
695. Fredrika: e::h fö ja (.) ja ville bli inredningsarktitekt å de e väl mest de att ja ha hört att de e 
696. svårt å få jobb å så där (.) å då finns de andra saker kanske som man kan göra (.) å de (.) de e 
697. då ja känne att ja vill såhä (.) testa på olika saker å se vad ja tycker e kul 
698. Calle: civilingengör finns de väldit få: om också (.) de e ju därför (.) de kan va ett bra yrke (.) 
699. fö dom säjer att dom importe:rar civilingenjörer från andra länder till å med till sverige (.) fö 
700. de finns ont om dom (.) så de: underlätta ju 
701. Lisa: e de: viktigt för er andra också (.) att de finns (.) beho:v då: av de man utbildar sej till 
702. Diana: man ska ju ändå plu elle (.) jobba å plugga till de man (.) man tycker e ku:l (.) inte bara 
703. för att samhället ä: (.) [behöver de 
704. Fredrika:                        [fast de bli no tufft om de inte (.) asså om de inte ä behov av de 
705. Björn: man vet aldri va de kommer för tider efter man e kla (.) när man e klar  
706. å där få [jättemycke jobb av de 
707. Fredrika:[mm (.) [men de kan dom ju se (.) räknat ut (.) >> 
708. Calle:                   [men fortfarande importe:rar 
709. Fredrika: >> hur många re är som= 
710. Björn: = e ↑ja (.) [men tänk om alla blir civilingenjörer ba fö att de e för mycke jobb>> 
711.                                [SKRATT 
712. Björn: >> (.) man ka:n ju tänka så också: 
713. Calle: men de är fortfarande ett jobb Björn (.) som de kommer att behövas fler å fler till (.) 
714. Björn: ja: 

                        -FOKUS2 
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Fredrika (rad 690-697) nämner, efter Calles påminnelse, även i detta utdrag sin önskan om att 

jobba med inredning och design. På rad 693 säger hon att hon alltid har velat bli arkitekt men 

att hon nu har kommit fram till att hon inte är lika säker på det längre. Hon förklarar närmare 

på rad 695-697 att hon hört att det är en svår väg att gå då det är hög konkurrans på 

arbetsmarknaden. Samtidigt handlar det också om att det kan finnas andra saker som är roligt 

som hon vill ha chans till att testa på. Återigen återkommer alltså denna tanke om att inte göra 

några definitiva beslut som eventuellt skulle kunna minska chanserna att kunna prova på flera 

olika saker i livet. Genom att Fredrika förmedlar bilden av inredningsarkitekt som något som 

inte ger henne möjligheten till att kunna ”testa på olika saker” så antyds på så sätt att snävt 

avgränsade yrken kan komma att begränsa henne i livet. Detta slags resonemang ger uttryck 

för tolkningsrepertoaren om att det är bättre att ta det säkra före det osäkra, något som 

används av Fredrika som resurs för att rättfärdiga sitt val av en bredare utbildning. Även 

tolkningsrepertoaren om att man bör vara öppen för olika saker används för att motivera 

hennes val. Hon kategoriserar sig i relation till båda dessa tolkningsrepertoarer dels som en 

person som tar ansvar för en osäker framtid och dels som en öppen person som vill ”testa på 

saker”. På så sätt tar hon plats i samtalet som en som vill ha större möjligheter till att välja och 

vraka bland vad livet kan komma att erbjuda.  

 

Calle fortsätter på rad 698 att tala om civilingenjör som ett yrke som behövs på 

arbetsmarknaden, vilket sätts i kontrast till inredningsarkitekt som Fredrika tidigarer nämnt. 

Han menar att det är ett bra yrke utifrån aspekten att det ”importeras” civilingenjörer från 

utlandet då det är brist på dem i Sverige och stor efterfrågan på just den yrkeskategorin. I och 

med att Calle tidigare har nämnt att det är civilingenjör han vill bli när han blir stor så stärker 

detta på så sätt hans val av gymnasieprogram. Genom att han redan nu kategoriserar sig 

utifrån sitt framtidsjag som civilingenjör så ger han en bild av att hans framtid är relativt 

säkrad då han menar att det finns ett behov av denna yrkeskategori i framtiden. Diana flikar 

dock in på rad 702 att man ska plugga till det man själv tycker är kul istället för att endast 

anpassa sig efter vad samhället har för behov. Genom hennes kommentar visar hon på ett 

motstånd mot den dominerande synen som finns i gruppen, att man bör välja den breda vägen, 

vilket också är en slags upprättelse för att faktiskt få välja en snävare väg.  

 

Dianas inflikning är på så sätt en sorts utmaning till samtalets rådande enighet kring att ”den 

breda vägen är den rätta vägen”. Fredrika svarar dock snabbt att det kan bli tufft om man 

enbart går på vad man själv tycker är kul för att på så sätt försvara den redan rådande synen på 

att det bästa valet bör ge bredd. Björn (rad 710) kommer då in med en ny infallsvinkel 

huruvida det kan bli överskott på civilingenjörer om alla skulle tänka i liknande banor som 

Fredrika och Calle. Calle försvarar sig då genom att vända sig till Björn och tillrättavisa 

honom med att trycka på ”men det är fortfarande ett jobb, Björn”. Kampen som blir mellan de 

olika åsikterna är också ett möte mellan två skilda tolkningsrepertoarer gällande vad den bästa 

vägen är att ta vid gymnasievalet. Är det att följa vad samhället behöver eller att göra det man 

själv vill och tycker är roligast? Dessa två sätt att tala om verkligheten utgör ännu ett 

ideologiskt dilemma för dessa ungdomar kring vad man ska förhålla sig till när man banar väg 

för sitt framtidsjag. 

 

Som tidigare nämnt, ser ungdomarna en bred gymnasieutbildning som en tänkbar lösning på 

problemet som finns kring ovissheten på arbetsmarknaden men också ovissheten kring vad 

man vill med livet. Att välja något nu som ger dem fler valmöjligheter efter gymnasiet ses 

som något positivt som kan bidra till att man kan göra vad man vill sen. Valet om vad man 

vill göra i framtiden skjuts därmed upp så man får några år till att tänka ut vad det är man vill 

göra. Innan diskussionen nedan har det pratats om att en bred utbildning är bra ifall man 
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ångrar sig eller tröttnar på det man gör. Utdraget utspelar sig cirka en halvtimme in i samtalet 

efter att vi har frågat hur viktigt det är att ha valmöjligheter. 

 
363. Nils: Det är ju svårt att veta nu exakt vad man vill man kanske (.) även om man tror att man 
364. vet nu så kan man ju ändra sig (.) om tre år när vi ska gå ut (.) e gymnasiet då (.) och då om 
365. man tagit till exempel en (.) naturlinje då kan du ju bli de mesta förutom kanske                
366. samhällsvetare å (.) ja å några såna yrken då (.) men då har du ju väldigt brett du kan ju    
367. nästan välja vad som helst då (.) de är ju de som också gör att (.) man inte behöver  
368. bestämma sig riktigt än (.) man har några år till på sig 
369. Karin: De är ju lite så att om du går natur så kan du bli allting inom samhäll typ (.)men om du 
370. går samhäll så kan du typ inte bli allting inom natur 
371. Hampus: Men de är ju liksom så typ (.) de är också med arbetsmarknaden att göra (.) liksom 
372. om man till exempel pluggar till (.)alltså typ just svetsare eller nått sånt (.) då kan man inte 
373. bli så mycket annat (.) å sen nånting om de är överskott på svetsare å då är ju konkurrensen 
374. mycket högre (.) och då kanske man måste börja tänka om liksom ifall typ (.) för alltså nå 
375. sina mål= 
376. Karin: =men åh och= 
377. Hampus: = så alltså då kanske dom måste typ (.) ändra alltså ändra inriktning 
378. Karin: men också är de ju lite onödigt att (.) gå exempel natur om du vill bli svetsa[re [(.) » 
379. Hampus:                                                                                                                                  [ja 
380. Karin: »de är ju väldigt onödigt (.)alltså (.) elle men de är ju ändå bra att få en utbildning men 
381. (.) du lär du ju inte att svetsa å så (.) om du går natur (.) och då måste du ju utbilda dej  efter 
382. du gått på natur till svetsare (.) och de tar ju också ett tag å sen så men du måste lägga ner 
383. jättemycket tid å skolan mest medan du är svetsare så kanske de inte är lika mycket (.) 
384. liksom (.) liksom svenska eller natur du kanske du får kanske lite mer taktik  å så (.) så nu 
385. blir de lite mindre (.) natur jobb å så men de är ju ändå svårt å så                 

-FOKUS1 

Att ta reda på vem man vill vara i framtiden framstår stundtals som besvärligt i 

diskussionerna. Nils (rad 363) tar här upp just den svårigheten med att inte veta säkert vad det 

är man vill göra i framtiden då man inte riktigt vet om det man vill nu också kommer gälla 

sedan. Han visar på så sätt att han upplever en distans till sitt framtidsjag vilket gör det svårt 

för honom att veta hur han ska ta hänsyn till detta i nutid.  Valet av en bred linje blir därmed 

lösningen på denna problematik då han dels får några fler år till på sig att verkligen bestämma 

sig för vad han vill och kan tillgodose sitt framtidsjag med fler valmöjligheter. Nils jämför 

också naturlinjen med samhällslinjen för att förklara vad som är skillnaden om man väljer den 

ena framför den andra. Han menar att ”naturlinje då kan du ju bli de mesta, förutom kanske 

samhällsvetare” vilket ges som argument för att visa på att en bred linje ger nästintill oändliga 

möjligheter. Karin (rad 369) inflikar med att förklara ytterligare att samhällslinjen inte är lika 

bred som naturlinjen. Det ter sig på så sätt att det finns en tydlig bild av vad de olika 

gymnasielinjerna ger för möjligheter i framtiden och att ungdomarna är väl medvetna om just 

detta.  

 

Hampus (rad 371) kommer med ett ytterligare exempel gällande breda och snäva gymnasieval 

men ställer det i relation till hur det ser ut på arbetsmarknaden. På samma sätt som det 

framkommit i den andra fokusgruppen så ser man ett mer specificerat yrke, såsom svetsare i 

detta utdrag, som något man inte riktigt kan förlita sig på då efterfrågan är låg och 

konkurrensen därmed högre. I denna sekvens möter dock tolkningsrepertoaren om att den 

breda vägen är den rätta vägen motstånd i form av att Karin (rad 378-385) säger ”men också 

är de ju lite onödigt att gå exempel natur om du vill bli svetsare, de är ju väldigt onödigt 

alltså” men fortsätter strax därefter med ”elle men de är ju ändå bra att få en utbildning men”. 

