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Abstract 

Studiens syfte var att förstå för ungdomar, mellan 17-19 år, upplevelser av hur de 

påverkas i sitt identitetsskapande. Två frågeställningar i studien var att undersöka 

om ungdomar upplever att de kan använda positiv avvikelse för att uttrycka sin 

identitet och hur ett postmodernt samhälle påverkar dem i sitt identitetsskapande. 

Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tolv respondenter. 

Samtliga respondenter arbetar tillsammans i ett projektarbete och går på samma 

gymnasieskola. Bakgrunden till studien var ett intresse för ungdomars 

identitetsskapande och att det har blivit ett ökat fokus på ungdomars välmående. 

Den teoretiska ramen för studien är symbolisk interaktionism med ett 

avvikelseperspektiv och utgår ifrån ett postmodernt samhälle. Resultatet visade att 

ungdomar upplever att det är svårt att veta vad identitet är och hur den används 

men de är överens om att det är mycket som påverkar dem bl.a. media, vänner och 

familj. Resultatet visade även att ungdomar upplever positiv avvikelse genom att 

beundra individer som vågar avvika och upplever att dessa har funnit sin identitet. 

Slutsatser som kunde dras var att ungdomarna påverkas främst att familj, vänner 

och media i sitt identitetskapande och att det fanns mycket att leva upp till.  

  

Nyckelbegrepp: Identitet, Symbolisk interaktionism, Positiv avvikelse, 

postmodernt samhälle 
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1. Inledning 

Denna studie kommer att behandla gymnasieelevers upplevelse av sitt 

identitetskapande i ett postmodernt samhälle genom ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Inspiration till studien kommer ifrån att det blivit mer fokus på tonåringars 

välmående. Det blir mer vanligt att skolor startar upp tjej- och killgrupper. Rädda 

barnen har även börjat med ett projekt på skolor där de startat tjejgruppen Ellen och 

killgruppen Allan där eleverna själva får välja ämne att diskutera. Högskolan i Skövde 

har nyligen startat upp två kurser som heter Att vara tonårsflicka på 2000-talen 

(FH522G) och Att vara tonårspojke på 2000-talet (FH523G). 

Utifrån detta föll valet på att undersöka gymnasieelever eftersom det i 

tonårstiden händer det mycket med identiteten (Erikson 2004), men samtidigt är det 

viktigt att poängtera att i det postmoderna samhället är identiteten inget som är fast 

och färdigt utan en process som pågår hela livet (Giddens 1999, Bauman 2002). I 

Frisén & Hwangs (2006) studier av ungdomar använder de sig av Eriksson och 

Giddens syn på identitet där Giddens betonar att identitet är en social konstruktion och 

vid studier av identiteten ska hänsyn tas till historia, samhälle och kultur.  

Analysnivån i denna studie kommer att vara den intraindividuella upplevelsen, 

d.v.s. utgångspunkten kommer alltid vara individens egen upplevelse, tankar och 

reflektion omkring identitet. (Sapsford 1998). Dessa upplevelser förstås sedan ur ett 

postmodernt perspektiv (Bauman 1992, 2002). 

Att ungdomar står mitt i sitt identitetsbygge i åldern 15-18 (Erikson 2004) och 

har flera olika influenser och påverkansfaktorer gör att symbolisk interaktionism (Berg 

1975, Berger & Luckmann 1999, Boglind 1975, Giddens 1999, Mead 1976, Värnlund 

1975) blir användbart då det utgår från att det är i mötet med andra vi formas och 

påverkas. Dagens postmoderna samhälle gör dessutom att det finns fler 

påverkansfaktorer än för tjugo år sedan. Med hjälp av Tv och internet kan ungdomar 

få kontakt med andra ungdomar i andra länder och där det förr fanns några val att göra 

när man stod inför vuxenlivet t.ex. välja att studera vidare eller börja arbeta finns det 

nu massor av alternativ, flytta till ett annat land för att studera/arbeta, resa runt 

”backpacking”, au pair jobb. Valen är många och påverkar ungdomar i 

identitetsbyggande. (Bauman 2002). 
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Något som blir mer synligt är ungdomars sätt att uttrycka sin identitet. Har det 

blivit modernt att avvika från normen för att uttrycka vem man är och att inte vilja 

vara som alla andra? Kan avvikelse från normen användas positivt? Är det ett sätt att 

få kontroll över sitt liv genom att styra sin identitet, t.ex. genom klädstil eller 

musikstil? I ungdomen händer det mycket utvecklingsmässigt och identitetsmässigt 

(Erikson 2004), den sociala världen blir större och fler människor som påverkar dem, 

t.ex. lärare eller vänner (Berger & Luckmann 1999, Bauman 2002). Hur självständiga 

vill ungdomar vara? Uppsatsen vill undersöka om det finns något samband mellan 

tonåringars identitet, avvikelse och kontroll. Får tonåringar en känsla av kontroll över 

sitt liv genom att uttrycka sin identitet genom avvikelse och på det sättet visa att de är 

självständiga? Genom egna erfarenheter i möten med tonåringar märks en frustration 

över att inte känna någon kontroll över sitt liv t.ex. i skolan styr läraren och hemma 

styr föräldrarna.  Därför är målgruppen för denna studie den allmänna läsaren så som 

föräldrar till tonårsbarn. Även personer som arbetar med ungdomar under perioden där 

identitetsskapade är som viktigast, t.ex. skolpersonal inom högstadieskolan och 

gymnasieskolan och pedagoger.  

Allports definition av socialpsykologi beskriver att människan påverkas av den 

faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra (Nilsson 1996). I ett 

postmodernt samhälle ökar individens påverkningsfaktorer t.ex. genom att media fått 

större inflytande och internet skapar större tillgänglighet till andra kulturer. I det 

postmoderna samhället är det upp till individen själv att skapa sin identitet och i och 

med att influenserna ökar kan det skapa problem för individen i identitetsbygget 

(Bauman 2002, Berg & Luckmann 1999). Därav blir postmodernism ett relevant 

studieområde för socialpsykologin och denna studie som vill skapa en förståelse för 

vad som påverkar ungdomar i sitt identitetskapande. 

 

1.1. Syfte och problemformulering 

Syftet är att skapa en förståelse för ungdomars upplevelser av hur de påverkas av 

vänner, föräldrar och media i sitt identitetsbygge. Av detta syfte genereras följande 

frågeställning: Hur upplever ungdomar i ett postmodernt samhälle påverkan 

från/relation till jämnåriga/vuxna och samhället i sina försök att skapa sina identiteter? 
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Hur kan ungdomarnas utsagor förstås ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv 

och ett avvikelseperspektiv som betonar positiv avvikelse?  
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2. Tidigare forskning 

Under studiens gång har det inte funnits någon tidigare forskning som har haft samma 

fokus som denna studie. Däremot finns det gott om forskning på postmodernitet och 

identitet och forskning med symbolisk interaktionism perspektiv på identitet. Denna 

uppsats fokuserar på hur ungdomar upplever att de påverkas av vänner, media och 

jämnåriga i sitt identitetsbygge. De artiklar som funnits har utgått ifrån en 

påverkansfaktor t.ex. media eller skola och hur den påverkar individens 

identitetsbildning (Holmberg & Nilsson 2006, Jonsson & Salen 2009, Herrström & 

Israelsson 2009). Studierna har även undersökt hur ett postmodernt samhälle påverkar 

identiteten (Beckung 2009, Hjalmarsson Vertovec 2009).  

Hjalmarsson Vertovecs (2009) studie utgår ifrån ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv och utgår ifrån att individer skapar sina identiter och sina själv genom 

språket och samspelet med andra. Syftet är att skapa en förståelse för hur sex 

studenter, som lever i ett samhälle av postmodern karaktär, upplever sina identiteter 

och om samhället påverkar identitetsskapandet. Studien vill även undersöka om 

Baumans teori om att individer delar upp sitt liv i episoder för att lättare kunna hantera 

livet har ett empiriskt stöd. Den slutsats som kunde dras av studien var att identiteten i 

ett postmodernt samhälle används som en social symbol för att visa individens själv. 

Att använda identiteten som en social symbol kan kopplas till positiv avvikelse då 

individen väljer att avvika från normen. 

Jonsson & Salens (2009) syfte med deras studie var att förstå, genom 

ungdomarnas egna upplevelser, vilken påverkan stödinsatser via socialtjänsten har i 

deras identitetsbildning och vilka förändringar hos sig själva de upplevt. Studien är 

kvalitativ och har ett social konstruktionistiskt perspektiv med Eriksson och Ziehe. De 

konstaterar att respondenterna upplever att stödet från en kontaktperson påverkat dem 

positivt. Jonsson & Salen konstaterar att föräldrar förlorat mycket av sin roll som 

socialiseringsagenter vilket är av relevans för denna studie som vill undersöka 

föräldrarnas roll i ungdomarnas identitetskapande.  

Holmberg & Nilssons (2006) syfte med deras studie var att undersöka vilken 

roll skolan spelar som socialt rum för ungdomars identitet och meningskapande? De 

har ett hermeneutiskt tillvägagångssätt där de vill förstå ungdomarnas livsvärld. 

Studien är sociologisk och kvalitativ där de använt sig av både intervju och 
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observation.  Studien använder sig av Giddens och Ziehes perspektiv på ungdom. 

Resultatet visade att elevernas identitet hör ihop med identiteten som klassmedlem och 

viljan att vara tillsammans styr gruppnivå.  

Beckungs (2009) syfte var att undersöka hur unga vuxna, i denna studie 

individer mellan 20-24 år, påverkas av den ökade valfriheten och valmöjligheterna i 

dagens samhälle. Frågeställningen utgår ifrån unga vuxnas upplevelse av 

nödvändigheten av valmöjligheterna, hur valmöjligheterna påverkar deras psykiska 

välbefinnande och hur unga vuxna själva upplever att de kan styra sitt eget liv och 

hanterar alla val de ställs inför. De valmöjligheter, som enligt denna studie, unga 

vuxna står inför är allt ifrån yrkesval till klädval. Studien använder Giddens begrepp 

om självet som ett reflexivt själv och hans syn på att det är upp till individen att skapa 

sin identitet, s.k. jagprojekt. Bauman används för att beskriva det individualiserade 

postmoderna samhället. Enligt Bauman är dagens människas liv, ett livsprojekt och att 

samhället präglas av osäkerhet. Resultatet visade att unga vuxna tyckte om att det 

fanns många valmöjligheter och valfrihet för att skapa en identitet, men samtidigt 

märks en saknad efter enkelhet i livet. Informanterna har en önskan om enkelhet 

eftersom det tar tid och kräver mycket energi att hela tiden fatta beslut och reflektera 

över konsekvensen av beslutet. Trygghet i framtiden var en viktig faktor för 

informanterna, men detta ställs emot Baumans påstående att trygghet är ett pris 

människan får betala för valfrihet. Resultatet visade att unga vuxna tyckte att 

valmöjligheter och valfrihet är en viktig del i identitetsskapandet.  

