
C/D-UPPSATS

PSYKOLOGI C/D
Luleå tekniska universitet

Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Teknisk psykologi

2007:02 • ISSN: 1402 - 1781 • ISRN: LTU - C/DUPP - - 07/2 - - SE

2007:02

MARIA ASPLUND

Mellan två världar
En jämförelse mellan gymnasieelevers attityder

till livet som ung 1993 och 2006



 
SAMMANFATTNING 

Genom att undersöka hur ungdomar mår i dagens samhälle kan både negativa och positiva 
faktorer upptäckas. De negativa kan förebyggas och förändras, de positiva bibehållas och 
förbättras. Ungdomarna är de som ska ta över samhället efter nuvarande generation. För att 
främja ett välmående samhälle i framtiden bör välmående ungdomar främjas idag. Syftet med 
studien var att göra en jämförelse mellan hur det var att vara ung i Piteå år 1993 och år 2006. 
Frågor som skulle besvaras var hur ungdomarna i Piteå mår i dag, om något och i så fall vad 
som förändrats mellan 1993 och 2006 samt undersöka eventuella skillnader mellan könen i 
detta. Undersökningen utfördes med uppsatser i ämnet ”Att vara ung” skrivna av ungdomar 
1993 som underlag för en jämförande enkätstudie. Slutsatser som drogs var att ungdomarna i 
Piteå idag mår bra, med undantag av några oroväckande tecken. Många likheter fanns mellan 
ungdomarnas sätt att se på livet som ung 1993 och 2006, men också vissa skillnader. 
Ungdomarnas positiva synsätt på livet och framtiden var dock något som inte förändrats 
under åren.  
 
Nyckelord: attityd, ungdom, Piteå.  



ABSTRACT 
 

Through investigations on how young people are doing in today’s society both negative and 
positive factors can be discovered. The negative factors can be prevented and changed; the 
positive can be kept and improved. The young people are those who are supposed to run 
society after this generation, to promote a healthy society in the future healthy young people 
should be promoted today. The purpose with this study was to compare how it was to be 
young in Piteå in 1993 and in 2006. Questions to be answered were how young people in 
Piteå today are doing, if there were differences between 1993 and 2006 and if there were any 
differences between boys and girls. Conclusions that were drawn were that young people in 
Piteå today were doing well, with the exception of some alarming signs. Many similarities 
were found in how young people experienced life in 1993 and in 2006, but also some 
differences. Young people’s positive view of life and their future was, though, something that 
did not change over time.  
 
Keywords: attitude, young people, Piteå.  
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1. INLEDNING 

 
Ahrne, Roman, & Franzén (2003) menar att samhället kan beskrivas som ett socialt landskap 
som innefattar både stabilitet och förändring. Samhällets kontinuerliga förändring kan 
förklaras med hjälp av relationen mellan kultur och samhälle. Individerna i ett samhälle 
handlar utifrån sina sociala positioner. Varje social position har vissa handlingsvillkor och till 
dem hör en mängd resurser. En del av dem är kulturella resurser. Människan är en kulturell 
varelse och använder kulturen i form av idéer och värderingar för att motivera sina 
handlingar. Kulturen har blivit ett viktigt instrument för att förstå det moderna samhället. Förr 
var kulturen och samhället så sammansmälta att skillnaden mellan dem knappt syntes. Så är 
det inte idag. Människor rör sig mer mellan organisationer samtidigt som kulturen i olika 
former, känslor, idéer och värderingar rör sig runt i det sociala landskapet. Kultur är det som 
gör världen meningsfull för en individ. Kulturen kan ses som uppdelad i en etisk del som 
skiljer rätt från fel, en uppfattning om hur världen är konstruerad och en uttrycksfull aspekt 
som värderar världen. Dessa tre aspekter gör att kultur och handling kan höra ihop, en 
människas handlingar styrs efter vad som anses vara rätt eller fel och denne strävar efter de 
känslor/tillstånd som är behagliga. Kulturens nya rörlighet, med hjälp av media, gör samspelet 
mellan kultur och samhälle mer komplext. Kulturen cirkulerar snabbare och över större 
geografiska avstånd. 
 
Begreppet ungdomskultur har många olika betydelser. Vissa definierar den som den 
konsumtionsmarknad som riktar sig till ungdomar, medan andra riktar uppmärksamheten mot 
ungdomars mediekultur.  Inom det samhällsvetenskapliga området används begreppet 
ungdomskultur framförallt för att beskriva de värdesystem och normsystem samt 
beteendemönster som avskiljer ungdomar från andra grupper i samhället. Det som skiljer 
ungdomskulturen från andra kulturer i samhället är att dess medlemmar kan definieras via 
ålder. Till skillnad från andra kulturer har ungdomskulturen en övergångskaraktär som delvis 
har med ålder att göra. En individ passerar igenom ungdomskulturen på samma sätt som 
denne passerar genom ungdomsperioden (Bjurström, 1980).  
 
Ungdomskultur har ett nära samband med musik, nöjen och stilar. Alla dessa är 
konsumtionsvaror i någon form. Samhället blir i och med den ökade utvecklingen allt mer 
komplext vilket också gör ungdomskulturen mer mångfasetterad.  Ny musik och nya stilar 
väller in i samhället och skapar nya kulturella nyanser. Media som en del av ungdomskulturen 
sätter upp ideal. Begreppet ungdom kan i dag kallas för ett ideal i sig. Media försörjer 
samhället med bilder av ungdomen, den unga, vackra och perfekta kroppen. Ungdom står 
även för hälsa, styrka och produktivitet till skillnad från ålderdomen som får en stämpel av 
improduktivitet. En vacker yta har i dagens samhälle stor betydelse, vilket kan leda till att 
värdefulla inre egenskaper hamnar i skymundan. Genom att studera ungdomskulturen kan 
förändringar i samhället upptäckas och förstås. Det kan vara förändringar av familjens roll, av 
könsroller, av samhällsproblem inom politiken och så vidare. Alla dessa förändringar syns i 
ungdomars kulturskapande. Dessa kan ta sig negativa, ironiska men också positiva uttryck 
(Lalander & Johansson, 2002). 
 
Den del av människans liv som avgränsar barndomsåren från vuxenlivet kallas 
ungdomsperioden.  Denna period kan ses som en marginalperiod eftersom den unge står med 
en fot i vuxenlivet och den andra kvar i barndomen. Ett liv mellan två världar. En ung individ 
söker sig till olika grupper, både till andra unga och till vuxna. I dagens samhälle har ungdom 
blivit en medveten identitet och att vara ung har blivit en avgränsad social kategori. 
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Skillnaden mellan dagens ungdomsperiod och tidigare i historien är att dess längd i dag till 
stor del också bestäms av sociala faktorer och inte längre enbart av ålder. På 1950-talet var det 
vanligt att ungdomar trädde in på arbetsmarknaden vid 15-års ålder. Under 1970 och 1980 var 
motsvarande ålder 18 år. Idag är det ännu senare. De arbeten som då var så kallade 
inkörsportar för ungdomar in på arbetsmarkanden har försvunnit och majoriteten av 
ungdomarna läser idag vid gymnasiet och en stor del också vidare vid universitet/högskola 
(Bjurström, 1980).  
 
När en individ når tonåren möts denne av helt nya krav och förväntningar. Utvecklingen har 
passerat de roller som individen haft under barndomen och en helt ny värld väntar. En värld 
där kroppen förändras, där känslovärlden utvidgas och nya sociala samt kognitiva färdigheter 
utvecklas. Dessa stora, omvälvande förändringar leder ofta till att ungdomar upplever sig allt 
mindre beroende av sina föräldrar och startar en frigörelseprocess där målet är att hitta sin 
egen identitet (Evenshaug & Hallen, 1992). 
 
Enligt Ausubel (1954) refererad i Evenshaug & Hallen (1992) kretsar barnets tillvaro under 
tidiga år endast kring föräldrarna, vilket kallas ”satellitisering”. Allt som hör barnet till är 
kopplat till föräldrarna vilket är viktigt för dess känsla av trygghet. Barnet bibehåller sin egen 
status och jaguppfattning eftersom det får föräldrarnas bekräftelse och acceptans. I och med 
att tiden går och barnet utvecklas till ungdom så vidgas dennes omvärld. Skolan och 
kamratgruppen blir nya källor till bekräftelse och individen bygger upp en mer individuell 
status. Han/hon lär sig nya saker och samspelet med andra människor får beroendet av 
föräldrarna att minska. Resultatet blir en desatellitiseringsprocess, en frigörelse från 
föräldrarna. Denna frigörelse definieras ofta av prövning av gränser och regler vilket kan leda 
till konflikter med föräldrar och auktoriteter. Dessa protester är viktiga för ungdomarna 
eftersom de då får möjlighet att pröva sina egna värderingar och åsikter. Det är därför viktigt 
att föräldrarna inte alltid ger efter för ungdomarnas argument, de behöver motstånd för att 
utvecklas. 
 
I en studie av Adamson, Hartman, & Lyxell (1999) framkom att ungdomar har ett behov av 
vuxna, framförallt släktingar, på grund av deras kunskap och erfarenhet. Vuxna kan ge 
ungdomarna en känsla av personlig historia och lära dem känna sina rötter. De kan lära dem 
det sociala spelet och hjälpa dem med rent praktiska saker. De utgör en trygg bas utifrån 
vilken ungdomar kan utforska världen och sig själva som individer. Studien visade också att 
ungdomars existentiella frågor till stor del handlade om framtiden, om sig själv i relation till 
den personliga framtiden. Framtiden var det ämne som upplevdes som absolut viktigast i 
ungdomarnas liv just då, oberoende av deras individuella identitetsområden. Det viktigaste för 
alla ungdomar var att hitta sin egen plats i framtiden. 
 
Ungdomar strävar efter att finna sig själva och sin individualitet under tonåren, men törstar 
samtidigt efter närhet med andra jämnåriga. Intimitet, närhet och känslan av att vara en del av 
ett kollektivt sammanhang är vital under ungdomsprocessen. Under ungdomstiden börjar 
individen att söka sig utåt från familjen mot andra människor. Denna frigörelse från 
föräldrarna kan få denne att känna sig ensam och övergiven. Behovet av vänner och 
kärleksobjekt ökar i och med det och blir en viktig del i den unges liv. Kamratgruppen skapar 
en social trygghet och har stort inflytande över individen (Lalander & Johansson, 2002).  
 
Zarbatany, Hartmann, & Rankin (1990) refererad i Evenshaug & Hallen (1992) menade att 
kamratgruppen också blir en plats där ungdomarna kan träna på sitt sociala spel. De kan där 
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testa olika beteenden och få återkoppling från resten av gruppen för att modifiera sitt 
beteende. Det är i denna grupp de tränar inför vuxenlivet, formar sina attityder och 
beteendemönster. 
 
En stor del av identitetsformationen under de sena ungdomsåren består av att lära sig 
balansera sina egna önskningar och behov i relation till andra. Den unge lär känna sig själv i 
mötet med andra och prövar hur mycket han/hon kan ge andra utan att förtränga sina egna 
behov (Adamson m.fl., 1999). Sammanhållningen i en ungdomsgrupp är beroende av många 
faktorer. Att utföra hemliga handlingar tillsammans och tänja på gränsen till det förbjudna kan 
upplevas som stärkande för gruppen. Det kan också ses som ett sätt att hävda 
självbestämmande över gruppen, den egna individen och den egna kroppen. Alkohol- och 
drogdebut sker ofta i grupp vilket ger känslan av gemenskap och högtidlighet. 
Sammankomster där alkohol och droger används fyller ett antal syften för ungdomar; 
gemenskap med andra människor, sökandet efter den egna identiteten, paus från krav och 
prestation samt längtan efter äventyr och dramatik (Lalander & Johansson, 2002). 
 
Könsroller är definierade som förväntade beteenden av män och kvinnor i ett speciellt 
sammanhang. Det innefattar bland annat kläder, uppträdande, yrke, intressen, ansvar inom 
familjen, kunskap och socialt beteende. Könsrollerna är en del av barnets utveckling till vuxen 
människa och barnet lär sig vad som förväntas av honom/henne på grund av sitt kön. Han/hon 
formas till att uppfatta världen i termerna manligt och kvinnligt samt att gestalta sitt eget 
beteende och sina värderingar därefter (Beal, 1994). Altruism är ett begrepp som är aktuellt 
när det gäller könsskillnader. Flickor anses ofta vara mer hjälpsamma och oroliga över andra 
människor än pojkar. Shigetomi, Hartmann, & Gelfand (1981) refererade i Beal (1994) gjorde 
en undersökning som visade att flickor har ett rykte om att vara mycket mer hjälpsamma än 
pojkar. I undersökningen mättes båda könens verkliga hjälpsamhet samt den förväntade 
hjälpsamheten. Flickorna fick högre värden än pojkarna på båda företeelserna, men däremot 
så var diskrepansen mellan det verkliga beteendet och det förväntade mycket större hos 
flickorna än hos pojkarna. Flickorna förväntades av andra att vara mer hjälpsamma än vad de 
faktiskt var. 
 
1.1 Definitioner 
Ungdom: Slutet av barndomen som kännetecknas av en rad fysiska förändringar, könsmognad 
samt ökad social medvetenhet. Den unge måste under denna tid finna överensstämmelse 
mellan sina barndomsidentifikationer och de nya identifikationer denne finner på vägen mot 
vuxenlivet. Ungdomstiden ses som ett psykosocialt moratorium; en tid för den unge att 
experimentera fritt med olika roller för att finna en enhetlig identitet (Erikson, 1968). 
Ungdomsåren sträcker sig från 13 år till 20 år (Hwang & Nilsson, 2003).  
 
Identitet: Känslan av en inre enhet, att den egna uppfattning om nuvarande identitet och 
framtida identitet stämmer överens med andras uppfattning om den och vad som förväntas av 
den (Erikson, 1968).  
 
Attityd: ”En kognitiv representation som summerar våra värderingar av ett objekt uttryckt 
som något negativt eller positivt.” (s.276, Hwang, Lundberg, Rönnberg, & Smedler, 2005). 
Attitydens funktioner är att hjälpa människan att organisera sin tillvaro, att styra människan 
mot det som är belönande samt undvika det motsatta och som hjälp att bilda värderingar och 
uttrycka vårt sanna jag. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
2.1 Förändringar i ungdomars värderingar över tid 
Stora förändringar både i världen och i Sverige skedde åren 1986-2000. Berlinmurens fall och 
Sovjetunionens upplösning förändrade Europa. I Sverige präglades samhället av ekonomisk 
kris och arbetslöshet. Det gjorde att en omfattande sanering av statsfinanserna genomfördes 
och välfärdssystemet strukturerades om. Utvecklingen inom teknik och informationsteknologi 
accelererade vilket medförde stora förändringar för Sveriges invånare. Oscarsson (2000) 
gjorde en undersökning (Ung-SOM) för att se vilka spår dessa förändringar satt i ungdomars 
värderingar. Faktorer som fortsatt vara relativt stabila hos svenska ungdomar (15-29 år) var 
frihet, lycka, kärlek, ärlighet och hälsa. Däremot värderades faktorer som socialt anseende, 
rikedom, makt och frälsning lågt. Det fanns vissa mindre förändringar under åren 1986-2000 
som är värda att notera. Tre punkter som har blivit mindre viktiga för svenska ungdomar är en 
ren värld, landets säkerhet och en värld i fred.  De värden som blivit viktigare är jämlikhet, 
självförverkligande, ett behagligt liv och ett liv fullt av njutning.  Dessa förändringar förklaras 
med Ingleharts (1997) refererad i Oscarsson (2000) teori om värderingsförskjutningar. Makt, 
rikedom och landets säkerhet är faktorer som ansågs viktiga för de generationer som vuxit 
upp nära krig och ekonomiska svårigheter. De generationer som har vuxit upp under 1990-
talet har haft förmånen att forma sina värderingar i ett samhälle där risken för krig och 
konflikt i anknytning till Sverige varit låg. Det har lett till mer livskvalitetsorienterade 
värderingar där t ex jämlikhet och självförverkligande anses som viktiga. Att betydelsen av en 
ren värld har minskat under denna period kan förklaras med att miljöfrågan kan vara mer 
känslig för politiska trender än grundläggande värderingar (Oscarsson, 2000).  
 
2.2 Ungdomsstyrelsens undersökning 
De kallar oss unga är den tredje attityd– och värderingsstudien som ungdomsstyrelsen 
genomfört på uppdrag av regeringen. Den genomfördes 2002 genom en postenkät med frågor 
om livet, utbildning, familj, arbete, fritid, politik, hälsa och framtid. I undersökningen svarade 
24 % av de unga i åldern 16-19 år att de inte ville flytta från hemorten medan 47 % ville flytta 
inom de närmaste åren. Anledningen till att de ville flytta var främst för att byta miljö (51,2 
%) och att det inte på hemorten fanns möjlighet att studera vidare (40,9 %). Fyrtio procent av 
ungdomarna svarade att de absolut skulle kunna tänka sig att flytta utomlands i minst 6 
månader. Främsta anledningarna var att arbeta (65,4 %) och semestra, luffa runt (61,4 %). 
Som alternativ fanns även att arbeta med volontärarbete/biståndsarbete, vilken visade på en 
skillnad mellan könen då pojkarnas andel var 11,3 % och flickornas 21,3 %. I undersökningen 
svarade 65 % av de unga att deras högsta utbildning vid 35 års ålder skulle vara högskola eller 
universitet med examen. Åtta procent svarade att de inte skulle studera vidare alls. På frågan 
om vad de huvudsakligen skulle göra efter gymnasiet svarade 50,7 % att de skulle studera 
vidare minst tre år på högskola eller universitet. Trettiotre procent (33,2 %) skulle söka efter 
ett arbete att satsa på inför framtiden och 46, 1 % skulle åka utomlands. Fyrtiotvå procent var 
i denna undersökning helt nöjda med relationen till sina föräldrar. På frågan om hur stor 
möjlighet ungdomarna själva hade att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i 
samhället var medelvärdet 3,4 (skala 1-7) vilket visar att de upplevde möjligheten att föra 
fram sina åsikter som förhållandevis liten. Ungdomarna ansåg att det mesta av skattepengarna 
skulle gå till sjuk- och hälsovård samt omsorg, utbildning och skola om de fick bestämma. 
Viktigast i ett framtida arbete upplevdes vara trevliga arbetskamrater, bra chef, intressanta 
arbetsuppgifter och god arbetsmiljö. Endast 5 % hade under den senaste tiden känt sig oroliga 
för att bli arbetslösa. Trettio procent av de unga var helt nöjda med sin hälsa och endast 2 % 
var helt missnöjda. Endast 6 % hade under den senaste tiden känt sig orolig för sin hälsa och 
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51 % hade känt sig orolig för sin hälsa då och då. På frågan om när en individ blir vuxen 
upplevde majoriteten av ungdomarna att det var ”när man tar ansvar för sina egna beslut” 
och ”när man försörjer sig själv”. De unga oroade sig främst över sin egen eller familjens 
ekonomi och den internationella situationen, dvs. risken för till exempel krig.  De svarade att 
viktigast att ha uppnått vid 35 års ålder var att ha eget boende, fast anställning, att ha hunnit 
resa och sett sig om i världen samt att ha hunnit förverkliga sig själv. Livskvaliteten hade 
bland de unga ett medelvärde på 5,1 (skala 1-7). 
 