Detta visar på att tolkningsrepertoaren om att den breda vägen är den rätta vägen är stark 

bland ungdomarna då hon snabbt pendlar tillbaka till den. 
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Fördelarna med att välja något som är brett och vara öppen inför framtiden handlar också 

mycket om att minimera risken för att ångra sig om man råkar väljer fel eller för snävt. Då 

osäkerheten är stor hos dessa ungdomar vad det gäller den framtida arbetsmarknaden och 

risken för om man kommer ändra sig vad det gäller sina framtidplaner, så uppkommer en rad 

olika tankar om vilka konsekvenser det kan få om man väljer fel. I följande utdrag, som 

utspelar sig cirka trettio minuter in i samtalet, framkommer flera av de tankar som rör oron 

kring vilka konsekvenser ett felval kan få och om det går att lösa. De är dock medvetna om att 

det alltid går att göra ett omval till gymnasiet men att det kan vara ”jobbigt” och får 

konsekvenser. Strax innan utdraget har det pratas om hur de har fått testa på olika 

gymnasielinjer för att kunna ta reda på vad som passar en själv genom exempelvis öppet hus 

på de aktuella skolorna. De nämner att det är svårt att veta säkert om det är ens eget val eller 

om man påverkats av andras tyckanden. De pratar även om hur förmågan att ta beslut stärks 

med åren. Lisa frågar därför hur mycket av dessa funderingar som upptar deras tid i deras 

vardag: 

 
537. Lisa: hur mycke tänker ni på såna här frågor (.) i vardagen 
538. Björn: nu på slutet ha ja tänkt typ på gymnasiet varje dag 
539. Lisa: mm 
540. Björn: de är så jävla drygt 
541. Lisa: va tänker du då (.) elle hu [tänker du 
542. Björn:                                              [nä men ja tänkte ju på (.) om ja ska gö omval (.) vilke  
543. gymnasie ja ska välja då å vikket som passa mej (.) ibland kan de va lite svårt å skilja på  
544. liksom (.) typ tycker ja re här själv eller är de nån annan som tycker de 
545. Lisa: mm (3) hur känner ni: (.) andra 
546. Gina: ja: (.) gymnasium ha ja tänkt på (.) hela tiden typ (.) eftersom ja också vill (.) asså typ (.) 
547. kommer gö omval kanske (.) då tänke man ju på de 
548. Calle: men ja har också tänkt lite på vad händer om ja: ångra mej (.) om ja vill gå nå annat= 
549. Fredrika: =de går ju å byta 
550. Calle: de går ju å byta (.) de kan va lite jobbigt men de går ju fortfarande å görare 
551. Lisa: mm (6) 
552. Robin: men känner ni att det liksom ä:r (.) det är som på livsavgörande (.) asså de just de här 
553. me val (.) de går alltid å ångra sej elle hur tänker ni kring de? 
554. Fredrika: asså så har ju vi fått de förklarat fö [oss i alla fall att om man ångra sej så gåre å >> 
555. Calle:                                                               [ah  
556. Fredrika: >>byta (.) och men de blir ju komplicerat så man ska ju helst lik[som >> 
557. Björn:                                                                                                                       [de få ju  
558. konsekvenser 
559. Fredrika: >>ta reda på ordentligt (.) asså såhär å (.) ta reda på mycke fakta å såhär om allting 
560. (.) om alla skolor å så (.) så att man väljer rätt från början (.) men de gå: ju å byta om de  
561. skulle bli helt fel 

            -FOKUS2 

Björn (rad 538-544) uttrycker att det är jobbigt då han tänkt mycket på gymnasiet och hur han 

skulle välja ”varje dag”. Han har haft tankar på om han ska göra omval då han inte har varit 

riktigt säker på om han valt enbart efter vad han själv vill eller efter vad någon annan tycker. 

Han uppmärksammar oss på så sätt att det är en svår tid som de har stått inför och att det 

inneburit mycket självreflekterande kring vilka de är och vill bli. Gina (rad 546) berättar att 

även hon har tänk på gymnasievalet ”nästan hela tiden” då hon också har funderat på omval. 

Calles tankar (rad 548) har däremot handlat mer om utifall han skulle ångra sig och om vad 

som skulle hända då. Fredrika flikar snabbt in att det faktiskt går att byta vilket Calle också 

förtydligar att han vet men att han menar att det skulle vara jobbigt att göra det. Gruppen får 

följdfrågan av Robin (rad 552) där hon med sin fråga introducerar begreppet ”livsavgörande” 

för ungdomarna. Frågan gäller om man ser på gymnasievalet som livavgörande eller om det 

går att ångra sitt val. Denna fråga öppnar upp en möjlighet för ungdomarna att kategorisera 
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sitt val efter denna definition men också göra motstånd mot den.  Fredrika (rad 554-561) 

svarar att det går att ångra sig om man valt fel, vilket de har fått förklarat för sig, men att det 

är komplicerat så det är bäst att försöka göra rätt val från början. Björn (rad 557-558) flikar 

också in att felval får konsekvenser för att förtydliga Fredrikas uttalande om att omval är en 

komplicerad process. Genom deras resonerande kategoriseras deras gymnasieval som ett val 

som är bättre att göra rätt och riktigt från början vilket snuddar vid begreppet livsavgörande. 

På så sätt synliggörs ett dilemma gällande hur pass avgörande gymnasievalet är där 

ungdomarna försöker att avgöra hur pass betydelsefullt rätt val från början är för framtiden. 

Att ha många valmöjligheter har både sina fördelar och nackdelar. Redan tidigt i den ena 

fokusgruppen kom nackdelar som ett brett program kan ha på tal. Strax innan utdraget nedan 

har vi frågat ungdomarna om hur man vet vad man ska välja till gymnasiet. De resonerade då 

en hel del kring att det handlar om att välja ett program som ger en så mycket valmöjligheter 

som möjligt i framtiden men också att välja något som intresserar en själv. Valmöjligheterna, 

som det framkommit så här långt in i samtalet, handlar om att kunna bredda sig inför såväl 

framtida högskoleutbildningar men också ett framtida yrkesliv. Cirka tio minuter in i samtalet 

frågar vi om de känner att de har valmöjligheter: 

159. Lisa: mm valmöjligheter nämde du e: hur viktigt är de känner ni att ni har valmöjligheter? 
160. Alla: ja 
161. Karin: tycker nästan de är för mycket nu inför gymnasiet (.) så hade det funnits en som man 
162. bara kunnat (.) få så hade det varit bra också (.) men (.) ja asså min pappa han hade ju asså 
163. han hade inte så många val valmöjligheter de va ju liksom inte så många linjer (.)det finns 
164. så himla mycket nu (.) så de blir litet svårare att välja också  
165. Martin: när det finns fler skolor som har samma linjer då är de väl lättare att dom erbjuder 
166. de bästa för eleverna också på på vilken skolan man själv väljer och (.) finns det två olika 
167. skolor som har samma utbildning (.) fast två olika arbetssätt så tar man ju de som passar en 
168. själv bäst å på så sätt blir tror jag att man kommer gilla de mer  
169. Nils: jag tänkte mycket på de här också med de här hur alltså hur det går för skolan alltså  
170. ekonomiskt för de har man ju hört väldigt mycket om att dom lägger ner och sen så vad  
171. händer med eleverna då (.) så det va viktigt för mig att hitta en skola som va stabil och som 
172. hade (.) bra ekonomi 
173. Isak: jag tänkte mer på själva linjen (.)  den va då valde jag den som ja hade störts e störst     
174. liksom valmöjligheter (.) för det fanns en som va lite större valmöjligheter och en som va       
175. inriktad på en grej då valde jag elle jag tänker välja den som har lite större inom så här el (1) 

 

            -FOKUS1 

På rad 160 instämmer ungdomarna i ett unisont ”ja” angående att de har mycket val-

möjligheter inför såväl gymnasieval som framtida yrkesliv. Karin (rad 161-164) 

uppmärksammar oss dock på att det inte enbart är positivt att ha många valmöjligheter. Hon 

vill välja något som ger en valmöjligheter samtidigt som hon upplever att det finns för många 

val. Karin tar sin pappa som exempel för att på så sätt positionera sin egen situation i relation 

till vad hennes pappa hade för möjligheter i livet. Hon menar att det var enklare förr då det 

inte fanns lika många val som det finns idag. Återigen blir de ständigt närvarande dilemmana 

i ungdomarnas resonemang tydliga då det inte alltid är så lätt att välja när man har möjlighet 

till att välja vad man vill. Martin försöker dock ta ställning i dilemmat genom att resonera 

fram hur man kan tänka när flera skolor har samma gymnasieprogram. Han menar att man då 

ska försöka luta sig mot vad det är för arbetssätt som passar en själv bäst och välja skola 

därefter. Isak (rad 173-175) berättar sedan att han valde den linje som hade störst val-

möjligheter. På detta sätt ser vi återigen vilken kraft den rådande tolkningsrepertoaren har om 

att det bästa valet är att gå den breda vägen med flest valmöjligheter.  
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Att skapa balans i livet  

Ett tredje framträdande drag i ungdomarnas resonemang var tendensen att behandla 

fördelningen mellan arbete och fritid i framtiden. I deras utsagor kan vi urskilja avvägningar 

och kompromisser av olika slag för att kunna uppnå den rätta balansen i livet mellan dessa. 

Det är inte alltid en så lätt balansgång, vilket vi kommer få se, där faktorer som lön, trivsel, 

intresse, tid, karriär och familj berörs och värderas i relation till varandra. Hur denna 

balansgång bör se ut, är något som är under förhandling ungdomarna emellan där de hjälps åt 

i definitioner och gränsdragningar, utmanar varandra eller kommer med nya infallsvinklar. I 

detta slags förhandlande använder de sig av olika tolkningsrepertoarer som resurser, ibland på 

motsägelsefulla sätt, för att kunna få grepp om vad som är en rimlig balans i livet. Det 

samtalsutdrag som följer härnäst utspelar sig cirka tjugofem minuter in i samtalet där 

ämnesfrågan handlar om vad som är viktigt att tänka på när man ska göra val angående sin 

framtid och sitt framtida jobb. 

