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Övergången från ungdom till vuxen har länge sett som en kritisk period i livet 

där stora förändringar sker och där individer ingår i en ny social roll. Studier 

inom bland annat sociologi har visat att normer om ålder och centrala 

livshändelser formar människan till att inta sociala roller. Däremot finns det 

mycket lite forskning som studerat den subjektiva uppfattningen av denna 

period i livet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga 

människors egna förställningar om ålder ser ut och upplevs samt att få syn på 

bakomliggande normativa föreställningar om ålder. Åtta personer deltog i 

intervjuer där en induktiv tematisk analys användes för att tolka resultaten. 

Resultatet visade att unga vuxna starkt påverkas av yttre förväntningar från 

samhälle och omgivning. Vidare visade resultatet att dessa förväntningar 

skapade en stark press och stress. Studien gav en ökad förståelse för den 

subjektiva uppfattningen av hur normer om ålder, livshändelser och sociala 

roller upplevs i övergången till vuxenlivet.  

 

Intresset för hur livet formar människan och dess utveckling har sammanflätat många 

discipliner så som sociologi, historia och psykologi där ämnen som ålder, utveckling, familj, 

demografi och kulturell påverkan har sammanfogats. Under 1900-talet började området 

livsloppsforskning utforskas allt mer och gav på kort tid en ökad förståelse (Elder, 1998). Det 

ökade intresset berodde bland annat på olika samhällsförändringar som bidrog till att det skedde 

snabba sociala och demografiska förändringar samt att åldersstrukturerna i samhället ändrades 

om. Under 1900- talet ökade välfärden i många länder på grund av industrialiseringen vilket 

gjorde att barndödligheten minskade och människan levde längre. Detta bidrog till ett ökat 

intresse för relationen mellan barndomen och vuxenlivet och hur samhället påverkats individens 

utveckling (Elder, 2006). Forskning inom både sociologi, utvecklingspsykologi och demografi 

gav upphov till begreppet sociala klockor eller normativa tidtabeller. Det kan förklaras som att 

det finns en slags tidtabell som visar på när stora livshändelser ska ske som grundar sig i sociala 

normer och delade erfarenheter (Marini, 1984). Under livets gång går människan igenom olika 

faser som i sin tur gör att människan måste inta olika sociala roller. Processen av att inta dessa 

roller förenas med förväntningar, begränsningar och möjligheter. Övergången mellan 

ungdomsåren och vuxenlivet har inom utvecklingspsykologin länge setts som en kritisk period 

i människans liv där stora förändringar sker och där individer går från en social roll till en annan 

(Hogan & Astone, 1986).  

 

Idag finns mycket forskning kring människans utveckling och hur ett normalt livslopp ser ut. 

Sociologin har bidragit till den kunskap som finns om hur normer skapar människans 

uppfattning om när stora livshändelser bör ske. Däremot finns det mycket lite forskning om 

människans subjektiva uppfattning kring dessa livshändelser och sociala roller. Det finns en 

efterfrågan av att få en heterogen syn på hur livsloppet kan uppfattas (Eliason, 2015). Den 

tidigare forskning som ändå gjorts kring den subjektiva uppfattningen har främst fokuserat på 

vuxna. Däremot finns det mycket lite forskning på hur människor i unga år upplever att vara i 

perioden mellan ungdom och vuxen samt hur de förhåller sig till den normativa bild av vad som 
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ska ingå i perioden (Berg & Sirotzki, 2007). Med denna föreliggande studie avsågs att bidra 

med en ökad inblick och ökad förståelse för hur individer upplever detta stadie i livet utifrån 

deras ålder och med fokus på framtid och livsval. 

 

Övergång mellan ungdom till vuxen 

Ur ett historiskt perspektiv har övergången från ungdom till vuxen symboliserats med olika 

passageriter, som kan förklaras som socialt konstruerade riter där genomförandet av riten 

symboliserar en övergången mellan två stadier i livet. Dessa passageriter förekommer inom 

många kulturer och religioner världen över men där de ser olika ut. Det gemensamma för dessa 

riter har varit att de är socialt konstruerade samt att de varit förenade med en specifik ålder. 