Herrström & Israelsson (2009) syfte var att undersöka hur tjejer upplever och 

ser på sin identitet. De har använt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att 

undersöka hur identiteten skapas och utvecklas i sociala interaktioner och även 

omgivningens betydelse och påverkan på identiteten. Frågeställningen utgår ifrån 

tjejernas beskrivning av identiteten, vilka aktörer som är viktiga för identiten och vilka 

faktorer som påverkar deras identitetsbygge. Gruppintervjuer användes för att 

diskutera kring teman: tjej, familj, skola, vänner, förebilder och framtiden. Resultaten 

visade att omgivningen hade stor påverkan och betydelse för identiteten. Tillhörighet 

och samhörighet var viktiga faktorer och samt familj, vänner och skolan hade stor 

betydelse och påverkan för identitetsskapandet.  
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 Herrström & Israelsson (2009) visade att de viktigaste påverkningsfaktorerna för 

identitetsbygget var familj, vänner och skola. Relevansen för denna studie är vilka 

faktorer som var viktiga för identitetsskapandet eftersom det är ett av de områden som 

skall studeras.  Beckungs (2009) studie visade att unga vuxna tyckte att valfrihet och 

valmöjligheter var viktigt för identitetsskapandet. Det intressanta för den här 

uppsatsen blir undersökning om individualisering och hur de unga vuxna upplever sin 

kontroll över identitetsskapande vid fler valmöjligheter, vilket blir relevant då den här 

uppsatsen vill undersöka det postmoderna samhället. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer uppsatsens teoretiska utgångspunkter som börjar med beskrivning 

av postmodernt samhälle (Bauman 2002) och dess huvuddrag (Bauman 1992). 

Grunddragen för symbolisk interaktionism (Boglind 1975, Berg 1975, Värnlund 1975, 

Mead 1976) beskrivs med underrubrikerna Socialisationsprocessen (Berger & 

Luckmann 1999) och Självet (Berg 1975, Mead 1976). Identitet (Frisén & Hwang 

2006) och ungdom har inspirerats av Eriksons (2004) utvecklingsfaser. Avvikelse 

beskrivs med utgång ifrån symbolisk interaktionism (Hilte 1996) och positiv avvikelse 

definieras (Heckert & Heckert 2006). 

3.1. Postmodernt samhälle 

Det finns ingen enhetlig definition av postmodernitet. Zygmunt Bauman (2002) 

beskriver begreppet som ett fenomen som är en sammanflätning av många olika 

processer som påverkade samhällskulturen under senare delen av 1900-talet: snabb 

teknisk utveckling, skiftande politiska preferenser, framväxten av nya sociala rörelser 

och globaliseringen. Enligt Bauman (1992) syftar begreppet postmodernitet till de 

drag som kännetecknar de sociala tillstånd som influerat Europa på 1900-talet. Viktiga 

drag inom postmodernitet är: pluralism, variation, kontinuitet och ambivalens. 

Postmoderniteten är ett intellektuellt och kulturellt fenomen som säger att allting är 

relativt. I det postmoderna samhället har globalisering och massmedia stort inflytande. 

I denna uppsats betonas det globala genom att ungdomar har via media, d.v.s. Tv, 

tidningar och internet, åtkomst till andra kulturer och lätt att få kontakt med människor 

från hela världen. Via bloggar och dokusåpor påverkas ungdomar i sitt 

identitetskapande. Postmoderniteten säger också att inget behöver vara bestående utan 

att det är fritt för varje individ att ändra på sig, prova olika roller och byta kontext 

genom att flytta och då är det hela världen som ligger öppen inte bara samma stad eller 

samma land. Ett av postmodernismens drag är ambivalens vilket även kännetecknar 

ungdomsåren då man provar sig fram och har svårt att veta vem man är. (Bauman 

1992, 2002). 
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3.2. Symbolisk interaktionism 

Herbert Blumer var den som myntade begreppet symbolisk interaktionism, men den 

bygger på Meads tänkande. Enligt symbolisk interaktionism är samhället en summa av 

alla pågående interaktionshändelser. Samhället bör också uppfattas som en process i 

ständig förändrig och inte som en beständig struktur. (Helkama, Myllyniemi & 

Liebkind 2006). 

Interaktionismen utvecklades i USA från sekelskiftet fram till 1930-talet och de 

främsta namnen var Charles H Cooley och John Dewey. Den mest kända är George 

Herbert Mead som förenade de filosofiska begreppen medvetande och förnuft i en 

biosocial kontext, ett samspel mellan organism och miljö. Meads egen åsikt var att han 

använde en variant av behaviorism och ville studera fenomenen medvetande och 

mening, vilket han ansåg var verkliga företeelser emot en materiel bakgrund och detta 

är en skillnad från JB Watsons behaviorism. Det sociala samspelets effekter måste 

förstås innan en förståelse för medvetande kan göras. Det är i det sociala samspelet 

som gester eller beteende får en gemensam betydelse. Ett av de viktigaste objekten, 

vars mening skapas i det sociala samspelet, är det egna jaget, d.v.s. jagmedvetande 

skapas i den sociala interaktionen. (Boglind 1975) 

Symbolisk interaktionism ser människan som en social varelse där självet 

uppkommer i det sociala samspelet. Symbolisk interaktionism kan sägas vara ett 

samlingsnamn för en inriktning inom socialpsykologi som kännetecknas av intresset 

för medvetandets och jagets uppkomst och utveckling. De grundläggande antagandena 

är: 1) Det sociala samspelet föregår och skapar individens medvetande och 

jaguppfattning. 2) Det sociala samspelets viktigaste förutsättning är språket; 

medvetandets utveckling är hos individen intimt förbunden med språkets utveckling. 

(Boglind 1975) 

Den symboliska interaktionismen bygger till stor del på Meads tänkande. Meads 

fokus fanns på vad människan faktiskt gjorde, hennes beteende och handlingar. 

Interaktionisterna satte studiet av mänskligt tänkande och medvetande i centrum, i 

synnerhet jagmedvetandet. Människans medvetande är inte något fast och färdigt i det 

biologiska utan det är organismen som föds biologiskt medans människan föds i det 

sociala.  Människan är ett samhälligt väsen och utvecklar sin individualitet mot 

bakgrund av ett konkret samhälle. En social struktur i form av t.ex. institutioner och 
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roller som påverkar människans tänkande och handlande. Helheten (samhället) 

kommer före delen (individen). Delen förklaras mot bakgrund av helheten. Samhället 

och individen är oupplösligt förenade. (Berg 1975) 

Ordet interaktion innebär att två saker står i relation till och påverkar varandra. 

Interaktion står även för rörelser. Två människor skapar nya rörelser hos varandra 

genom att förändra eller påverka varandras förställningar eller intressen. En 

interaktion mellan människor kan kallas för samspelshandling, d.v.s. en handling som 

den ene individen gör är en samspelshandling om individen ifråga utför den genom att 

han tagit/tar intryck av en annan handling/beteende som den andre individen gjort/gör, 

eller också för att den förste influeras av en egenskap som den andre har. (Värnlund 

1975 s. 32). Symbolisk innebär att fokus ligger på att beteenden och handlingar är 

symboliska, d.v.s. individer använder gester, rörelser eller ting som syftar till något 

utöver sig själva. Individer använder symboler för att påverka varandra och individer 

söker alltid efter meningen i symbolerna för att få ut information. Handlingar och 

beteende får en symbolisk betydelse, t.ex. en leende människa uppfattas som lycklig 

även om personen kanske inte menade att uttrycka detta. Det är genom de symboliska 

handlingarna människan vill påverka andra. (Värnlund 1975) 

Mead (Berg 1975) särskiljde inte begreppen roll och attityd. Berg (1975) 

använder begreppet attityd när han talar om roller och attityder. En attityd är ett 

beteende eller en del av en handling likaväl som det kan vara en beredskap för hur 

individen ska bete sig eller handla mot omvärlden. Mead talade här om begynnande 

handling. En attityd är alltid en handling som är ett resultat av omvärldens påverkan på 

individen. En individs attityd finns både i det inre och yttre. Den attityd som finns i det 

yttre som blir ett märkbart beteende är det som utgör en gest. Det är sändarens gester 

som mottagaren reagerar på i en urskiljbar social situation. En gest kan även vara 

vokal. Den vokala gesten yttrar individen genom t.ex. rösten eller genom att gäspa. 

Den vokala gesten låter alltid likadant för sändare och mottagare men kan fortfarande 

ha olika innebörd. Ord och företeelser får sin symboliska innebörd under samspel 

mellan människor. Att komma överens om betydelse är därför på ett eller annat sätt ett 

viktigt inslag i det sociala samspelet. Samspelet eftersträvar och åstadkommer 

vanligtvis en gemensam definition av situationen. Det är den vokala gesten som ligger 

tillgrund för de signifikanta symbolerna. När den vokala gesten inte enbart uppfattas 
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samma via sinnena utan även har samma betydelse för sändare och mottagare blir det 

en signifikant symbol och detta leder till att individerna i denna sociala situation har 

samma handlingsberedskap. Människan är en aktiv varelse som inte kan reduceras till 

en som enbart reagerar på stimuli vilket är en skillnad från djuren. När människorna i 

en social situation har skapat signifikanta symboler, d.v.s. gester låter och förstås på 

samma sätt av sändare och mottagare, innefattar det att individen går från en 

omedveten nivå till en medveten nivå. Ett vanligt exempel är när barnet hör sitt namn. 