 
324. Isak: jag tror en kombination av (.) lön och intresse (.) för liksom om man bara går på de man 
325. gillar och få inte så bra lön då kanske de inte är så kul liksom då har man ju inte= 
326. Karin: =då kan man inte göra de man vill på fritiden= 
327. Isak: =exakt fritiden (.) så: de gäller att kombinera de (.) så man får en okej lön som man ä:r  
328. liksom nöjd och även så ett roligt jobb (3) 
329. Lisa: vad säger ni andra (.) vad skulle vara det viktigaste 
330. Hampus: det är också de där med (.) lön och intresse (.) att de spelar (.) att båda spelar ju in 
331. Karin: för mig är de viktit att jobbet är roligt (.) asså men (.) sen så vill man ju typ (.)asså gå 
332. man en som kanske inte ha lika bra lön (.) då liksom kanske man inte kan åka utomlands 
333. med sin fami:lj å man kanske inte kan (.) typ bo i det huset man vill (.) även fast det inte är 
334. dåligt att bo i ett liksom (.) men a 
335. Hampus: man har ju sina drömmar 
336. Karin: va  
337. Hampus: man har ju sina drömmar (.) där man liksom vill bo (.) å så 
338. Martin: man ska ju ha ett jobb som är rolit som man tjänar bra på (.) som man ändå kan göra 
339. de som dom precis har sagt (.) man ska ju kunna göra det man vill (3) 
340. Lisa: men om man har (.)  låt oss säga att man ha ett jobb där man tjänar väldigt  
341. mycket pengar men man inte (.) tycker om de (.) skulle de (.) va är de som väger mest? 
342. Hampus: men typ arbetstiderna (.) liksom (.) jobbar man kanske (.) alltså typ från åtta till 
343. åtta (.)  så måste man jobba när man kommer hem också (.) då får man ändå liksom ingen 
343ti:d (.) man. asså får ju ingen tid över till att spendera sina typ (.) asså pengar som man tjänat 
344. in (.) så det spelar ju också (.) väldit stor roll (2) 
345. Lisa: men helst en kombination då:= 
346. Hampus: =ah= 
347. Lisa:  =av både och 
348. Nils: ungefär 50/50 kan jag tänka mig ä:r ganska bra (.) man har roligt och (.)okej lön 
349. Karin: om jag hade ett jobb som jag inte tyckte om (.) och som tjäna mycket då hade jag  
350. hellre valt ett jobb asså (.) där ja tjäna asså (.)  lite mindre(.) men (.) som jag tyckte va  
351. roligare (.)°men° 
352. Martin: men skulle de va så att man hade ett jobb som man kanske inte gilla så mycke (.) 
353. men ändå får mycket pengar då kan man ju: (.)spendera asså då kanske man har mer fri:tid 
354. (.) som man kan asså på så sätt kan skapa den där balansen ändå 
355. Nils: sen så är de så om man tycker om sitt jobb då gör man väl inte (.) då presterar man ju 
356. inte så jättebra: (.) och då kanske man inte får så hög lön ändå för att man inte gör ett bra 
357. jobb  

-FOKUS1 

Isak lyfter här tydligt fram tanken om att kombinera hänsyn till både lön och intresse, att 

dessa ska vägas mot varandra inför val av yrke (rad 324-325, 327-328). Går man bara på det 

som man tycker är roligt kan detta resultera i dålig lön vilket enligt honom ändå inte blir kul. 
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Detta påstående implicerar att det är alldeles för enkelspårigt att bara gå efter det egna 

intresset, ett resonemang som även Karin hjälper till med att stärka då hon på rad 326 inflikar 

att en mindre lön kan leda till att man inte får möjlighet till att göra det man vill på fritiden. 

Isak bekräftar att detta var det han menade och fortsätter med att det är viktigt att båda bitarna 

finns med; både bra lön och ett roligt jobb. Här konstruerar de tillsammans bilden av den 

ultimata jobbsituationen och kategoriserar sig själva som några som vill ha lite av allt. Detta 

tycks gå i enlighet med tolkningsrepertoaren om att lagom är bäst men även i enlighet med 

tolkningsrepertoaren om att man behöver pengar för att kunna göra det man tycker är roligt.  

 

När vi på rad 329 riktar frågan mot de andra i gruppen får Isak medhåll av Hampus i sin 

kombinerande syn då även han menar att både bra lön och roligt jobb spelar roll. Karin 

betonar därefter att hon tycker att det viktigaste är att det är roligt, något som emellertid leder 

in henne i ett dilemma i relation till hur hon och Isak resonerade innan. Då beskrevs att ett val 

enbart utifrån det egna intresset kunde resultera i att man inte får möjlighet att göra det man 

vill på fritiden. Detta är något som Karin fortsätter på genom att ta upp de begränsningar som 

ett mindre välbetalt jobb kan medföra såsom minskade semester- och boendemöjligheter. Hon 

pendlar dock tillbaka igen genom att säga att det för den skull inte är dåligt att ha ett mindre 

önskvärt boende. Genom att berätta om semestrar och boende som något som är viktigt i 

framtiden, använder hon sitt framtidsjag som resurs i sitt identitetsskapande. Framtidsjaget 

kategoriseras som en person som värdesätter just resor och bra boende, något som inverkar på 

hur hon väljer att resonera kring sig själv i nutid. Hampus backar upp Karin på rad 335 med 

att man har ju sina drömmar vilket bekräftar hennes rätt till att uttrycka sin önskan. 

Pronomenet ”man” antyder också om att detta är något generellt; alla har vi drömmar. 

Ordvalet drömmar anspelar i sin tur på att det finns vissa saker som inte är fullt realistiska 

eller möjligt, att man inte kan få allt i livet. Detta är prov på ännu en allmänt vedertagen 

tolkningsrepertoar som återfinns i ungdomarnas resonemang. Därefter kommer Martin in (rad 

338) och förstärker Isak och Karins tidigare yttranden om att försöka kombinera alla delar, att 

både ha ett roligt jobb och bra lön, så att det finns möjlighet göra det man vill. 

Tolkningsrepertoaren om att lagom är bäst gör sig på så sätt åter igen påmind.  

 

På rad 341 kommer vi in och utmanar denna relativt eniga balansgång som ungdomarna har 

resonerat sig fram till. Vi ställer en bra lön gentemot att ha roligt på jobbet, i en slags 

motsatsrelation, med frågan om vad som väger mest. Hampus menar då att arbetstiderna är 

något som också spelar in. Han lyfter fram att pengarna inte är värda någonting om man aldrig 

är ledig för då har man ingen tid till att spendera dem, något som utgör skäl för varför en 

kombination ändå är bäst. Nils ger sig in i frågan på rad 348 där han fastställer balansen till 

50/50 mellan vikten av både trivsel och lön. Detta likställer de båda faktorerna i samtalet, 

något som gör att Karin ger sig an frågan igen på rad 349-351 och hävdar att hon personligen 

sätter trivseln före pengarna. Då detta görs i avstamp av Nils fördelning i 50/50, hjälper det 

Karin att positionera sig själv i relation till tolkningsrepertoaren om att pengar inte är allt. På 

så sätt kategoriserar hon sig också som en person som värdesätter annat i livet, även om inte 

heller detta görs på ett säkert sätt. Hon vacklar återigen tillbaka lite i sitt påstående då hon 

lägger till ett lågmält ”men”.  

 

Martin kommer på rad 352 in med en ny infallsvinkel och tänkbar balansgång genom att lyfta 

fram pengarnas fördelar då de möjliggör en värdefull fritid. Detta i sin tur kompenserar för ett 

arbete som man inte gillar så mycket, något som han beskriver leder till en slags balans det 

också. Det här omförhandlar definitionen av balans något i jämförelse med den mer 

jämbördiga fördelningen som de varit relativt eniga om tidigare i samtalet. Nils ger sig på 

ämnet igen (rad 356) genom att lägga fram argument för varför det inte går att ha ett alltför 
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stor glapp mellan intresse och lön. Han menar att det visar sig om man inte tycker om sitt jobb 

vilket också gör att hög lön uteblir, något som anspelar på tolkningsrepertoaren om att man 

bör förena nytta med nöje samt att det märks om du tycker om det du gör.  

 

Det som interaktionen i utdraget i sin helhet visar på är en förhandling ungdomarna emellan 

där de stundtals hjälps åt, stundtals utmanar varandra i att definiera balansen mellan livets 

olika delar. För detta drar de i olika tolkningsrepertoarer som sammantaget utgör ett dilemma 

för dem. Dels finns tolkningsrepertoarer om att lagom är bäst, att pengar inte är allt, att man 

ska göra det som man tycker är roligt, att pengar behövs för att kunna göra det man tycker är 

roligt, att man bör förena nytta med nöje samt att det märks om du tycker om det du gör. 

Dessa olika tolkningsrepertoarer är resurser som ungdomarna använder sig av, ibland på 

motsägelsefulla sätt, för att kunna få grepp om vad som är en vettig balans i livet. Det här 

vacklandet mellan hur man bör lägga upp balansen i sitt liv var även något som framträdde i 

den andra fokusgruppen. Utdraget nedan utspelar sig på slutet, cirka femtio minuter in i 

samtalet, efter att en av ungdomarna har berättat om att han vill kunna ha tid till att göra saker 

på fritiden utöver jobb. Detta gör att vi ställer frågan även till resten av gruppen om vad som 

är viktigast i framtiden, karriären eller fritiden, varpå de resonerar på följande sätt: 

 
839. Fredrika: de beror ju på fö om man tycker att sitt jobb e kul (.) då äre ju (.) men om man inte  
840. tycke att sitt jobb e kul så äre klart att fritiden känns (.) me:n (.) ja: å asså om ja får likso:m 
841. som ja vill (.) så: vill ja ändå ha ett jobb som ja tycker e rolit (.) då kommer de bli som (.) asså 
842. (.) en del av mitt liv å då (.) asså  
843. Robin: mm 
844. Lisa: håller ni andra me? 
845. Diana: mm= 
846. Björn: =ja tror ändå de är viktigare å ha såhär variation i sitt liv (.) ifall om man skulle förlora  
847. nånting (.) typ om man såhä: (.) bara typ satsade på jobbe å sen så förlora man jobbe då ha 
848. man ju ingenting kvar 
849. Fredrika: så man skippade vänner för jobb (.) fast de känns ju liteh (.) överdrivet kanske= 
850. Calle: =me vissa gör ju de för karriären 
851. Fredrika: a:h de skulle inte ja: göra (.) i alla fall 
852. Diana: göra vadå? 
853. Fredrika: satsa all på jobbet å inte ha nåra vänner kvar fö att man [jobba hela tiden  
854. Diana:                                                                                                           [aha: 
855. Fredrika: [fast de finns de väl inte folk som gö:r 
856. Björn:       [de e väl klar man ha (.) de e väl klart man ha nån (.) kompis kvar 
857. Fredrika: ja men de finns väl inte folk som gö:r de: 
858. Björn: jo: [de finns de 
859. Calle:        [de finns de= 
860. Fredrika: som bara jobbar å jobbar å jobbar= 
861. Björn: =ahmen troru man sitter å jobbar hela [da:g- 
862. Calle:                                                                        [va säger ni? 
863. Robin: jamen de: (.) ja tror att de finns såna människor=  
864. Calle:= tack=  
865. Robin: =de finns människor till a:llt 
866. Fredrika: *a:h de e sa:h* 
867. Björn: alla tycker ju olika  

-FOKUS2 

Här inleder Fredrika på rad 839 att lyfta fram ett roligt jobb som bidragande till hur mycket 

man kan tänka sig att offra fritiden. Hon beskriver sedan det egna önskescenariot som består i 

ett jobb som hon tycker är roligt vilket gör att det blir integrerat med livet i sin helhet. 