Däremot har ingen explicit skillnad gjorts mellan den fysiska och psykologiska utvecklingen 

och den sociala rollen som vuxen (Foner & Kertzer, 1978). Ur ett fysisk och psykologiskt 

perspektiv finns det vissa faser i utvecklingen som förenas med åldersgradering. Dessa 

graderingar ger indikation på ungefär i vilket åldersspann en person generellt bör vara när 

individen genomgår olika utvecklingsfaser. För den enskilda individen kan det ändå variera i 

ålder beroende på individens biologiska förutsättningar, kultur och sociala miljö (Featherman 

& Lerner, 1985). Det gör att utveckling ur ett individuellt perspektiv kommer att vara unikt. 

Därför bör utvecklingen av rollen som barn, ungdom och vuxen ses som en process snarare än 

som en händelse. Trots detta kommer de flesta unga övergå till rollen som vuxen och även om 

vissa fortfarande kommer beskrivas som barnsliga kommer de ändå uppfattas som vuxna 

individer av samhället (Hogan & Astone, 1986). Det kan förklaras genom att det finns en 

objektiv uppfattning kring människans utveckling. Den objektiva uppfattningen har förenats 

med att människan utvecklas genom att befinna sig i olika åldersgraderade stadier i livet. I dessa 

stadier bör människan inta olika sociala roller. Dessa roller förenas i sin tur med vissa 

förpliktelser, beteenden, möjligheter och begränsningar. Övergången mellan sociala roller 

innefattas också av att individen gör så kallad karriär inom vissa institutionella domäner som 

skola, arbete, bli en aktiv del av samhället, familj osv. Hur ordningen av sociala roller skapas i 

samhället och hur övergången mellan dessa roller formar människan har länge väckt ett starkt 

intresse inom livsloppsforskningen (Hogan, 1978; Marini, 1984).  

 

Emerging adulthood 

Under de senaste decennierna har en dramatisk förändring skett kring övergången till 

vuxenlivet. Det förklaras bland annat med att demografiska förändringar har gjort att de 

specifika livshändelser som förknippas med övergången mellan ungdom och vuxenliv har 

förskjutits (Arnett, 2000). Unga idag studerar allt längre och flytten hemifrån är inte längre 

förenad med giftermål vilket gör unga mer självständiga. Detta gör också att giftermål och 

familjebildning sker vid en senare ålder (Fusell & Furstenberg, 2005). De förskjutningar som 

upptäckts har bidragit till att forskare ser en ny utvecklingsfas som benämns emerging 

adulthood. Detta stadie brukar ske mellan ungdomsåren och vuxen ålder i åldersspannet 18-25 

år. Däremot syns det främst i västerländska industriländer. Under denna period har individen 

ännu inte riktigt intagit de livshändelser som normativt sker i vuxenåren vilket också medför 

att övergången till de sociala roller som förenas med vuxenlivet förskjuts. I denna period 

upplever individerna inte sig själva som ungdomar samtidigt som de inte heller upplever sig 

själva som vuxna. Vidare visade forskningen att övergången till vuxenrollen inte bara berodde 

att genomgå centrala livshändelser utan också var en subjektiv upplevelse (Arnett, 2000). 

Istället visade forskning att ta ansvar för sina egna handlingar och ta självständiga beslut var 

förenat med vad som ansågs ingå i vuxenrollen (Arnett, 1997).  

 

Den sociala tidtabellen 
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Inom sociologin har mycket forskning gjorts kring hur centrala livshändelser konstrueras i 

samhället. Att det finns centrala livshändelser förklaras av den normativa modellen för 

livsloppet. Modellen visar att det finns sociala normer som skapar en gemensam uppfattning 

om när vissa livshändelser bör ske. Sociala normer kan förklaras genom två distinkta 

egenskaper. Den första egenskapen handlar om att det är kollektiva och delade med andra. För 

det andra att de normativa beteendena framkallade till följd av negativa konsekvenser. En norm 

skiljer sig från en värdering då värderingar är individuella medan normer delas kollektivt. Även 

en sed delas kollektivt, men skiljer sig såtillvida att den säger vad en person kommer göra och 

inte vad den borde göra. De sociala normerna kring de centrala livshändelserna kommer därmed 

medföra att individen upplever konsekvenser om normen inte följs (Marini, 1984). 