Mamma säger namnet och barnet hör samma ljud, men ordet betyder inte samma sak 

för barnet som för mamman. När barnet får samma förståelse som mamma för namnet 

blir det en nivå där medvetande innefattas. När individer i en social situation når en 

nivå med medvetande kan individerna använda rollövertagande. Med rollövertagande 

menas att individer kan sätta sig in varandras roller och människan blir en tänkande 

varelse med ett jagmedvetande. (Berg 1975)  

Det finns två områden som tillhört symbolisk interaktionismen sedan länge. Det är 

för det första socialisation, d.v.s. den process som leder till att individen blir en 

medlem av det sociala samhället och för det andra Meads uppkomst av teorier kring 

avvikande beteende där stämplingsteorin är framträdande. (Boglind 1975) 

 

3.2.1. Socialisationsprocessen 

Enligt Berger & Luckmann (1999) skapas i den primära socialisationen en 

abstrahering från specifika andras roller och attityder till roller och attityder i 

allmänhet. Barnet utvecklar en generaliserade andre och uppnår stabilitet och 

kontinuitet i jag-identifikationen. Vad som internaliseras under primära socialisationen 

varierar från samhälle till samhälle, en del återfinns överallt t.ex. språket. Under den 

primära socialisationen konstrueras individens första värld och präglas av de första 

signifikanta andra, föräldrar eller liknade. Barnet är beroende av känslomässig 

identifikation av de signifikanta andra. Den primära socialisationen slutar när 

begreppet generaliserande andre etablerats i individens medvetande och individen är i 

subjektiv besittning av ett jag. Men socialisationen är aldrig fullständig och avslutad. 

Under den primära socialisationen internaliseras en basvärld som under den sekundära 

socialisationen utökas med ”undervärldar” med normativa, kognitiva och affektiva 

komponenter. Den är inte känslomässigt beroende och innebär att barnet inser att 
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föräldrarnas värld inte är den enda världen. Här blir lärare, jämnåriga och media 

viktiga förmedlare och påverkar individen. 

 

3.2.2. Självet 

Individens själv är inte något som är medfött utan är en utveckling som uppstår i den 

sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen, d.v.s. utvecklas i individen som ett 

resultat av hans relationer till denna process i sin helhet och till andra individer inom 

processen. Individen identifierar erfarenheter så nära med självet så att individen 

snabbt kan känna igen upplevelsen utan att det blir en upplevelse hos självet. Nya 

företeelser individen möter dateras i tidigare erfarenheter och individen är inte tillfreds 

fören detta är gjort. (Mead 1976) 

Kroppen är inget själv i sig självt, utan den blir ett själv först när den har 

utvecklat ett medvetande vilket görs i det sociala samspelet. Medvetandet uppkommer 

genom kommunikationen med gester i en social process eller vad Mead kallar sociala 

erfarenhetssammanhang. Självet och kroppen kan skiljas åt. Kroppen kan vara 

närvarande utan att ett själv blir inbegripet i upplevelsen. Självet har den egenskapen 

att det kan vara ett objekt för sig självt. (Mead 1976)  

”Vi måste vara andra för att vara oss själva.” (Berg 1975, s 59). Detta 

sammanfattar mycket väl vad teorin om I & Me (Jag och Mig) handlar om. För att 

kunna vet vem individen själv är måste individen se sig genom andras ögon och detta 

sker när Jag och Mig står i relation med varandra och denna dynamik som är självet. 

För att beskriva Meads teori om Jag och Mig finns det några relevanta begreppspar; 

Objekt och Subjekt, Presens och Imperfekt, Aktiv och Passiv. (Berg 1975). 

En individ kan bli sitt eget objekt, men för att kunna vara ett objekt för sig själv 

måste individen även vara sitt eget subjekt. Ett objekt finns endast i relation till ett 

subjekt. Det är Jaget (subjektet) som reagerar på Miget (objektet). Jaget är nutid och 

individen är i sin jag fas med det den gör just nu. När en individ reagerar på andras 

attityder sker det i nuet. Jaget är aktivt och handlande. Miget är det förflutna Jaget, 

d.v.s. det som redan hänt, dåtid. I Miget finns individens historia. Miget är även 

passivt eftersom det är jaget som handlar. När individen reagerar på andras attityder 

sker det i Jaget men ställs emot Miget för att kunna överta attityden. När Jaget 
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reagerar mot Miget så är den en reaktion som vänder sig mot något som redan hänt. 

(Berg 1975). 

Som redan nämnts är Miget det förflutna Jaget, vilket innebär att det är Jaget 

som bygger upp Miget. Jaget och miget förutsätter varandra, inget jag inget mig och 

tvärtom. Jaget handlar alltid mot Miget och varje ny handling breddar Miget. För att 

kunna reflektera måste Jaget vända sig till Miget. (Berg 1975). Det som nyss var en 

handling av Jaget blir i nästa stund en erfarenhet i Miget. När en individ ska utföra en 

handling i en social situation är det jaget som handlar och först när handlingen är 

utförd kommer den in till individens erfarenhet. Det är först då individen blir 

medveten om handlingen, d.v.s. när handlingen är i Miget och Jaget reflekterar. Det är 

dynamiken mellan Jaget och Miget som är Självet. När Jaget och Miget står i relation 

till varandra kan individen genom att överta andras attityder veta vem han är och 

bedömningen av sig själv blir andras bedömning av individen (Mead 1976). 

Objektsjaget utvecklas när individen kan se på sig själv ur andras perspektiv. 

Det sociala Självet utvecklas i lekstadiet och barnet ser på sig självt med signifikanta 

andras, d.v.s. närmsta familjen, ögon. I lekstadiet kan barnet enbart se sig självt ur ett 

perspektiv åt gången och innebär att när barnet leker rollekar kan barnet bara sätta sig 

in i en persons roll åt gången. Den generaliserade andre kommer in i spelstadiet. Den 

generaliserade andre är samhället och barnet lär sig vad samhällets attityd innebär.  I 

spelstadiet blir Självet mer stabilt, men människans självuppfattning är i ständig 

förändring. När barnet kommer till spelstadiet kan de även sätta sig in i flera roller 

samtidigt. (Mead 1976) 

1902 lanserade Charles H Cooley (Berg 1975) begreppet looking-glass self eller 

spegeljaget. Teorin om spegeljaget säger att människan är socialt determinerad 

eftersom det är omgivningen som bestämmer människans jaguppfattning. Människans 

jaguppfattning utgår ifrån att i olika situationer förställer individen andra människors 

bedömning av individen och sedan delar eller lever upp till den bedömningen. 

Individen blir det andra säger till den att vara. T.ex. om omgivningen behandlar en 

individ som lat kommer individen själv uppfatta sig som lat. 

Människans reflexiva medvetande och självmedvetande uppkommer samtidigt som 

objektsjaget och medvetandet är en inre symbolisk aktivitet som riktas mot jaget. För 
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att utveckla medvetandet krävs det att individen interagerar med individer som redan 

äger en symbolisk förmåga och ett inre medvetande. (Mead 1976)  

Erving Goffman (2007) menar att individer i sociala interaktioner agerar som 

skådespelare på en scen. Individerna bär olika masker beroende på hur de vill visa upp 

sig. Det finns en främre scen där individen agerar framför en publik och en bakre scen 

där individen tar av sig masken och inte har någon publik. För att individen skall veta 

hur den ska agera måste situationen definieras. Individer i en interaktion försöker 

skaffa information om de andra individerna. När informationen är inskaffad vet 

individerna vad som förväntas av dem och hur de bör agera, d.v.s. situationen är 

definierad. Individer drar slutsatser om andra individers agerande i en ny interaktion 

på grundval av erfarenheter i tidigare interaktioner. Det är dock inte alltid lätt att skapa 

en uppfattning om andra individers sanna eller verkliga attityder. Individer ger 

ledtrådar genom signaler och gester vilket kan var oavsiktligt men det påverkar 

fortfarande den andre individen. Individer kan även styra vilket intryck den vill ge i en 

interaktion och på detta sätt påverka definitionen av situationen. En individs 

uttryckningsförmåga kan vara på två sätt. Den ena är det uttryck individen sänder ut, 

d.v.s. verbala symboler och en kommunikation som är begränsad. Det andra sättet är 

uttryck som individen överför vilket innebär aktiviteter som kännetecknar den 

agerande individen. 

 

3.2.3. Identitet 

Uppsatsen kommer använda begreppet identitet, d.v.s. självbild. Identitet utformas 

utifrån individens utveckling. Enligt Nilsson (1996) innebär identitet individens 

upplevelse av sig själv och att vara den samma över tid, det som gör att jag är jag. 

Giddens (Frisen & Hwang 2006) betonar samhälliga faktorer som viktiga vid 

formandet av identitet. Identitet är en social konstruktion som är en ständigt pågående 

process och en historisk och samhällig skapelse. För att specificera ungdom inspireras 

uppsatsen av Erik H Erikssons (2004) begrepp om ungdomstid. Eriksson utgår från att 

olika perioder i livet består av olika utvecklingsfaser som innehåller en 

utvecklingskonflikt mellan en negativ och en positiv pol. Hur individen går vidare i 

sin utveckling beror på hur den löst de föregående kriserna och ens nuvarande 

situation. Ungdomstiden, 13-18 år, handlar om konflikten identitet kontra 
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identitetsförvirring. En negativ lösning på ungdomskrisen blir identitetsförvirring som 

innebär en ofullständig och osammanhängande identitet som kan innebära allt från att 

inte riktigt veta vem individen är, till allvarligare förvirringstillstånd. Ett visst mått av 

rollförvirring anser dock Eriksson är nödvändigt i den normala identitetsutvecklingen. 

Eriksson påpekar att även om identitetsbildningen är intensiv i tonåren så kommer den 

att fortgå i hela livet. 

3.2.4. Avvikelse 

Det är främst symbolisk interaktionism och sociologisk fenomenologi som har 

studerat avvikelse. Deras fokus ligger på hur aktörerna själva uppfattar sina handlingar 

och hur handlingarna tillskrivs mening. Interaktionisterna koncentrerar sig på hur det 

avvikande beteendet utövas, hur regler tillämpas och hur gruppen bär sig åt för att 

konstatera ett regelbrott. Studierna sker oftast på individnivå och med intresse för den 

sociala handlingen. (Hilte 1996)  

Avvikelse definieras vanligtvis som att bryta mot sociala normer. Normer är inte 

något som finns ner skrivet utan är sociala lagar som bestämmer vilka beteenden som 

är accepterade i en given kontext. Alla samhällen har olika normer. Ett beteende som 

är avvikande i ett samhälle behöver inte nödvändigtvis vara det i ett annat samhälle. 

(Erikson 2006). 

Positiv avvikelse har avvisats av många teoretiska skolor p.g.a. att de oftast 

anser att en avvikelse är negativ. Det finns två sätt att definiera en positiv avvikelse. 