Tolkningsrepertoaren om att det viktigaste är att göra det man tycker är kul blir här tydlig och 

då blir det också okej att jobbet tar upp tid. I relation till denna tolkningsrepertoar positionerar 
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hon också sig själv inom kategorin av människor som drivs av att göra det som man tycker är 

roligt. Här visar hon även på en närhet till det framtida självet då hon kategoriserar sitt 

framtidsjag som någon som har jobbet som stor del av sitt liv, vilket också gör det till en del 

av hennes framtida identitet. På rad 846 framhåller sen Björn, på liknande sätt som i 

fokusgrupp 1, att han tror att det är viktigt att ha variation i livet. Detta förklarar han genom 

att ta upp risken med att bara förlita sig på jobbet då detta innebär att om man förlorar jobbet 

så förlorar man allt. Han använder pronomenet ”man” som om detta är något som kan drabba 

alla och använder på så sätt ett kollektivt tänkbart framtidsjag, någon som har förlorat allt, 

som resurs för att framhäva att det är viktigt med variation i livet. I och med detta intar han en 

garderande hållning, något som går i enlighet med det osäkra som framtiden kan föra med sig. 

Denna betoning av att se till att ha lite av varje i sitt liv visar också på tolkningsrepertoaren 

om att lagom är bäst. Man bör alltså inte satsa allt på ett och samma kort.  

Björns förklaring om att man kan komma att stå med ingenting kvar får Fredrika att reagera 

på rad 849 och 855 då hon ställer sig frågande till om det verkligen finns folk som sätter 

karriären framför sina vänner. Calle går in och intygar Björns påstående genom att också han 

hävda att det finns folk som gör det. Som svar på detta markerar Fredrika tydligt på rad 851 

att hon själv inte skulle göra detta och positionerar sig på så sätt i samtalet i relation till dessa 

personer som sätter karriären främst. Genom sitt avståndstagande, kategoriserar hon sig själv 

som en person som inte skulle offra vännerna för karriären. Under diskussionen samarbetar 

Björn och Calle för att övertyga Martina om att det verkligen finns människor som prioriterar 

jobb framför vänner. När Martina fortsätter att ifrågasätta om det verkligen kan vara så, riktar 

Calle till slut frågan mot oss, möjligen för att få uppbackning (rad 862). Svaret om att det kan 

vara så leder till att Fredrika skrattande medger att det kanske kan vara sant. Den här 

vändningen visar på att vi möjligen är personer som anses vara berättigade i att uttala oss i 

frågan, något som utgör retoriskt resurs för Calle för att stärka hans och Björn faktaanspråk.  

Gränsdragningarna för en god balans i livet är som sagt något som det kontinuerligt 

förhandlas om i samtalen med ungdomarna. I nästa utdrag, som utspelar sig åtta minuter i 

samtalet, framträder ännu starkare vikten av att spendera tid med sina nära och kära. Det som 

har diskuterats innan har handlat om vad som är viktigt i framtiden där de flesta har framhållit 

en god utbildning som mycket viktigt. Det är efter detta som de börjar reflektera över just 

vikten av balans i livet mellan jobb och fritid för att kunna må bra.  

107. Nils: de eju om du inte har en bra utbildning om du inte har en högskole(.)utbildning asså då 
108. kan du ju inte komma så långt (.)då har då kommer du inte få: ett karriärsliv (.) för det är 
109. väldigt svårt eftersom allting nu kräver det kräver ju liksom höga utbildningar å rätt mycket 
110. kunskaper (0.5) å många jobbar också såhä lite högre placeringar å de kräver liksom att du 
111. ha vart utomlands å (.) så de e väldigt mycket (.) sånt 
112. Isak: men även är de viktigt mentalt att ha släkt och vänner (0.7) e::h så man inte är ensam å 
113. (.) deprimerad (.) även om man har det roligaste jobbet (.) så äre även å ha släkt och vänner 
114. Karin: å må bra å liksom för hälsa å så (.) tycker jag no är viktigt 
115. Isak: nån som kan stötta en liksom 
116. Martin: man ska typ (.) vad säger man (.) balansera både mellan jobb o:ch fritid (.) så man 
117. inte bara fokuserar på ett å kanske går in i väggen efter ett tag så man har själva (.) balansen 
118. så man både klarar av å ha fritid och jobb (.) på så sätt tror jag att man kan ta sig långt fram 
119. eller hur man ska säga  

-FOKUS1 
 

Isak poängterar på rad 112 vikten av att få stöd av nära och kära för att behålla den psykiska 

hälsan, något som backas upp av Karin där de tillsammans lyfter fram detta som viktigt. Detta 

ger uttryck för tolkningsrepertoaren om att vi behöver varandra och de kategoriserar på så sätt 
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sig själva som personer som värdesätter släkt och vänner. Martin tar på rad 116-120 upp 

vikten av balans mellan jobb och fritid för att just undvika ohälsa såsom ”att gå in i väggen”. 

Detta beskrivs som det vinnande konceptet för att kunna ta sig långt. Återigen framträder 

tolkningsrepertoaren om att lagom är bäst där Martin kategoriserar sig själv som någon som 

mår bra av variation. Denna kategori gäller emellertid inte bara för honom själv då han genom 

användningen av pronomenet ”man” även inkluderar människor i generell mening; alla 

behöver vi balans för att kunna må bra och lyckas med det vi vill. I nästa utdrag, cirka arton 

minuter in i samtalet, får vi se hur ungdomarna interaktivt använder sig av varandras 

utgångspunkter för att förstärka sina egna ståndpunkter i denna fråga om balans. Detta har 

föranletts av frågan om hur de föreställer sig att deras egna liv ser ut i framtiden.  

232. Isak: Ja man tänker sig att man ha såhä (.) jobba (.) å sen tränar å sen kommer man hem (.) 
233. så här jättelugnt men (.) a:: nej jag tror inte de kommer va så (.) asså man har egentligen 
234. ingen aning hur (.) de kommer va liksom å hur mycket hur lite tid man kan ha som vuxen (.) 
235. speciellt om man har familj liksom ba:rn fru: så måste man ta hand om dom ge ma:t (.) 
236. kanske skjussa trä:ning och såntdär (3) 
237. Karin: asså jag tycker så hära att jag har mycket nu men tänk såhära (.) *när man blir äldre*  
238. men a 
239. Nils: jag tänker mer karriärsliv 
240. Lisa: vad tänker du nä (.) karriärsliv? 
241. Nils: ja: satsa på karriär asså inte de här med familj å:: (.) de är inte jag så mycke för (.) ja vill 
242. ha ett karriärsliv(.) de vill jag ha (.) med framgång å: (.) ja 
243. Lisa: de är nått som är viktigt= 
244. Nils: =ja har mina mål va jag vill bli 
245. Lisa: har i andra nå liknande mål eller 
246. Martin: njä asså inte va man kommer på nu (.) tänker man (.) tar väl de som de kommer (.) 
247. bara man har motivationen till de när man väl kommer upp i arbetslivet (.) för har du inte 
248. har motivationen då kan man ju inte ta sig nånstans 
249. Karin: men om tio år då kanske man inte har den högsta positionen på typ en (.) de företaget 
250. man jobbar på eftersom man får väl typ jobba sig uppåt (.) liksom 

-FOKUS1 

Isak börjar på rad 232-236 med att försöka föreställa sig hur livet kan se ut en vardag men slår 

sedan fast att är svårt att föreställa sig hur mycket tid man kommer ha som vuxen, särskilt om 

man lever familjeliv med vad allt det innebär. Denna skillnad gentemot vuxenlivet visar på en 

kategorisering som tonåring. Han försöker här närma sig sitt framtidsjag genom att berätta om 

hur livet kan tänkas se ut som vuxen men finner under berättandets gång att det är svårt att 

föreställa sig. Det vi ser är ett skifte från närhet till distans till sitt framtidsjag. Karin hakar på 

denna bild av osäkerheten kring hur mycket tid man kommer kunna tänkas ha. Nils säger på 

rad 239 att han främst tänker på karriärsliv, det är det som han vill satsa på då han hoppas 

kunna nå sina framgångsmål.  Hans beslutfasthet kontrasteras och tar spjärn mot vad Isak 

tidigare sagt där mycket tyngd lades vid familjeliv vilket på så sätt visar att ett karriärsliv och 

ett familjeliv inte riktigt går ihop. I och med sin beslutsamhet kring att det är karriären som 

han vill satsa på, kategoriseras både han och Isak i olika kategorier; familjefadern och 

karriärsmannen. Här använder också Nils sitt framtidsjag som resurs för kategoriseringen av 

sig själv som en som sätter karriären främst, något som inverkar på hur han har valt inför 

gymnasiet för att på så sätt kunna förenas med detta framtidsjag. Martin menar på rad 246-

248 att han mer tänker ta det som det kommer men framhåller att det är viktigt att motivation 

oavsett för att kunna ta sig någonstans. Karin flikar i enlighet med detta in att man måste 

jobba sig uppåt eftersom man inte når sina mål direkt, i det här fallet högsta positionen på ett 

företag och drar på så sätt i tolkningsrepertoaren om att man ska jobba hårt för att komma dit 

man vill.  
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Resultatsammanfattning 

I vår studie fann vi tre huvudsakliga mönster som präglade ungdomarnas resonemang om 

gymnasievalet och framtiden. Det första ”Jag väljer ju själv men…” handlade om pendlingen 

mellan självständighet och att lyssna på andra. Det var många gånger viktigt för 

niondeklassarna att betona den egna autonomin gällande beslutsfattandet samtidigt som de 

omväxlingsvis lyfte fram andra människor i omgivningen vars åsikter, råd eller egna 

karriärsval hade inflytande på dem. Detta visade ofta på olika ideologiska dilemman som 

ungdomarna befann sig i där olika tolkningsrepertoarer möttes, bland annat repertoaren om att 

man ska göra självständiga val och den om att man som ung bör ta råd av de äldre. 