Uppfattningen kring hur ett normalt livslopp ser ut kan även förklaras genom att det finns 

normer om i vilken ålder en person bör vara för att kunna uppnå och vara med om vissa 

specifika livshändelser samt när individer bör inta olika sociala roller (Lövgren, 2016). Hur 

dessa normer skapas påverkas av den kulturella kontexten (Schulenberg & Maggs, 2002).  

 

Åldersnormer  

Förväntningar kring ett åldersrelaterat beteende bygger på det massiva normativa systemet 

bakom vad som kulturellt förväntas ingå i vuxenlivet. Dessa normer gör att människan 

navigerar genom normernas förväntningar kring vad en person bör göra och vilka beteenden en 

person bör ha när inträdet till de sociala rollerna sker. Att människor uppfattar den så kallade 

normativa tidtabellen blir tydlig när personer säger ” han är för gammal för att arbeta så hårt” 

eller ”hon är för ung för att bära den stilen av kläder” (Neugarten, Moore & Lowe, 1965). När 

åldern används som en beskrivning uttrycker det normativt tänkande (Lövgren. 2016). Synen 

på vad ålder är kan ses på väldigt olika sätt. Ålder blir ofta en egenskap som en person har eller 

är ur ett kronologiskt perspektiv. Åldern kan även ses som något vi socialt konstruerar och något 

som kräver handling och görande (Laz, 1998). Det innebär att åldern skapas i interaktion med 

andra runt omkring oss. Åldern innefattas inte bara av något en person har eller är utan också 

att det finns vissa attribut som en person tilldelas i en specifik ålderskategori. Dessa attribut kan 

vara att ha ett visst utseende som särskilda kläder, längd och färg på hår och vissa frisyrer. Men 

det kan också handla om att det tilldelas vissa beteenden för människor i olika ålderskategorier. 

När det kopplas ihop med erfarenheter, andras bemötande, agerande eller kroppsliga 

upplevelser kan åldern tolkas och upplevas på olika sätt (Lövgren, 2016).  

 

Genusskillnader 

Hur normativa livsloppet ser ut varierar mellan könen. Det finns många studier som visar på att 

den förväntade åldern för att gå klart skolan, gifta sig och skaffa barn är tidigare för kvinnor än 

för män (Eliason, 2015). En longitudinell studie av Crokett och Beals (2012) undersökte hur 

ungdomar i de tidiga ungdomsåren förutspår i vilken ålder de förväntas vara när de intar rollen 

som vuxen. Sedan jämfördes detta med i vilken ålder de faktiskt gjorde detta utifrån ett 

genusperspektiv. Resultatet visade att de indikationer som kan visa på när en person ingår i 

vuxenrollen var: attityd gällande genusroller, prestation i skola, tidpunkt för när ett romantiskt 

förhållande förväntas etableras, förväntad ålder för när utbildningen skulle vara klar samt 

förväntan kring när personen skulle få ett arbete. Resultaten visade även en signifikant 

genusskillnad. Den estimerade åldern för att gifta sig och skaffa barn var högre bland pojkar 

än bland flickor. Vidare visade resultatet att förväntningar på att skaffa barn var högre bland 

flickor än bland pojkar. När detta jämfördes med förväntningar av att gå en högre utbildning 

och skaffa arbete så höjdes den estimerade åldern för att skaffa barn bland flickorna. Detta 

kunde då stödja uppfattningen om att unga kvinnor uppfattar en konflikt mellan att utbilda 

sig och att arbeta och att skaffa barn. Deras forskning ger en inblick i hur unga flickor och 

pojkar konstruerar förväntningar kring när man ska inta vuxenrollen och hur det framtida livet 
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ser ut. Utifrån resultatet av denna studie finns det indikationer på att förväntningar om hur 

livet kommer se ut i framtiden konstrueras av ålder samt att det verkar finnas genusskillnader.   