Det första hänvisar till ett avvikande beteende som överträffar de normativa 

förväntningarna. Det andra är när det avvikande beteendet utvärderas som positivt av 

omgivningen. Vanligtvis uppkommer en positiv avvikelse när strukturen eller 

relationer inte blir hotade av det avvikande beteendet. Altruism, d.v.s. att utföra en 

handling för någon annan utan att själv få tillfredställelse för det, är en typ av positivt 

avvikande beteende. (Heckert & Heckert 2006) 

 

3.3. Teoretisk sammanfattning 

Studien vill undersöka vilka faktorer ungdomarna upplever påverkar dem i deras 

identitetsskapande. Enligt Berger & Luckmann (1999) befinner ungdomar sig i den 

sekundära socialisationen där lärare, vänner och media påverkar individen. Individens 
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Själv påverkas i de sociala samspelen med generaliserande andre (Mead 1976) vilket 

även innebär att det är i de generaliserade andre ungdomarna speglar sig själva i (Berg 

1975) och studien vill undersöka vilka den generaliserade andra är. Självet är mer 

stabilt under ungdomsåren men är under ständig förändring vilket innebär att självet är 

en fortlöpande process (Mead 1976). Enligt symbolisk interaktionism skapas 

människans medvetande och jaguppfattning i det sociala samspelet (Berg 1975, 

Boglund 1795, Mead 1976, Värnlund 1975). Ett postmodernt samhälle kan förändras 

och påverkningsfaktorerna ökar, t.ex. medias inflytande och lättillgänglighet (Bauman 

2002) och frågan blir om ungdomarna upplever att media har stor påverkan. Beckung 

(2009) visade att ungdomar uppskattade valfriheten och de ökade valmöjligheterna i 

ett postmodernt samhälle men samtidigt fanns det en saknad av enkelhet vilket kan 

användas för se om ungdomar upplever att det är mycket att leva upp till. Positiv 

avvikelse (Hilte 1996, Heckert & Heckert 2006) kan vara ett sätt för ungdomar att 

hävda sig och verkligen visa vilka de är i ett postmodernt samhälle och detta vill 

studien undersöka. 
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4. Metod 

Uppsatsen kommer ha ett fenomenologiskt förhållningssätt, d.v.s. ett försök att förstå 

de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen sådan 

den upplevs av subjekten (Kvale 1997). Ungdomar kommer via intervju få beskriva 

sin upplevelse av sin egen identitet och vad de upplever påverkar deras identitet t.ex. 

media, vänner, skolan och familj. Känner de sig påverkade och i vilken utsträckning? 

Hur hanterar ungdomar påverkan? Upplever ungdomarna att de själva konstruerar sin 

identitet eller formas av omgivningen? Upplever ungdomar att de vill följa normen 

eller avvika från den? 

Studien kommer använda kvalitativ forskningsintervju som är halvstrukturerad, 

d.v.s. varken ett öppet samtal eller ett strängt frågeformulär. Intervjuerna kommer utgå 

ifrån en intervjuguide (se Bilaga 1) med förslag till frågor efter olika teman och det 

finns utrymme för följdfrågor som inte står med i intervjuguiden. Intervjuguiden 

kommer rikta in sig på teman: samhället och identitet, som frågorna kommer baseras 

på men utrymme lämnas för att respondenterna kan komma in på nya ämnen. Enligt 

Kvale (1997) är det bra att göra en provintervju för att testa hållbarhet på frågorna och 

detta skedde genom en intervju med en artonårig bekant som fick genomgå en intervju 

och ge sin bedömning på frågorna och upplevelsen av intervjun. Det gav möjlighet att 

omformulera, ta bort eller lägga till vissa frågor. Denna provintervju kommer inte 

räknas till resultaten.  

4.1. Urval 

Uppsatsens fokus ligger på ungdomar och vi har valt gymnasiet p.g.a. det är i den 

åldern, 15-18 år, som det händer mycket i identitetsutvecklingen (Eriksson 2004). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan intervjuer med ungdomar ske utan föräldrars 

samtycke, då det är anonyma intervjuer och ingen risk föreligger för att någon kris ska 

uppstå hos den intervjuade. I vissa fall, då undersökningen innefattar frågor av privat 

eller etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare 

och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller 

motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En förutsättning är då också att 

undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter 

och på vanlig arbetstid. Forskaren ska upplysa deltagaren om att det är frivilligt och 

vad forskningen handlar om.  
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Förfrågan om att få intervjua ungdomar har skickats till flera skolor men p.g.a. 

olika omständigheter t.ex. att skolan inte upplevde att den nuvarande elevgruppen 

skulle kunna hantera detta samtidigt med nationella prov fanns det inte möjlighet att 

intervjua dem. En förfrågan gick till en projektledare för en elevgrupp som arbetar 

med ett utbytesprojekt och som består av elever från flera olika program på en 

gymnasieskola. Det fanns möjlighet att träffa eleverna under ett möte där en förfråga 

om de var villiga att ställa upp gavs, vilket de var. 

 

4.2. Tillvägagångssätt  

Undersökningsmetoden är kvalitativ halvstrukturerad intervju, som enligt Kvale 

(1997) genomförs enligt en intervjuguide (se Bilaga 1) med vissa teman och förslag 

till frågor. Valet av intervjumetod blev naturlig eftersom en halvstrukturerad intervju 

är öppen med möjlighet till att ställa följdfrågor.  

Frågorna har varit öppna med möjlighet till följdfrågor för att kunna fånga upp 

det respondenterna svarar eller för att förtydliga så att de uppfattas korrekt. 

Intervjuerna har skett på respondenternas skola under skoltid och där det fanns tillgång 

till enskilda rum i biblioteket för att de skulle uppleva frihet att prata utan att riskera 

att någon obehörig lyssnar. Före intervjuerna började fick respondenterna information 

om vilka intervjuarna var och vad intresset av intervjuerna var och betonade att de var 

anonyma. 

 

4.3. Presentation av respondenter 

Respondenterna bestod av tolv stycken gymnasieelever vilka kommer att presenteras i 

korthet här nedan. 

Respondent 1 är en tjej på 17 år och bor med båda sina föräldrar. Fritidintressen 

är att spela teater och umgås med vänner. Hon är även engagerad i olika projekt så 

som utbytes- och musikprojekt och håller på att anordna en festival. Läser på 

medieprogrammet och valde detta p.g.a. sitt fotointresse. Hon beskriver sig själv som 

målmedveten, ärlig, utåtgående och glad. De viktigaste personerna i hennes liv är nära 

vänner och familjen.   



18 

 

Respondent 2 är en kille på 18 år och bor främst hos sin mamma då föräldrarna 

är skilda. Fritidsintressen är spela fotboll, umgås med vänner och sitta vid datorn. 

Han går på medieprogrammet för att det är roligt och beskriver sig själv som glad och 

rolig. Viktigaste personerna i hans liv är föräldrar, släkt och vänner.  

Respondent 3 är 18 årig tjej och bor med sin pappa och hans fru. Fritiden ägnas 

åt att vara med vänner och pojkvännen. Hon läser medieprogrammet för att det var ett 

mer praktiskt ämne. Beskriver sig själv som glad, positiv och bokmal och viktigaste 

personerna i hennes liv är pojkvännen och pappa.  

Respondent 4 är en kille på 17 år och bor med båda föräldrarna. Jobbar mycket 

men umgås med kompisar på fritiden. Han läser lärlingsprogrammet eftersom det är 

mycket praktik. Beskriver sig själv som positiv, arbetsam och framåt. De viktigaste 

personerna i hans liv är mamma och pappa.  

Respondent 5 är en 17 årig tjej och bor med båda föräldrarna. Fritidsintressen 

är att träna bl.a. kendo. Hon spelar även teater och jobbar extra på en lokal tidning 

och har ett stort intresse av foto, reklam och journalistik och valde därför 

medieprogrammet. Beskriver sig själv som positiv och aktiv. De viktigaste 

personerna i hennes liv är familj och bästa vännen.  

Respondent 6 är en tjej på 17 år och bor med båda sina föräldrar. Fritiden ägnas 

åt att spela teater och vara med kompisar, sitta vid datorn och fotografera. Intresset av 

foto och film gjorde så att hon valde att läsa medieprogrammet. Hon beskriver sig 

själv som väldigt glad, öppen, känslig, trevlig, rolig och kreativ. Viktigaste 

personerna i hennes liv är mamma, brodern och bästa kompisen.  

Respondent 7 är en kille på 17 år som bor med båda sina föräldrar och läser vid 

medieprogrammet p.g.a. det praktiska ämnena. På fritiden spelar respondenten 

hockey och är med kompisar. Han beskriver sig själv som snäll, glad och framåt och 

viktigaste personerna i hans liv är familjen.  

Respondent 8 är en tjej som är 18 år gammal och läser hantverksprogrammet 

p.g.a. sitt intresse för inredning. Fritidsintressena är att skriva och umgås med 

kompisar. Hon beskriver sig själv som trevlig, artig och respektfull. Viktigaste 

personerna i hennes liv är bästa vännen, familjen och katten.  

Respondent 9 är en kille på 17 år och bor med båda föräldrarna som är skilda. 

Fritidintressena är spela trummor, datorer och vara med kompisar.  Han läser 
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lärlingsprogrammet för att han inte ville sitta i skolbänken. Han beskriver sig själv 

som väldigt tyst och ordningssam. Viktigaste personerna i hans liv är föräldrarna och 

kompisarna.  

Respondent 10 är en kille som är 18 år gammal och bor med båda föräldrarna. 

Intressena är att filma och fota och läser vid medieprogrammet. Fritiden ägnas åt att 

umgås med vänner. Han beskriver sig själv som rätt spontan och social.  Viktigaste 

personerna i hans liv är vännerna. 

Respondent 11 en kille på 18 år och bor med båda föräldrarna. Han håller på 

mycket med film, foto och skriva och valde medieprogrammet p.g.a. sina intressen. 

Beskriver sig själv som lite inåtvänd, glad och osäker ibland. Viktigaste personerna i 

hans liv är familjen och vännerna.  

Respondent 12 är 18 årig tjej och bor hos båda sina föräldrar. Fritiden ägnas åt 

vänner, pojkvän och att spela teater. Hon läser på medieprogrammet för att det är ett 

fritt program och hon har en känsla av att kunna använda sin kreativitet på det 

programmet. Beskriver sig själv som konstig men go i huvudet ibland, omtänksam och 

att hon bryr sig lite för mycket. Viktigaste personerna i hennes liv är familjen och 

kompisarna. 
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5. Resultat 

Intervjuguidens frågor utformades efter frågeställningar utifrån fyra teman. De fyra 

teman var: ungdomarnas upplevelser av sig själva och den egna identiteten, 

ungdomars upplevelse av hur deras relationer påverkar dem, ungdomars upplevelse av 

positiv avvikelse och ungdomars upplevelse av påverkan från samhälle. För att 

underlätta läsningen står det när det är fler än fem som svarat samma på frågan antal 

istället, t.ex. sju av respondenterna svarade. 