Ungdomarna använde sig av dessa tolkningsrepertoarer för att kunna positionera sig i olika 

kategorier, ibland som självständiga individer och ibland som tonåringar som inte ännu vet 

tillräckligt mycket och därför är i behov av stöd och råd. Vännernas betydelse och påverkan 

berördes också i samtalen där även dessa tillskrevs ha inflytande i viss utsträckning. För det 

allra mesta var det dock viktigt att betona värdet av att välja efter sig själv och inte bara gå 

samma väg som kompisarna. Ungdomarna uttryckte ofta en förhoppning om att de i framtiden 

kommer att vara mer autonoma än vad de är idag i och med att man som tonåring befinner sig 

i en mer osäker livsperiod. Detta föranledde viss problematik med att redan nu som ung kunna 

göra relevanta val som kommer att gynna det ”äldre och klokare” framtidsjaget. Detta utgör 

ett ideologiskt dilemma mellan tolkningsrepertoarena om att man blir klokare med åldern och 

att man ska göra självständiga val. Detta dilemma och medvetenheten kring att man kan 

komma att ångra sig senare, förstärkte ofta behovet hos niondeklassarna av att blicka framåt i 

framtiden för att se hur ens framtidsjag hade velat att man valde idag. Det gäller alltså att 

redan i nutid göra ett val som även framtidsjaget godkänner. 

  

Det andra centrala mönstret som trädde fram i diskussionerna benämnde vi som ”Att bana väg 

för framtidsjaget” där ungdomarna framhöll ett brett gymnasieval som föredelaktigt för det 

tänkta framtidsjaget. Det fanns en övergripande medvetenhet hos ungdomarna om 

arbetsmarknadens föränderlighet. Detta gjorde att resonemangen många gånger präglades av 

en garderande hållning till framtiden där flexibilitet och anpassningsbarhet hos en själv ansågs 

vara viktigt. Man ville också hålla sin framtid öppen för att på så sätt kunna ändra sig utifall 

man skulle ångra sig och bli intresserad av någonting annat. Här var också framtidsjaget 

bidragande till sådana slags resonemang då ungdomarna inte ville välja något alltför snävt 

ifall framtidsjaget, den kloka vuxna, inte skulle komma att samtycka. På så sätt ser man hellre 

till att välja ett gymnasium som håller valmöjligheterna öppna även senare i livet för att på så 

sätt skjuta upp de avgörande besluten till det mer förståndiga vuxenjaget. De tolknings-

repertoarer som ungdomarna använde sig av som retoriska resurser i sina resonemang var 

bland annat man ska ta det säkra före det osäkra och att man bör vara öppen för olika saker 

för att ta reda på vad man tycker är roligt. Ett dilemma som blev tydligt gällde om man ska bli 

det som samhället behöver eller göra det man själv vill och tycker är roligast. Den 

tolkningsrepertoar som framkom tydligast i detta avsnitt var dock den breda vägen är den 

rätta vägen då det beskrevs kunna bana väg för flera tänkbara framtidsjag. 

 

Det tredje sättet att resonera på under fokusgruppssamtalen var att prata om gymnasievalet 

och framtiden i relation till ”Att finna rätt balans i livet”. Vad en sådan balans innebär var 

något som förhandlades om där faktorer som lön, intresse, fritid, karriär och familj utgjorde 

aspekter att ta hänsyn till. Även här användes framtidsjaget som resurs för förhandlingen och 

gränsdragningarna där ungdomarna blickade fram mot sitt framtida själv för att se vad som 

kommer vara viktigt för dem då. Resonemangen kring balansgången i livet tog bland annat 

avstamp i tolkningsrepertoar som pengar är inte allt, pengar behövs för att kunna göra det 

man tycker är roligt, man inte kan få allt i livet och man bör förena nytta med nöje. Dessa 
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olika tolkningsrepertoarer utgjorde resurser som ungdomarna använde sig av, ibland på 

motsägelsefulla sätt, för att kunna få grepp om vad som är en vettig balans i livet. Detta 

framkom oftast som viktigt med en relativ jämn fördelning av jobb och fritid för att finna en 

rimlig balans där tolkningsrepertoaren om att lagom är bäst var den som dominerade. Det 

visade sig vara viktigt att inte alltför enkelspårigt bara satsa på en aspekt då detta, i relation 

till framtidsjagets osäkerhet, kan leda till att man förlorar allt. 

 

Sammantaget visar ungdomarnas resonemang på en hel del dilemman som de brottas med i 

samband med valet inför gymnasiet och framtiden, något som krävt mycket självreflektion 

kring vilka de är och vill bli. Återkommande i samtalen var att, mitt bland alla dessa 

dilemman, använda tiden som resurs för identitetsskapandet. Detta var det som kom att 

utmärka studien allra mest. Genom att skapa antingen närhet eller distans till sig själv i 

framtiden kunde ungdomarna få hjälp med att konstruera vilka de är idag samt vart de är på 

väg. Exempelvis kunde de ta släkt och vänner till hjälp för att skapa närhet till framtidsjaget, 

detta genom att lyfta fram deras val av yrke som personlig målbild. Genom detta blev det 

lättare för ungdomarna att utstaka en mer konkret bild av deras egen livssituation i framtiden. 

Detta utgjorde en betydande resurs för att kunna navigera sig fram bland gymnasie-

alternativen. Tiden som resurs kunde också bestå i att ta hjälp av den man själv varit som barn 

där mer bestående intresse tillskrevs vikt för att pejla vem man också kommer att vara i 

framtiden. Denna närhet till det förflutna bidrog till att skapa ett tidlöst jag. 

 

Framtidsjaget kunde också användas som resurs genom att uppvisa distans till det. 

Ungdomarna kunde inte alltid fastställa vem de är i framtiden och det är detta ovissa 

framtidsjag som många gånger användes i resonemangen om att brett gymnasieval är 

fördelaktigt för att inte låsa några dörrar för den man kan tänkas vara i framtiden. 

Ungdomarna använde även framtidsjaget genom att ta hänsyn till arbetsmarknadsläget idag. 

Det man tycker är roligt idag eller det som samhället behöver, vad är det egentligen som inte 

som ska utforma framtidsjaget? Svårigheten med att inte veta, visar på distans till sig själv i 

framtiden och därmed blir det svårt att ta hänsyn till detta i nutid varpå lösningen blir en bred 

linje. Distans och närhet visades även i resonemang gällande vad som kommer att vara 

viktigast i framtiden; fritid eller jobb. Här fanns skillnader i hur man valde att kategorisera sitt 

framtidsjag där balans var ett återkommande sätt att resonera på. Närhet till framtidsjaget 

visades genom att redan nu veta vad som är viktigt, exempelvis gällande karriär, vänner, 

vardag och familj. Distans visades många gånger genom resonemang om att inte veta säkert. 

Uppvisandet av närhet och distans till framtidsjaget kunde emellertid också skifta under 

samtalets gång. 

 

Sammantaget visar resultatet på att de ungdomar som med hjälp av olika strategier kunde 

skapa närhet till vilka de är i framtiden också uttryckte en större säkerhet inför sitt 

gymnasieval. De som hade distans till framtidsjaget hade i sin tur större benägenhet till 

resonemang av garderande karaktär då det inte finns några garantier för vilka de är i 

framtiden. Vår studie visar på att gymnasievalet sätter niondeklassarna i en situation som 

frambringar ett tydligt behov av att kunna påkalla sitt framtidsjag för att kunna välja, vilket 

ger inverkan på hur de upplever sig själva och sin identitet idag. 
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6. Diskussion 
 

Syftet med studien var att se hur niondeklassare resonerar och förhandlar sitt 

identitetsskapande. Vi ställde oss frågan hur dessa konstruerar sin identitet i relation till 

gymnasievalet och framtiden. Resultatet visar på, som tidigare nämnt, att dessa 

identitetskonstruktioner tar form mot bakgrund av tre huvudsakliga mönster av resonemang; 

”Jag väljer ju själv men…” där det förekom pendling mellan självständighet och att kunna ta 

råd av andra, ”Att bana väg för framtidsjaget” där det breda valet hölls fram som fördelaktigt 

samt ”Att skapa balans i livet” vilket innebar strävan efter balans inom olika livsområden. 

Det var utifrån dessa teman som resonemangen kring gymnasieval och framtid tog avstamp 

och således också ungdomarnas identitetskonstruktioner. Som verktyg för de konstruktioner 

som tog form, användes olika retoriska resurser där en av de mest framträdande var att 

använda sig av det egna framtidsjaget med antingen närhet eller distans. 

 

Som resultatet stundtals visade på, vill ungdomarna redan nu ta ansvar för att kunna ge 

framtidsjaget en chans till att kategorisera sitt dåtidsjag som en ”klok ungdom”. Ser man detta 

i relation till deras identitetsskapande tycks det leda till en viss problematik kring hur man ska 

kunna göra relevanta val utifrån sitt framtidsjag. Man ska alltså kunna visualisera sig själv 

samtidigt som valmöjligheterna bara ökar vilket på så sätt multiplicerar antalet alternativa 

identiteter. Detta leder följaktligen till att det inom ungdomars identitetsskapande föreligger 

en stor paradox; samtidigt som behovet växer av att kunna föreställa sig själv i framtiden för 

att idag kunna göra de självständiga val som eftersträvas, försvåras inblicken i ett sådant 

framtidsjag på grund av de oändliga möjligheter som finns samt att man aldrig riktigt kan 

förlita sig helt på de val man gör idag.  

 

Ungdomarna visade också upp stor medvetenhet kring att de kan komma att ångra sig och att 

arbetsmarknaden är i ständig förändring. Att också behöva ta dessa slags samhällsprognoser 

med i beräkningen samtidigt som de är i full färd med att försöka föreställa sig sitt framtida 

själv, gör ungdomars identitetsskapande till en relativt svårhanterlig uppgift. Det är därför inte 

så konstigt att vårt resultat även visade på det andra centrala sättet att resonera på; att ett brett 

gymnasieval anses som fördelaktigt för framtiden. En bred utbildning verkar för många utgöra 

lösningen för problematiken med att visualisera sig själv i framtiden, om så än en tillfällig 

sådan. På så sätt kan de undgå att göra ”fel” och hålla dörrarna öppna för det tänkta, ännu 

odefinierade framtidsjaget. I och med att ungdomarnas resonemang många gånger präglades 

av denna slags garderande hållning till framtiden, blir identitetsskapandet oundvikligen också 

garderande till viss del. Genom att dra sig så länge som möjligt för att göra några definitiva 

eller avgörande beslut, skjuts dessa fram till det mer förståndiga vuxenjaget. Den fråga man 

kan ställa sig är hur det här påverkar övriga delar i ungdomars liv? Följer denna slags 

garderande hållning med även in i privatlivet, in i vänskaps- och kärleksrelationer? Blir 

ungdomars identitet av ett allt mer garderande slag där man aldrig kan ta något för givet? 