2.3 Könsskillnader i skolan 
Skolverkets Rapport nr 287 (2006) visar att flickor klarar sig bättre än pojkar i den svenska 
skolan. Redan i grundskolan syns stora skillnader då flickorna får högre betyg i alla ämnen 
förutom idrott. När ungdomarna kommer upp till gymnasiet når pojkarna endast 90 % av 
flickornas prestationer och resultat. På universiteten tar flickorna mer och mer plats. Andelen 
kvinnor på högskola/universitet har ökat de senaste åren och kvinnor söker sig mer och mer in 
på de tidigare mansdominerade utbildningarna; medicin, juridik och samhällskunskap.  Debatt 
förs om anledningar till varför dessa könsskillnader blivit så tydliga. Skolverket har kommit 
fram till att en betydande faktor är attityden till skola och betyg. Trots att jämställdheten ökar 
i Sverige och flickorna lär sig ta mer plats så framhålls för dem värdet av social kompetens 
och hårt arbete. Pojkarna däremot som nu presterar mindre än flickorna har ändå en starkare 
självbild, tar mindre ansvar och har en mer avslappnad inställning till framtiden. Skolverket 
menar att skolan måste uppmuntra pojkarna att ta mer ansvar samt att den måste utmana 
föreställningen om att de inte behöver anstränga sig för att nå framgång. För flickorna handlar 
det om att skapa en atmosfär i skolan som minskar stressen för dem och inte riskerar deras 
hälsa.  
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3. TEORETISK ANSATS 
 
3.1 Attityd 
Människan har olika attityder till olika objekt, men vad är det som bestämmer styrkan i en 
attityd? Boninger, Krosnick & Berent (1995) refererad i Brehm, Kassin, & Fein (2002) har 
gjort undersökningar angående styrkan i olika attityder. De fann att de tre faktorer som 
skapade starkast attityder var frågor som rörde individen personligen och dennes intressen, 
frågor som rörde djupa religiösa, filosofiska och politiska värderingar samt frågor som rörde 
individens familj, vänner och referensgrupp.  
 
Vilken roll spelar egentligen attityder i människans vardag? Ajzen & Fishbein (1980) menar i 
sin Theory of Planned Behaviour att attityder kan påverka intentioner och beteenden hos 
människor beroende på tre faktorer: 
 
1. Attityden mot ett visst beteende, anser individen att beteendet är positivt eller negativt? 
2. Den subjektiva normen, hur skulle andra personer som är viktiga för individen se på och 
reagera på beteendet? 
3. Uppfattad beteendekontroll, upplever individen att denne har kontroll och förmåga att 
utföra beteendet?  
 
Om alla dessa faktorer stämmer in på ett positivt sätt för individen kan dennes attityd leda till 
en intention, men trots det är det inte säkert att denna leder till beteende. Ofta har en person 
intentioner till ett beteende men följer nödvändigtvis inte dem eller har inte möjlighet att följa 
dem (Ajzen & Fishbein, 1980).   
 
Människan förändras hela tiden tillsammans med sina attityder, men är vissa grupper mer 
mottagliga för förändring än andra? Snyder och DeBono (1985) refererade i Brehm (2002) 
fann i sin undersökning att personer med hög grad av självkontroll, dvs. personer som 
tenderar att anpassa sitt beteende efter den sociala situationens krav, var mer mottagliga för 
attitydförändring genom löften om önskvärda sociala bilder än personer med låg grad av 
självkontroll.  
 
3.2 Perspektiv 
Tamotsu Shibutani (1955) refererad i Charon (2001) belyste vikten av perspektiv i det 
mänskliga samspelet. Han menade att människan använder sig av perspektiv för att bilda sig 
en uppfattning av verkligheten. De fungerar som filter och hjälper människan att få ordning på 
världen runt omkring. Perspektiven kopplas också till kultur. Kulturen är socialt betingad och 
en produkt av kommunikationen mellan människor.  Perspektiv kan på många sätt likställas 
med begreppet kultur, det är en människas verktyg för att kunna delta i sin omgivning. 
Referensgrupp definieras av Shibutani (1955) refererad i Charon (2001) som den sociala 
omgivning vars perspektiv individen använder sig av för att se verkligheten. Referensgrupp är 
den grupp vilken individen på något sätt tillhör. Den kan identifieras genom medlemskap, 
kultur, ålder, samhälle eller samhällsklass. 
 
Shibutanis (1955) refererad i Charon (2001) budskap är att vad som ses som vår verklighet är 
beroende av vilket perspektiv som antas genom social interaktion med andra människor, och 
den grupp vars perspektiv som används kallas referensgrupp. Varje individ tillhör flera 
referensgrupper som alla hålls samman av kommunikation. För att förstå vad en människa gör 
och tycker så måste dennes individuella perspektiv förstås, eftersom det är det som avgör hur 
han/hon definierar situationen. 
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”Our interaction in a particular social world may lead us to take on a particular 
perspective, but that perspective becomes a tool in the hands of an active defining 
actor. The perspective is our guide to reality. ” (sid. 36, Charon 2001). 

 
Att använda sig av begreppet perspektiv gör att människan ses som en komplex och 
föränderlig varelse vars beteende aldrig helt kan förutsägas. En individ har olika attityder till 
olika objekt men hur individen definierar en situation beror helt på vilket perspektiv denne 
väljer att använda sig av (Charon, 2001).  
 
3.3 Ungdomsperioden Erik H Erikson 
Erik H. Erikson (1980) menade att människan genomgår åtta olika stadier i sin utveckling mot 
en hälsosam personlighet (Figur 1). I varje utvecklingsfas möter människan en kris eftersom 
växande kräver ett visst mått av sårbarhet. 
 
En livskraftig personlighet måste jobba sig igenom både inre och yttre konflikter. Den lämnar 
varje kris med en mer enhetlig känsla och med ökad tilltro till sin förmåga att klara sig bra. 
För att förstå människans utveckling och personlighetens växande bör epigenesens princip, 
hämtad ur organismens tillväxt, tas i åtanke.  I denna menas att allt som växer har en 
grundplan, alla delar av organismen har sin viktigaste tid att växa för att till slut bilda en 
fungerande enhet. Detta gäller även identiteten och individens personlighet. Människan 
genomgår olika stadier av tillväxt där olika egenskaper har sin tid att utvecklas.  Erikson 
(1968) använde sig av ett epigenetiskt diagram genom vilken han beskrev 
personlighetsutvecklingen. Diagrammet i Figur 1 visar att varje faktor i en stark personlighet 
står i relation till de andra faktorerna och därmed är beroende av att varje faktor utvecklats på 
rätt sätt och i rätt tid (Erikson, 1968).  
 
       Integritet 

eller 
Förtvivlan 

      Generativitet 
eller 
Stagnation  

 

     Intimitet 
eller 
Isolering 

  

Tidsperspektiv 
eller 
Tidsförvirring 

Självsäkerhet 
eller 
Själv-
medvetenhet 

Rollexperi-
menterande 
eller 
Rollfixering 

Lärlingskap 
eller 
Arbets-
förlamning 

Identitet  
eller 
Identitets-
förvirring 

Sexuell 
polarisering 
eller 
Bisexuell 
förvirring 

Ledar- och 
Lärjungeskap 
eller 
Auktoritets-
förviring 

Ideologiskt 
engagemang 
eller 
Värde-
förvirring 

   Verksamhet 
eller 
Under-
lägsenhet 

    

  Initiativ 
eller 
Skuld 

     

 Autonomi 
eller 
Skam, tvivel 

      

Tillit  
eller 
Misstro 

       

        1       2   3 4                           5                     6                      7                           8 
 
Figur 1. Erik H. Eriksons epigenetiska diagram (Erikson, 1968).  
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3.3.1 Identitet kontra splittring 
Fasen människan genomgår i tonåren då ungdomen tar sin början kallas identitet kontra 
splittring. Den fysiska mognaden tillför något helt nytt i den unga människans liv och denne 
börjar undra över tidigare erfarenheter. Identiteten och kontinuiteten som skapats under de 
tidigare stadierna ifrågasätts nu och ett försök att finna nya roller närmare vuxenlivet inleds. 
Den unge försöker sammankoppla barndomens roller till de nya samtidigt som han/hon söker 
samband mellan hur han/hon ser ut i andras ögon jämfört med sin bild av sig själv. Dessa 
processer av förvirring är en del av strävan efter ny kontinuitet och stabil identitet. Den känsla 
av inre identitet som eftersträvas är mer än summan av de tidigare stadiernas identiteter, det är 
en kärna som formats av de tidigare stadiernas erfarenheter. Den består av personens 
individuella drifter, begåvning, sociala möjligheter och ideal i samhället. Inre identitet är en 
vetskap om att den egna identiteten kan bibehållas och vara stabil i jämförelse med hur andra 
ser på en som person. Krisen den unga människan står inför i denna fas är risken för splittring 
av rollerna (Erikson, 1950, 1963).  
 
I sökandet efter en stabil identitet måste många ungdomar än en gång brottas med tidigare 
stadiers kriser. Det första stadiets behov av tillit till sig själv och till andra människor tar sig 
uttryck i ett sökande efter något att tro på, människor och idéer värda att tjäna. Men på samma 
gång stöter den unge på paradoxen att samtidigt vara rädd för att alltför lättvindligt engagera 
sig i och tro på något. Behovet av tro kan då ta sig uttryck i en högljudd misstro till saker i 
samhället. Det andra stadiets behov av att bli självständig tar sig uttryck i den unges vilja att 
själv bestämma sig för någon slags verksamhet, men samtidigt en rädsla för att tvingas till 
någon verksamhetsform där denne skulle tvivla på sig själv. Tredje stadiets obegränsade 
fantasi om vad han/hon skulle kunna bli gör att den unge förlitar sig på andra, jämnåriga eller 
äldre, som kan erbjuda fritt svängrum för framtidsdrömmar. Detta leder också till att denne 
motarbetar och protesterar mot alla begränsningar som sätts upp mot föreställningarna om sig 
själv. Det fjärde stadiets vilja att prestera och åstadkomma något tar sig uttryck i funderingar 
över framtida yrkesroll. Det är vanligt att det är viktigare för den unge individen att trivas med 
det han/hon gör och få personlig tillfredsställelse än att få bra betalt. Ungdomstiden är stormig 
i sitt försök att följa med tekniken och samhällets utveckling för att hitta de nya rollerna som 
detta medför. Den unges kamp efter att finna sin identitet är livsviktig och om han/hon känner 
att någon försöker ta ifrån honom/henne de uttrycksformer han/hon behöver för att utvecklas 
kommer han/hon att göra motstånd som för sitt liv (Erikson, 1968).  

 
”Ty i den mänskliga tillvarons sociala djungel känner man inte att man lever utan 
en känsla av identitet” (sid. 111, Erikson, 1968). 

 
3.3.2 Identitetsförvirring 
Alla de tidiga barndomsstadierna bidrar till identitetsförvirringen som inträder under 
ungdomsperioden. För friska ungdomar gäller det att övervinna de krafter som försöker dra 
dem tillbaka till barndomens stadier, finna sin inre helhet och rikta den mot framtiden. I stort 
sett alla ungdomar känner av de olika delarna av identitetsförvirringen i någon grad under 
ungdomsperioden eftersom den är en del i utvecklingen mot nästa steg i livet (Erikson, 1968).  
  
Tidsperspektivet och tidsförvirringen är en följd av barnets första stadium då tiden blir ett 
verkligt begrepp i relation till dess behovstillfredsställelse och mättnad. De mest regressiva 
ungdomarna skapar en slags misstro till tiden under ungdomsperioden. En förvirring inträder 
då den unge kan känna sig både ung och gammal samtidigt och inte vet vilken roll han/hon 
ska ta. En känsla av att inte hinna med eller att vara ur takt med tiden är vanligt. Väntan, 
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dröjsmål och planering av tiden ses som katastrofer och följs ofta av protester. Den sunda 
identiteten utvecklar sedan ett välordnat tidsperspektiv som är viktigt för nästa steg in i 
vuxenlivet (Erikson, 1968).  
   
Självmedvetenheten under ungdomen kan vara smärtsamt tydlig då den unge försöker finna 
sin enhetliga identitet. Denne försöker hitta sambandet mellan den bild han/hon har av sig 
själv, den han/hon vill vara samt den bild som andra har av honom/henne. Konsekvenser av 
denna förvirring kan vara provokationer och motstånd till kritik. Detta motstånd är 
undermedvetna försvarsåtgärder mot känslor av tvivel på den egna förmågan och försök att 
upprätthålla självförtroendet. Det är också vanligt att denna osäkerhet leder till att den unge 
söker sig till en grupp att gömma sig i. Det skapas en trygghet i ungdomsgruppen, som ofta i 
sökandet efter identitet är radikalt annorlunda och utifrån det skapar en gruppidentitet. Dessa 
grupper ger en känsla av sammanhållning för dess medlemmar, men också ett utanförskap för 
dem som utesluts. Hela denna självmedvetna process leder till slut till en stark självsäkerhet 
hos den unge individen (Erikson, 1968).  
 
Rollfixeringen är antitesen till det fria initiativets sökande efter, och experimenterande med, 
olika möjliga roller. Konsekvensen kan bli att den unge tar sig an en självförnedrande roll och 
en negativ inställning till ambition för att helt kunna undvika skuldkänslor. Dessa 
skuldkänslor kan komma av alltför högtflygande drömmar och/eller tvivel på den egna 
ambitionen. En fientlighet kan visas mot de roller som av familj och samhälle ses som 
önskvärda eftersom tvivel på den egna förmågan hindrar den unge från att ta dem till sig. Det 
sunda rollexperimenterandet tar för det mesta över fixeringen och den unge kan pröva sig 
fram mellan olika roller under ungdomstiden (Erikson, 1968).  
 
Arbetsförlamning är ett tecken på tvivel på den kompetens den unge har att bidra med till det 
framtida yrkeslivet. Den känslan av otillräcklighet är inte ett verkligt tecken på bristande 
förmåga eller okunskap utan ett uttryck för de orealistiska krav som individen ställer på sig 
själv eller som ställs av omgivningen. Arbetsförlamningen är en flykt undan de kraven då 
individen inte åtar sig någon verksamhet överhuvudtaget. Arbetsförlamning kan ta sig uttryck 
i ungdomsbrottslighet. I brottsligheten finns ett hån mot arbetslivet men ändå en längtan efter 
att åstadkomma något och att göra något bra, även om det är ett inbrott. Antitesen till 
arbetsförlamningen är det sunda lärlingskapet, viljan att lära sig och ta steg mot det 
kommande arbetslivet. De flesta ungdomar upptäcker glädjen i lärlingskap och överger efter 
en tid arbetsförlamningen (Erikson, 1968).  
 
Bisexuell förvirring inträffar för de flesta unga under identitetsutvecklingen då de kan känna 
viss förvirring angående sin sexualitet. Svårighet att känna tillhörighet till det ena eller det 
andra könet är vanligt. Bisexuell förvirring kan leda till att den unge bestämmer sig för en 
grupptillhörighet; hetero, homo, bi och så vidare, bara för att tillhöra något. Det känns bättre 
att tillhöra vilken grupp som helst än att utstå förvirringen ensam. Efter en tid når dock de 
flesta sexuell polarisering och finner sin kvinnlighet respektive manlighet i relation till sin 
sexuella läggning (Erikson, 1968).  
 
Ledarskap eller lärjungeskap bland jämnåriga är en fas som är viktig på vägen mot 
vuxenvärlden och dess ansvar. Det är viktigt att lära sig lyda under andra samt att lära sig leda 
andra människor inför framtiden. Antitesen till denna fas är auktoritetsförvirring vilken 
förhindrar den unge att underordna sig auktoriteter, vilket istället kan leda till provokationer 
(Erikson, 1968). 
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Det är samhället som ger ungdomar möjlighet att utvecklas till vitala personligheter och 
enhetliga identiteter och det har följande funktioner: 
 

• Att ge ungdomar ett förenklat tidsperspektiv för att undvika tidsförvirring. 
• Att främja en överensstämmelse mellan individens inre tankar om gott och ont samt 

omvärldens riktlinjer och faror.  
• Att ge ungdomar möjlighet att uttrycka sin enhetlighet genom klädsel och beteende. 
• Att främja experimenterandet med olika roller för att undvika skuldkänslor. 
• Att föra in ungdomar i den nuvarande samhällsformen och den reglerade konkurrens 

den innebär. 
• Att ge ungdomar en geografisk samt en historisk världsbild. 
• Att ge vägledning i det sexuella livet. 
• Att ge ungdomar möjlighet att underordna sig större auktoriteter. 
 

Utan detta ideologiska engagemang från samhället så kan ungdomarna uppleva en slags 
värdeförvirring vilket på längre sikt kan vara en fara för samhällsstrukturen. Ungdomarna kan 
då inte föra vidare rådande värderingar och ramarna för samhället kan gå förlorade (Erikson, 
1968).  
 
Kärlek spelar en stor roll under ungdomsperioden och de första kärleksrelationerna har till 
stor del som uppgift att befästa ungdomarnas egna identiteter. Den egna identiteten projiceras 
på någon annan för att individen ska kunna se den avspeglad och försöker på så sätt förklara 
den för sig själv. Det är en av anledningarna till att samtal av alla slag har en mycket central 
plats i unga kärleksrelationer. En annan sak som definierar ungdomar är att de ofta är väldigt 
bestämda och ibland hänsynslösa i hur de delar in sin omgivning i grupper. Människor delas 
in i grupper på grund av bakgrund, hudfärg, religion men också på grund av kläd- eller 
musiksmak. De lägger ett värde i de olika grupperna, vissa är ”inne” och andra är ”ute”.  
Även om det kan verka grymt så finns en förklaring bakom detta beteende. Intoleransen mot 
olikheter mellan människor är ett försvar mot känslan av rollsplittring. De försöker stärka sin 
identitet genom att stereotypisera både sin egen grupp och andra samtidigt som de prövar 
varandras förmåga att hålla samman inom gruppen (Erikson, 1950, 1963). 
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4. PROBLEMBESKRIVNING 

 
Ungdomar är en viktig del av samhället som under ungdomsperioden genomgår olika 
institutioner och praktiska företeelser, till exempel skola, lagstiftade åldersgränser, flytta 
hemifrån, bilda egen familj och skapandet av en egen karriär. Samhället förändras ständigt, 
ungdomarna känner av förändringarna i samhället och formas därefter. Det är viktigt att 
uppmärksamma hur ungdomar mår och hur de ser på framtiden för att förstå hur deras 
situation kan förbättras, vilka åtgärder som behövs och hur samhällsförändringar påverkar 
dem som grupp.  
 
4.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att göra en jämförelse mellan hur det var att vara ung i Piteå år 1993 och 
år 2006.  
 

• Hur mår ungdomarna i Piteå idag? 
• Har någon faktor tillkommit, försvunnit eller förändrats mellan år 1993 och år 2006? 
• Finns skillnader mellan pojkar och flickor?  
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5. METOD 
 

5.1 Respondenter 
År 1993 skrevs uppsatser i ämnet ”Att vara ung” på Strömbackaskolan i Piteå. Dessa skrevs i 
form av processkrivning; först ett utkast och därefter en slutgiltig version. Sammanlagt 114 
ungdomar (56 flickor och 58 pojkar) deltog i uppsatsskrivningen, varav två klasser från 
teknikprogrammet och två klasser från det samhällsvetenskapliga programmet. Samtliga 
respondenter var förstaårselever på gymnasiet. En lärare som förstod vikten av den 
information dessa uppsatser gav sammanfattade varje enskild uppsats och arkiverade dem.  
 