 

5.1.  Ungdomars upplevelse av identitet 

Ett tema var identitet och vilken betydelse identitet har för respondenterna. Frågorna 

som ställdes handlade om hur respondenterna beskriver sig själva och hur de upplever 

sin egen identitet och betydelsen av den (se Bilaga 1). 

Tio av respondenterna upplever att identiteten betyder väldigt mycket och är 

viktig. De upplever att identitet är ett sätt att veta vem man är och ett sätt att visa upp 

sig själv. Respondenterna upplever att identiteten är likvärdig med självbilden men 

även andras bild av dem och innefattar egenskaper, klädsel, intressen och beteende. 

Respondent 1 upplever att det är främst i yrkeslivet identiteten används och då som ett 

sätt att marknadsföra sig själv. Respondent 1, 2 och 4 uttrycker att identitet innebär 

”personlighet”. Enligt respondent 5, 6 och 10 innebär identitet ”den man är”. 

Respondent 3 upplever att identitet är ”… att man står för den man är och vågar vara 

sig själv och inte låta andra trycka ner en. Världen är inte alltid anpassad efter dig utan 

då får man anpassa sig efter världen istället”. Respondent 7 och 11 upplever att 

identitet innebär ”andras uppfattning av dem”. 

Respondenterna upplever att det är svårt att veta vilka de är, det är ”något som 

man får upptäcka” men att individer formas av omgivningen samtidigt som det är 

viktigt att stå fast vid sina egna åsikter och inte påverkas av andra. Respondent 1 

upplever att hon vet vem hon är utifrån intresse och att individer formas av personer i 

omgivningen. Respondent 6 och 7 upplever att det är en mognadsprocess och det tar 

flera år att lära känna sig själv och att det är speciellt svårt att veta som tonåring. 

Respondent 5 upplever att det är ” … ganska svårt att veta men man måste känna efter 

hela tiden och känna att man vet vad man vill och inte låta någon annan påverka en”.  

Respondent 3 upplever att det är viktigt att ”stå fast vid sina åsikter” men säger 
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samtidigt att ”det går alltid att ändra åsikt”. Respondet 2, 8 och 12 upplever att man 

vet vem man när man ”trivs med sig själv och i situationen” och respondent 12 

upplever även att individen inte mår bra om den inte är sig själv. Respondent 9 

upplever att det bara är att vara sig själv och respondent 10 upplever att det är ”bara 

något man är”. 

Betydelsen av den egna identiteten upplevs som väldigt viktig av 

respondenterna då de vill känna att de kan vara sig själva utan att anstränga sig. 

Respondet 1 upplever att det är ”högsta prioritet” och vill inte behöva ”anstränga sig 

utan vara bekväm”. Nio av respondenterna upplever att identiteten är väldigt viktigt 

och att kunna vara den individen vill vara. Respondent 6 uttrycker betydelsen av 

identitet och möjligheten av att vara sig själv genom att säga ”… är mig själv hela 

tiden och försöker inte vara någon annan, jag vill inte testa något annat utan jag vill 

bara vara mig själv och andra får tycka vad de vill”. Respondet 11 upplever att det är 

viktigt och vill kunna känna sig ”fri i det mesta” och vilja ha möjligheten att vara sig 

själv. Respondent 7 och 10 upplever att det är viktigt att inte försöka vara någon 

annan. 

På frågor kring hur identiteten används svarade inte respondent 7 och 9 medans 

respondent 10 svarar ”vet inte”. Respondet 8 upplever att hon använder identiteten 

men kan inte förklara hur. Respondet 2 upplever att identiteten ”bara används” utan att 

tänka på det. Respondent 5 upplever att identiteten används ”vid möten med nya 

människor”. Respondent 1 upplever användningen av identiteten genom att uttrycka 

på det här sättet ” … i yrken använder man den för att marknadsföra sig själv och 

använder den mer i arbetslivet. Nu har man ju vägen klar fram till studenten så man 

behöver inte vara så beroende av den”. Respondent 3 förklarar användningen av 

identiteten genom egenskaper, som att vara ”ledartyp och bestämd och vågar vara det” 

för det är sådan hon ”är”. Även respondent 4 använder sig av egenskapsord ”alltid 

försöker vara positiv och glad”. Respondent 11 upplever att han använder identiteten 

”på olika sätt med olika personer”.  Respondent 12 upplever att identitet ”anpassas 

efter gruppen”. 

Nio av respondenterna upplever att de är fria att vara den de vill vara och det var 

även endast dessa nio som svarade på frågan om de upplever att de har möjlighet att 

var den de vill vara. Respondent 1 upplever att på gymnasiet har ungdomar möjlighet 
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att vara vem de vill vara. Respondent 4 upplever att det bara är till viss del och inte 

helt och hållet möjligt att vara sig själv. Respondent 11 uttrycker att: ” ja, är lite olika 

med olika men jag är fortfarande jag och behöver inte spela för någon”. Respondent 

12 upplever sig vara fri att vara vem hon vill vara, men menar att det finns personer 

som inte tycker om att hon är sådan men säger att hon inte bryr sig om detta. Tre av 

respondenterna har inte svarat på frågan. 

Respondet 1,2, 4 och 5 upplever sig själva som de beskrev sig på presentationen 

men respondent 5 säger även att hon upplever sig vara jobbig och har 

humörsvängningar. Respondet 3 upplever sig vara jobbig, nyfiken och glad. 

Respondent 6 upplever sig vara ”känslig och tar åt sig av vad folk säger och tycker 

både om mig och om andra”. Respondent 8 upplever sig vara ”lite mesig” och fem av 

respondenterna har inte svarat på frågan. 

 

5.2. Ungdomarnas upplevelse av positiv avvikelse 

Frågeställningen kring temat positiv avvikelse handlar om ungdomarnas upplevelse av 

vikten av att passa in och ungdomars upplevelse av avvikelse som något positivt. 

Upplever ungdomarna att de kan använda sig av avvikelse för att uttrycka vem de är? 

Frågorna har även handlat om ungdomarna upplever att individer som avviker blir 

accepterade och om det finns individer ungdomarna själva väljer att inte umgås med 

på grund av deras sätt att uttrycka sig själva (se Bilaga 1). 

Respondenterna har olika upplevelser när det gäller hur viktigt det är att passa 

in. Sju av respondenterna upplever att det är viktigt att passa in med dem de umgås 

med och att det är viktigt att passa in men samtidigt vara sig själv. Respondent 3 

upplever att det är viktigt att passa in för att inte vara ”den utstötta personen” men 

samtidigt är det viktigt att ”vara sig själv”. Respondent 1 tycker det är viktigt att passa 

in i början men samtidigt vill hon vara ”rätt egen av sig själv” och uttrycker att det är 

viktigt att passa in men ändå inte. Respondent 5 upplever att det beror på vad som 

menas med att passa in, ”att vara som alla andra är inte bra men att passa in genom att 

ha samma intressen är bra”. Respondent 6 upplever att hon inte vill vara som alla 

andra och att det inte är viktigt att passa in, även respondent 8 upplever att det inte är 

viktigt att passa in. Respondent 10 uttrycker att ”… det beror på om du hamnar i en 

grupp som inte riktigt accepterar dig för den du är men du ändå tvunget vill vara med 
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dem då blir man tvungen att anpassa sig men jag tycker man ska hamna en grupp där 

man kan vara sig själv”. Respondent 11 upplever att det inte är lika viktigt att passa in 

på gymnasiet och att det går att umgås med personer som inte har samma intressen 

som en själv. Respondent 12 upplever att det är” viktigt att passa in för att komma 

någonstans i samhället men annars är det inte viktigt”. 

Alla respondenter utom en tycker att det är positivt att ”sticka ut”. Respondent 1 

uttrycker det som att ”smälter man in så försvinner man”. Respondent 1, 2, 3 och 4 

upplever att ”om en person sticker ut får den mer uppmärksamhet”, ”blir unik” och 

”att det är viktigt att inte försvinna i mängden genom att vara som alla andra”.  

Respondent 3 tycker att alla ska ”sticka ut lite ibland” för att visa att den har sin egen 

identitet och att det är ”kul att sticka ut”. Respondent 4, 9 och 11 upplever att det är 

bra att sticka ut men ”inte för mycket utan lagom”. Respondent 5 upplever att det är 

positivt att sticka ut om personen vågar det. Respondent 5 upplever även att det är 

vanligt att sticka ut genom utseende och själv vill hon sticka ut genom att ha rött hår. 

Respondent 7 uttrycker det som att det är bra att sticka ut men samtidigt passa in och 

respondent 11 vill gärna sticka ut men samtidigt inte vara för annorlunda. Respondent 

12 upplever positiv avvikelse genom att säga ” … det värsta jag vet är när någon 

kommer med likadana kläder som jag, då vill jag bara åka hem. Jag vill absolut inte se 

ut som någon annan”. Respondent 6 upplever inte att det är positivt att sticka ut och 

upplever att personer som sticker ut inte är sig själva när de sticker ut och inte har 

hittat sig själva än men samtidigt uttrycker respondenten att det är upp till dem om de 

vill sticka ut. 

Sex av respondenterna upplever att avvikare bli accepterade. Respondent 3, 5 

och 6 upplever att det beror på vilket sätt de avviker på och respondent 5 menar att ”av 

alla blir inte avvikare accepterade”. Respondent 7 och 11 uttrycker det som att ”på 

gymnasiet blir avvikare accepterade”. Respondent 8 och 10 upplever att ”om personer 

vill avvika så är det deras val och de får avvika om de vill det”. Respondent 12 

upplever positiv avvikelse: ”Jag blir ju accepterad! Men jag ser dock inte så 

annorlunda ut men vissa är rädda för det som är annorlunda”. 

Alla respondenter upplever att de väljer bort att umgås med vissa individer på 

grund av deras sätt att uttrycka sig. Respondent 1 vill inte umgås med individer som 

”baserar sin självsäkerhet på vad andra tycker” och ”individer som anpassar sig för 
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mycket” och ”extremister”. Respondent 2, 4, 5 och 6 upplever att de vill umgås med 

individer som har samma intresse och är lika dem själva och i kretsar där de ”passar 

in”. Respondent 5 vill inte umgås med individer där hon inte ”kan vara sig själv”. 