Förlitar de sig på att de också där i framtiden kommer veta bättre… och när inträffar 

egentligen denna framtid som man väntar på?  

 

Det är därför inte så konstigt, det som den tidigare forskningen har antytt, att ungdomsfasen 

förlängs (Walther, 2006; du Bois-Reymond, 1998). Om vuxenlivet är det som är tänkt att 

inbegripa det trygga och fasta, passar inte detta riktigt in i den föränderliga värld som vi lever 

i idag blir på så sätt ouppnåeligt. Vi befinner oss allt längre i ett tillstånd av osäkerhet och 

vacklande identitet, något som hitintills främst har varit kännetecknande för ungdomen. Här 

tycker vi också se en paradox i att den breda vägen beskrivs som den rätta vägen. Det verkar 

vara denna som ger en slags tröst och trygghet i en föränderlig värld medan en specifik 
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inriktning tvärtom ses som ett stort risktagande, trots att detta skulle innebära ett mer konkret 

karriärval.  

 

Vad gäller fördelningen mellan jobb- och privatliv eftersträvades som sagt en balans hos 

ungdomarna som präglades av en relativ jämn fördelning där variation ansågs fördelaktigt. 

Även för detta tog de hjälp av tiden som resurs då det krävde att ungdomarna blickade fram 

mot sitt framtida själv för att se vad som kan tänkas vara viktigt för dem då. Resonemangen 

genomsyrades för det mesta av den dominerande tolkningsrepertoaren om att lagom är bäst. 

Men kommer lagom att vara bäst även i framtiden? Kommer det att vara tillräckligt? Denna 

tolkningsrepertoar, byggd på samhället idag men också det som varit, verkar redan vara i 

förändring i och med vårt samhälles individualiseringstendenser. Man ska förverkliga sig 

själv åtminstone i något område och kanske därför är det inte förvånande att ungdomarna 

ibland pratade om karriärsliv och familjeliv som något som inte går hand i hand. Här är ännu 

ett val man ska ta ställning till gällande identiteten. Vad värdesätter man? Och kanske ännu 

viktigare; vad värdesätter framtidsjaget? 

 

Valet inför gymnasiet framkom alltså sammantaget i studien som något som har krävt mycket 

självreflektion för ungdomarna kring vilka de är och vilka de vill bli. För detta var tiden en 

viktig resurs för identitetsskapandet. Det tycks alltså vara så att ungdomarna formar sina 

identiteter utifrån de olika dilemmans som de står i där de tar hjälp av etablerade sätt att tänka 

på, tolkningsrepertoarer, för att kunna pejla sin väg i livet och därmed också finna sig själva. 

Denna identitetsprocess äger rum mellan olika tidsdimensioner; mellan nuet, framtiden och 

ibland med tillbakablickar till det förgångna, där de pendlar mellan dem för att finna 

samstämmighet. Genom att i berättandet skapa antingen närhet eller distans till sig själv i 

framtiden kunde de få hjälp med att konstruera vilka de är idag och vart de är på väg. Närhet 

visades genom att man hade en relativt tydlig bild om vem man är i framtiden vilket också 

gjorde det lättare för dem att veta vilken väg de skulle ta. Detta visar på att gymnasievalet 

sätter niondeklassarna i en situation som på ett mer påtagligt sätt tvingar dem till att försöka 

skapa ett sådant framtidsjag, vid femtonårsåldern, för att kunna göra ett lämpligt gymnasieval. 

Denna visualisering av framtiden inverkar i sin tur på hur de upplever sig själva och sin 

identitet idag. 

 

Vårt resultat i relation till den tidigare forskningen 

Det vi har funnit med vårt resultat är att det i många avseenden matchar den tidigare 

forskningen som vi har tagit del av och sammanställt. Då forskningen har visat på att 

ungdomars identitetsskapande är en multifaktoriell process som behandlar många olika 

aspekter av fältet ger det på så sätt identitetsbegreppet en otrolig bredd över flera olika 

discipliner. Forskningen har framförallt gett en bild av att ungas identitetsprocess är något 

väldigt komplext och påverkas av flera olika faktorer i deras sociala värld. I vår 

sammanställning av den tidigare forskningen så delade vi in fältet i sex stycken teman där vi 

under var och ett av dem behandlade olika aspekter av denna komplexa process.  

 

Ett av de mest framträdande temana var betydelsen av den sociala kontexten och de nära 

relationerna som enligt forskningen är det mest essentiella i ungdomars identitetsskapande. I 

våra fokusgrupper var det framförallt ens familj och släkt som var de som de uttryckligen 

identifierade sig med och hade inspirerats av när det gällde deras gymnasieval och 

framtidsvisioner. Detta ger en motstridig bild till vad Flum och Lavi- Yudelevitch (2002) 

kommit fram till i sin studie där de istället såg att det framförallt var de nära vänskaps-

relationerna som var det mest betydande för ungdomars identitetsutveckling. Skillnaden ligger 

då främst i hur våra ungdomar i fokusgrupperna tydligt uttryckte ett motstånd mot vänners 
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påverkan och att de betonade att de valt gymnasielinje helt utefter vad de själva tyckt. Detta 

har vi i vårt resultat behandla under avsnittet ”Jag väljer ju själv men..” där vi presenterat 

deras resonerande kring denna autonomifråga. Dock så framkom det ändå att det fanns en viss 

bryddhet gällande vad andra hade för åsikter och att de även hade sneglat på vad deras 

kompisar hade valt för gymnasielinje för att se om det eventuellt skulle passa dem också. 

Detta kan tolkas som att deras vänner ändå hade inflytande på deras val och att 

identifikationen med dessa är ett sätt att försöka ta reda på vilka de själva är och vad de vill 

med sina liv.  

 

Största skillnaden låg alltså i att de utgav sig för att vara helt autonoma men att de samtidigt 

också hade inspirerats av sina släktingar inför sitt val och att vännerna var några som man 

skulle försöka bortse från när man väljer till gymnasiet. Varför det ter sig på detta vis kan 

ligga i det dilemma som hör tonåren till, övergången från ungdomen till vuxenlivet, där 

vuxenvärlden står som den stabila bilden av hur framtiden faktiskt kan se ut. Det kan möjligen 

vara därför de vill ta avstånd från vännernas inflytande och förlita sig på mer välkända och 

trygga vägar att gå där familj och släkt får agera vägvisare. Vännerna, som är lika unga som 

de själva och utan livserfarenhet, är några de inte kan ta hänsyn till för mycket i sitt val då de, 

likt dem själva, egentligen inte vet så mycket om framtiden och inte upplevt den än. 

 

Att vi idag lever i en föränderlig värld med stor ovisshet inför framtiden och med ökade krav 

på flexibilitet och anpassningsbarhet är det svårt att ta miste på. I vår sammanställning av den 

tidigare forskningen behandlade vi denna aspekt av vårt samhällsklimat som också har en 

inverkan på ungas identitetskapande. Det var flera studier (Rattansi & Pheonix, 2005; 

Morimoto & Freidland, 2011; du Bois Reymond, 1998; Razpotnik, 2011; Walther, 2006) som 

tog upp hur det idag har blivit mer komplext att försöka ta reda på vem man är, även om det 

också har öppnat upp för oändliga möjligheter att forma sig själv som man vill. Framförallt 

visade den tidigare forskningen att medvetenheten kring den ovissa framtiden och den osäkra 

arbetsmarknaden var stor hos unga människor. Medvetenheten påverkade dem på så sätt att de 

försökte inta en så flexibel ställning som möjligt, genom att exempelvis välja breda 

utbildningar som gav möjlighet till att bland annat skjuta upp beslut gällande yrkesval på 

framtiden. Genom att skjuta upp beslutstaganden så skjuts också vuxenlivet upp på framtiden 

och ungdomsfasen blir på så sätt förlängd. Här fann vi stor likhet med vårt resultat där 

framförallt aspekten av att ungdomarna många gånger pratade i termer av ”valmöjligheter”. 

De upplevde att de måste välja ett gymnasium som ger den största möjliga bredd för att på så 

sätt kunna möta den ovissa framtiden.  De resonerade om att de är för osäkra nu för att ta 

några definitiva beslut och ville istället vinna några års betänketid. Det här visar på att våra 

femtonåringar är mycket väl insatta i hur föränderlig vår värld är och att de därför måste 

anpassa sig efter detta, vilket också avspeglas i vårt resultat där föreställningen om att ”den 

breda vägen är den rätta vägen” är tydlig.  

 

Det har dock diskuterats i framförallt du Bois-Reymonds (1998) forskning om varför dagens 

ungdomar vill skjuta upp vuxenlivet på framtiden på det här sättet. Där visade det sig att det 

hos ungdomar fanns en mycket negativ koppling till vuxenlivet. Bland annat ser man vuxna 

som för seriösa och tråkiga vilket då avskräcker ungdomarna till att vilja växa upp och bli en 

del av den världen. Det intressanta är dock att denna sorts negativa koppling inte alls fanns 

bland ungdomarna i vår studie. Här var det snarare tvärtom då de resonerade mycket kring 

vuxenhet med ord som ”mer klok”, ”mer säker på sig själv” och att ”man kan göra vad man 

vill”. Istället för en negativ vuxenbild präglades deras framåtblickande visioner av deras 

framtidsjag av en längtan. Dock fanns alltid en viss osäkerhet kring hur det kommer att bli i 
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framtiden men det var i relation till hur själva samhället i sig ser ut idag och inte till själva 

livet som vuxen. 

 

I samband med den ökade medvetenheten kring det föränderliga samhället vi lever i så finns 

det också ett ökat behov av att ta ett större ansvar i formandet av sin egen framtid. Detta är 

något som dels Razpotnik (2011) men också Grytnes (2011) resonerat kring i sina studier, 

dock med lite olika infallvinklar. Razpotnik (2011) redogjorde för att det egna 

ansvarstagandet blivit allt viktigare då det idag inte alltid finns tydliga, kollektiva riktlinjer att 

tillgå vid val gällande ens framtid. I jämförelse med vår studie fann även vi att ungdomarna 

ibland kunde känna att det fanns för många val att välja mellan men att det också var något 

positivt. På så sätt finns alltid en chans till att ändra sin framtid. Lite motsägelsefullt gäller det 

samtidigt att ta sitt gymnasieval på största allvar och vara ansvarsfull med sitt beslut gällande 

gymnasielinje och välja ”rätt” redan från början. Ett sätt att ta sitt ansvar är att genom att 

resonera kring sitt val kunna fatta ett genomtänkt beslut. Grytnes (2011) studie visade just på 

vilken betydelse resonerandet kring framtidsval kan ha för ungdomar i skolövergångar. Att få 

utrymme att kunna prata om sitt val och resonera sig fram till ett beslut bidrar också till att 

skapa den man är och vill vara. Genom vår studie kunde vi i niondeklassarnas resonerande 

urskilja hur de gick tillväga i framställandet av sig själva och hur detta användes för deras 

identitetsskapande.  