 

Oro, stress och mentalt välmående  

Tidigare forskning har visat att ungdomar och unga vuxna rapporteras ha allt fler problem 

förknippade med psykisk ohälsa, främst depression och ångest, samt att dessa problem ökar. I 

perioden mellan ungdom till vuxen ställs det krav som gör att individer måste fatta kritiska 

beslut som både rör deras person, utbildning, boendesituation samt andra framtida livsval. I 

denna period förväntas unga även ta mer ansvar och bli mer självständiga. Alla dessa 

omställningar och beslut som måste fattas blir en faktor till upplevd stress (Shulenberg & 

Maggs, 2002). Inom den psykologiska forskningen finns en uppsjö av studier kring hur stress 

påverkar människan. En studie visade att personer som upplevde kronisk stress under 

ungdomsåren hade en större risk att utveckla depression under de två första åren av emerging 

adulthood (Björkenstam et al, 2015). Vidare utförde O´Conner, Sanson, Toumbourou, Norrish 

och Olsson (2016) en longitudinell studie som undersökte hur utbildning i positiv hälsa 

påverkade övergången från ungdom till vuxen och de centrala livshändelser som sker under 

perioden. Resultatet visade att positiv mental hälsa i ungdomsåren kan vara en indikator på hur 

väl en person etablerar en karriär samt tar ansvar för att bli en aktiv del av samhället. Nyligen 

gjordes en stor studie av Linnéuniversitetet, ”Från yolo till oro” (2016) där syftet var att 

kartlägga vilka utmaningar ungdomar idag ställs inför. Studien bestod både av en kvalitativ del 

och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa delen bestod av fokusgrupper där ungdomar 

fick frågor gällande utmaningar i vardag och omvärld. Detta för att få en förståelse för hur 

ungdomar resonerar kring dessa frågor. Vidare låg den kvalitativa delen som underlag för den 

kvantitativa undersökningen. Den kvantitativa undersökning bestod av enkäter gällande de 

frågeområden som framkom i den kvalitativa delen och i undersökningen deltog 1003 deltagare 

mellan 18-25 år. Studien visade att 42 % av unga i Sverige är oroliga för sin egen framtid. 

Studien visade även att 74 % av Sveriges ungdomar upplever psykisk ohälsa till följd av stress. 

Vidare visade studien att ungdomar upplever att det finns en idealbild som bör följas. 

 

Den subjektiva uppfattningen om livsloppet 

Mycket av den livsloppsforskning som gjorts visar en tvådelad bild av hur uppfattningen kring 

människans liv ser ut. Den första dimensionen har fokuserat på den objektiva uppfattningen av 

synen på hur människan utvecklas vilket redan nämnts. Den andra delen fokuserar på den 

subjektiva uppfattningen av livet och hur individer tolkar de sociala normer som finns kring 

livets olika stadier. Utifrån normer, ålder och förväntningar av att inta vissa sociala roller skapar 

individen en uppfattning om sig själv genom tolkningar, bedömningar och igenkännande. 

Genom att länka de objektiva och subjektiva dimensionerna med varandra kan förståelsen öka 

för hur unga vuxnas identitet skapas (Eliason, 2015). Identitetsteorin argumenterar för att 

uppfattningen om en själv och ens identitet länkas till de sociala strukturerna via sociala roller 

(Stryker & Burke, 2000). Många av de roller som formar en människas identitet baseras på 

åldersgraderingar samt de normativa tidtabellerna i livet som indikerar på när stora 

rollöverskridningar bör ske (MacMillan, 2007).  