För att det skulle vara möjligt att göra en jämförelse med materialet från 1993 gjordes 
enkätundersökningen med elever som gick motsvarande gymnasieprogram som de som skrev 
uppsatserna 1993, två klasser från teknikprogrammet och två klasser från det 
samhällsvetenskapliga programmet på Strömbackaskolan i Piteå. Av samma skäl undersöktes 
även samma åldersgrupp, förstaårsstudenter på gymnasiet. Sammanlagt utgjorde dessa fyra 
klasser 111 respondenter varav 88 besvarade enkäten (31 flickor och 57 pojkar). Bortfallet 
berodde på frånvaro vid undersökningstillfället.  
 
5.2 Mätinstrument 
Uppsatserna från 1993 användes som grund för denna undersökning. Uppsatserna bearbetades 
och kategoriserades för att sedan användas som underlagsmaterial för utformningen av en 
enkät. Anledningen till att enkät valdes som mätinstrument var för att anpassa metoden till 
studiens syfte och för att nå ut till en så stor målgrupp som möjligt under begränsad tid. 
Enkäten behandlade ungdomars upplevelse av att vara ung och deras syn på framtiden. Den 
utgick från den enkät som användes i Ungdomsstyrelsens attityd – och värderingsstudie De 
kallar oss unga, 2003, med något modifierade frågor för att passa syftet för denna studie. 
Vissa frågor formulerades helt av författaren för att belysa några av de huvudämnen som togs 
upp i uppsatserna 1993 och som inte behandlades i ungdomsstyrelsen enkät. För att inte missa 
viktig information i ett så brett ämne som att vara ung innehöll enkäten vissa öppna frågor för 
att ge utrymme för djupare svar samt utrymme för motivering efter ett antal frågor. Enkäten 
bestod huvudsakligen av frågor med fasta svarsalternativ och frågor/påståenden med grafiska 
skalor där endast ändpunkterna var verbalt definierade (1=Instämmer inte alls respektive 
7=Instämmer helt) och behandlade områdena: bakgrund, utbildning, familj, politik, arbete, 
hälsa, livskvalitet, framtid och droger. 
 
5.3 Procedur 
De uppsatser som skrevs 1993 kategoriserades med avseende på de huvudteman som fanns i 
ungdomars sätt att tänka och se på sin tillvaro. Kortare sammanfattningar inklusive citat samt 
jämförelser mellan könen sammanställdes för varje tema. Tre förberedande intervjuer 
genomfördes, en med den lärare som summerat uppsatserna från 1993, en med en mentor för 
en teknikklass och en med skolkuratorn för att erhålla bakgrundsinformation om hur 
personalen på skolan uppfattade elevernas situation. Mindre pilotstudier utfördes för justering 
av enkätens frågor, 3 studenter från utbildningsprogrammet för psykologi, 5 personer från 
författarens vänskapskrets och därefter inom rätt målgrupp; 5 gymnasieelever. Rektorerna för 
de berörda klasserna på Strömbackaskolan i Piteå kontaktades för tillstånd för 
undersökningen. Enkäten delades ut i maj 2006 i två samhällsvetarklasser och i två 
teknikklasser.  Respondenterna hade ca 30 min på sig att fylla i enkäten och författaren var på 
plats för att presentera materialet, dela ut enkäterna och samla in dem. Respondenterna fick 
information angående frivillighet att delta, anonymitet samt konfidentialitet både verbalt av 
författaren på plats samt skriftligt på försättsbladet till enkäten.  
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5.4 Databehandling 
Data från enkäterna matades in i statistikprogrammet SPSS 12.0 för bearbetning. Där gjordes 
jämförelser mellan kön på alla frågor samt signifikanstester. Enkätdatat från 2006 jämfördes 
sedan med uppsatserna som skrevs 1993 för att finna eventuella skillnader och/eller likheter i 
ungdomarnas syn på livet som ung.  
 
5.5 Avgränsningar 
Studien omfattar endast en gymnasieskola och fyra klasser vid Strömbackaskolan i Piteå.  
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6. RESULTAT 
 
6.1 Uppsatser 1993 
Sammanlagt 114 ungdomars, 56 flickors och 58 pojkars, sammanfattade uppsatser utgör 
grunden för nedanstående redovisning. 
 
6.1.1 Flytta och resa 
Nästan ingen av ungdomarna skrev om att flytta från Piteå i sina uppsatser. Majoriteten av 
flickorna skrev däremot om att resa. De hade drömmar om att resa runt i världen, se nya 
kulturer och träffa nya människor. De ville möta kärleken och vänskapen i främmande länder. 
De såg framtiden framför sig som ljus och hoppingivande. Många ville jobba med 
biståndsarbete av något slag och känna att de gjorde något för att förbättra världen. Deras 
nyfikenhet, upptäckariver och livslust sken klart och tydligt igenom när de skrev om sina 
resdrömmar. Men de såg samtidigt det praktiska med att resa på egen hand, att utvecklas, att 
lära sig ta ansvar och klara sig själv. Detta ville de ha gjort innan de skulle stadga sig och 
skaffa familj.  
 

”Jag vill resa, göra något betydelsefullt som räddar folk till livet, jobba som 
biståndsarbetare och dylikt.” (Flicka). 

 
”Skulle vilja upptäcka världen, skaffa erfarenheter. Att resa är nyttigt: nya 
kulturer, lära sig klara praktiska problem och ta vara på sig själv.” (Flicka). 

 
Pojkarna däremot skrev inte mycket om att resa. Några få nämnde att de skulle vilja resa på 
semester i framtiden men något genomgående intresse fanns inte. 
 

”En dröm är att resa ut i världen, gärna öluffa i Söderhavet. Främst intresse: 
dykning. Tänk färggranna korallrev och delfiner! Nästa steg: paddla kajak bland 
isblocken.” Pojke. 

 
6.1.2 Utbildning  
Bland flickorna hade de flesta en positiv syn på skolan med undantaget att den tog för mycket 
tid. De menade att skolan lär ungdomar att ta ansvar, ta hänsyn till andra och att den är en bra 
samlingspunkt. Gymnasiet sågs på många sätt som en förberedelse inför livet som vuxen. 
Skolan gav mognad och kunskap. Det var även i skolan de träffade sina vänner vilket 
upplevdes som positivt. Tidspressen uppfattades dock som mycket betungande. Prov och 
läxor tog så mycket tid att de inkräktade på övriga intressen. Ibland tvingades vissa ge upp 
intressen och hobbies på grund av skolans krav. Betygen var väldigt viktiga för flickorna. De 
menade att det var nu de hade chansen att prestera och få bra betyg vilket i framtiden skulle 
leda till ett bra jobb. Men betygen var också en källa till stress, press och konkurrens mellan 
klasskamrater som upplevdes som påfrestande. Många av flickorna verkade ha målsättningen 
att få jobb direkt efter gymnasiet och väldigt få skrev om högskola/universitet. Arbetslösheten 
i Sverige 1993 oroade många av flickorna vilket ledde till en motivation att få bra 
studieresultat.  
 

”Skolan lär oss ta hänsyn till andra, lyda och följa regler, ta sitt ansvar, mognad 
och kunskap. Samtidigt pressar sig många för mycket. Tidsbristen är ett problem 
som bara ökar. Läxorna tar för stor del av fritiden. Skolan lär oss en nyfikenhet, 
den lär oss nya saker och utvecklar oss till harmoniska människor som klarar att 
gå in i vuxenlivet.” (Flicka). 
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Pojkarnas syn på utbildning sammanhängde ofta med deras syn på samhället och 
arbetsmarknaden just då. Många var skeptiska mot arbetsmarknaden där arbetslösheten ansågs 
hög och kunskapskraven hela tiden ökade. De flesta menade att högskola var enda vägen till 
ett bra jobb och därför var betygen viktiga. Många skrev om betygsjakten och betygens vikt 
för ett bra arbete. Det var ibland oklart om de menade jobb direkt efter gymnasiet eller för att 
komma in på högskola och därefter få jobb. Många av pojkarna klagade på betygssystemet 
vilket de ansåg mäta ytligt inlärt vetande istället för djup kunskap och livserfarenhet. Skolan 
ansågs överlag som viktig. Det var där de träffade vänner och spanade på flickor; en social 
samlingspunkt. Men även pojkarna ansåg att skolan tog för mycket tid från övriga aktiviteter, 
som idrott på fritiden. Läxor och prov var källor till oro och stress. Men trots att skolan var 
jobbig så hade de flesta ändå en positiv syn på den eftersom de såg nyttan i den och vad den 
skulle leda till. Målet var examen med bra betyg för att förbättra situationen för sig själv i 
framtiden.  
 

”Skolan betyder för de flesta bara läxor, prov och elände. Men den kan också 
vara kamratskap och personlig utveckling för dem som kommit lite snett. Bra 
utbildning och bra uppfostran är skolan uppgifter. Till skolan hör visioner om 
framtiden: ett bra och välbetalt jobb och för en del familj.” (Pojke) 

 
”Skolan står för de flesta problemen men också vissa glädjeämnen t ex att träffa 
kompisar. Läxorna tar mycket tid och är jobbiga. De kräver självdisciplin. 
Pluggar för betygens skull, för att få ett bra jobb i framtiden.” (Pojke). 

 
6.1.3 Familj  
I ämnet familj var skillnaderna små mellan flickors och pojkars åsikter. De flesta skattade sin 
familj högt och uppskattade den trygghet den gav dem. De såg upp till sina föräldrar och 
värderade det stöd, de råd och den kärlek de fick från dessa högt.  

 
”Föräldrarna är ju de som ska lotsa en in i vuxenlivet.” (Flicka). 

 
Men samtidigt så upplevde nästan alla blandade känslor gentemot sin familj när det gällde den 
egna identiteten. Ibland blev de behandlade som barn och ibland som vuxna, vilket skapade 
frustration och förvirring. Samtidigt upplevdes det ibland som en förmån att få vara både barn 
och vuxen samtidigt, få barnets ansvarsfrihet tillsammans med vuxenlivets spännande 
händelser. Ungdomarna var beroende av föräldrarna när det gällde ekonomi, skjuts och andra 
praktiska företeelser. Detta sågs för det mesta som ett problem och frigörelse från föräldrarna 
var för alla en realitet i någon grad.  
 

”Föräldrar är trygghet, förståelse och kärlek men frigörelsen skapar 
upprorskänslor.” (Flicka). 

 
Ungdomarna upplevde att de vuxna hade svårt att släppa taget om dem vilket gjorde att de 
upplevdes som överbeskyddande. Frigörelsen från föräldrarna ledde ibland till konflikter. 
Ungdomarna längtade efter frihet att göra som de själva ville.  Eftersom de flesta bodde 
hemma hos föräldrarna var även det en källa till konflikt, föräldrarna ville att de skulle hjälpa 
till mer hemma, ville veta vad de gjorde och med vem samt satte regler och begränsningar. 
Ungdomarna motsatte sig detta och konflikten var ett faktum. Men de flesta hade också 
förståelse för sina föräldrar och många upplevde att de hade en bra, respektfull relation till 
dem. För att bevara den bra relationen och främja tillit så försökte många att inte svika sina 
föräldrars förtroende. 
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”Reglerna hemma leder till konflikter men man lär sig diskutera och lösa 
problemen tillsammans.” (Pojke). 

 
De flesta såg ungdomstiden som en tid då de steg för steg får lära sig ta ansvar över olika 
delar i livet. Men många såg ändå ungdomen som en rätt så ansvarslös tid i livet, då de kunde 
göra som de ville med de pengar och den tid de hade till sitt förfogande. Många av flickorna 
såg ansvar som ett abstrakt begrepp och oroade sig över framtiden, då det var skrämmande att 
alltid själv ta ansvar för sina beslut. Samtidigt var ansvar lockande och förtroendet från 
föräldrar att klara saker själv stimulerade ökat ansvarstagande.  
 

”Man slipper ansvar men längtar efter en egen tillvaro.” (Flicka). 
 
För pojkarna var ansvar definierat på ett mer konkret sätt, ofta i form av praktiska företeelser. 
De ansåg att det var viktigt att lära sig ta ansvar innan de bildar familj. Då måste de kunna 
tvätta kläder, sköta ekonomi, ha flyttat hemifrån, tagit körkort och så vidare. Straffmyndighet 
(15 år) sågs som ett ansvarsbegrepp, en individ måste då lära sig ta konsekvenserna för det 
denne gjort. Pojkarna upplevde också att de måste ta mer ansvar i skolan som ungdom än som 
barn. 

 
”Ansvar är bra som en förberedelse inför det kommande arbetslivet.” (Pojke). 

 
6.1.4 Samhälle och politik  
Flickorna skrev inte mycket om politik och samhällsfrågor. Ett mindre antal klagade över att 
politikerna gjorde allt fler nedskärningar i skolan. Arbetslöshet och främlingsfientlighet var 
samhällsfrågor som togs upp som viktiga. Vissa oroade sig även för miljöproblem samt 
fattigdom och svält i världen. Flickorna skrev annars om hur bra svenska ungdomar har det 
jämfört med i andra länder. De värderade det sociala skyddsnätet och den fria skolgången 
högt. Ett problem som många flickor tog upp var medias påverkan på ungdomar, främst när 
det gällde skönhetsideal.  
 
Pojkarna verkade desto mer intresserade av politik och samhällsfrågor både i Sverige och i 
Europa. Även för dem var arbetslösheten och miljöförstöringen viktiga frågor, men många 
oroade sig även för det politiskt ostabila läget i Ryssland samt Sveriges eventuella inträde i 
EG. De flesta som tog upp ämnet politik verkade dock hysa viss misstro gentemot politiker 
och många ansåg att ungdomar ofta nonchalerades och inte togs på allvar inom politiken. 
Flera nämnde att de gärna skulle vilja påverka samhället och uppgav politik som ett intresse. 
Precis som flickorna var många av pojkarna nöjda över hur bra ungdomarna i Sverige har det 
jämfört med andra länder.  
 

”Det allra jävligaste är att dom som har försatt landet i en sån här kris har 
fallskärmsavtal och sitter på Bahamas och lapar sol.” (Pojke). 

 
”I politiken tas man inte på allvar. Jag skulle vilja ha ökat inflytande till exempel 
när det gäller ungdomsfrågor. Jag skulle också vilja avsätta regeringen.” 
(Pojke). 

 
”Politiker verkar aldrig lyssna till ungdomen. De borde satsa på oss, inte dra in 
på skolan det första de gör.” (Pojke). 
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6.1.5 Arbete  
Flickorna skrev om framtida arbete ur en optimistisk synvinkel. Visst fanns oro över 
arbetslösheten men de menade att ”det löser sig” på något sätt. Majoriteten skrev att de ville 
ha ett bra och intressant jobb utan större specifikation. De få som specificerade sig ville arbeta 
med människor, som lärare, polis och inom vården. Många drömde om att arbeta med 
biståndsarbete under en tid, för att sedan slå sig till ro med familj och ett jobb de trivdes med. 
En del kände att det var svårt att veta vad de skulle bli i framtiden och kände oro däröver.  
 

”Hoppas på ett bra jobb med lagom mycket ansvar och press. Arbetslösheten 
skrämmer. Är det någon idé att utbilda sig?” (Flicka). 

 
”Ett ordentligt och bra betalt jobb ingår förstås i drömmarna, som belöning för 
slitet med läxorna.” (Flicka). 

 
”Jag vill bli lärare eller jobba inom sjukvården, något med människor, inte 
datorer.” (Flicka). 

 
Pojkarna skrev mycket om sin oro över arbetslösheten i Sverige och om sina tvivel att få jobb 
efter gymnasiet. Många menade att det nästan var ett måste att studera vidare eller göra 
lumpen tills lågkonjunkturen skulle vända. Ett bra, intressant och välbetalt jobb var vad de 
flesta drömde om. Vissa hade mer specifika yrkesdrömmar såsom arkitekt, travtränare och 
flygmekaniker. Men de flesta verkade nöjda med att få ett jobb överhuvudtaget, så att de 
skulle få råd med hus, bil, båt och skoter. Sommarjobb var ett ämne som också många tog upp 
i sina uppsatser. Det var svårt att få sommarjobb vilket ansågs som synd eftersom det gav en 
inblick i arbetslivet och i hur det skulle bli i framtiden. Det gav erfarenhet, ansvar och pengar.  
 

”Det är lättare att fara till ett sommarjobb än till skolan, man gör något för 
någon annan som behöver det man gör.” (Pojke). 

 
”Blir man socialfall med ölmage eller får man fint jobb med fru och barn? Det 
senare plus en villa i ett skogsparti är min framtidsdröm. Men arbetslösheten är 
hög, inte ens högskoleutbildning räcker i vissa fall.” (Pojke). 

 
”Har valt en ganska krävande linje men siktar inte på något toppjobb med 
superlön. Bara man trivs någorlunda och har så man klarar sig så är jag nöjd 
(fast det kan vara högt nog med tanke på Sveriges dåliga ekonomi).” (Pojke). 

 
6.1.6 Hälsa  
Flickorna skrev betydligt mer om hälsa i sina uppsatser än vad pojkarna gjorde. Att ha god 
hälsa är något som ofta tas för givet när man är ung, menade många. De uppskattade att få 
vara friska och fräscha. Många var skrämda av ålderdomen, då de oroade sig för ensamhet 
och sjukdom på äldre dagar. Ett flertal av flickorna höll på med någon slags idrott vilket 
hjälpte dem att vidhålla en god hälsa. En negativ konsekvens av det var dock tidsbrist, med 
både skola och idrott blev inte mycket tid kvar. Många skrev om stressen över den knappa 
tiden. Humöret var en annan hälsoaspekt som nämndes mycket. Berg och dalbana till humör 
och känsloliv ansågs höra till att vara ung, men kunde ibland upplevas som ansträngande då 
alla känslor var så intensiva. Flera flickor nämnde självmord bland unga som ett orosmoment. 
De oroade sig för dem som mådde dåligt och kanske inte såg någon annan väg ur sina 
problem. 
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”Det bästa med ungdomen är nog ändå att vara frisk och ha livsaptit. Framtiden 
känns som ett äventyr.” (Flicka). 

 
”Kroppslig och själslig förändring. Identitetsproblem, inre slitningar som kan 
kännas nästan outhärdliga. Men problemen verkar ofta större än vad de är. Finns 
ingen till hands som lyssnar och hjälper kan aggressioner och besvikelser 
explodera om de inte vänds inåt istället.” (Flicka). 

 
Ett tydligt tema i flickornas uppsatser var medias skönhetsideal. Många ansåg att det var 
pressande för flickor att omges av idealbilder av kvinnor i reklam. Idealen ansågs omöjliga att 
leva upp till och gav istället dåligt självförtroende och kunde i vissa fall leda till anorexi. 
Många menade att eftersom det är under tonåren ungdomar försöker finna sig själv och då 
ofta är lite osäkra påverkas de extra mycket av media och känner att de inte duger.   
 

”Utseendefixeringen är beklaglig men beror nog på en inre osäkerhet, en rädsla 
för att inte duga.” (Flicka). 

 
”Skönhets- och statusidealen leder till press. Anorexi är inget att förvånas över 
med tanke på tidningarnas kvinnobilder. Propaganda och reklam kan man aldrig 
helt avskärma sig ifrån.” (Flicka). 