 

Att blicka fram till sitt framtida jag och att redan nu som ung försöka anpassa sina val efter 

ens framtidsjags eventuella önskningar och behov framkom väldigt tydligt i vårt resultat. 

Framtidsjaget har en stor roll i hur ungdomarna ser på sig själva och påverkar i stor 

utsträckning deras nutida jags handlingar och identitet. Denna koppling fanns också inom den 

tidigare forskningen som behandlade självförverkligande och meningsfullhet. Det starka 

behovet hos våra ungdomar att resonera utifrån sitt framtidsjag ser vi som ett sätt att utstaka 

ett mål att sträva mot som också skänker en känsla av meningsfullhet i deras liv. Då det av 

dels Yeager, Bundick och Johnson (2012) studie och Sharp och Coatworths (2012) resultat 

har framgått att det finns en stark koppling mellan meningsfulla aktiviteter i ens nutid och att 

kunna se att man har en positiv framtid till mötes, ger även stöd till varför framtidsjaget 

utgjorde en så stor del av våra ungdomars resonerande. Att använda sig av erfarenheter som 

de upplevt som roliga, såsom när de besökt sina släktingars arbetsplatser, ger en känsla av att 

det är något som kan bli meningsfullt för dem själva i framtiden. Därmed identifierar de sig 

med dessa betydelsefulla personer och införlivar deras levnadssätt i sitt framtidsjag för att 

använda det som ett eftersträvansvärt mål. 

 

I Grytnes (2011) studie diskuterades aspekten av social ojämlikhet som kan finnas och 

påverka ungdomars sätt att resonera kring sin framtid och sitt gymnasieval. Alla ungdomar 

har inte samma förutsättningar att kunna göra ”det rätta valet” då alla kommer från olika 

sociala och socioekonomiska bakgrunder. I vårt resultat och utifrån vårt syfte med studien så 

finns inga tydliga mönster som kan visa på hur ungdomarnas sociala bakgrund påverkar deras 

sätt att resonera eller skapa sin identitet. Dock finns det anledning att begrunda detta och inte 

låta bakgrunden komma i skymundan.  Vi ställer oss därför frågan om det är lättare att fatta 

beslut kring gymnasieval och framtid när man har tydliga förebilder vars liv tilltalar en? Och 

vad händer om man inte har några förebilder alls?  

 

Teoretiska och metodologiska reflektioner 

Vi gick som tidigare nämnt in i studien utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där 

språket ses som det centrala för vår verklighetsuppfattning (Burr, 2003:7f). Vi vill därför 

återvända till detta perspektiv för att diskutera hur vårt resultat kan förstås utifrån detta sätt att 
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se på vår sociala tillvaro som konstruerad samt vad vår studie i sin tur leder till. Då allt vi 

känner till härstammar från samproducerad kunskap i samhället, tyder detta på att 

ungdomarna i sina resonemang tar sats från etablerade sätt att tala på, det vill säga 

övergripande samhällsdiskurser. I de sammanhang som fokusgruppssamtalen utgjorde, tog 

dessa diskurser form av olika tolkningsrepertoarer vilka fungerade som flexibla resurser i 

diskussionerna. Tanken om att man ska ha balans i livet är bland annat en vedertagen riktlinje 

i vårt samhälle i övrigt vilket resulterar i att ungdomarna, uppvuxna i detta samhällsklimat, 

också använder sig av detta i sina resonemang. Då vi skapas och tillskriver mening i det 

sociala, är det på så sätt också en förklaring till varför dessa föreställningar förekommer så 

starkt när ungdomarna talar om gymnasievalet och framtiden. De övergripande diskurserna, 

som splittrats upp i flexibla tolkningsrepertoarer, formar i och med detta hur ungdomarna talar 

om sig själva.  

 

Aktörskapet, som betonas starkt inom det socialkonstruktionistiska, kommer emellertid också 

tydligt fram i vår studie. Vi är inte passiva i relation till ”kunskapen” eftersom ”sanningen” 

inte är något som bara finns där ute, skapad av ”någon annan”. Samtidigt som ungdomarna 

äntrade diskussionerna präglade av etablerade sätt att tänka på, var de också själva med i 

upprätthållandet och omproducerandet av diskurserna. Sätten att resonera på är på så sätt både 

en produkt av vårt rådande samhällklimat samtidigt som vi aktivt är med och reproducerar, 

omförhandlar, förstärker eller gör motstånd. Vad som är viktigt att tänka på inför val av olika 

slag, skapas därmed om på nytt i interaktionen där vi visserligen redan är påverkade i visst 

avseende samtidigt som vi också påverkar varandra. Socialkonstruktionismens tankebanor om 

att vi, som sociala varelser, blir till i interaktionen med varandra finner vi på så sätt tydligt i 

vårt resultat. I fokusgruppssamtalen samarbetade ungdomarna stundtals, tog sats mot 

varandras påståenden för att antingen komma närmare konsensus eller bli styrkta i sina skilda 

åsikter. Detta visar på att vi inte är separata enheter, skilda från varandra utan är beroende av 

andra för att kunna definiera vilka vi själva är.  

 

Tittar vi närmare på själva fokusgruppsdiskussionerna i sig, gavs ungdomarna där tillfälle till 

att resonera kring hur de ser på gymnasievalet och framtiden. Detta i sig utgjorde möjlighet 

för dem till att i interaktion med oss och med varandra skapa mening i de gymnasieval som de 

har gjort och samtidigt berätta om vilka de är i relation till detta. Vad dessa konstruktioner i 

sin tur leder till vet vi inte, det är del av den kontinuerliga process som identitetsskapandet 

består av. Många av ungdomarna funderade exempelvis på omval och genom att resonera 

kring gymnasiet med varandra och med oss, finns alltid en tänkbarhet att deras sätt att tänka 

på har stärkts eller rentav tagit ny riktning. Det är ju denna roll som interaktion och 

berättandet har inom på det diskurspsykologiska och narrativa; språket som konstruerande. 

 

Kontextens betydelse är inte heller att förringa, vilket är viktigt att ta hänsyn till då det är 

bidragande till det som konstrueras. Detta innebär i sin tur att vi inte heller slår fast vid att det 

vi har kommit fram till är något evigt sant. Det är emellertid ett sätt att prata på som gällde 

där och har anknytning till det samhälle som råder för närvarande.  De sätt som vi har att 

tänka och tala på är aldrig konstanta, något som bland annat de olika dilemmana i 

ungdomarnas resonemang visade på. Även om tolkningsrepertoarer är relativt etablerade sätt 

att tala utifrån, är det tänkbart att diskussionerna hade kunnat resultera i något annat i andra 

slags sammanhang; på kompisfiket eller hemma vid köksbordet. Verkligheten är något som 

kontinuerligt förhandlas och omförhandlas i interaktionen och här var vi, tillsammans med 

ungdomarna, de som tillsammans bidrog till de konstruktioner som tog form. Detta är något 

som vi även i skrivande stund är med och reproducerar. Genom att ha urskilt vårt resultat på 

det sätt som vi har gjort för att sedan beskriva och berätta om det, är vi medskapare till en 
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version av verkligheten. Oundvikligt är det dock, då det är detta som utgör själva stommen för 

vad det innebär att vara människa och leva i social samvaro med andra. 

 

Självkritisk reflektion 

Vi kan som sagt aldrig framhålla att vår studie är en sanning utan kan endast framlägga 

resultatet som en version av många möjliga. Huruvida det anses vara en begränsning eller att 

resultatet på så sätt inte alltid är tillämpningsbart på andra kontexter har ingen relevans i 

sammanhanget då kvalitativ forskning generellt handlar om att belysa kvalitativa och unika 

delar av människans värld. Varje bidrag till fältet ska ses som en berikning av forskningsfältet 

i stort. Utifrån denna ståndpunkt vill vi börja med att reflektera över vilken sorts påverkan vi 

haft på framförallt datainsamlingen. Då vår datainsamling består av två fokusgruppsintervjuer 

så finns det flera olika aspekter som kan ha påverkat samtalen. Dels kan det finnas anledning 

att tro att vår närvaro i sig, som moderator och observatör, under samtalen kan ha påverkat 

samtalet på olika sätt, det är dock svårt att veta exakt hur och hur pass mycket. Vi har dock 

försökt mildra detta genom att i analysen ta med vissa aspekter av vår närvaro under 

diskussionen vilket också har presenterats i resultatet.  

 

En annan aspekt som kan vara viktig att påpeka är den att vår frågeställning och tillhörande 

intervjuguide kan ha bidragit till de tre teman vi urskilt i resultatet. Även om vår intervjuguide 

var halvstrukturerad, det vill säga relativt öppen, så hade vi ändå teman som vi ville diskutera 

kring. Dessa teman var framtid och gymnasieval. Detta gjorde vi i enlighet med vår 

frågeställning då vår studie hade till syfte att undersöka hur ungdomarna resonerade kring just 

dessa teman vilket oundvikligen leder till att resultatet blir färgat i viss utsträckning av dessa. 

Även om vi i största möjliga mån försökte hålla oss i bakgrunden, och låta diskussionen ske 

ungdomarna emellan, så ställde vi ändå följdfrågor kring våra teman vilket också har 

genomsyrat vårt resultat.  

 

När det gäller våra fokusgrupper så är det också av värde att reflektera över hur grupperna 

själva har definierat fokusgruppssituationen och hur det har påverkat deras ställningstagande 

kring fokusfrågan (Wibeck, 2010:134). Då vi tog hjälp av en studievägledare och en 

arbetslagsledare på skolorna så kunde vi med hjälp av dem få ut informationen till 

niondeklassarna på ett professionellt sätt. Vi försökte även följa de riktlinjer som Wibeck 

(2010) utformat för att göra en så bra fokusgruppdiskussion som möjligt. Något som dock 

märktes i båda samtalen var att det fanns en del som var mer dominerande än andra vilket 

också i sin tur påverkade interaktionen. Vi försökte så gott vi kunde fördela ordet ungdomarna 

emellan men för att undvika att vissa skulle känna sig allt för utpekade ville vi inte styra allt 

för mycket. De dominerande ungdomarna syns på grund av detta oundvikligen i resultatdelen 

oftare än vissa andra. 