Respondent 10 upplever ”ja eller jag tänker jag nog inte på utan har vi samma 

intressen och förstår varandra och han sticker ut så funkar det ändå”. Respondent 12 

upplever att hon inte vill umgås med individer som uttrycker sig på ”fel sätt och är 

väldigt egoistiska”. Respondent 3 väljer att inte umgås med ”mörkklädda” individer 

för de har inte ”samma intressen”.  

 

5.3. Ungdomars upplevelse av deras relationer och deras påverkan 

Temat om relationer hade frågeställningar kring hur ungdomar upplever att relationer 

påverkar dem. Frågor har även ställts hur ungdomar upplever att de uppfattas av andra 

och hur de vill att andra ska uppfatta dem, vilka relationer ungdomar upplever är 

viktigast och hur dessa relationer påverkar dem. Frågor har även ställts om ungdomar 

upplever att de ändrar på sig beroende på vem eller vilka de umgås med och om 

ungdomarna upplever att de känner sig tryggare att vara sig själva i vissa relationer (se 

Bilaga 1).  

Åtta av respondenterna tror att andras uppfattning av dem stämmer med deras 

egen självuppfattning och använder positiva ord i beskrivningarna: snäll, glad, pratar 

mycket, trevlig. Respondent 4 säger däremot ”det vill jag inte veta” och respondent 12 

poängterar att ”det beror på personen”. Vid frågan om hur de tror att de uppfattas av 

människor som inte känner dem svarar inte respondent 7, 10 och 12. Respondent 2, 8 

och 11 upplever att det är samma som med människor som känner dem medans 

respondent 5 och 6 är negativa till sin egen framtoning och svarar ”flummig” och ” en 

ganska konstig uppfattning” 

Respondenternas svar på betydelsen av andras uppfattning av dem varierar, 

respondent 1, 2, 4 och 8 anser den var viktig, respondent 6 och 9 upplever inte att 

andras uppfattning spelar någon större roll och respondent 10 upplever att det inte är 

viktigt med personer som han inte känner. Respondent 5, 7 och 11 lämnar inga svar. 

På frågan om vems uppfattning som är viktigast svarar fem att den egna uppfattningen 

är viktigast, respondent 2, 3, 4 och 9 svarade att kompisar, släkt och pappas åsikt är 

viktigast. Respondent 8 svarar ” inte människor man inte känner eller kommer träffa 
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igen och inte de personer som vant sig vid en utan dom som är mitt emellan ”. 

Respondent 7 och 11 har inte svarat på frågan. 

På frågan om de försöker styra så att andra ska få rätt uppfattning av dem så 

svarade fem av respondenterna att de försöker vara glada och positiva, respondent 2, 6 

och 10 anser att de bara är sig själva och respondent 12 upplever att det är ”svårt”. 

Under temat hur relationer påverkar deras beteende frågades respondenterna om 

de upplever att de agerar olika beroende på vem de umgås med. Alla respondenter 

utom respondent 9 och 10 som inte svarade, upplever att de hade olika beteende med 

kompisar och ett annat med föräldrar. Med kompisar upplevdes det ”friare att prata” 

och ”vara sig själv”. Respondent 3 beskriver det som ”man är samtidigt sig själv men 

man minskar och ökar vissa bitar”. Respondent 10 svarar ”personer jag ogillar måste 

jag ställa mig in hos för att inte vara otrevlig”. Respondent 11 sammanfattar 

majoritetens svar ”vissa saker tycker jag om att göra men jag gör det inte med alla, 

ändrar mig lite för att passa ihop med vissa”.  

Om beteendet ändras beroende på om de umgås med en jämnårig eller vuxen så 

återkommer de till att med vuxna försöker man att verka vuxen, allvarlig och 

respektfull. Inför vuxna vill ungdomarna visa sig duktiga och ansvarsfulla. 

Tio av respondenterna upplever att vissa relationer är tryggare och bekvämare 

och det är relationerna till nära personer, t.ex. bästa kompisar, familj och längre 

relationer där de lärt känna varandra. Respondent 10 anser att ”beror på vilket 

sammanhang”. Respondent 6 säger: ”jag är alltid mig själv så jag är trygg i det”. 

Sju av respondenterna upplever att relationerna till familj, kompisar och pojkvän 

är de viktigaste relationerna. Respondent 2 och 7 upplevde att alla relationer är viktiga 

medans respondent 1 sammanfattade det som ”de man mår bra av”. Respondent 9 och 

10 svarade inte på frågan. På frågan om hur de påverkades av sina relationer svarade 

respondent 1 att de dåliga relationerna ger negativ påverkan och hon försöker 

”undvika att bli som dem”. Respondent 11: ”skulle vara deprimerad utan mina 

relationer, känner mig glad och trygg av dem”. Respondent 3: ”påverkar mig att min 

mamma gick bort” och att ”man kan ändra sig”. 

På frågan om vilka de påverkas av valde flera att inte svara men de fem som 

gjorde det upplevde att nära relationer påverkade dem men även teaterroller och 

andras beteende. 
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5.4. Ungdomars upplevelse av samhälle och medias påverkan 

Tio av respondenterna upplevde att de påverkas av media samtidigt som fem av 

respondenterna var negativa mot den. Fem stycken tog upp medias påverkan angående 

utseende och mode. Respondent 12 påtalade hennes negativa inställning mot reklam 

och då särskilt bantningsreklam som hon tyckte ger ”en skev bild av kroppsideal”. 

Respondent 6 och 12 pratade om bloggar som de ansåg var ytliga. Respondent 3 

påtalade anonymiteten på internet där hon inte vet vem hon pratar med, men att hon 

även kan använda den för att själv utge sig för att vara någon annan, ” inte trygg i sitt 

hem när man sitter vid datorn, kan bilda en ny identitet och våga mer när man inte står 

framför personen via internet”. Respondent 10 och 11 påtalade att de kan använda 

media t.ex. filmer för att utveckla och lära känna sin identitet. 

Respondent 3 och 6 gav media stor betydelse medans respondent 4, 5 och 8 gav 

liten betydelse eller ingen påverkan alls. Respondent 12 uttryckte sin upplevelse av 

media: ”media är det värsta jag vet, stor betydelse, kan förändra en”. 

Om de finns mycket de upplever att man måste leva upp till som tonåring 

svarade 11 av 12 ja och angav media, skola, vänner, familj och även bloggar som 

påverkansfaktorer. Respondent 8 och 12 påtalade skillnaden mellan högstadiet och 

gymnasiet och ansåg att det finns en större medvetenhet på gymnasiet om påverkan 

och krav att leva upp till. Respondent 10 svarade det motsatta ”mer fritt att vara den 

jag vill vara nu än på högstadiet”. 
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6. Analys 

Analysen kommer vara indelad i två övergripande teoretiska teman, postmodernt 

samhälle och symbolisk interaktionism som är kopplat till teman som uppkommit utav 

frågeställningen; Identitet, positiv avvikelse, relationer och samhälle. 

 

6.1. Identitet 
Alla respondenter fick beskriva sig själva och hur de upplevde sig själva. Samtliga 

respondenter fick även besvara frågor kring vad identitet innebär och hur 

respondenterna upplever att de använder sin egen identitet och detta kommer kopplas 

till Meads (1976) Självet. Majoriteten av respondenterna upplever att de formas av sin 

omgivning vilket kommer tolkas genom symbolisk interaktionism (Berg 1975, 

Boglind 1975, Värnlund 1975) och även genom Cooley`s (Berg 1975) teori om 

spegeljaget. Eriksson (2004) beskriver ungdomsåren genom identitet kontra 

identitetsförvirrig vilket kommer användas då respondenterna visar tydligt att de har 

svårt att veta vem de är och vad identitet är.  

Respondenterna verkar vara ambivalenta runt sin identitet, de har klara åsikter 

om identiteten men har svårt att förklara vad det är och leva upp till de egna och 

andras förväntningar på sig själv. Respondenterna upplever att identitet inte enbart är 

deras egen uppfattning utan även omgivningens uppfattning av dem. Detta kan tolkas 

genom symbolisk interaktionism som enligt Berg (1975) säger att individen måste 

vara andra för att kunna vara sig själv, d.v.s. teorin om Jag och Mig, och att det enligt 

Boglind (1975) är i interaktionen med andra som den sociala människan föds. 

Respondent 7 svarade enbart att identitet innebär andras uppfattningar. Samtidigt 

uttrycker det flesta respondenterna att det är viktigt att vara sig själv och inte påverkas 

av andra. Respondenterna visar stor medvetenhet om andras betydelse för identiteten 

och detta leder till att de reflekterar över sig själva genom andras uppfattning.  ”Så 

som andra ser en eller ens identitet har man ju för sig själv också så det spelar ju ingen 

roll vad jag har för identitet egentligen eftersom det är ju det som andra ser” uttrycker 

respondent 11. För att individen skall veta vem de är måste de se sig själv med andras 

ögon (Berg 1975) och detta visar respondenterna att de gör genom att de hade svårt att 

beskriva vem de är samtidigt som de förstår betydelsen av andras uppfattning. Detta 
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sker när Jag och Mig står i relation med varandra och dynamiken mellan dem är 

självet (Berg 1975). 

Att respondenterna upplever att det är svårt att veta vilka de är och vad 

identiteten innebär kan förklaras genom att det är enligt Mead (1975) svårt att veta 

vems ögon de ska se sig själva genom och vems bedömning av dem de ska använda. 

Cooleys (Berg 1975) spegeljag innebär att individens jaguppfattning bestäms av 

omgivningens bedömning av dem. Respondenterna upplever att de beter sig olika och 

har olika förväntningar på sig beroende på vem de interagerar med och detta skapar 

olika speglingar att förhålla sig till. Respondenternas utsagor visar att de är mitt uppe i 

den identitetsförvirring som enligt Eriksson (2004) är nödvändig under ungdomsåren. 

Respondent 3 visar detta tydligt genom sitt uttalande att andras åsikt om henne är 

viktig: ”det är viktigt att stå fast vid sina åsikter men det går alltid att ändra åsikt”. 

Respondent 3 vill vara sig själv men samtidigt menar hon att det alltid går att anpassa 

sig efter den rådande kontexten. 