 
Pojkarna skrev inte alls lika mycket om hälsa som flickorna. De få som tog upp ämnet 
nämnde humörsvängningar, tidspress på grund av idrott och skolan samt oro för 
könssjukdomar.  
 

”Humöret växlar, man blir lätt vansinnig på föräldrar och kompisar.” (Pojke). 
 

”Att vara ung= lätt bli deppig vid motgångar, humöret växlar snabbt.” (Pojke). 
 
6.1.7 Livskvalitet  
Kluvenheten mellan barndom och vuxenliv var ett tema som präglade flickornas uppsatser. 
De kände att de ibland blev behandlande som barn och ibland som vuxna, men även att de 
också ibland kände sig som barn och ibland som vuxna. I vissa stunder ville de vara starka 
och visa att de kunde ta vara på sig själv men i andra stunder ville de bli barn igen och få 
tröst. Konflikter genomsyrade majoriteten av flickornas uppsatser. Konflikt mellan barnets 
trygghetsbehov och den vuxnes frigörelsebehov. Konflikt mellan frihet och ansvar. Men trots 
dessa konflikter fann de också att det var just det som var tjusningen med att vara ung, 
möjligheten att få upptäcka nya saker och pröva sina vingar samtidigt som de var ombesörjda 
av föräldrar och fick vara barnsliga ibland.   
 

”Man står tvekande på tröskeln till vuxenvärlden. I själ och hjärta ett barn som 
förväntas klara vuxnas handlingar.” (Flicka). 

 
”De många vägskälen är en bra sak med att vara ung. Vägvalen kan vara 
smärtsamma men får en att växa in i vuxenrollen.” (Flicka). 

 
Många av flickorna tyckte det var svårt att hitta sin identitet, vilket skapade osäkerhet. De 
visste inte vilken roll de skulle ha, vilken grupp de skulle tillhöra, vilken stil de skulle ha, osv. 
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Osäkerheten gjorde dem svaga för grupptrycket, som ibland var svårt att stå emot eftersom det 
fanns en ständig rädsla för att inte bli accepterad. Samtidigt tyckte många att det var 
spännande att utveckla sin identitet och hitta sin plats i omgivningen. De upptäckte nya tankar 
och känslor hela tiden och förberedde sig för att möta världen på egen hand.  
 

”Det är den inre tryggheten vi vilsna själar söker efter. Vi prövar därför som 
fladdrande fjärilar på en massa olika stilar.” (Flicka). 

 
”Det är jobbigast att stå mellan två världar, lek, skratt, nyfikenhet – ansvar och 
krav. Ena stunden för liten, den andra för stor. Det är dags att hitta en identitet, 
vara sig själv, men rädslan för vad andra ska tycka gör att jag ofta följer med 
strömmen istället.” (Flicka). 

 
De flesta av flickorna var nöjda med sin tillvaro och fann att livet var bra så länge de var 
omgivna av familj, släkt och vänner. Många var också nöjda med att bo i Piteå och trots att 
många ville resa så verkade de flesta vilja komma tillbaka för att skapa familj.  Missnöje 
fanns över den ständiga bristen på pengar, över att fortfarande vara tvungen att bo hemma 
samt att inte ha körkort och därmed vara beroende av föräldrarnas skjuts. Framtiden var något 
som både lockade och skrämde flickorna. Det var spännande att kunna påverka sitt liv och att 
ha så många möjligheter. Många var nyfikna på vad framtiden skulle erbjuda och de såg ljust 
på den. Det som skrämde vissa var just ovissheten. De oroade sig för hur valen de gjorde 
under ungdomsåren skulle påverka deras framtid och de var rädda för snedsteg. Andra 
orosmoment för flickorna var droger och självmord bland ungdomar, arbetslöshet, 
miljöförstöring, ensamhet, svält och fattigdom i u-länder. Flickornas drömmar för framtiden 
var att förbättra världen, fred, trygghet åt alla och att göra något betydelsefullt. De visade 
intresse för engagemang i samhället. För sig själva var drömmarna blygsamma; hus, familj, 
utbildning och ett bra jobb. De tyckte att det var viktigt att uppfylla sina drömmar och var 
rädda för att de själva någon gång skulle se tillbaka och ångra saker de inte gjorde när de var 
unga.  
 

”Tillsammans med de äldre ska vi försöka skapa en framtid utan miljöproblem, 
krig och svält där större jämlikhet råder. Vägen dit är lång men ungdomen är 
medveten.” (Flicka). 

 
”Vill inte tappa bort mitt liv. Ett 9-5 jobb och hus i en småstad ger mig 
kvävningskänslor. Största skräcken: att som 40-åring vakna upp precis så cynisk 
och fördomsfull som jag svor att jag aldrig skulle bli, uppgiven och oengagerad.” 
(Flicka).  

 
Kärlek och vänner betraktades som det viktigaste i livet tillsammans med familjen. De 
faktorerna var viktiga eftersom ungdomarna upplevde ett stort behov av att vara omtyckta, 
betydelsefulla, behövda och älskade. De viktigaste egenskaperna hos en vän var lojalitet och 
tillit. När det gällde kärlek så upplevdes den som underbar och samtidigt fruktansvärd. Alla 
kärleksrelationer; lycklig kärlek, olycklig kärlek om vart annat och förälskelserna som ibland 
var långvariga, ibland korta som förkylningar, gav dem erfarenhet inför vuxenlivets relationer 
och uppskattades. 

 
”Trofasthet, ärlighet, rådgivande, tröstande, stödjande är vad man vill ha av en 
kompis.” (Flicka). 
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”Kärleken dominerar. Pirret i maggropen när ögon möts och varje ben i kroppen 
plösligt blir som gelatin. Den ljuvliga tiden när han vet och du vet men ingen 
vågar.” (Flicka). 

 
”När man är kär svävar man på små rosa moln i 7:e himlen och nästa dag är 
man så olycklig att man helst bara vill gå och dö.” (Flicka). 

 
Att vara ung beskrevs av flickorna som både ljuvligt och underbart och som tråkigt och 
smärtsamt. De var fulla av livslust och älskade livet som ung. De ville leva för stunden och 
lära av sina egna misstag. De ville ha händelserika liv och ogillade ”tråkiga rutiner”. Många 
menade att ungdomen var den bästa tiden i livet. 
 

”Den som är ung vill förändra. Man vill leva. Man har något att leva för. Man 
har kvar tron på världen. Man ser en möjlig ljus framtid genom smogdimmiga 
städer och oljedränkta hav. Tron på världen har inte hunnit brytas ner av 
besvikelser och motgångar.” (Flicka). 

 
”Livet just nu är en storm: underbart, man vill inte missa någonting och samtidigt 
trött på allt och alla.” (Flicka). 

 
Pojkarna upplevde också en kluvenhet mellan barndom och vuxenliv. Det var nu, under 
ungdomstiden, de skulle börja ta ansvar och lära sig klara sig själv. Men flera av dem kände 
att de inte fick respekt eller togs på allvar av vuxna eftersom de var unga. Pojkarna fokuserade 
mer på konkreta åldersgränser än vad flickorna gjorde. Att bli myndig var för dem väldigt 
viktigt, då skulle de känna sig mer vuxna och tas på större allvar. Att fylla 20 år var också en 
händelse de längtade efter, då skulle de få gå på systemet och på nattklubb/pub.  
 

”Både med- och motgångar, slitningar mellan vuxnas mognad och barnens 
lekfulla oförstånd.” (Pojke). 

 
”Att vara ung är att vara både barn och vuxen och då blir man nog lite konstig 
som många av oss ungdomar är.” (Pojke). 

 
”Många känner sig vilsna. Man befinner sig i ett gränsland, där det är lätt att bli 
förvirrad när man inte vet vad som är rätt och fel.” (Pojke). 

 
När det gällde identitet skrev pojkarna inte mycket om bildandet av sin egen identitet. De 
diskuterade istället hur viktig musiken och idrotten var för att hitta sin plats i omgivningen. 
Musik och idrott gav dem gruppidentitet vilket hjälpte dem bygga upp sitt självförtroende.  
 

”Ett konstant problem verkar vara att hitta sin identitet, veta vilken sorts 
människa man ska bli, vilket yrke man ska ha o s v. Vi är en sorts sökare.” Pojke.  

 
”Inom idrotten förvandlas leken till allvar. Från att alla har fått vara med 
utkristalliserar sig i tonåren talangerna och de sämsta slutar. På träningarna är 
det de talangfulla, de som inte behöver anstränga sig, som får en dunk av 
tränaren, medan de som inte har tillräcklig talang får slita.” Pojke. 
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Överlag så var pojkarna nöjda med livet som ung. De längtade efter körkortet vilket skulle ge 
dem mer ansvar och frihet. Många trivdes i Piteå och ville fortsätta bo där. Det ansågs vara en 
lagom stor stad med lite stress och lite kriminalitet. De oroade sig dock över arbetslösheten, 
droger, bristen på bostäder och miljön. Framtiden såg de flesta ljust på; de hade hela livet 
framför sig och alla möjligheter. Världen låg oupptäckt för dem och de hade stora 
förväntningar. Vanliga drömmar bland pojkarna var bra jobb, familj, hus, bil, skoter och båt.  
 

”Som ung har man inte den lärdom och kunskap som ibland skulle behövas. 
Oöverlagda handlingar. Ibland vill man gå tillbaka i tiden och ändra på det man 
sagt eller gjort. Men både riktigt och oriktigt handlande är lärorikt för 
framtiden.” (Pojke). 

 
”Om 20 år tror jag i ljusa stunder att jag har ett respekterat jobb och barn som 
växer upp i en bra miljö.” (Pojke). 

 
Kärlek och vänner var mycket viktiga även för pojkarna. Det ansågs viktigt att ha någon att 
prata med och lita på förutom föräldrarna. Vännerna hade stort samband med intressen som 
exempelvis musik och idrott. Kärleken upplevdes som både positiv och negativ. Det var skönt 
att ha någon som tyckte om en, menade många, men jobbigt om hon gjorde slut. Flera av dem 
tyckte också att det var svårt som pojke att visa och uttrycka känslor samt att de ibland kände 
sig blyga för flickor. Att ha flickvän var skönt, men det gjorde också att de kände sig mindre 
fria t ex när de ville gå ut med vännerna. Sex var ett ämne som ofta togs upp i samband med 
kärlek i pojkarnas uppsatser. Sex var inget som skulle skyltas med som prestige eller stressas 
med. Följder såsom graviditet, abort och könssjukdomar oroade också många.  
 

”Kompisar är nog de viktigaste relationerna. En kompis ska ställa upp och förstå 
på samma sätt som man själv gör. Största delen av sin tid är man tillsammans 
med dem. Kompisar ska man kunna dela både glädje och sorg med.” (Pojke). 
 
”Att ha en tjej är nog det bästa som finns. Hon kan man dela allt med, glädje, 
sorg mm. Man utvecklas mycket som människa när man är tillsammans med 
någon som man verkligen älskar. Man lär sig ge och ta, ömsesidighet, att lyssna 
på andra mm. Däremot är man inte lika fri.” (Pojke). 

 
Att vara ung innebar även för pojkarna både problem och lycka, men det sågs på många sätt 
som den roligaste tiden i livet med mycket frihet och fritid. De var fria att göra som de ville 
och tyckte att de skulle passa på att leva livet när de hade chansen, ”fånga dagen”. 
 

”Jag tycker att jag lever i en mycket bra tid, så när jag blir gammal är det 
befogat att säga att det var mycket bättre förr.” (Pojke). 

 
6.1.8 Droger  
Droger var ett ämne som flickorna oroade sig för i stor omfattning. Främst var det alkohol 
som var omtalat i uppsatserna. Det fanns ett grupptryck som de som valde att inte dricka 
alkohol var tvungna att stå emot.  Många klagade på att det fanns för lite att göra i Piteå för 
dem som var under 18 år. De var för gamla för discon och för unga för puben, vilket gjorde att 
många festade och drack i brist på annat att göra. När de flesta skrev om alkohol och droger 
var det ofta relaterat till missbruk och rädslan samt respekten inför det. Ensamhet, grupptryck 
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och osäkerhet sågs som faktorer som kunde få unga på glid och hamna i ett drogmissbruk. 
Andra skrev mer lättsamt om alkohol, som en social aktivitet de gjorde tillsammans med 
vännerna för att ha roligt och träffa pojkar.  
 

”Det gäller att stå emot när man blir betraktad som en mes för att man inte 
dricker.” (Flicka).  

 
”Osäkerhet, rädsla för att misslyckas, vilja att få kompisar kan leda till 
drogmissbruk.” (Flicka). 

 
Även pojkarna tog allvarligt på drog- och alkoholmissbruk trots att flera av dem verkade 
dricka oftare än flickorna. De skiljde på att dricka alkohol och missbruka den. Flera efterlyste 
mer nöjesliv och arrangemang för 16-17 åringar i Piteå eftersom de var för unga för puben. 
Idrott var en faktor som ansågs hålla unga borta från alkohol och droger, många som idrottade 
drack aldrig och hade en negativ attityd mot alkohol. De som drack regelbundet verkade inte 
ha några problem att få tag på alkohol även om de tyckte att det var oförskämt dyrt med sprit. 
Grupptryck var också enligt pojkarna en anledning till att många börjar dricka, samt att en del 
menade att de hade roligare och blev modigare av att dricka alkohol. 
 

”Droger är ett problem. Många måste dricka för att ha roligt eller våga prata 
med tjejer.” (Pojke). 

 
”Drogmissbruk liknar mest en kedjereaktion. Man tar efter en populär person. 
Den som motsätter sig blir ofta fort övertalad.” (Pojke). 

 
”En stor del av supandet i Piteå beror nog på att det inte finns någonstans att ta 
vägen på helgerna.” (Pojke). 

 
6.2 Enkäter 2006 
Respondenterna i enkätundersökningen utgjordes av 88 ungdomar varav 31 (35,2 %) var 
flickor och 57 (64,8 %) var pojkar. Av dessa var 3 (3,4 %) födda år 1988 och 85 (96,6 %) år 
1989 (Tabell 1).  
 
6.2.1 Flytta och resa 
Majoriteten av ungdomarna, 71,3 %, trodde att de skulle komma att flytta från hemorten inom 
de närmaste fem åren och en större andel av flickorna än av pojkarna trodde detta (90,3 % 
respektive 60,7 %). De flesta ville flytta för att studera vidare på annan ort (72,6 %) och/eller 
byta miljö (30,6 %). På svarsalternativet annat angavs av flickorna anledningar såsom byte av 
gymnasieprogram och att en större stad ger större möjligheter. Tabell 1 visar vidare att 
majoriteten av ungdomarna, 62,1 %, angav att de ville flytta utomlands under 6 månader. Av 
flickorna ville 77,4 % detta medan motsvarande andel för pojkarna var 53,6 %.  De främsta 
anledningarna till att de ville flytta utomlands var pga. semester/luffa runt (61,1 %) och pga. 
arbete (48,7 %). En större andel av pojkarna än av flickorna angav semester/luffa runt (70,0 % 
respektive 50,0 %) medan det omvända gällde för arbete (46,7 % respektive 50,0 %). Nästan 
hälften (41,7 %) av flickorna ville dessutom bo utomlands för att arbeta med 
biståndsarbete/volontärarbete för att hjälpa andra människor, medan endast 10 % av pojkarna 
angav det som en anledning att flytta. Ungefär en fjärdedel av ungdomarna (24,1 %) kunde 
även tänka sig att flytta för att studera utomlands. Ett mindre andel (13,8 %) skulle kunna 
tänka sig att bosätta sig permanent utomlands och en något större andel av flickorna än av 
pojkarna skulle kunna tänka sig det (16,1 % respektive 12,5 %). 
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Tabell 1. Flytta och resa 2006 
 Kvinnor 

(n=31) 
Män 

(n=57) 
Totalt 
(n=88) 

 Antal % Antal % Antal % 
Födelseår        
          1988 0 0 3 5,3 3 4,8 
          1989 31 100 54 94,7 85 95,2 
Flytta inom 5 år  28* 90,3 34 60,7 62 71,3 
          Pga. arbetstillfällen 3 10,7 5 14,7 8 12,9 
          Pga. vidare studier 19 67,9 26 76,5 45 72,6 
          Pga. flytt till partner 1 3,6 1 2,9 2 3,2 
          Pga. miljöbyte 11 39,3 8 23,5 19 30,6 
          Pga. bostadsbrist 1 3,6 2 5,9 3 4,8 
          Pga. annat 5* 17,9 0 0 5 8,1 
Flytta utomlands 6 månader  24* 77,4 30 53,6 54 62,1 
          Pga. arbete 12 50,0 14 46,7 26 48,7 
          Pga. studier 7 29,2 6 20,0 13 24,1 
          Pga. semester, ”luffa runt” 12 50,0 21 70,0 33 61,1 
          Pga. biståndsarbete 10** 41,7 3 10,0 13 24,1 
          Pga. annat 1 4,2 4 13,3 5 9,3 
Flytta utomlands permanent  5 16,1 7 12,5 12 13,8 

*  p<0, 05 
**  p<0,01 

 
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls för att ”flytta inom 5 år”, ”pga. annat”, ”flytta 
utomlands 6 månader” och ”pga. biståndsarbete” (χ2

(df= 2)= 8, 677, p<.05, χ2
(df= 1)=6,604, p<.05 

, χ2
(df= 2)= 6,185, p<.05 respektive χ2

(df= 1)= 7,315, p<.01). Flickorna trodde i större omfattning 
än pojkarna att de skulle komma att flytta inom 5 år, att de skulle komma att flytta pga. annat, 
att de skulle flytta utomlands 6 månader och att de skulle göra det pga. biståndsarbete. 
 
6.2.2 Utbildning  
Majoriteten av ungdomarna (82,8 %) ville ha högskole-/universitetsexamen som högsta 
utbildning (Tabell 2). Mer än hälften (51,2 %) svarade att deras huvudsakliga sysselsättning 3 
år efter gymnasiet kommer att vara minst treåriga högskole-/universitetsstudier. En större 
andel av flickorna än av pojkarna angav att de ville ha universitetsutbildning (90,3 % 
respektive 78,6 %) och studera vidare direkt efter gymnasiet (63,3 % respektive 44,6 %). 
Ungefär lika stor andel av både flickorna och pojkarna vill prova på lite olika yrken några år 
efter gymnasiet (16,7 % respektive 16,1 %). Fler flickor än pojkar ville åka utomlands efter 
gymnasiet (13,3 % respektive 1,8 %). Ingen av flickorna planerade att söka ett jobb att satsa 
på inför framtiden direkt efter gymnasiet, inte heller ville någon av flickorna skaffa familj och 
barn de närmaste tre åren efter gymnasiet.  
 
Tabell 2 visar vidare att flickorna ansåg att det var viktigare att få bra betyg än pojkarna (M= 
5,61 respektive M= 4,91, skala 1-7). Ungdomarna, oberoende av kön, trodde att deras 
gymnasieutbildning i rätt så hög grad skulle komma att hjälpa dem få jobb i framtiden (M= 
4,57) och inga större skillnader syntes mellan flickorna och pojkarna (M= 4,71 respektive M= 
4,49).  
 