 

Hur individer uppfattar sin egen identitet som vuxen kan förklaras av individens subjektiva syn 

på vart i den normativa tidtabellen individen är samt individers uppfattningar om vad rollen 

som vuxen innebär. Detta sammanflätas även med individers åldersidentitet. Åldersidentiteter 

vilka anses vara en del av människans hela identitet tros även påverka människors välmående 

(George, 1990). Att identifiera sig med önskvärda åldrar kan öka en persons välmående medan 

att identifiera sig med en mindre önskvärd åldersgrupp kan snarare ge motsatt effekt. För unga 

människor som rör sig mellan två roller (ungdom, vuxen) kan detta i sig vara påfrestande och 
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påverka välmåendet (Mortimer & Aronson, 2000). Tidigare forskning visade att när vissa 

normativa livshändelser som är typiska för en senare period i livet ändå sker tidigt i livet kan 

det påverka uppfattningen om åldersidentiteten. För personer som förlorar sina föräldrar i 

barndomen tenderar åldersidentiteten öka med i genomsnitt tre år. Att förlora sina föräldrar i 

vuxen ålder gav däremot ingen effekt på åldersidentiteten (Shafer, 2009). Detta kan förklara 

varför vissa personer upplever sig själva som vuxna även i tidig ålder (Johanson & Mollborn, 

2009)  

 

Föreliggande studie 

Utifrån alla de komponenter som formar människans väg genom livet finns det fortfarande lite 

forskning kring individers subjektiva uppfattning kring hur olika perioder i livet uppfattas och 

upplevs. Den forskning som gjorts har även haft fokus på individer i vuxen ålder. Däremot finns 

det mycket få studier som fokuserar på ungas uppfattning om livet. Med bakgrund i tidigare 

forskning (Arnetts, 2000) kommer denna studie undersöka hur unga vuxna i åldern 18-25 år 

upplever sin tillvaro och denna period i livet. Upplever unga att ålder påverkar synen på vad en 

person kan göra i framtiden ur ett socialt perspektiv. Vilka livshändelser och livsval ser 

individer vara möjliga och vilket förhållningsätt till dessa har det? Hur uppfattar, upplever och 

tänker unga personer om sin egen ålder?  

 

Syftet med föreliggande studien var att undersöka hur unga människors egna föreställningar om 

ålder ser ut och upplevs samt att få syn på bakomliggande normativa föreställningar om ålder.  

 

 

Metod 

 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien deltog åtta personer, fyra män och fyra kvinnor. Urvalet baserades på kriteriet att 

deltagarna skulle vara mellan 18-25 år samt att de läste en pågående högre utbildning. Eftersom 

en av de centrala livshändelserna i övergången till vuxenlivet är att läsa en högre utbildning 

valdes detta som ett kriterium. Föreliggande studies deltagare var mellan 19 till 25 år. 

Utbildningens inriktning, längd på utbildning samt lärosäte varierade mellan deltagarna, där 

alla läste olika ämnen och där vissa läste program medan andra läste fristående kurser. Däremot 

gick alla på högskolor eller universitet i Stockholmsområdet. Urvalet var för övrigt ett 

bekvämlighetsurval, där kontakten skett genom Facebook, personligt kontaktnät samt genom 

uppsatta informationsblad på Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. 

Kontakten via Facebook skedde genom annonsering där vänner informerades om att 

intervjupersoner söktes för studien. Den information som angavs utgick från de urvalskriterier 

som hade bestämts. Vidare uppgavs den beräknade tiden för intervjun.  

 

Datainsamling 

Deltagare som svarade på de uppsatta informationsbladen informerades om syftet med studien 

samt att deltagandet var konfidentiellt och frivilligt. Samma information delgavs för de 

deltagare som rekryterades genom personligt kontaktnät. Men den första kontakten skedde 

däremot genom telefonsamtal. Därefter bestämdes tid och plats för när intervjutillfället skulle 

ske. Deltagarna som rekryterades via institutionen kontaktades på angivet telefonnummer, 

yttligare information kring studien delgavs och därefter bokades tid och plats för intervjun. De 

deltagare som rekryterades genom informationsblad erhölls även 1 timmes UD-tid. 

Datainsamling gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer (Kvale, 1996). Under intervjun 

användes en fokuserad intervjuguide där ämnen centrala till frågeställningen var formulerade i 
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punktform. Intervjuguiden bestod av följande ämnen: vänner och familj, ålder i olika 

situationer, mål, erfarenhet av att bli äldre, ålder ur ett tidsperspektiv, livsval och åldersgränser. 