 

6.2. Positiv avvikelse 
Alla respondenter utom en upplever att avvikelse kan vara positivt och de flesta 

upplever att det inte är bra att smälta in i mängden. Många av respondenterna tycker 

det är positivt att avvika, för att individen vågar vara sig själv och att de har hittat sin 

egen identitet. En positiv avvikelse brukar definieras som ett avvikande beteende som 

överträffar de normativa förväntningarna (Heckert & Heckert 2006) och kan tolkas 

utav respondenternas utsagor som att de känner en beundran för en individ som vågar 

avvika och att den individen har hittat sin egen identitet. Det kan också tolkas som att 

individen som avviker inte är ett hot för de andra individerna (Heckert & Heckert 

2006). Symbolisk interaktionism lägger stor betydelse på hur det avvikande beteende 

utövas (Hilte 1996) och det kan kopplas samman med respondent 1 utsaga om att hon 

väljer att inte umgås med individer som anpassar sig för mycket eller ”baserar sin 

självsäkerhet på vad andra tycker”, d.v.s. inte är sig själva. Respondent 6 upplever att 

om en individ vill sticka ut så är det upp till den individen. Då de flesta respondenter 

upplever att avvikelse kan vara positivt kan det tolkas som att så länge det avvikande 

beteendet leder till att individen är sann mot sig själv och inte avviker enbart för att få 

uppmärksamhet så är det positivt att avvika. 
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Några respondenter menar att avvikare blir accepterade på gymnasiet. Enligt 

Erikson (2006) har alla sociala kontexter olika normer vilket kan innebära att på 

gymnasiet är det accepterat att avvika och bryta mot normer. Samtidigt är de flesta 

respondenterna väldigt ambivalenta till avvikelse. Respondent 1 svarar på frågan om 

det är viktigt att passa in ”till en början är det väl det, eller inte, eller nä, nä det tror jag 

inte. Jag vill vara rätt egen egentligen så både passa in och men ändå inte, vara egen”. 

Det är viktigt att passa in men avvikelse uppmuntras i ”lagom” dos och ”man vill ju 

inte vara som alla andra” som respondent 5 säger. Respondent 6 upplever att hon inte 

”vill vara som alla andra” och att det inte är viktigt att passa in men på frågan om det 

är positivt att sticka ut svarar hon att det inte är positivt att sticka ut och de som 

avviker har ”inte hittat sig själva än”. Vilket tyder på att respondent 6 har en identitets 

förvirring och vet inte vem hon är än och hur hon ska uttrycka sin identitet. För 

respondent 6 är det inte positivt att sticka ut men samtidigt är det inte bra att anpassa 

sig till gruppen.  

Hjalmarsson Vertovec (2009) kom fram till att identitet användes som en social 

symbol vilket denna studies respondenter uttrycker då de menar att de som avviker har 

funnit sin identitet.  Respondent 12 tar upp klädsel och säger att hon inte vill ha 

samma kläder som någon annan vilket tyder på att klädsel är ett sätt för henne att 

uttrycka vem hon är. Detta kan också innebära att i vissa sociala kontexter så som på 

gymnasiet är det tillåtet att avvika men på andra ställen såsom vänskapskretsar som 

respondenterna umgås med på fritiden inte är accepterat att avvika. Ambivalensen kan 

ligga i detta att vissa kontexter är det positivt att avvika och i andra är det negativt och 

svårigheten är att veta vilken kontext det är tillåtet.  

Respondent 1,2,3 och 4 upplever att om en person sticker ut får den mer 

uppmärksamhet vilket kan tolkas som frustration hos respondenterna då de själva inte 

vågar sticka ut men samtidigt vill ha uppmärksamhet. Några av respondenterna 

upplever att en individ som avviker har hittat sin egen identitet och då upplevs det som 

positivt. Enligt respondenternas utsagor, vilket tolkas genom Heckert & Heckert 

(2006) definition av positiv avvikelse, kan en individ som inte har en klar identitet inte 

avvika på ett positivt sätt, utan upplevs som avvikare enbart för att få uppmärksamhet, 

vilket leder till irritation från omgivningen.  
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Avvikelse bedöms ofta utifrån hur regler tillämpas och hur gruppen hanterar 

regelbrott (Hilte 1996). De flesta respondenterna upplever att det är viktigt att passa in 

men upplever samtidigt att det är viktigt att vara sig själva.  Respondent 3 upplever att 

det är viktigt att passa in för att inte vara den ”utstötta personen” och respondent 1 

tycker det är viktigt att ”passa in i gruppen i början”. Detta kan tolkas som en önskan 

att bli accepterad och det innebär att individen inte kan vara sig själv helt och hållet 

eftersom de måste anpassa sig till gruppen. 

 

6.3. Relationer 
Enligt symbolisk interaktionism formas den sociala människan i interaktionen med 

andra (Boglind 1975) vilket innebär att respondenterna formas av sin familj och nära 

vänner.  De flesta av respondenterna upplever att de viktigaste relationerna de har är 

till familjen och att det är familjen som påverkar dem mest. Familjen räknas, främst 

föräldrarna, till signifikanta andra som är viktigast i den primära socialisationen 

(Berger & Luckmann 1999). Respondenterna säger även att vänner är viktiga och 

påverkar dem och enligt Berger & Luckmann (1999)  tillhör vänner generaliserade 

andra och får större inflytande i den sekundära socialisationen eftersom barnets 

livsvärld breddas då de t.ex. börjar skolan. I likhet med resultaten i denna studie visade 

Herrström & Israelssons (2009) resultat att familjen, vänner och skola var viktiga och 

påverkade ungdomarnas identitetsskapande. Jonsson & Salens (2009) resultat visade 

däremot att föräldrar har förlorat sin roll som socialisationsagent.  

Respondenter upplever att vissa relationer är tryggare och bekvämare och det är 

främst relationerna till nära vänner och familj. Att respondenterna upplever dessa 

relationer tryggare kan bero på att situationen är definierad. När en situation är 

definierad vet individerna vad som förväntas av dem och vilken roll de ska inneha 

(Goffman 2007). Familjen som tillhör de signifikanta andra har varit med individen 

hela livet och socialiserat individen (Berger & Luckmann 1999) vilket också kan 

skapa en trygghet. Resultatet visade att respondenterna oftast försöker framställa sig 

som mogna och ansvarsfulla när de interagerar med vuxna. Respondent 1 upplever att 

hon kan vara sig själv med nära vänner, enligt Berger & Luckmann (1999) 

generaliserade andra, och respondent 4 och 5 upplever att de är mer tystlåtna med sina 

föräldrar än med kompisar. Föräldrarna är fortfarande viktiga och står för trygghet 
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samtidigt som respondenterna vill visa de sidor hos sig själva som lever upp till 

föräldrarnas förväntningar. Med vänner upplever respondenterna att de är ”friare att 

prata” och ”vara sig själv” vilket kan bero på att det inte finns samma krav eller 

förväntningar på dem. Med jämnåriga behöver inte respondenterna bete sig som vuxna 

utan kan ”flumma” och vara ”barnsliga”.  

6.4. Samhälle 
Respondenterna upplever att media har stor betydelse och påverkar dem vilket kan 

tolkas genom ett postmodernt samhälle som kännetecknas av massmedias påverkan 

och inflytande (Bauman 1992). Något som även kännetecknar ett postmodernt 

samhälle är att individen är fri att ändra på sig och har möjligheten att pröva olika 

roller (Bauman 1992) som respondent 3 uttrycker ”kan bilda en ny identitet och våga 

mer när man inte står framför personen via internet”. Respondent 3 upplevde att 

hemmet inte längre var en trygg plats som en konsekvens av internet. Internet är ett 

sätt att kommunicera och få information men samtidigt kan den privata sfären kränkas. 

Beckung (2009) kom fram till att unga vuxna tycker att trygghet är viktigt men enligt 

Bauman (1992) är tryggheten ett pris individer får betala för valfriheten. Möjligheten 

att pröva olika roller och att allt är relativt i ett postmodernt samhälle (Bauman 1992) 

kan leda till konsekvenser för individens identitet. Respondenterna uttrycker att det är 

mycket de måste vara och leva upp till vilket kan förklara varför respondenterna 

upplever att det är svårt att veta vem de är och vad deras identitet är. Även de snabba 

förändringar och större antalet påverkningsfaktorer i ett postmodernt samhälle kan 

leda till att ungdomar upplever en större acceptans och valfrihet med sin identitet. Till 

skillnad från Beckung (2009), där unga vuxna upplevde att valfrihet och 

valmöjligheter var en viktig del i identitetskapandet, upplever de flesta respondenterna 

en förvirring kring vad och vem de ska vara.  Respondent 12 sammanfattade 

respondenternas kluvna känslor ” media är det värsta jag vet, stor betydelse, kan 

förändra en”. Respondenterna upplever ambivalenta känslor emot media vilket är ett 

kännetecknande drag i postmodernismen. Bauman (1992, 2002) menar att 

postmodernismens ambivalens och variation ger tillåtelse till att pröva sig fram och 

ändra sig men kan samtidigt skapa frustration i sin stora valmöjlighet. 

Respondenternas negativitet mot reklamfilmer för bantning kan tolkas som att media 
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skapar en idealbild som försvårar möjligheten att trivas med sig själv om man inte 

stämmer in på den.  

Respondenterna var mycket negativa mot media och medvetna om medias 

påverkan. Endast tre respondenter uppgav att media har stor betydelse för dem. 

Samtidigt uppgav 11 av 12 respondenter media som en stark faktor på frågan om det 

är mycket att leva upp till som gymnasieungdom. Ungdomar i det postmoderna 

samhället blir tidigt påverkade av media och även om de inser detta och kan vara 

selektiva till en viss gräns är media enligt Bauman (1992) i det postmoderna samhället 

en stor maktfaktor. Fem av respondenterna tog upp medias påverkan på utseende och 

mode och att det ständigt visas reklamfilmer för bantning och träning.  Respondent 10 

och 11 tog upp media i form av filmer som ett sätt att lära känna sin identitet. Även 

om ungdomarna är medvetna om att media visar upp en skev bild påverkas de.   
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7. Diskussion 

Uppsatsens syfte var att skapa en förståelse för ungdomars upplevelser av hur de 

påverkas av vänner, familj och media i sitt identitetsbygge. Ungdomarna upplevde att 

det var mycket att leva upp till då de ska passa in bland vänner och inte avvika för 

mycket samtidigt som de ska vara sig själva och med vuxna vill de uppfattas som 

ansvarsfulla och mogna. Ungdomarna upplevde sig även påverkade av media vilket 

enligt Bauman (1992) är ett av postmodernismens signum och detta i kombination 

med valfriheten i dagens samhälle skapar förvirring hos ungdomarna. Beckungs 

(2009) studie visade att unga vuxna upplevde valfriheten som positiv men samtidigt 

saknade en enkelhet i livet. Enligt Erikson (2004) är det normalt med 

identitetsförvirring i åldern 15-19 år vilket respondenternas utsagor visade att de 

upplever. Det postmoderna samhället verkar ha en tydlig påverkan på identitetsbygget 

vilket kan leda till att identitetsförvirringen inte slutar i ungdomsåren utan pågår 

längre upp i åldern. Media blir även starkare som en generaliserade andre. 