En signifikant skillnad mellan könen erhölls från frågan ”hur viktigt är det för dig att få bra 
betyg?” (t(df= 86)= 2,803, p<.01) som visade att det var viktigare för flickorna med bra betyg än 
för pojkarna. 
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Tabell 2. Utbildning 2006 
 Kvinnor 

(n=31) 
Män 

(n=57) 
Totalt 
(n=88) 

 Antal % Antal % Antal % 
Högsta utbildning vid 35 år       
        Tänker ej studera vidare 1 3,2 0 0 1 1,1 
        Högskola/universitet med examen          28 90,3 44 78,6 72 82,8 
        Annan eftergymnasial specialutbildning 2 6,5 5 8,9 7 8,0 
        Gymnasieutbildning eller motsvarande 0 0 5 8,9 5 5,7 
        Annan 0 0 2 3,6 2 2,3 
Sysselsättning 3 år efter gymnasiet       
        Söka arbete att satsa på inför framtiden 0 0 9 16,1 9 10,5 
        Prova på olika arbeten under några år 5 16,7 9 16,1 14 16,3 
        Söka arbete för att underlätta studier 1 3,3 3 5,4 4 4,7 
        Studera minst 3 år på universitet/högskola 19 63,3 25 44,6 44 51,2 
        Studera på högskolekurs/annan utbildning 0 0 3 5,4 3 3,5 
        Åka utomlands 4 13,3 1 1,8 5 5,8 
        Skaffa familj och barn 0 0 2 3,6 2 2,3 
        Annat 1 3,3 4 7,1 5 5,8 
Hur viktigt är det för dig att få bra betyg? (M) 
(Skala 1-7) 5, 61** 4,91 5,16 

I vilken grad kommer din gymnasieutbildning att 
hjälpa dig få jobb? (M) (Skala 1-7) 4,71 4,49 4,57 

*  p<0, 05 
**  p<0,01 
 
 
6.2.3 Familj 
Tabell 3 visar att flickorna i större omfattning än pojkarna upplevde att deras föräldrar gav 
dem tillräckligt mycket frihet (M= 6,16 respektive M= 5,46). Flickorna upplevde sig också ta 
mer ansvar jämfört med pojkarna (M= 5,48 respektive M= 4,51). Ungdomarna ansåg i hög 
grad att deras familjer gav dem trygghet (M= 6,25) och att det i framtiden var en självklarhet 
att skaffa familj (M= 5,51). De upplevde inte att de hade konflikter med sina föräldrar särskilt 
ofta (M= 3,42) och ansåg att de var nöjda med relationen till sina föräldrar (M= 5,81). 
Pojkarna angav i något större omfattning än flickorna att de var nöjda med relationen till sina 
föräldrar (M= 5,89 respektive M= 5,65).  
 
Tabell 3. Familj 2006 (Skala 1-7) 

Hur stämmer dessa påståenden in på dig? (M) Kvinnor 
(n=31) 

Män 
(n=57) 

Totalt 
(n=88) 

    
Mina föräldrar ger mig tillräckligt mycket frihet 6, 16* 5,46 5,70 
Jag måste ta lika mycket ansvar som en vuxen 5, 48** 4,51 4,85 
Min familj ger mig trygghet 6,39 6,18 6,25 
Att skaffa familj i framtiden är en självklarhet  5,52 5,51 5,51 
Jag och mina föräldrar har ofta konflikter 3,35 3,46 3,42 
Jag är nöjd med relationen till mina föräldrar 5,65 5,89 5,81 

*  p<0, 05 
**  p<0,01 
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls från påståendena ”mina föräldrar ger mig 
tillräckligt mycket frihet” och ”jag måste ta lika mycket ansvar som en vuxen” (t(df= 86)= 
2,329, p<.05 respektive t(df= 86)= 3,145, p<.01). Flickorna ansåg sig vara mer nöjda än 
pojkarna med den frihet de fick av sina föräldrar men tyckte sig också tvungna att ta mer 
ansvar jämfört med pojkarna (Tabell 3). 
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6.2.4 Samhälle och politik  
Femtiotre av åttioåtta respondenter svarade på frågan angående vilka samhällsfrågor de ansåg 
var viktigast idag. Kategorin vård och omsorg var den bredaste kategorin och innefattade vård 
och omsorg, låga löner inom vårdyrket, långtidssjukskrivningar samt dålig äldreomsorg.  
 
Tabell 4 visar att ungdomarna främst ansåg att arbetslöshet (45,3 %), invandringspolitik/ 
främlingsfientlighet (28,3 %) och miljöproblem (24,5 %) var viktiga samhällsproblem. En 
större andel av flickorna än av pojkarna angav invandringspolitik som en av de viktigaste 
samhällsfrågorna (37 % respektive 19,2 %). Detsamma gällde jämställdhet (37 % respektive 
3.8 %), vård/omsorg (25,9 % respektive 7,7 %) och skola/utbildning (18,5 % respektive 3,8 
%). Pojkarna angav till större andel än flickorna att miljöproblem (26,9 % respektive 22,2 %), 
försvaret (7,7 % respektive 0 %) samt höga skatter (19,2 % respektive 7,4 %). var en viktiga 
samhällsfrågor. 
 
Både flickorna och pojkarna angav att de upplevde att deras möjlighet att föra fram sina 
åsikter till dem som bestämmer i samhället var förhållandevis liten (M= 3,48 respektive M= 
3,16). De motiverade sina svar med misstro gentemot politikernas förmåga att lyssna på 
ungdomar och ta dem på allvar. Många upplevde att de skulle kunna föra fram sina åsikter om 
de skulle engagera sig, men eftersom de inte trodde att de skulle tas på allvar krävde det för 
mycket tid och engagemang. Andra menade att ansträngningen skulle vara helt meningslös 
eftersom ingen skulle lyssna eller ta deras åsikter i beaktning ändå. Ungdomarna upplevde att 
”det sägs” att unga ska kunna påverka samhället men när det väl kommer till kritan så kör 
ändå politikerna ”sitt eget race”. En annan åsikt som framkom var att ungdomarna fann att de 
politiska ungdomsförbunden var dåliga på att informera om sin verksamhet. Många 
motiverade sitt svar med att de inte visste hur de skulle göra för att föra fram sina åsikter. I 
utrymmet för övriga reflektioner skrevs följande citat:  
 

”Jag tycker att politiker ska engagera sig i ungdomarna, inte ungdomarna i 
politiken.” (Pojke). 

 
Tabell 4. Samhälle och politik 2006 

Vilka samhällsfrågor är viktigast idag?  
 

Kvinnor 
(n=31) 

Män 
(n=57) 

Totalt 
(n=88) 

 Antal % Antal % Antal % 
         Arbetslöshet/ungas arbetslöshet 12 44,4 12 46,2 24 45,3 
         Invandringspolitik/främlingsfientlighet 10 37,0 5 19,2 15 28,3 
         Försvaret 0 0 2 7,7 2 3,8 
         Ökning av droger/för liten insats mot droger 3 11,1 1 3,8 4 7,5 
         Vård och omsorg 7 25,9 2 7,7 9 17,0 
         Brist på politiskt engagemang bland folket 1 3,7 2 7,7 3 5,7 
         Jämställdhet 10** 37 1 3,8 11 20,8 
         Miljöproblem 6 22,2 7 26,9 13 24,5 
         Skola/utbildning 5 18,5 1 3,8 6 11,3 
         För höga skatter 2 7,4 5 19,2 7 13,2 
Jag har möjlighet att föra fram mina åsikter till dem 
som bestämmer i samhället (M) (Skala 1-7) 3,48 3,16 3,29 

* p<0, 05 
** p<0,01  
 
En signifikant skillnad mellan könen erhölls från samhällsfrågan Jämställdhet (χ2

(df= 1)= 8,872, 
p<.01) som större andel av flickorna än av pojkarna angav som en av de viktigaste 
samhällsfrågorna. 
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6.2.5 Arbete 
Tabell 5 visar att majoriteten av ungdomarna angav intressanta arbetsuppgifter (M= 6,24), bra 
lön (M= 5,86) och goda karriärmöjligheter (M= 5,58) som de viktigaste faktorerna för ett 
kommande arbete. Minst viktigt var att arbetet fanns på hemorten (M= 4,42). Pojkarna fann 
det aningen viktigare än flickorna att arbetet fanns på hemorten (M= 4,54 respektive M= 
4,19), bra lön (M= 6,04 respektive M= 5,55). Det omvända gällde vikten av att bidra med 
något som är viktigt för andra (M= 4,56 respektive M= 6,03) och möjligheter till personlig 
utveckling (M= 5,23 respektive M= 6,03). Flickorna angav i högre grad än pojkarna att 
ansvarfulla arbetsuppgifter var viktiga (M= 5,45 respektive M= 4,77).  
 
Tabell 5. Arbete (Skala 1-7) 

Hur viktiga är följande faktorer i ett arbete för att du ska vara 
intresserad av det? (M) 

Kvinnor 
(n=31) 

Män 
(n=57) 

Totalt 
(n=88) 

         Fast anställning 5,74 5,32 5,47 
         Att arbetet finns på hemorten 4,19 4,54 4,42 
         Att arbetet stämmer överens med min utbildning 4,94 4,74 4,81 
         Intressanta arbetsuppgifter 6,45 6,13 6,24 
         Ansvarsfulla arbetsuppgifter 5,45* 4,77 5,01 
         Goda möjligheter till personlig utveckling 6,03** 5,23 5,51 
         Goda karriärmöjligheter 5,77 5,47 5,58 
         Bra lön 5,55 6,04* 5,86 
         Att bidra med något som är viktigt för andra 6,03** 4,56 5,08 

*  p<0, 05 
**  p<0,01 
 
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls från ”ansvarsfulla arbetsuppgifter”, ”goda 
möjligheter till personlig utveckling”, ”att bidra med något som är viktigt för andra” och ”bra 
lön” (t(df= 86)= 2,443, p<.05, t(df= 86)= 2,989, p<.01, t(df= 86)= 4,518, p<.001 respektive t(df= 86)= -
2,006, p<.05 ). Flickorna ansåg i större omfattning än pojkarna att det var viktigt med 
ansvarfulla arbetsuppgifter, att det finns möjlighet till personlig utveckling och att kunna bidra 
med något som är viktigt för andra. Det omvända gällde för hur viktigt det var med bra lön. 
 
6.2.6 Hälsa 
Tabell 6 visar att ungdomarna var relativt nöjda med sin hälsa (M= 5,09) och ofta var på gott 
humör (M= 5,28). De upplevde inte att de hade koncentrationssvårigheter (M= 3,15) och 
kände sig heller inte ofta spända (M= 2,70), ledsna (M= 2,52), arga (M= 3,08) eller irriterade 
(M= 2,60). Flickorna tenderade att i något större omfattning än pojkarna ange att de ofta var 
på bra humör (M= 5,65 respektive M= 5,09). Flickorna tenderade däremot att ligga lägre än 
pojkarna angående hur nöjda de var med sina kroppar (M= 4,26 respektive M= 4,81), sitt 
utseende (M= 4,32 respektive M= 4,77) och om de hade bra självförtroende (M= 4,68 
respektive M= 5,02). Flickorna angav också att de instämmer i påståendet ”jag känner mig 
påverkad av medias skönhetsideal” i större omfattning än pojkarna (M= 4,10 respektive M= 
2,95).  
 
En signifikant skillnad mellan könen erhölls för påståendet ”jag känner mig påverkad av 
medias skönhetsideal” (t(df= 86)= 2,988, p<.01) vilket visade att flickorna i högre grad än 
pojkarna kände sig påverkade av medias skönhetsideal.  
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Tabell 6. Hälsa 2006 (Skala 1-7) 
Hur stämmer dessa påståenden in på dig? (M) Kvinnor 

(n=31) 
Män 

(n=57) 
Totalt 
(n=88) 

         Jag är nästan alltid på gott humör 5,65 5,09 5,28 
         Jag har ofta svårt att sitta still 3,68 3,40 3,50 
         Jag har svårt att koncentrera mig 3,00 3,23 3,15 
         Jag är ofta spänd och nervös 2,61 2,75 2,70 
         Jag känner mig ofta ledsen eller nere 2,65 2,46 2,52 
         Jag blir lätt arg 3,26 2,98 3,08 
         Jag är ofta sur och irriterad 2,65 2,58 2,60 
         Jag är nöjd med mitt utseende 4,32 4,77 4,61 
         Jag är nöjd med min kropp 4,26 4,81 4,61 
         Jag har bra självförtroende 4,68 5,02 4,90 
         Jag känner mig påverkad av medias skönhetsideal 4,10** 2,95 3,35 
         Jag är nöjd med min hälsa 5,16 5,05 5,09 

*  p<0, 05 
**  p<0,01 
 
 
6.2.7 Livskvalitet 
Viktigast i livet för både pojkarna och flickorna var vänner och näst viktigast var familj. 
Enligt pojkarna var studier minst viktigt och för flickorna var arbete minst viktigt. Kärlek kom 
för flickorna på tredje plats medan det för pojkarna kom på fjärde plats. 
 
Tabell 7 visar vidare att ungdomarna i relativt hög grad upplevde att de funnit sin identitet 
(M= 5,05). Både flickorna och pojkarna såg frihet i att flytta hemifrån även om flickorna 
instämde i större omfattning (M= 5,58 respektive M= 5,21) detsamma gällde friheten i ett 
körkort (M= 5,71 respektive M= 5,46). Överlag var respondenterna nöjda med det mesta, 
relationen till vänner (M= 5,69), nuvarande bostad (M= 5,82), utbildning (M= 5,82), fritid 
(M= 5,51) och orten de bor på (M= 5,22). Pojkarna var en aning mer nöjda än flickorna med 
orten de bor på (M= 5,39 respektive M= 4,90) och instämde i högre grad i påståendet ”man 
ska passa på att leva livet när man är ung” (M= 5,23 respektive M= 4,84) medan det omvända 
gällde påståendet ”jag känner att jag inte tas på allvar för att jag är ung” (M= 5,26 respektive 
M= 3,82). Flickorna angav också i högre grad än pojkarna att de kände sig kluvna mellan 
barndom och vuxenliv (M= 4,48 respektive M= 3,60). Påståendet ”jag är nöjd med livet i sin 
helhet just nu” angavs i lika stor omfattning av båda könen (M= 5, 42 respektive M= 5,39). 
Flickorna angav i mindre grad än pojkarna att de hade mycket fritid (M= 1,90 respektive M= 
3,05), trots att de var nöjda med sin fritid (M= 5,65). 
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls från påståendena ”jag känner mig kluven mellan 
barndom och vuxenliv” och ”jag känner att jag inte tas på allvar för att jag är ung” (t(df= 86)= 
2,393, p<.05 respektive t(df= 86)= 4,129, p<.001) där flickorna i högre grad kände sig kluvna 
och att de inte togs på allvar på grund av sin unga ålder. Vidare erhölls signifikanta skillnader 
mellan könen för ”jag är nöjd med min ekonomi”, ”jag är nöjd med det svenska samhället 
idag” och ”oftast har jag mycket fritid” (t(df= 85)= 2,512, p<.05, t(df= 84)= -2,570, p<.05 
respektive t(df= 85)= -3,113 p<.01). Pojkarna angav i högre grad att de var nöjda med sin 
ekonomi, det svenska samhället och att de hade mycket fritid.  
 
Majoriteten av ungdomarna såg positivt på framtiden, även om flickorna gjorde det i något 
större omfattning än pojkarna (M= 5,61 respektive M= 5,30) Femtiotre av de åttioåtta 
respondenterna motiverade sitt svar. Majoriteten av ungdomarna var positiva, en mindre del 
negativa och ett fåtal var neutrala. De respondenter som motiverade sitt svar på ett positivt 
sätt skrev om längtan efter framtiden. De såg fram emot framtida studier, arbete och familj. 
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De hade många drömmar och drevs framåt av en önskan att uppfylla dem. Många skrev om 
sina sociala relationer, de uppskattade sina goda vänner och sin familj, vilka gav dem stöd och 
uppmuntran inför framtiden. Många uttryckte också en avslappnad inställning till framtiden 
och menade att ”det löser sig”. Den del av respondenterna som motiverade sitt svar på ett 
negativt sätt ansåg att det mesta i livet såg mörkt ut, inga jobb, inga bostäder och ovisshet för 
vad de skulle göra i framtiden.  
 
Tabell 7. Livskvalitet 2006 (Skala 1-7) 

Hur stämmer dessa påståenden in på dig? (M) Kvinnor 
(n=31) 

Män 
(n=57) 

Totalt 
(n=88) 

         Jag känner mig kluven mellan barndom och vuxenliv 4,48* 3,60 3,91 
         Jag känner att jag inte tas på allvar för att jag är ung 5,26** 3,82 4,33 
         Jag har hittat min identitet och vet vem jag är 5,19 4,96 5,05 
         Man ska passa på att leva livet när man är ung  4,84 5,23 5,09 
         Körkort är frihet för mig 5,71 5,46 5,55 
         Att flytta hemifrån är frihet för mig 5,58 5,21 5,34 
         Oftast har jag mycket fritid  1,90 3,05** 2,64 
         Jag är nöjd med relationen till mina vänner 5,77 5,64 5,69 
         Jag är nöjd med min ekonomi 3,52 4,52* 4,16 
         Jag är nöjd med min nuvarande bostad 5,74 5,86 5,82 
         Jag är nöjd med min utbildning 5,29 5,86 5,82 
         Jag är nöjd med min fritid 5,65 5,43 5,51 
         Jag är nöjd med den ort jag bor på 4,90 5,39 5,22 
         Jag är nöjd med det svenska samhället idag 3,68 4,58* 4,26 
         Jag är nöjd med livet i sin helhet just nu 5,42 5,39 5,40 
Hur ser du på din egen framtid? 5,61 5,30 5,41 

*  p<0, 05 
**  p<0,01 
 
Tabell 8 visar att de största orosmomenten för ungdomarna var den egna ekonomin (30,7 %), 
miljön (28,4 %) och arbetslöshet (25 %). Andra faktorer som oroade många var den egna 
hälsan (21,6 %) och den internationella situationen, till exempel krig (21,6 %). Överlag 
tenderade flickorna att oroa sig mer än pojkarna. En större andel av flickorna än av pojkarna 
angav att de oroade sig för den internationella situationen (45,2 % respektive 8,8 %), för att 
bli gravid/ha gjort någon gravid (32,3 % respektive 5,3 %) och den egna ekonomin (51,6 % 
 
Tabell 8. Oro 2006 

Har du under den senaste tiden känt dig orolig för 
något av nedanstående?  

Kvinnor 
(n=31) 

Män 
(n=57) 

Totalt 
(n=88) 

 Antal % Antal % Antal % 
     Din egen hälsa 10 32,3 9 15,8 19 21,6 
     För att du ska bli arbetslös 9 29,0 13 22,8 22 25,0 
     För inbrott eller skadegörelse i bostaden 5 16,1 4 7,0 9 10,2 
     För den internationella situationen t ex krig 14 ** 45,2 5 8,8 19 21,6 
     För miljön 12 38,7 13 22,8 25 28,4 
     För din ekonomi 16 ** 51,6 11 19,3 27 30,7 
     För familjens ekonomi 4 12,9 4 7,0 8 9,1 
     För skilsmässa mellan dina föräldrar 1 3,2 3 5,3 4 4,5 
     För att bli smittad av HIV/Aids 3 9,7 1 1,8 4 4,5 
     För att bli smittad av annan könssjukdom 4 12,9 4 7,0 8 9,1 
     För att bli gravid/ha gjort någon gravid 10 ** 32,3 3 5,3 13 14,8 
     Annat 4 12,9 10 17,5 14 15,9 

*  p<0, 05 
**  p<0,01 
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respektive19, 3 %). En större andel av flickorna än av pojkarna oroade sig också för den egna 
hälsan (32,3 % respektive 15,8 %) medan det omvända gällde för skilsmässa mellan 
föräldrarna (3,2 % respektive 5,3 %) och annat (12,9 % respektive 17,5 %). På alternativet 
”annat” var oro för familjemedlemmars och vänners hälsa mest förekommande. Andra 
enstaka orosmoment var kärlek, prov/redovisningar samt problem inom hobby/idrott.  
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls för alternativen ”oro för den internationella 
situationen t ex krig”, ”oro den egna ekonomin” och ”oro för att ha blivit gravid/ha gjort 
någon gravid” (χ2

(df= 1)= 15,706, p<.001, χ2
(df= 1)= 9,859, p<.01 respektive χ2

(df= 1)= 11,622, 
p<.01). Flickorna oroade sig i högre grad än pojkarna för den internationella situationen, den 
egna ekonomin samt för att bli gravid.  
 