De frågor som ställdes om dessa ämnen var bland annat: Hur upplever du att vara i den ålder 

du är just nu? Finns det situationer där du får anledning att fundera kring din ålder? Vad tänkte 

du om den ålder du är idag, när du var yngre? Alla intervjuer skedde i enskilda rum på bibliotek. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon efter det att deltagarna godkänt 

inspelningen. Varje intervju började med en presentation av ämnet samt syftet med studien. 

Innan intervjustarten informerades deltagarna om de etiska förutsättningarna för intervjun, vilka 

utgjordes av vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.codex.vr.se). Efter varje 

intervju anonymiserades deltagarnas uttalanden och därefter transkriberades intervjuerna.  

 

Analys  

De transkriberade intervjuerna tolkades, strukturerades och komprimerades enligt den induktivt 

tematiska analysmetoden som hämtades från Hayes (2000). Analysprocessens steg var följande: 

1) Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes därefter igenom för att få en överblick av 

materialet. 2) Nyckelord och citat som var av intresse för ämnet och forskningsfrågan plockades 

fram. 3) Nyckelorden och citat sorterades in i övergripande teman. 4) Transkriberingar lästes 

igenom igen utifrån varje enskilt tema. Därefter korrigerades befintliga teman och nya teman 

tillfördes utifrån textens innehåll. 5) Slutlig benämning av teman gjordes. 6) Teman 

sammanfattades med egna ord. Citat som belyste dessa teman valdes ut. Genomgång av 

forskningslitteratur skedde till viss del parallellt med insamling av data. En mer grundläggande 

genomgång av forskningslitteratur skedde dock efter att datainsamling och analysarbetet var 

sammanställt. 

 

 

Resu lt at  

 

 

Stor skillnad på det som förväntas och den man är 

 

Studien visade att deltagarna upplevde en yttre bild av vad de förväntades göra i livet. Den yttre 

bild bestod av att göra specifika livsval, ha vissa framtida mål samt att inta en roll som vuxen. 

Förväntningarna beskrevs komma utifrån, främst från samhället och omgivningen som familj 

och vänner. Detta skapade också en känsla av att en bör leva upp till den yttre bilden. Dessa 

yttre förväntningar speglade sedan hur deltagarnas egna förväntningar såg ut samt formade 

deras egna inre förväntningar på framtiden. Vidare upplevdes även förväntningar om att vissa 

saker bör vara utförda vid specifika åldrar i livet. 

 

Du ska känna dig vuxen 

Resultatet visade att det fanns en generell bild av vad en person förväntades göra vid en specifik 

ålder men också i den åldern deltagarna själva befann sig i. Det deltagarna beskrev att de 

förväntades göra vid den åldern de befann sig i nu var att resa en längre resa, flytta hemifrån, 

studera en högre utbildning, börja arbeta, hitta en partner, skaffa barn och familj. Vidare 

upplevdes också att dessa händelser bör komma i en viss ordningsföljd. Hur det kunde upplevas 

beskrivs av en deltagare:  

 

Ja, jag kände liksom att vid den här åldern bland min, bland liksom mina vänner 

och bekanta och så vidare så känns det som att man antingen ska gå direkt från 

gymnasiet direkt till jobb och sen jobbar du direkt efter gymnasiet så kanske du har 

jobbat i såhär sex år och då har du byggt upp nog med kapital för att flytta ut kanske. 
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Eller så har du börjat plugga direkt efter gymnasiet, fått ett heltidsjobb och fått ett, 

börja liksom planera för att flytta ut och så vidare.  

 

En gemensam beskrivning var också att det fanns en upplevd förväntan på att känna sig vuxen 

vid den ålder en befann sig i. Uppfattningen om vad som ansågs vara vuxen beskrevs ha funnits 

redan vid en ung ålder. Den uppfattningen hade återspeglat vad som ansågs vara vuxen senare 

i livet samt att det format idén om vuxenlivet. Att vara vuxen beskrevs som att vara mogen, 

kunna ta ansvar och vara självständig. Alla de förväntningar som beskrevs hade även format 

deltagarnas egna förväntningar på dem själva och vad de borde göra.  