Relationer var viktiga, särskilt de signifikanta andra och socialiseringsagenterna 

som kan anses stå för trygghet då de nära och långvariga relationerna var de som 

upplevdes som viktigast. Inför föräldrar vill ungdomar uppfattas som ansvarfulla och 

vuxna vilket kan förstås utifrån att de upplever att föräldrar har förväntan/krav på dem 

som de måste leva upp till. Föräldrarnas förväntan skapar även känslan av att behöva 

ha kontroll i interaktionen med dem till skillnad mot vänner där de kan släppa på 

kontrollen och uppföra sig mindre ”vuxet”.  

Avvikare uppfattas både positivt och negativt vilket enligt Hilte (1999)  beror på 

hur omgivningen uppfattade anledningen till avvikelsen. Enligt respondenterna vill de 

inte vara som alla andra men heller inte uppfattas som om de avviker för att få 

uppmärksamhet. Hjalmarsson Vertovecs (2009) studie konstaterade att identitet 

används som social symbol vilket kan användas även i denna uppsats då kläder eller 

hårfärg kan markera avvikelse och att identitet är ett sätta att uttrycka vem individen 

är. Respondent 12 uttrycker sin attityd till positiv avvikelse genom att säga ”… det 

värsta jag vet är när någon kommer med likadana kläder som jag. Jag vill absolut inte 

se ut som någon annan”. Hennes klädstil blir en symbol för vem hon är.  
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7.1. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka vad ungdomar upplever att de påverkas av i sitt 

identitetsbygge och det visade sig vara familjen, nära vänner och media som 

ungdomarna upplever påverkar dem. Resultatet visar att ungdomar påverkas av 

många olika faktorer i sitt identitetsbygge och detta skapar frustration och förvirring. 

Ungdomarna påverkades av vänner, familj och media och försökte skapa en identitet 

samtidigt som de ser sig själva i omgivningens spegling. De blir osäkra och 

förvirrade. ”Att vara sig själv” blir en viktig markör mot omvärlden.  

En frågeställning var att undersöka om ungdomar upplever att avvikelse kunde 

användas positivt för att uttrycka sin identitet. Resultatet visade att positiv avvikelse 

används för att särskilja sig mot mängden, t.ex. rött hår men samtidigt finns ett behov 

av att inte avvika för mycket utan ha tillhörighet till gruppen. Alla har möjligheten att 

avvika genom sitt utseende och där igenom få uppmärksamhet och bekräftelse men 

för att det ska upplevas som en positiv avvikelse måste omgivningen uppleva det som 

att individen är sig själv. 

 En frågställning med studien var att undersöka om ungdomarna upplevde att de 

hade kontroll över sitt identitetskapande. Slutsatsen som kan dras är att ungdomarna 

upplever att de har kontroll över sitt identitetsskapande då nio av respondenterna 

svarade att de hade möjligheten att vara den de vill vara. Samtidigt känner sig 

respondenterna styrda av media genom det stora utbudet och tillgänglighet av 

bloggar, tidningar och Tv. Respondenterna upplever att det är mycket det ska leva 

upp till och det finns många olika faktorer som påverkar dem men samtidigt upplever 

respondenterna att det har möjligheten att vara den de vill vara.  Men vid analys av 

resultaten märks det en osäkerhet hos ungdomarna att de inte har den kontrollen som 

de ger uttryck åt. Ungdomarna är medvetna om medias påverkan på dem, de upplever 

att det är mycket att leva upp till och är medvetna om omgivningen påverkan.  

 På frågeställningen om hur respondenterna påverkades av sina relationer blir det 

svårt att dra någon slutsats eftersom respondenterna hade svårt att beskriva detta. 

Respondent 1 svarade att de ”dåliga relationerna påverkar dåligt” men inte på vilket 

sätt. Respondent 3 tar upp att det påverkat henne att hennes mamma gick bort när hon 

var liten och relationer kan påverka så att ”man ändra på sig”. 
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7.2. Kritik 

Flertal av respondenterna valde att inte svara på många frågor under temat relationer 

och ofta blev det samma svar på frågorna. Detta kan tyda på att frågorna kunde ha 

behövts omformuleras för att få ut mer utav frågorna. På frågeställningen om hur de 

påverkades hade ungdomarna svårt att beskriva detta. Dessa frågor kunde ha ändrats 

på för att besvara frågeställningen. 

Det har varit två intervjuare som har intervjuat sex respondenter vardera. Detta 

kan ha lett till att frågorna ställts på olika sätt eller tolkats på olika sätt för 

respondenterna. För att undvika detta har intervjuguiden var tydligt utformad med 

förslag på följdfrågor och varför frågan har ställts. 

En del av frågorna har varit känsliga och kan ha upplevts som för personliga att 

diskutera med en okänd människa. Vilket kan ha varit en orsak till att vissa svar blivit 

korta eller vissa frågor inte besvarats. För att respondenterna skulle känna sig så 

bekväma som möjligt utfördes intervjuer i enskilda rum. 

Metoden är utförligt presenterat vilket leder till att reliabiliteten stärks genom att 

studien kan upprepas. Även validiteten är stärkt genom presentation men det kan 

tilläggas att fokuset på media kan bero på att majoriteten av respondenterna läser 

medieprogrammet vilket blev en oförutsedd faktor vilket kan var bra att ha i åtanke 

vid vidare studier. 

 

7.3. Fortsatt forskning 

Två teman som blev större än förväntat under studiens gång var positiv avvikelse och 

medias inflytande. 

Respondenterna hade mycket att säga om avvikelse, de flesta upplevde 

avvikelse som något positivt. Det har tidigare inte gjort så mycket forskning på positiv 

avvikelse men denna studie visar att det är ett relevant ämne att studera, då 

respondenterna uttrycker en vilja att sticka ut men inte vågar samtidigt som det finns 

en avundsjuka på individer som vågar avvika. En ny studie skulle kunna göra en 

djupare studie för att ta reda på t.ex. vad är ett positivt sätt att avvika på och varför? Ta 

reda på varför ungdomar vill ha uppmärksamheten och beundran som kommer genom 

positiv avvikelse. Respondenterna i denna studie upplever en positiv avvikelse som att 

en individ har funnit sin identitet och vågar stå för den. 
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Under temat samhälle kom området media fram. Respondenterna hade ett stort 

engagemang för frågor om medias påverkan. De flesta respondenterna var medvetna 

om medias påverkan. Då studien inte förväntade att media skulle bli ett eget tema 

fanns inte tillräckligt med frågeställningar kring ämnet. I en fortsatt forskning som har 

fokus på medias påverkan och betydelse skulle de kunna täcka upp de tomrum denna 

studie lämnar.   
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Bilaga 1; Intervjuguide 

 

1) Inledande frågor  

2) Identitet  

3) Relationer 

Inledande frågor: Hur ser ungdomarnas livsvärld ut?  

o Hur gammal är du? 

o Bor du med båda dina föräldrar? 

o Vad är dina fritidsintressen? 

o Vilket program läser du och varför valde du detta program? 

 

Identitet: Vad är identitet för ungdomar och vilken betydelse har den? Hur upplever 

ungdomar sin egen identitet? I vilken uträckning känner de sig fria att vara vem de vill? 

 

o Hur skulle du beskriva dig själv?  

o Hur upplever du dig själv? 

o Vilka personer är viktigast i ditt liv?  

o Hur viktigt är det för dig att kunna vara den du vill vara?  

o Känner du att du har möjlighet att vara den du vill vara? 

o Hur vet man vem man är? 

o Vad innebär identitet för dig?  

o På vilket sätt använder du använder din identitet? 

 

Relationer: Hur upplever ungdomar deras relationer och vilken betydelser har dessa för 

identiteten? Vilka relationer upplever de är de viktigaste och vilka relationer påverkar deras 

identitet mest? 

Andras uppfattning: 

o Hur tror du andra uppfattar dig? Hur tror du personer som inte känner dig uppfattar 

dig?  

o Hur viktig är deras uppfattning om dig? Vems uppfattning är viktigast för dig och 

varför? 
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o Hur skulle du vilja att andra uppfattar dig? Vad gör du för att andra ska få rätt 

uppfattning om dig? 

 

Beteende: Spelar ungdomar olika roller beroende på vem de interagerar med? Hur medvetna 

är ungdomar om att deras olika identitetsuttryck? Finns det en skillnad i relation till vuxna 

och jämnåriga? Finns det relationer som känns mer avslappnande och trygga att bara vara 

sig själv i? 

o Upplever du att du beter dig olika beroende på vem du umgås med? Isf hur märks det? 

Beter du dig annorlunda beroende på om du umgås med en vuxen än en jämnårig? 

o Upplever du att du är mer bekväm att uttrycka dig själv i vissa relationer mer än 

andra?  

 

Påverkan: Hur påverkas ungdomar av deras relationer och på vilket sätt påverkas 

ungdomar? Vilken roll spelar media och hur påverkas identiteten av media? Vilka relationer 

är viktigast och hur påverkas de av dessa relationer? 

o Vilka relationer är de viktigaste för dig? Hur ser dessa relationer ut? Hur upplever du 

att dessa relationer påverkar dig? 

o Vilka påverkas du av? På vilket sätt påverkas du? 

o Påverkas du av media?   

 

Avvikelse: Hur upplever ungdomar avvikelse och kan det anses vara något positivt. Kan 

ungdomar använda avvikelse som ett sätt att uttrycka vem de är och vem de inte är?  

o Tycker du att det är viktigt att passa in? Känner du att du gör det? 

o Vill du vara som alla andra? Tycker du det är bra att sticka ut? 

o Är det ok att inte vara som alla andra? Blir man accepterad? 

o Finns det människor du väljer att inte umgås med p.g.a. deras sätt att uttrycka sig?  

 

Samhälle: 

o Påverkas du av media?   

o Vilken betydelse har media för dig? 

o Upplever du att det är mycket man måste vara? 