Tabell 9 visar att majoriteten av ungdomarna ansåg att en individ är vuxen när denne tar 
ansvar för sina egna beslut (59,3 %) och försörjer sig själv (39,5 %). Flickorna ansåg i högre 
grad än pojkarna att de blir vuxna när de hittat sin identitet (71,0 % respektive 14,5 %) och tar 
ansvar för sina egna beslut (77,4 % respektive 49,1 %). Pojkarna ansåg istället i högre grad än 
flickorna att de blir vuxna när de blir myndiga (41,8 % respektive 16,1 %), när de försörjer sig 
själva (41,8 % respektive 35,5 %) och när de flyttar hemifrån (40,0 % respektive 29,0 %). 
Ingen av flickorna ansåg att de blir vuxna när de gifter sig och när de får barn medan en liten 
andel av pojkarna gjorde det (5,5 % och 3,6 %).  
 
Tabell 9. Vuxen 2006 

När tycker du att man är vuxen? Kvinnor 
(n=31) 

Män 
(n=57) 

Totalt 
(n=88) 

 Antal % Antal % Antal % 
         När man blir myndig 5 16,1 23 * 41,8 28 32,6 
         När man flyttar hemifrån 9 29,0 22 40,0 31 36,0 
         När man bli sambo 1 3,2 3 5,6 4 4,7 
         När man gifter sig 0 0 3 5,5 3 3,5 
         När man får barn 0 0 2 3,6 2 2,3 
         När man vet vad man vill med sitt liv 11 35,5 13 23,6 24 27,9 
         När man försörjer sig själv 11 35,5 23 41,8 34 39,5 
         När man är klar med sin utbildning 1 3,2 5 9,1 6 7,0 
         När man hittat sin identitet 22** 71,0 8 14,5 30 34,9 
         När man tar ansvar för sina egna beslut 24 * 77,4 27 49,1 51 59,3 

* p<0, 05 
**  p<0,01 
 
 
Signifikanta skillnader erhölls mellan könen för ”när man blir myndig”, ”när man hittat sin 
identitet” och ”när man tar ansvar för sina egna beslut” (χ2

(df= 1)= 5,958, p<.05, χ2
(df= 1)= 

27,785, p<.001 respektive χ2
(df= 1)= 6,592, p<.05 ). Pojkarna ansåg i högre grad än flickorna att 

man är vuxen när man blir myndig medan det omvända gällde när man hittat sin identitet och 
när man tar ansvar för sina egna beslut.  
 
Tabell 10 visar vad ungdomarna ansåg var viktigast att ha åstadkommit vid 35-års ålder. 
Viktigast för hela gruppen var eget boende (M= 6,72), fast anställning (M= 5,86) och tillgång 
till bil (M= 5,83). Andra faktorer som ansågs viktiga var hög levnadsstandard (M= 5,68), 
mycket fritid (M= 5,52) och fast partner (M= 5,18). Minst viktigt att ha uppfyllt vid 35-års 
ålder var att ha arbete i eget företag (M= 3,28). Flickorna angav i högre grad än pojkarna att 
det var viktigt att ha rest och sett sig om i världen vid 35-års ålder (M= 6,13 respektive M= 
4,96). Detsamma gällde engagemang i samhället (M= 4,74 respektive M= 3,56) medan det 
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omvända gällde tillgång till skoter (M= 2,84 respektive M= 4,18) och tillgång till båt (M= 
2,77 respektive M= 3,47).  
 
Tabell 10. Framtid (Skala 1-7) 

Hur viktigt är det för dig att ha uppfyllt nedanstående när 
du är 35 år? (M) 
 

Kvinnor 
(n=31) 

Män 
 (n=57) 

Totalt 
(n=88) 

         Eget boende 6,87 6,63 6,72 
         Egna barn  4,81 4,61 4,68 
         Fast partner 5,16 5,20 5,18 
         Fast anställning 6,03 5,77 5,86 
         Arbete i eget företag 3,16 3,35 3,28 
         God ställning i samhället 4,81 4,71 4,75 
         Att ha rest och sett mig om i världen 6,13** 4,96 5,38 
         Mycket fritid 5,48 5,54 5,52 
         Hög levnadsstandard 5,48 5,79 5,68 
         Ett lugnt och stilla familjeliv 4,61 4,66 4,64 
         Engagemang i samhället 4,74** 3,56 3,98 
         Tillgång till bil 5,74 5,88 5,83 
         Tillgång till skoter 2,84 4,18** 3,70 
         Tillgång till båt 2,77 3,47 3,23 
*  p<0, 05 
** p<0,01 
 
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls för ”att ha rest och sett mig om i världen”, 
”engagemang i samhället” och ”tillgång till skoter” (t(df= 86)= 3,426, p<.01, t(df= 86)= 3,323, 
p<.01 och t(df= 85)= -2,793, p<.01). Flickorna ansåg i högre grad än pojkarna att det var viktigt 
att ha rest och med engagemang i samhället medan det omvända gällde för tillgång till skoter.  
 
6.2.8 Droger 2006 
Tabell 11 visar att majoriteten av ungdomarna drack alkohol 1-2 gånger per månad. Den visar 
vidare att flickorna tenderade att dricka alkohol oftare än pojkarna (1-2 gånger i månaden= 
53,3 % respektive 43,9 %, 5-6 gånger per år= 23,3 % respektive 8,8 %). En större andel av 
pojkarna än av flickorna svarade att de inte dricker alkohol alls (29,8 % respektive 16,7 %) 
men 3,5 % av pojkarna angav däremot att de drack alkohol en gång i veckan och 3,5 % av 
pojkarna angav två gånger i veckan eller oftare.  
 
Ett antal respondenter valde att inte svara på frågorna angående andra droger än alkohol (6 – 9 
st). Tabell 11 visar vidare att 3,7 % av respondenterna prövat hasch och 2,4 % hade prövat 
marijuana. Tretton procent (13,4 %) hade blivit erbjudna hasch och 7,3 % marijuana. Nästan 
sex procent (5,8 %) av pojkarna hade blivit erbjudna amfetamin och 3,8 % heroin som röks. 
Heroin som röks hade 1,9 % av pojkarna prövat. Detsamma gällde heroin som injiceras, 
morfin, kokain och ecstasy.  Kokain och morfin hade även 3,4 % av flickorna prövat. GHB 
hade 3,8 % av pojkarna prövat. En mindre andel av pojkarna hade blivit erbjudna heroin som 
injiceras, morfin, kokain, LSD, ecstasy och GHB (1,9 %, 3,8 %, 3,8 %, 5,8 %, 1,9 % 
respektive 1,9 %). Överlag hade pojkarna både prövat fler droger och blivit erbjudna fler 
droger än flickorna.  
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Tabell 11. Droger 2006 
 Kvinnor 

(n=31) 
Män 

(n=57) 
Totalt 
(n=88) 

 Antal % Antal % Antal % 
Hur ofta dricker du alkohol?        
          Jag dricker inte alkohol 5 16,7 17 29,8 22 25,3 
          1-2 gånger per år 2 6,7 6 10,5 8 9,2 
          5-6 gånger per år 7 23,3 5 8,8 12 13,8 
          1-2 gånger per månad 16 53,3 25 43,9 41 47,1 
          En gång i veckan 0 0 2 3,5 2 2,3 
          Två gånger i veckan eller oftare 0 0 2 3,5 2 2,3 
       
Har du någon gång prövat hasch?        
         Ja 1 3,4 2 3,8 3 3,7 
         Nej, men blivit erbjuden 5 17,2 6 11,3 11 13,4 
Har du någon gång prövat marijuana?        
         Ja 0 0 2 3,8 2 2,4 
         Nej, men blivit erbjuden 3 10,3 3 5,7 6 7,3 
Har du någon gång prövat amfetamin?        
         Ja 0 0 0 0 0 0 
          Nej, men blivit erbjuden 0 0 3 5,8 3 3,8 
Har du någon gång prövat heroin som röks?       
         Ja 0 0 1 1,9 1 1,2 
         Nej, men blivit erbjuden 0 0 2 3,8 2 2,5 
Har du någon gång prövat heroin som injiceras?        
         Ja 0 0 1 1,9 1 1,2 
         Nej, men blivit erbjuden 1 3,4 1 1,9 2 2,5 
Har du någon gång prövat morfin eller liknande?        
         Ja 1 3,4 1 1,9 2 2,5 
         Nej, men blivit erbjuden 0 0 2 3,8 2 2,5 
Har du någon gång prövat kokain?        
         Ja 1 3,4 1 1,9 2 2,5 
         Nej, men blivit erbjuden 0 0 2 3,8 2 2,5 
Har du någon gång prövat LSD?       
         Ja 0 0 0 0 0 0 
         Nej, men blivit erbjuden 0 0 3 5,8 3 3,7 
Har du någon gång prövat ecstasy?       
         Ja 0 0 1 1,9 1 1,3 
         Nej, men blivit erbjuden 0 0 1 1,9 1 1,3 
Har du någon gång prövat GHB?        
         Ja 0 0 2 3,8 2 2,5 
         Nej, men blivit erbjuden 0 0 1 1,9 1 1,3 
*  p<0, 05 
** p<0,01 
 

6.2.9 Korrelationer 

Tabell 1 i Bilaga 1 visar att det fanns en positiv korrelation mellan den upplevda tryggheten i 
familjen och tankar om att skaffa familj i framtiden vilket tyder på att de ungdomar som 
svarade att de kände sig trygga i sin familj också ville ha egen familj i framtiden. Tabell 2 i 
Bilaga 1 visar en negativ korrelation mellan hur ofta ungdomarna hade konflikter med sina 
föräldrar och hur nöjda de var med relationen till dem. De som hade få konflikter var också 
nöjda med relationen till sina föräldrar. Tabell 3 i Bilaga 1 visar att de som ansåg sig få 
mycket frihet från sina föräldrar samtidigt också var nöja med relationen till dem.  
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Tabell 4 i Bilaga 1 visar en positiv korrelation mellan hur viktigt det var med ett arbete som 
bidrar med något som är viktigt för andra och hur viktigt det var att engagera sig i samhället i 
framtiden. De som fann det viktigt att ett framtida yrke skulle bidra med något för andra 
tyckte samtidigt att det var viktigt att engagera sig i samhället vid 35 års ålder.  
 
Tabell 5 i Bilaga 1 visar att de som hade bra självförtroende också var nöjda med sin kropp. 
En negativ korrelation (Tabell 6, Bilaga 1) visar att de som kände sig påverkade av medias 
skönhetsideal inte kände sig särskilt nöjda med sitt utseende. Inte heller var de som kände sig 
påverkade av medias skönhetsideal nöjda med sin kropp (Tabell 7, Bilaga 1) eller kände att de 
hade bra självförtroende (Tabell 8, Bilaga 1). Tabell 9 i Bilaga 1 visar att de som ansåg sig ha 
bra självförtroende också var nöjda med sin hälsa. Tabell 10 i Bilaga 1 visar att de som ibland 
kände sig kluvna mellan barndom och vuxenliv också kände att de inte togs på allvar på grund 
av sin ålder. De som var nöjda med livet i sin helhet var också nöjda med orten de bodde på 
(Tabell 11, Bilaga 1) samt det svenska samhället idag (Tabell 12, Bilaga 1). De som svarade 
att de såg positivt på framtiden var också nöjda med livet i sin helhet (Tabell 13, Bilaga 1). 
 
6.3 Övriga reflektioner 
Tjugotvå av åttioåtta respondenter utnyttjade utrymmet för reflektioner. Här framkom återigen 
den kluvenhet som genomsyrade hela resultatet. Ungdomarna såg ljust på framtiden, hade en 
avslappnad inställning till livet och var överlag positiva men var samtidigt oroliga för den 
ovisshet som framtiden innebar.  

 
”Hoppas att allt bli som jag vill. Hitta kärleken, resa mycket, träffa många 
människor och att alla mår bra.” (Flicka).  
 
”Man vill så mycket men är rädd för att misslyckas. Det är så mycket krav på 
utseende, att man ska vara glad och duktig i skolan både från skolan och från en 
själv.” (Flicka). 

 
”Vem bryr sig vad som händer sen, man lever i nutiden inte framtiden.” (Pojke). 
 
”Det känns jobbigt att veta att de val man gör nu kan påverka en i framtiden. 
Ibland känner jag mig inte mogen för dessa beslut och är rädd att välja fel.” 
(Flicka). 
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7. DISKUSSION 
 

Ungdom är en social kategori med egna kulturella resurser. Kultur är, enligt Ahrne m.fl., 
(2003), det som gör världen meningsfull för en individ. Ungdomskultur innefattar, enligt 
Bjurström (1980), de normer och attityder som individer delar under ungdomsperioden. 
Ungdomarnas attityd till livet som ung och till framtiden kan påverka deras beteende (Ajzen 
& Fishbein, 1980) och därmed de val de gör och hur de mår. Ungdomar söker sig i hög grad 
till andra jämnåriga och umgås ofta i grupp. De flesta tillhör flera så kallade referensgrupper 
(Shibutani, 1955 refererad i Charon, 2001) och den viktigaste av dessa blir under 
ungdomsperioden kamratgruppen med vilken de delar perspektiv. Referensgruppen påverkar 
individen eftersom den sätter ramar för vad som är rätt och vad som är fel. Ungdomarna 
värderar kamratgruppens åsikter högt och färgas av den i både attityder och beteenden.  
 
7.1 Jämförelse mellan 1993 och 2006 
Syftet med denna undersökning var att göra en jämförelse mellan hur det var att vara ung i 
Piteå år 1993 och år 2006. Många likheter har påträffats mellan ungdomarnas sätt att se på 
livet som ung, men också vissa skillnader. 
 
7.1.1 Flytta och resa 
År 1993 drömde flickorna om att resa utomlands och arbeta med biståndsarbete för att 
förbättra världen och hjälpa andra människor. År 2006 ville nästan hälften av flickorna resa 
utomlands under 6 månader av samma anledning. Pojkarna visade inget större intresse för att 
resa 1993 och även om cirka hälften av pojkarna 2006 ville åka utomlands var det inte av 
samma skäl som flickorna. Viljan att hjälpa andra människor som flickorna visade verkar 
hålla i sig över tid. Är flickor mer hjälpsamma än pojkar? Studier av Shigetomi, Hartmann, & 
Gelfand, (1981) refererade i Beal (1994) visade att flickornas rykte om att vara hjälpsamma är 
mer omfattande än deras verkliga förmåga. I denna undersökning i Piteå visade flickorna en 
vilja att hjälpa andra människor men om den attityden leder till ett faktiskt beteende kan 
denna undersökning inte ge ett svar på. Är denna världsförbättrariver ett verkligt tecken på 
omtanke eller ett undermedvetet sätt att leva upp till det rykte den kvinnliga könsrollen 
innefattar?  
 
7.1.2 Utbildning 
Hälften av ungdomarna 2006 ville flytta från hemorten inom 5 år, främst för att studera vidare 
efter gymnasiet. Ungdomarna 1993 skrev inte mycket om att flytta, däremot verkade det som 
att fler pojkar än flickor planerade att studera vidare vid högskola/universitet. Att få bra betyg 
var 1993 mycket viktigt både för flickorna och för pojkarna. Enkätundersökningen 2006 
visade att pojkarna inte fann det lika viktigt som flickorna med bra betyg samt att pojkarna 
inte värderade studier som särskilt viktigt i livet. Inte heller planerade en lika stor andel av 
pojkarna att läsa vidare vid högskola/universitet som av flickorna. Över 90 % av flickorna 
planerade högskole-/universitetsexamen som högsta utbildning. Kan det vara så att pojkarnas 
intresse för skola och betyg har svalnat de senaste åren? Skolverkets rapport (2006) visade att 
flickor idag både i grundskolan och gymnasiet får bättre resultat än pojkar och att det delvis 
beror på attityden till skola och betyg. Skolverkets rapport (2006) visade också att allt fler 
kvinnor läser vid Sveriges högskolor/universitet. Denna undersökning stödjer Skolverkets 
rapport då den visar att intresset för vidare studier har ökat bland flickor under de senaste 13 
åren samt att det finns en risk att pojkarna inte längre anser att bra betyg är lika viktigt.  
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7.1.3 Familj 
Trygghet var det som ungdomarna uppskattade hos familjen både 1993 och 2006. Tryggheten 
gav dem en fast punkt utifrån vilken de kunde pröva sina vingar som unga vuxna. Enkäten 
2006 visade att ungdomarna var nöjda med relationen till sina föräldrar och att de inte hade 
konflikter särskilt ofta. Även 1993 var ungdomarna nöjda med relationen till sina föräldrar, 
men den kunde ändå ibland upplevas som splittrad och konfliktfylld. Konflikten mellan 
barndomens frihet och vuxenlivets ansvar hade en central plats hos ungdomarna både 2006 
och för 13 år sedan. Ausubels (1954) refererad i Evenshaug & Hallen (1992) 
desatellitiseringsprocess beskriver den perioden i livet då den unge individen bryter sig loss 
från föräldrarna och söker sig till andra människor, t ex vänner och flick-/pojkvänner. Genom 
frigörelsen från föräldrarna ökar det egna ansvaret för den unge och föräldrarnas plats blir inte 
lika central. Att ibland behandlas som vuxen och ibland som barn upplevdes som frustrerande 
av många ungdomar 1993, men också att själv känna sig kluven mellan barndom och vuxenliv 
upplevdes som förvirrande främst för flickorna. Samma tendens syntes 2006 då flickorna i 
högre grad än pojkarna kände sig kluvna mellan barndom och vuxenliv samt att de upplevde 
att de inte togs på allvar för att de var unga. Kluvenheten mellan olika roller är enligt Erikson 
(1968) en naturlig del av ungdomsperioden, då barndomsrollerna förkastas och nya måste 
hittas som passar in i det kommande vuxenlivet. Erikson (1968) menar också att tidsförvirring 
är en naturlig del av ungdomsperioden då den unge kan känna sig ur takt med tiden, ibland 
känner han/hon sig som ett barn och ibland som en vuxen vilket kan skapa frustration. En 
intressant fråga är varför flickorna upplevde sig som mer kluvna mellan barndom och 
vuxenliv än pojkarna. 
 