 

Ytterligare en aspekt som är viktig att reflektera över är vårt urval och det faktum att de två 

skolorna som valde att ställa upp var relativt centralt belägna båda två. Trots att vi 

inledningsvis utgick från en maximal variation så kunde vi inte kontrollera vilket utfall vi fick 

i det frivilliga deltagandet. Nu hade vi turen att de två skolor som hörde av sig och ville delta 

var en privat och en kommunal och att det också blev relativt jämnt fördelat mellan könen 

bland de elever som sedan valde att ställa upp. Betydelsen av att vårt urval bestod av två 

centrala skolor kan dock ha haft en inverkan på vårt resultat som nu i efterhand självklart är 

svår att fastställa men som ändå är värt att diskutera och resonera kring. Bland annat är det 

möjligt att de centrala skolorna oftast har elever som kommer från familjer som har det bättre 

ekonomiskt och med föräldrar med akademisk bakgrund. Detta ger oundvikligen dessa 

ungdomar andra förutsättningar till att resonera kring sin framtid än vad till exempel 
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ungdomar i mindre välbärgade områden i utkanten av staden kan ha. Detta är självfallet något 

som inverkat på vårt resultat men som är svårt att urskilja utan något att jämföra med. Det 

finns bland annat tankar hos oss att det kan vara lättare för ungdomar från en högre 

socioekonomisk grupp att se fler möjligheter att kunna förverkliga sig själva och sina 

drömmar än någon från en lägre socioekonomisk grupp. Huruvida skillnaderna ser ut mellan 

olika socioekonomiska grupper i vårt samhälle är något som med fördel hade kunnat 

analyseras och diskuteras vidare men har inte innefattats av syftet med vår studie. Detta kan 

dock vara något att studera i framtiden.   

 

Förslag på fortsatt forskning 

Som vi sett utifrån såväl tidigare forskning som vårt resultat så lever ungdomar idag i en 

föränderlig värld som de måste anpassa sig efter. Det vi frågar oss är då vad som egentligen 

händer med dessa ungdomar och deras identitetskapande när de ständigt måste anpassa sig 

efter dessa yttre krafter? Vad händer när man som ung kan komma att behöva välja bort sina 

drömmar för att istället anpassa sig efter en föränderlig arbetsmarknad, vad gör det med ens 

identitet? Vad gör det med människan att ständigt behöva ha alla dörrar öppna för att undvika 

att hamna fel eller ångra sig i framtiden? Vår användning av begreppet ”the chronological I” 

av Blomberg och Börjesson (2013, kommande artikel), resulterade i värdefulla insikter om 

hur identitetprocessen för ungdomar går till. Detta kan ses som berikande för både det 

diskurspsykologiska och det narrativa fältet då vi kunde rikta noggrannare fokus på hur de 

använde tiden som resurs i identitetsskapandet. Vi upplever även efter vår studie att detta nya 

begrepp skulle vara intressant att fortsätta använda för att på så sätt kunna utveckla den 

analytiska verktygslådan inom identitetsforskningen. Vi skulle förslagsvis vilja se, i 

anslutning till detta, en longitudinell studie av identitetsprocessen över tid; hur man i olika 

stadier i livet blickat framåt eller bakåt på sina olika tidsjag och vad detta bidrar till i 

identitetsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Referenslista 
 

 

Tryckt litteratur 

 

Bamberg, M. (2011). 'Who am i? Narration and its contribution to self and identity', Theory 

And Psychology, 21, 1, s.. 3-24. 

 

Bamberg, M. (2007). 'Introductory remarks. In Bamberg, M. (Ed). (pp.1-5). Narrative – state 

of the art. Amsterdam: John Benjamin 

 

Bamberg, M. (2004). 'Form and Functions of "Slut Bashing" in Male Identity Constructions in 

15-Year-Olds: "I Know It May Sound Mean to Say This, but We Couldn't Really Care Less 

about Her Anyway"', Human Development, 47, 6, pp. 331-353  

 

Bamberg, M. (1997b). Positioning between structure and performance. Journal of Narrative 

and Life History, 7, p. 335-342. 

 

Blomberg, H. & Börjesson, M. (2013). ‘“The chronological I”- The use of time as a rhetorical 

resource when doing identity in bullying narratives. (kommande artikel) 

 

Burr, V. (2003). Social constructionism. Second edition. Hove, East Sussex: Routledge. 

 

du Bois-Reymond, M. (1998). ''I Don't Want to Commit Myself Yet': Young People's Life 

Concepts', Journal Of Youth Studies, 1, 1, p. 63. 

 

Edley, N. (2001). “Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas 

and Subject Positions” p.189-228  i Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S. (red.),  Discourse as 

Data. A Guide for Analysis. London: Sage. 

 

Flum, H. & Lavi-Yudeievitch, M. (2002). 'Adolescents' relatedness and identity formation: A 

narrative study', Journal Of Social And Personal Relationships, 19, 4, p. 527-548 

 

Forskningsetiska principerna (2002), Vetenskapsrådet, Elanders Gotab. 

 

Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Grytnes, R. (2011). 'Making the Right Choice! Inquiries into the Reasoning Behind Young 

People’s Decisions about Education', Young, 19, 3, p. 333. 

 

Horton-Salway, M. (2001). “The Construction of M.E.: The Discursive Action Model” p.147-

188 i Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S. (red.),  Discourse as Data. A Guide for Analysis. 

London: Sage. 

 

Hydén, L-C. (2007). Vad är en berättelse? Om narrativt inriktad forskning och forskning om 

narrativ. Arbetsrapport. Linköping: Tema hälsa, Institutionen för medicin och hälsa.  

 

Morimoto, S. & Friedland, L. (2011). 'The lifeworld of youth in the information society', 

Youth And Society, 43, 2, p. 549-567. 

 



 

46 

 

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation. London: Sage  
 

Pasupathi, M. & Weeks, T. L. (2010). Intergrating Self and Experience in Narrative as a 

Route to Adolescent Identity Construction. In T. Habermas (Ed.) The development of 

autobiographical reasoning in adolescence and beyond. New Directions for Child and 

Adolescent Development, 131, 31-43 

 

Potter, J.  (1996). Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction. 

London: Sage. 

 

Rattansi, A. & Phoenix, A. (2005). 'Rethinking youth identities: Modernist and postmodernist 

frameworks', Identity, 5, 2, p. 97-123. 

 

Razpotnik, Š. (2011). 'It is all up tome: access to education and the discourse of individual 

responsibility', Teorija In Praksa, 48, 5, p. 1446. 

 

Sharp, E. & Coatsworth, J. (2012). 'Adolescent Future Orientation: The Role of Identity 

Discovery in Self-Defining Activities and Context in Two Rural Samples', Identity, 12, 2, p. 

129-156. 

 

Taylor, S. (2001). “Locating and Conducting Discourse Analytic Research” p.5- 48 i 

Wetherell, M., Taylor, S., Yates, S. (red.),  Discourse as Data. A Guide for Analysis. London: 

Sage. 

 

Wahl, T. (2007). Börjesson, M., Palmblad, E. (red.) Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber. 

 

Walther, A 2006, 'Regimes of youth transitions: choice, flexibility and security in young 

people's experiences across different European contexts', Young -Uppsala Then London-, 14, 

2, pp. 119-140. 

 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Winther Jørgensen, M & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Yeager, D., Bundick, M. & Johnson, R. (2012). 'The role of future work goal motives in 

adolescent identity development: A longitudinal mixed-methods investigation', Contemporary 

Educational Psychology, 37, 3, p. 206-217. 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Bilaga 1: intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 Information och etiska aspekter presenteras av oss 

 Öppningsfråga: 

- Presentation av informanterna: namn, val av gymnasieprogram, fritidsintressen 

 Introduktionsfrågor: 

- Hur gick tankarna innan ni gjorde ert val inför gymnasiet? (tankar, känslor, 

reflektioner) 

 Tema gymnasieval: 

- Hur gick ni tillväga för att kunna välja? (informationskällor, betydelsefulla andra) 

- Vad var det som avgjorde att ni valde som ni gjorde? 

- Hur känns det så här efter att ni valt? 

- Har det funnit några reaktioner från omgivningen på hur ni valt? 

 Tema framtid: 

- Vad tror ni att ni gör om 5 år? 

- Tror ni att ert gymnasieval har betydelse för vad ni gör i framtiden? 

- Hur vill ni att ert liv ska se ut i framtiden? 

 Moderatorn sammanfattar och stämmer av med deltagarna 

- Finns det något ni vill tillägga?  

 Vi tackar för deras medverkan! 
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Bilaga 2: informationsbrev 
 

 
   Robin Galin  

                                                                                   073-029xxxx 
                                                      rgn09004@student.mdh.se 
 

Lisa Lantto 
073-039xxxx 

Mälardalens högskola                                                                                               llo10001@student.mdh.se                                                                                    
Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Beteendevetenskapliga programmet 
 
 
 
   
 

Hejsan! 

 

Vi är två studenter från det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola. 

Just nu är vi i färd med att göra vårt examensarbete som syftar till att ta reda på hur 

niondeklassare resonerar och tänker kring framtiden och valet till gymnasiet, något som är 

väldigt aktuellt då de nyligen stått inför ett sådant val.  

Från XXXsskolan kommer ett antal elever att medverka. Detta innebär att vi, vid ett tillfälle, i 

grupp kommer att sätta oss ner med eleverna och diskutera relativt fritt kring hur de har 

resonerat kring sitt gymnasieval och övriga funderingar kring framtiden. Samtalen kommer att 

spelas in som stöd för vårt uppsatsskrivande. 

Då ditt barn har valt att medverka men är under arton år, behövs ert samtycke och underskrift. 

Kontakta oss gärna om ni undrar över något! 

 

Vänliga hälsningar 

/Robin Galin och Lisa Lantto 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Elevens namn                                                                            Förälders underskrift 
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Bilaga 3: teckenförklaring för transkription 

 
 

 

(.)  

(3) 

vansinnigt 

va:nsinnigt 

va:::ansinnigt 

[ 

= 

vansinne 

SKRATT  

SKRATTAR 

*vansinne* 

» 

 

? 

 

paus/mikropaus (0,5 sek-1 sek)  

paus (siffran inom parentes anger antalet sekunder) 

emfatiskt tryck 

förlängning av föregående ljud 

ytterligare förlängning 

överlappande tal 

latching (sammanbundna yttranden utan paus) 

svag röst 

alla skrattar  

talaren skrattar 

sägs med skrattande röst 

repliken fortsätter på ny rad 

stigande ton 

frågeintonation/stigande ton 

 

      Norrby (2004:98f) 

 