7.1.4 Samhälle och politik 
Samhällsfrågor som ansågs viktiga 1993 var arbetslöshet, främlingsfientlighet och miljön. 
Dessa upplevdes även 2006 som viktiga, med ett tillägg från flickorna, nämligen jämställdhet. 
Det är ett positivt tecken att jämställdhetsfrågan blivit mer central och kanske mer självklar 
för flickor idag, ett negativt tecken är att den inte verkar ha blivit det för pojkarna. 
Oroväckande är också ungdomarnas generella ointresse för politik. Flickorna var relativt 
ointresserade redan 1993 men då visade pojkarna intresse både för politik i Sverige och i 
Europa, även om de kände viss misstro till politikerna. I enkäterna 2006 verkade många ha 
gett upp helt och hållet när det gällde politik. Både pojkarna och flickorna kände att de hade 
liten möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämde i samhället och de kände att de 
inte togs på allvar av politikerna. Erikson (1968) menade att ungdomar har ett behov av något 
att tro på under ungdomsperioden som en del i utformandet av en stabil identitet. Men rädslan 
i att tro på något för lättvindligt och då kanske göra bort sig är så stark att behovet ibland 
uttrycks i misstro. Misstron kan riktas mot dem som har ledande positioner, t ex politiker. 
Misstro till politikerna fanns 1993 och finns även nu 2006 hos ungdomarna. Kanske beror den 
inte endast på politiken utan också delvis på att politiker är en lättillgänglig och accepterad 
grupp i samhället att rikta misstro mot.  
 
7.1.5 Arbete 
Enligt Erikson (1968) är drömmande om olika framtida yrkesroller viktigt för att skapa en 
enhetlig identitet. Han menade också att det under ungdomsperioden finns risk för 
arbetsförlamning hos ungdomar. I denna undersökning syntes dock inga tecken på 
arbetsförlamning men dock dess antites, lärlingskapet, då ungdomarna såg fram emot det 
kommande arbetslivet. Att få ett arbete i framtiden var en av de saker som var viktigast för 
ungdomarna 1993. Oron för arbetslöshet gjorde att kraven på ett framtida jobb inte var så 
höga. De flesta ville ha ett jobb de trivdes med helt enkelt. Flickorna ville helst arbeta med 
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människor, medan pojkarna värdesatte intressanta arbetsuppgifter och en bra lön. Arbetslöshet 
oroade även ungdomarna 2006 och intressanta arbetsuppgifter ansågs som allra viktigast i ett 
arbete. Stora skillnader mellan könen erhölls med avseende på hur viktigt det var att ett 
framtida jobb bidrog med något som var viktigt för andra. Det ansåg flickorna vara mycket 
viktigare än pojkarna. Även här visade flickorna en vilja att hjälpa andra, vilket återigen 
väcker frågan om flickor är mer altruistiska än pojkar. En stor del av ungdomarna 2006 
planerade att läsa vidare vid högskola/universitet men få planerade att satsa på ett arbete inför 
framtiden direkt efter gymnasiet, medan många ungdomar 1993 väntade sig att få arbete 
direkt efter gymnasiet.  
 
7.1.6 Hälsa 
Kroppsideal och skönhetsideal var något som oroade ungdomarna mest angående hälsa 1993. 
Främst flickorna skrev mycket angående idealens betydelse för självförtroendet och risken för 
anorexi. Flickorna kunde inte låta bli att påverkas av medias skönhetsideal vilket ledde till 
missnöje med den egna kroppen och dåligt självförtroende. År 2006 var flickorna också i 
högre grad än pojkarna påverkade av medias skönhetsideal och det visade sig att de som var 
påverkade av medias ideal också var mindre nöjda med sig själva och sina kroppar.  Snyder & 
DeBonos (1985) refererade i Brehm (2002) undersökningar visade att de som var mer 
medvetna om sociala krav och mer mån om att ändra sitt beteende därefter också lättare 
ändrade sin attityd. Erikson (1968) menade att ungdomar under ungdomsperioden ofta har en 
väldigt hög självmedvetenhet vilket skapar förvirring och frustration mellan hur denne ser på 
sig själv och hur andra ser på honom/henne. Denna självmedvetenhet gör dem känsliga för 
vad andra tycker. Ungdomar som grupp har möjligtvis en benägenhet att lättare ändra attityd 
än andra grupper i samhället och är därmed mer lättpåverkade av medias socialt önskvärda 
bilder och ideal. De blir då en lönande målgrupp att rikta reklam mot. Men varför känner sig 
flickorna mer påverkade av medias skönhetsideal än pojkarna? Kan det vara så att reklam 
riktar sig mer mot unga flickor än mot unga pojkar? Ungdomars attityd till sina kroppar 
påverkas av medias skönhetsideal och 1993 oroade sig flickorna för hur det skulle leda till 
bantning och anorexi. Enligt Ajzen & Fishbeins (1980) attitydteori skulle sådana attityder 
kunna leda till ett beteende. Om ungdomarnas attityd mot den egna kroppen blir negativ av 
medias påverkan, samtidigt som de ser att andra unga bantar och känner att de också har 
förmåga att utföra det beteendet så kan det leda till en intention och sedan till ett faktiskt 
beteende. Det är ett allvarligt problem att unga flickor känner sig så påverkade av medias 
påtryckningar och att det påverkar deras självförtroende och möjligtvis också beteende. Redan 
för 13 år sedan upplevde flickorna dessa tendenser och samma, om inte ökande, tendenser 
finns än idag. Något måste göras för att förbättra flickornas situation och förändra deras 
attityder till media och sig själva.  
 
7.1.7 Livskvalitet 
Ungdomsperioden är enligt Erikson (1968) fylld av konflikter i sökandet efter en enhetlig 
identitet. För att innan vuxenlivet finna sin identitet och undvika en känsla av splittring 
inombords måste individen genomgå olika stadier av identitetsförvirring. Den största delen av 
förvirringen handlar om kluvenheten mellan barndom och vuxenliv. Från den teorin kan 
tydliga paralleller dras till denna undersökning då tydliga likheter syns mellan 1993 och 2006. 
Flickorna upplevde 1993 en stor splittring mellan barndom och vuxenliv vilket gjorde det 
svårt att finna sin identitet. De visste inte vilka roller de skulle leva upp till och sökte sig till 
kamratgruppen för stöd. Pojkarna 1993 berättade inte lika utförligt om sitt identitetssökande 
och/eller om splittringen mellan barn och vuxenliv som flickorna, men de sökte sig också till 
olika grupper som exempelvis musikgrupper, idrottsgrupper, kamratgrupper, osv. som gav 
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dem identitet och trygghet. År 2006 upplevde flickorna att de kände sig kluvna mellan 
barndom och vuxenliv, trots att de kände att de funnit sin identitet. Pojkarna kände att de 
funnit sin identitet i rätt så hög grad och upplevde sig inte splittrade mellan barndom och 
vuxenliv. Både flickorna och pojkarna 2006 värderade vänner som det viktigaste i livet och 
även 1993 beskrevs vännerna som något av det viktigaste i livet trots att främst flickorna 
upplevde att grupptrycket ibland var pressande och konformiteten i gruppen var ett sätt att bli 
accepterad. Att söka sig till kamratgruppen under ungdomsperioden har många olika 
funktioner. Zarbatany (1990) refererad i Evenshaug & Hallen (1992) menade att det är i 
kamratgruppen som ungdomarna tränar på sitt sociala spel och formar sina attityder och 
Adamson m.fl. (1999) ansåg att det även är där individen lär sig balansera mellan sina egna 
och andras behov. Grupptrycket utgör en tydlig vågskål mellan gruppens behov och 
individens egna, och eftersom gruppen erbjuder trygghet kan det vara svårt att stå utanför för 
den som ung. Enligt Erikson (1968) behöver den unge grupptryggheten främst på grund av 
den höga självmedvetenheten som finns hos individen under ungdomsperioden. 
Självmedvetenhet gör individen osäker i sökandet efter sin identitet. Många krav ställs på 
denne, från sig själv, från föräldrar, från media, osv. Kamratgruppen blir en trygg plats att 
gömma sig undan sökandet efter identifikationsroller. Genom att utesluta olikheter inom 
gruppen skyddar ungdomarna sig själva mot rollsplittring, men det kan också leda till ett 
grupptryck som för en ung individ kan vara svårt att stå emot.  
 
Ungdomarna var nöjda med det mesta i livet enligt enkäten 2006. Ett undantag syntes i 
flickornas svar på hur nöjda de var med det svenska samhället idag som var lägre jämfört med 
pojkarnas, men trots det såg de positivt på sin egen framtid. Även 1993 var ungdomarna 
positiva och såg ljust på framtiden. Adamson m.fl. (1999) menade i sin undersökning att den 
egna framtiden var den viktigaste existentiella frågan för ungdomar. Det finns definitivt stöd 
för det påståendet i denna undersökning då ungdomarnas ljusa syn på den egna framtiden 
präglar hela resultatet. 
 
Vissa orosmoment hos ungdomarna fanns dock 1993 och dessa fanns även kvar 2006. 
Arbetslöshet och miljöförstöring är två faktorer som oroar ungdomarna idag lika mycket som 
för 13 år sedan. Självmord bland ungdomar, droger och svält/fattigdom i u-länder var faktorer 
som oroade ungdomarna 1993 men däremot inte 2006. Däremot oroade sig ungdomarna, 
främst flickorna, 2006 för den internationella situationen t ex krig, den egna ekonomin och 
den egna samt andras hälsa. Flickorna oroade sig överlag mer än pojkarna både 1993 och 
2006, vilket är något som samhället bör iaktta med vaksamhet. Vad är flickornas oro tecken 
på? 
 
Att bli vuxen var ett centralt ämne både 1993 och 2006. Enkäten 2006 visade att ungdomarna 
ansåg att viktigast var att ha eget boende, fast anställning och tillgång till bil vid 35-års ålder. 
Även hög levnadsstandard, mycket fritid och fast partner ansågs viktigt. Även 1993 drömde 
majoriteten av ungdomarna om ett bra jobb, villa och familj. Det som skiljer sig mellan åren 
är att det 1993 verkade viktigare att ha fått barn. Både pojkarna och flickorna inkluderade 
barn i framtidsdrömmarna medan det inte var lika viktigt för ungdomarna 2006. Inte heller 
kom ”ett lugnt och stilla familjeliv” särskilt högt på listan för vad som var viktigt vid 35-års 
ålder för ungdomarna 2006. Pojkarna ansåg både 1993 och 2006 att de blev vuxna när de blev 
myndiga. Formella åldersgränser drog för dem gränsen mellan barndom och vuxenliv medan 
att bli vuxen för flickorna handlade om att finna sin identitet och ta ansvar för sina egna 
beslut. 
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Oscarsson (2000) menade att faktorerna en ren värld, landets säkerhet och en värld i fred har 
blivit mindre viktiga för svenska ungdomar och faktorer som jämlikhet, självförverkligande, 
ett behagligt liv och ett liv fullt av njutning blivit viktigare. Denna studie visar dock att miljön 
och den internationella situationen är faktorer som ansågs viktiga av ungdomarna både 1993 
och även 2006. Jämställdhet, hög levnadsstandard och möjlighet till personlig utveckling är 
däremot faktorer som värderats högt även i denna studie vilket stöder Oscarssons (2000) teori.  
 
7.1.8 Droger 
Lalander (2002) menade att ungdomar söker sig till sammankomster där alkohol och andra 
droger används för att det ger en känsla av gemenskap, på grund av sökandet efter den egna 
identiteten, paus från prestationer och längtan efter äventyr. Andra droger än alkohol nämndes 
inte mycket överhuvudtaget i uppsatserna 1993. Enkäten 2006 däremot visade att en del 
prövat andra droger än alkohol och att ett flertal blivit erbjudna droger. När det gäller alkohol 
verkar inga större förändringar ha skett över tid förutom en misstanke om att det 1993 var 
pojkarna som drack alkohol oftare än flickorna medan det idag är tvärtom. Både 1993 och 
2006 var det många som inte drack alkohol alls, en del drack någon gång per månad och en 
minoritet drack oftare. År 1993 skrev ungdomarna om alkohol i samband med 
kamratgruppen. Att dricka alkohol var en social aktivitet som gjorde att de hade roligare och 
blev modigare än när de var nyktra.  
 
7.2 Slutdiskussion 
En av frågeställningarna i denna undersökning var hur ungdomarna i Piteå mår idag. 
Resultaten visade att ungdomarna mår bra. De är nöjda med det mesta i sin tillvaro och mår 
också bra hälsomässigt. Ett missnöje fanns dock till det svenska samhället idag samt att 
många kände att de hade väldigt små möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som 
bestämmer i samhället. Men ungdomarna såg positivt på framtiden samt hade många planer 
och drömmar. Ett oroväckande tecken var att flickorna kände sig påverkade av medias 
skönhetsideal och att de som gjorde det också var mer missnöjda med sig själva. Ett annat 
alarmerande tecken som framkom var flickornas oro. Flickorna tenderade att oroa sig mer och 
över fler saker än pojkarna.  
 
Många likheter fanns mellan åren 1993 och 2006. Ungdomarna var 1993 lika kluvna mellan 
barndom och vuxenliv som 2006 och de försökte finna sina roller i samhället. Ungdomarna 
var då som nu nöjda med sin familj och relationen till sina föräldrar, mådde fysiskt bra och 
såg positivt på framtiden. En annan likhet mellan 1993 och 2006 var att flickorna både då och 
nu drömde om att resa utomlands, arbeta med biståndsarbete och ville engagera sig i 
samhället i framtiden. Flickorna bekymrade sig också redan 1993 över medias skönhetsideal, 
dess påverkan på unga flickor och dem själva, vilket stämmer väl överens med flickornas 
uppfattning i dag 2006. Oro för arbetslöshet och miljö var faktorer som heller inte förändrats 
under åren.  
 
Ett antal faktorer har förändrats under åren. Pojkarnas intresse för bra betyg i skolan verkar ha 
minskat sedan 1993 och studier värderades inte högt av dem 2006. Risken finns att pojkarnas 
intresse för skola och vidare studier har svalnat de senaste 13 åren. När det gällde vilka 
samhällsfrågor som ungdomarna uppfattade som viktiga har en fråga tillkommit för flickorna 
idag 2006: jämställdhet. Ointresset för politik verkar dock ha ökat de senaste åren och många 
upplevde idag att deras åsikter inte skulle tas på allvar av politikerna om de engagerade sig 
politiskt. 
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Många skillnader mellan pojkar och flickor har upptäckts i denna undersökning. Flickorna 
oroade sig mer än pojkarna, de drömde mer om att resa, de ville arbeta med volontärarbete 
och ha ett framtida arbete där de kan bidra med något som är viktigt för andra människor. 
Pojkarna oroade sig mer för arbetslöshet och höga skatter än flickorna, de ville ha ett framtida 
arbete med bra lön och var mer nöjda med dagens samhälle. Vad dessa skillnader beror på kan 
ej avgöras utifrån denna undersökning.  
 
7.3 Kritik/diskussion mot det egna arbetet  
 
Reliabilitet 
Reliabiliteten fastställer en undersöknings stabilitet och säkerhet oavsett vad den mäter. En 
konsistens bör finnas vid eventuell upprepning av undersökningen (McQueen & Knussen, 
2006). Enkäten/mätinstrumentet är ett reliabilitetsproblem eftersom den delvis har utformats 
av författaren. Att enkäten i grunden utformats utifrån Ungdomsstyrelsens attitydenkät (2003) 
höjer dock reliabiliteten. Enkäten har utformats noggrant med avseende på att endast använda 
entydiga frågor för att minska risken för feltolkning av respondenterna. För att minska risken 
för missuppfattningar ytterligare ställdes frågorna en i taget och författaren försökte undvika 
ledande, värderande eller hypotetiska frågor.  Flera mindre pilotstudier utfördes för att öka 
enkätens mätsäkerhet innan den delades ut till respondenterna.  
 
Ett annat problem när det gäller reliabilitet är respondenterna, ett visst reliabilitetsproblem 
uppkommer alltid när människor undersöks. Om studien ska upprepas kommer det att ske 
med andra respondenter vilket kommer att skapa skillnader. Eftersom detta är en mätning av 
hur ungdomars liv ser ut just nu, 2006, så kommer aldrig exakt samma svar att kunna erhållas 
eftersom samhället, människor och attityder ständigt förändras.  
 
Validitet 
Validiteten är ett uttryck för i vilken grad en undersökning mäter det den är utsedd att mäta 
(McQueen & Knussen, 2006). 
 
Begreppsvaliditet  
I denna undersökning mäts attityden hos ungdomar. Begreppet attityd är abstrakt och kan 
tolkas på många olika sätt. Därför definierades begreppet tillsammans med andra abstrakta 
huvudbegrepp i uppsatsen. Definitionerna överensstämmer med det teoretiska ramverket. Men 
frågetecken angående begreppsvaliditeten finns ändå när det gäller attityd, går det ens att mäta 
en människas attityd?  
 
I mätningen och datainsamlingen var begreppsvaliditeten viktig eftersom det var av vikt att 
förmedla rätt definition av begreppen till respondenterna. Om feltolkning av begreppen var 
möjlig skulle det vara svårt att koppla data till teori. Därför utformades enkätfrågorna med ett 
enkelt språk för att minska risken för olika tolkningar av begreppen, men olika människor kan 
alltid uppfatta saker olika vilket gör att det finns en risk för att feltolkningar har gjorts. 
 
Intern validitet 
Full intern validitet finns inom undersökningsgruppen om alla ovidkommande variabler under 
undersökningen stabiliserats, kontrollerats och/eller eliminerats. Det är viktigt att 
respondenterna inte får för mycket information innan undersökningen eftersom de då kan bli 
påverkade i sina svar. Det leder till att mätningen inte mäter det som är meningen, 
respondenternas egna och ofärgade attityder. I denna undersökning fick respondenterna 
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information angående studiens syfte; att en jämförelse mellan hur ungdomar mår och ser på 
framtiden 2006 jämfört med 1993 skulle göras, men annars så lite information som möjligt för 
att undvika att de skulle bli vilseledda av eventuella hypoteser hos författaren.  
 
Ett annat hot mot den interna validiteten är att respondenter har en benägenhet att ge socialt 
önskvärda svar i enkäter samt undvika ytterligheter, vilket måste tas i beaktning i den kritiska 
granskningen. Inte heller går det att garantera att respondenterna varit ärliga i sina svar. 
Mätsituationerna försökte hållas så lika som möjligt för att öka den inre validiteten genom att 
konstanthålla och/eller eliminera störande variabler. Respondenterna i de olika klasserna fick 
samma information angående undersökningen av samma person, författaren, och fick fylla i 
exakt likadana enkäter. Mätningarna skedde dock inte samma dag, inte under samma tid på 
dagen och inte under samma lektioner vilket kan ha påverkat svaren i undersökningen.  
 
Extern validitet  
Extern validitet handlar om att studien ska kunna generaliseras till andra liknande situationer 
och populationer. Hot mot den externa validiteten i denna undersökning innefattar 
respondenterna och mätsituationen.   
 
Rätt målgrupp för undersökningen är nödvändig för att resultatet ska kunna generaliseras. 
Denna studies syfte var att undersöka ungdomars syn på livet som ung och på framtiden. 
Målgruppen var ungdomar och respondenterna bestod av första års gymnasieelever (16-17 
år). De var representativa för populationen ungdomar i denna ålder men kan också bara 
generaliseras till den populationen.  
 
Urvalet är gjort med så kallad purposive sampling, det vill säga att de personer som var 
lämpliga för studien valdes ut av författaren. Detta tillvägagångssätt valdes för att en 
jämförelse skulle göras mellan år 1993 och år 2006. Det var därför viktigt att målgruppen för 
enkätstudien 2006 var jämförbar med den målgrupp som skrev 
uppsatserna/bakgrundsmaterialet år 1993. Det idealiska är om urvalet är obundet och 
slumpmässigt, om så inte är fallet som i denna studie, skapas ett hot mot den externa 
validiteten som bör tas i beaktande vid den kritiska granskningen. 
 
Denna undersökning kan inte generaliseras till alla ungdomar i Sverige. Både för att den 
endast genomförts på en skola i Norrbotten, ungdomars situation ser olika ut på olika platser i 
Sverige, och för att ungdomars liv och kultur hela tiden förändras. Det är därför svårt att 
generalisera resultaten över tid och till andra miljöer.  
 
Etiska överväganden 
Författaren har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2006) fyra etiska krav gällande forskning: 
 

• Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings- 
uppgiftens syfte.  

• Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
• Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem. 

• Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- 
ändamål. 
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Alla respondenter fick information angående studiens syfte vid enkäternas utdelning. 
Informationen gavs verbalt av författaren som var närvarande samt skriftligt på enkätens 
försättsblad. På samma sätt fick respondenterna information om att medverkan i 
undersökningen var helt frivillig. Enkäterna var anonyma och har behandlats konfidentiellt av 
författaren, ingen obehörig har haft möjlighet att ta del av dem. Informationen som kommit ur 
denna studie har endast och kommer endast att användas för detta arbete.  
 
Övriga tankar angående kritisk granskning 
En viktig faktor att ta hänsyn till i denna uppsats är att kvantitativa data har jämförts med 
kvalitativa data. Den enkätstudie som gjordes 2006 saknar den bredd och det djup som 
uppsatserna från 1993 hade samtidigt som de uppsatserna saknar den precision och exakthet 
som enkäterna hade. Detta kan leda till viss problematik vid jämförelsens validitet, men ger 
också en bredd till resultaten som annars inte vore möjlig. Vid kvalitativa studier finns risk för 
forskarens inflytande vid tolkning av data. I detta fall är uppsatserna från 1993 sammanfattade 
av en lärare på Strömbackaskolan och sedan också summerade av författaren. Detta kan ha 
lett till feltolkningar och/eller att information försvunnit under processen. Detta bör tas i 
beaktande vid den kritiska granskningen.  
 
 
7.4 Fortsatt/ framtida forskning 
Denna undersökning har väckt många intressanta frågeställningar som kan vara av värde att 
vidare undersöka: 
 

• Vad beror de funna könsskillnaderna på? 
• Hur ser ungdomars situation ut på andra platser i Sverige? 
• Är flickor verkligen mer hjälpsamma än pojkar? 
• Vad beror ungdomarnas politiska ointresse på? 
• Hur kan man förhindra flickornas negativa upplevelse av medias skönhetsideal? 
• Har pojkarnas attityd till skola, betyg och vidare studier verkligen försämrats? 
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BILAGA 1 
 
Tabell 1 

  
Min familj ger 
mig trygghet 

Att skaffa 
familj i 

framtiden är 
en 

självklarhet 
för mig 

Pearson Correlation 1 ,222(*)
Sig. (2-tailed)  ,039

Min familj ger mig 
trygghet 

N 87 87
Pearson Correlation ,222(*) 1
Sig. (2-tailed) ,039  

Att skaffa familj i 
framtiden är en 
självklarhet för mig 

N 87 88

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Tabell 2 

  

Jag och mina 
föräldrar har 

ofta konflikter 

Jag är nöjd 
med relationen 

till mina 
föräldrar 

Pearson Correlation 1 -,405(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

Jag och mina föräldrar 
har ofta konflikter 

N 88 88
Pearson Correlation -,405(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

Jag är nöjd med 
relationen till mina 
föräldrar 

N 88 88

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Tabell 3 

  

Mina föräldrar 
ger mig 

tillräckligt 
mycket frihet 

Jag är nöjd 
med relationen 

till mina 
föräldrar 

Pearson Correlation 1 ,539(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

Mina föräldrar ger mig 
tillräckligt mycket 
frihet N 88 88

Pearson Correlation ,539(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

Jag är nöjd med 
relationen till mina 
föräldrar 

N 88 88

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 4 

  

Hur viktigt är 
det att framtida 

arbete ger 
möjlighet att 
kunna bidra 

med något som 
är viktigt för 

andra? 

Hur viktigt är 
det för dig när 
du är 35 år att 
du engagerar 

dig i 
samhället? 

Pearson Correlation 1 ,564(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

Hur viktigt är det att 
framtida arbete ger 
möjlighet att kunna 
bidra med något som är 
viktigt för andra? N 88 88

Pearson Correlation ,564(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

Hur viktigt är det för 
dig när du är 35 år att 
du engagerar dig i 
samhället? N 88 88

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Tabell 5 

  

Jag har bra 
självförtroen

de 

Jag är nöjd 
med min 

kropp 
Pearson Correlation 1 ,750(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

Jag har bra 
självförtroende 

N 88 88
Pearson Correlation ,750(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

Jag är nöjd med 
min kropp 

N 88 88
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Tabell 6 

  

Jag är nöjd 
med mitt 
utseende 

Jag känner mig 
påverkad av 

medias 
skönhetsideal 

Pearson Correlation 1 -,306(**)
Sig. (2-tailed)  ,004

Jag är nöjd med mitt 
utseende 

N 88 88
Pearson Correlation -,306(**) 1
Sig. (2-tailed) ,004  

Jag känner mig påverkad 
av medias skönhetsideal 

N 88 88
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 7 

  

Jag känner mig 
påverkad av 

medias 
skönhetsideal 

Jag är nöjd 
med min 

kropp 
Pearson Correlation 1 -,311(**)
Sig. (2-tailed)  ,003

Jag känner mig påverkad 
av medias skönhetsideal 

N 88 88
Pearson Correlation -,311(**) 1
Sig. (2-tailed) ,003  

Jag är nöjd med min kropp 

N 88 88
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tabell 8  

  

Jag känner mig 
påverkad av 

medias 
skönhetsideal 

Jag har bra 
självförtroen

de 
Pearson Correlation 1 -,264(*)
Sig. (2-tailed)  ,013

Jag känner mig påverkad 
av medias skönhetsideal 

N 88 88
Pearson Correlation -,264(*) 1
Sig. (2-tailed) ,013   

Jag har bra självförtroende 

N 88 88
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Tabell 9 

  

Jag har bra 
självförtroen

de 

Jag är nöjd 
med min 

hälsa 
Pearson Correlation 1 ,296(**)
Sig. (2-tailed)  ,005

Jag har bra 
självförtroende 

N 88 88
Pearson Correlation ,296(**) 1
Sig. (2-tailed) ,005  

Jag är nöjd med 
min hälsa 

N 88 88
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tabell 10 

  

Jag känner mig 
ibland kluven 

mellan 
barndom och 

vuxenliv 

Jag känner 
ibland att jag 

inte tas på 
allvar för att 
jag är ung 

Pearson Correlation 1 ,392(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

Jag känner mig ibland 
kluven mellan barndom 
och vuxenliv N 88 88

Pearson Correlation ,392(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

Jag känner ibland att 
jag inte tas på allvar för 
att jag är ung 

N 88 88

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 44



Tabell 11 

  

Jag är nöjd 
med livet i sin 
helhet just nu 

Jag är nöjd 
med den ort 
jag bor på 

Pearson Correlation 1 ,557(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

Jag är nöjd med livet i 
sin helhet just nu 

N 87 87
Pearson Correlation ,557(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

Jag är nöjd med den 
ort jag bor på 

N 87 87
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tabell 12 

  

Jag är nöjd 
med livet i sin 
helhet just nu 

Jag är nöjd 
med det 
svenska 

samhället 
idag 

Pearson Correlation 1 ,423(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

Jag är nöjd med livet i 
sin helhet just nu 

N 87 86
Pearson Correlation ,423(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

Jag är nöjd med det 
svenska samhället idag 

N 86 86
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tabell 13 

  

Jag är nöjd 
med livet i sin 
helhet just nu 

Hur ser du på 
din egen 
framtid? 

Pearson Correlation 1 ,580(**)
Sig. (2-tailed)  ,000

Jag är nöjd med livet i 
sin helhet just nu 

N 87 87
Pearson Correlation ,580(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000  

Hur ser du på din egen 
framtid? 

N 87 88
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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BILAGA 2 
 

Ungdomars syn på framtiden 
 
 
Ungdomar är en viktig del av samhället som under ett antal år genomgår olika institutioner 
och praktiska företeelser; som till exempel skolan, lagstiftade åldersgränser, flytta hemifrån, 
bilda egen familj och skapa karriär. Det är ungdomarna som främst känner av 
förändringarna i samhället och formas därefter. Det är viktigt att uppmärksamma hur 
ungdomar mår och hur de ser på framtiden för att förstå hur man kan förbättra deras 
situation, vilka åtgärder som behövs och hur samhällsförändringar påverkar dem som grupp.  
 
Mitt namn är Maria Asplund och jag läser på Psykologiprogrammet vid Luleå tekniska 
universitet. Denna enkät ligger till grund för mitt examensarbete. Syftet med undersökningen 
är att studera om, och i så fall vilka, skillnader som finns mellan ungdomars syn på framtiden 
i dag år 2006 jämfört med år 1993. 
 
Du kan hjälpa mig med denna undersökning genom att lägga cirka 30 minuter av Din tid på 
att fylla i denna enkät. Medverkan är absolut frivillig och alla uppgifter behandlas 
konfidentiellt. Dina svar kommer inte att kunna identifieras och kommer inte att användas till 
något annat syfte än detta examensarbete. Om Du väljer att medverka så vädjar jag om att Du 
fyller i enkäten så grundligt och ärligt Du kan! 
 

 
Tack på förhand! 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Om Du har några ytterliga frågor är Du alltid välkommen att kontakta mig på nedanstående 
mailadress: 

 
 

Maria Asplund 
Marasu-3@student.ltu.se

 
 

Handledare: 
Anita Gärling 

Universitetslektor  
Anita.Garling@ltu.se

0920-49 10 30 
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Bakgrund 
 
Är Du?  Kvinna  Man  
 
 
Vilket år är Du född? 19________ 
 
 
Tror Du att Du kommer att flytta från Din nuvarande hemort under de närmaste 5 
åren?  
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
 
Om Ja, varför? 
Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig!  
Du kan markera flera svarsalternativ. 
 
 Ont om arbetstillfällen här på orten 
 Inga möjligheter att studera vidare till det jag vill här på orten 
 Vill flytta till partner som bor på annan ort 
 Vill byta miljö 
 Ont om bostäder här på orten 
 Annat, vad?___________________________________________________________ 
 
 
Skulle Du vilja flytta från Sverige och bo i ett annat land under minst 6 månader?  
 Ja  
 Nej 
 Vet inte 
 
Om Ja, varför? 
Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig!  
Du kan markera flera svarsalternativ. 
 
 Arbeta 
 Studera 
 Semestra, ”luffa runt” 
 Arbeta med biståndsarbete/volontärarbete för att hjälpa andra människor 
 Annat, vad?____________________________________________________________ 
 
 
Har Du planer på att flytta från Sverige och bosätta dig permanent utomlands? 
 Ja 
 Nej 
 
Om Ja, varför? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Utbildning 
 
Vilken är den högsta utbildning Du planerar att ha genomgått när Du är 35 år? 
Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig!  
OBS! Du får bara markera ett alternativ. 
 
 Tänker inte studera vidare  
 Högskola/universitet med examen 
 Annan eftergymnasial specialutbildning 
 Gymnasieutbildning eller motsvarande 
 Annan, vilken?___________________________________________________________ 

 
 
 
Vad tror Du att Du huvudsakligen kommer att göra de närmsta tre åren efter 
gymnasiet? 
Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig!  
OBS! Du får bara markera ett alternativ. 
 
 Söka ett arbete att satsa på för framtiden 
 Prova på olika tillfälliga arbeten under några år, oavsett yrke 
 Söka arbete som kan ge praktik och underlätta vidare studier 
 Studera vidare minst tre år på universitet eller högskola 
 Studera vidare på enstaka högskolekurs eller annan utbildning 
 Åka utomlands  
 Skaffa familj och barn 
 Annat, vad?_____________________________________________________________ 
 
 
 
Hur viktigt är det för Dig att få bra betyg? 
Markera det värde på nedanstående skala som bäst motsvarar Din uppfattning. 
       

       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt      Mycket viktigt 
 
 
 
I vilken grad tror Du att Din gymnasieutbildning kommer att hjälpa Dig få jobb? 
Markera det värde på nedanstående skala som bäst motsvarar Din uppfattning. 
      

       
1 2 3 4 5 6 7 

Ingen hjälp      Mycket hjälp 
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Familj 
 
Vad tycker Du om följande påståenden?        
Markera det värde på nedanstående skalor som bäst motsvarar Din uppfattning.  
     
 

Mina föräldrar ger mig tillräckligt mycket frihet 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt
  
 

Jag måste ta lika mycket ansvar som en vuxen 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 

Min familj ger mig trygghet 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 

Att skaffa familj i framtiden är en självklarhet för mig 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

   
Jag och mina föräldrar har ofta konflikter 

       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 

Jag är nöjd med relationen till mina föräldrar 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
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Politik 
 
Vilka samhällsfrågor/problem tycker Du är viktigast idag? 
Om möjligt ange 3 frågor/samhällsproblem. 
 
1.__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3.__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Jag har själv möjlighet att föra fram mina åsikter till dem som bestämmer i samhället. 
Markera det värde på nedanstående skala som bäst motsvarar Din uppfattning. 
 

       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 
 
Motivera gärna ditt svar!_______________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Arbete 
 
Hur viktiga är nedanstående faktorer i ett arbete för att Du ska vara intresserad av det? 
Markera det värde på nedanstående skalor som bäst motsvarar Din uppfattning. 
 

Fast anställning 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Att arbetet finns på hemorten 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Att arbetet stämmer överens med min utbildning 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Intressanta arbetsuppgifter 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Ansvarsfulla arbetsuppgifter 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Goda möjligheter till personlig utveckling 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Goda karriärmöjligheter  
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Bra lön  
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Att kunna bidra med något som är viktigt för andra 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
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Hälsa 
 
Hur stämmer dessa påståenden in på Dig?  
Markera det värde på nedanstående skalor som bäst motsvarar Din uppfattning. 
 

Jag är nästan alltid på gott humör 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag har ofta svårt att sitta still 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 

Jag har svårt att koncentrera mig 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 

Jag är ofta spänd och nervös 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 

Jag känner mig ofta ledsen eller nere 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 

Jag blir lätt arg 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 

Jag är ofta sur och irriterad 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 
 

Jag är nöjd med mitt utseende 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
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Markera det värde på nedanstående skalor som bäst motsvarar Din uppfattning. 
 

Jag är nöjd med min kropp 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag har bra självförtroende 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag känner mig påverkad av medias skönhetsideal 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag är nöjd med min hälsa 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
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Livskvalitet 
 
 
Vad ger Ditt liv mest mening? 
Rangordna följande alternativ där 1 = mest viktigt och 6 = minst viktigt! 
 
__ Arbete 
__ Studier 
__ Fritid 
__ Familj 
__ Vänner 
__ Kärlek 
 
 
 
 
Vad tycker Du om följande påståenden?     
Markera det värde på nedanstående skalor som bäst motsvarar Din uppfattning. 
 
      

Jag känner mig ibland kluven mellan barndom och vuxenliv 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag känner ibland att jag inte tas på allvar för att jag är ung 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag har hittat min identitet och vet vem jag är som person 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Man ska passa på att leva livet när man är ung för sedan är det för sent 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Körkort är frihet för mig 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Att flytta hemifrån är frihet för mig 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
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Markera det värde på nedanstående skalor som bäst motsvarar Din uppfattning 
 

Oftast har jag så mycket fritid att jag inte vad jag ska göra med min tid 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag är nöjd med relationen till mina vänner 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag är nöjd med min ekonomi 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag är nöjd med min nuvarande bostad 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag är nöjd med min utbildning 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag är nöjd med min fritid 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag är nöjd med den ort jag bor på 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag är nöjd med livet i sin helhet just nu 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
 

Jag är nöjd med det svenska samhället idag 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer inte alls                                                                                                                              Instämmer helt 
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Framtiden  
 
Hur ser Du på Din egen framtid? 
Markera det värde på nedanstående skala som bäst motsvarar Din uppfattning. 
 

       
1 2 3 4 5 6 7 

Mycket negativt                             Mycket positivt 
 
 
Motivera gärna Ditt svar!_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Har Du under den senaste tiden känt Dig orolig för något av nedanstående? 
Kryssa i de alternativ som stämmer in på Dig.  
Du kan markera flera svarsalternativ. 
 
 Din egen hälsa 
 För att Du ska bli arbetslös 
 För inbrott eller skadegörelse i bostaden 
 För den internationella situationen t ex krig 
 För miljön 
 För Din ekonomi 
 För familjens ekonomi 
 För skilsmässa mellan Dina föräldrar 
 För att bli smittad av hiv/aids 
 För att bli smittad av annan könssjukdom 
 För att bli gravid/ha gjort någon gravid 
 För att inte kunna betala hyran för Din bostad 
 Annat; vad?_____________________________________________________________ 
 
 
När tycker Du att man är vuxen? 
Kryssa i de alternativ som stämmer in på Dig! 
Du kan markera flera svarsalternativ. 
 
 När man blir myndig 
 När man flyttar hemifrån 
 När man blir sambo 
 När man gifter sig 
 När man får barn 
 När man vet vad man vill med sitt liv 
 När man försörjer sig själv 
 När man är klar med sin utbildning 
 När man hittat sin identitet 
 När man tar ansvar för sina egna beslut 
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Hur viktigt är det för Dig att ha uppfyllt nedanstående när Du är 35 år? 
Markera det värde på nedanstående skalor som bäst motsvarar Din uppfattning 
 
 

Eget boende 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Egna barn 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Fast partner 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Fast anställning 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Arbete i eget företag 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

God ställning i samhället 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Att ha rest och sett mig om i världen 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Mycket fritid 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Hög levnadsstandard 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
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Markera det värde på nedanstående skalor som bäst motsvarar Din uppfattning 
 

Ett lugnt och stilla familjeliv 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Engagemang i samhället 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Tillgång till bil 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Tillgång till skoter 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 

Tillgång till båt 
       
1 2 3 4 5 6 7 

Inte alls viktigt                                                                                                                              Mycket viktigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 58



Droger 
 
Hur ofta dricker Du alkohol (folköl, starköl, starkcider, vin, sprit, m.m.) ? 
Markera det alternativ som stämmer bäst in på Dig! 
Du får endast markera ett alternativ. 
 
 Jag dricker inte alkohol  
 1-2 gånger per år  
 5-6 gånger per år  
 1-2 gånger per månad 
 En gång i veckan  
 Två gånger i veckan eller oftare  
  
 
 
Har Du någon gång prövat något av nedanstående? 
 
Hasch   Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
Marijuana   Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
Amfetamin   Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
Heroin som röks  Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
Heroin som injiceras   Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
Morfin eller liknande   Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
Kokain    Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
LSD    Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
Ecstasy   Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
GHB   Ja  Nej  Nej, men blivit erbjuden 
Annat, vad? __________________________________________________________ 
 
 
 
 
Övriga reflektioner angående Ditt liv som ung och tankar om framtiden _____________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Tack för Din medverkan! 
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