Omgivningen skapar en känsla av ”du borde” 

Förväntningarna upplevdes främst komma från omgivningen och samhället. Hur samhället 

skapade ”borden” beskrevs som att samhället i stort tvingade en att tänka kring olika framtida 

val. Främst handlade det om en stark förväntan och uppfordran på att skaffa ett riktigt bra arbete 

senare i livet. Där blev utbildningen och prestationerna inom ramen för den, redan tidigt i deras 

liv vägen till att få det arbete. En deltagare beskriver detta:  

 

Jag tror att det kommer ganska mycket från en tanke jag kunde få redan på 

högstadiet. Det här med betyg och så. Att man skulle få betyg redan i nian för att 

komma in på ett gymnasium och att det va ganska mycket press från skolan olika 

syv eller va dom heter som man skulle använda för att välja vilket gymnasium man 

skulle gå på. Att det va såhär om du få bra betyg kommer du komma in på ett jättebra 

gymnasium och om du kommer in på ett jättebra gymnasium så har du chans att få 

ett jätte bra jobb sen. 

 

Andra faktorer som beskrevs vara källan till ”borden” kom från andra i omgivningen som familj 

och vänner. Men det kunde också komma från andra personer som var okända för deltagarna 

men som var i samma ålder och levde i liknande livssituation. I dessa sammanhang var det i 

jämförelsen med andra som deltagarna upplevde dessa ”borden” och blev ständigt påminda om 

var de själva befann sig i jämförelse.  

 

Upplevelsen av ens egen ålder 

Resultatet visade att det upplevdes en diskrepans mellan hur deltagarna hade tänkt att det skulle 

vara att befinna sig i den specifika åldern de var i nu och hur det faktiskt var att befinna sig i 

den åldern. Den allmänna beskrivningen var att de antingen kände sig yngre eller äldre i 

förhållande till sin ålder utifrån vad de hade tänkt att de skulle göra. Det förklarades genom att 

den bilden deltagarna hade som yngre och hur de då tänkte det skulle vara att befinna sig i den 

ålder de var i nu inte stämde överens. Det i sin tur beskrevs ge upphov till upplevelsen att vara 

yngre eller äldre.  

 

Ett parallellt resultat var att deltagarna trivdes med var i livet de befann sig just nu när det fick 

tänka kring sig själva och bortse från jämförelsen med andra. I detta sammanhang fanns en 

uppfattning om att det gjorde de saker de ville göra samt att de kände sig nöjda med vad de 

hade gjort och åstadkommit. Det upplevdes även att de hade många val vilket gav dem 

möjlighet att testa på nya saker, vilket i sin tur upplevdes som en frihet.  

 

Krockar med egna önskningar 

 

Alla de förväntningar deltagarna beskrev upplevdes på ett eller annat sätt krocka med deras 

önskningar kring vad de ville göra. Även om det ofta beskrevs att deras egna framtida mål och 

förväntningar kring dem själva var i linje med de yttre förväntningarna, upplevdes det ändå 
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ibland att de tvingades göra val de inte ville eller kände att det inte skulle behöva tänka på just 

nu. 

 

Göra val mot sin vilja 

Många av deltagarna beskrev att de upplevde sig tvingas tänka kring val som de egentligen inte 

ville ta ställning till. Det förklarades genom att de upplevde att omgivningen hade vissa 

förväntningar på dem. För att leva upp till dessa förväntningar gjorde deltagarna vissa val som 

de ibland inte kände sig redo för. Det kunde exempelvis handla om valet av utbildning. Vissa 

beskrev en osäkerhet kring valet av utbildning men att de studerade på grund av att de 

förväntades göra det. Detta gällde främst deltagarna som hade gått direkt från gymnasiet till 

högskola/universitet. En deltagare beskriver detta:  

 

Jag sökte till den som tredje val för att jag fick den rekommenderad av en släkting 

som tyckte det va väldigt bra inriktning på den. Man liksom lärde sig att lära ut 

redan på utbildningen. Men när jag sökte den hade jag inget större intresse. Jag 

tyckte den lät professionell och intressant men det var inget sådär den här 

utbildningen ska jag ta för att få mitt drömjobb. Utan det va mera att utbildningen 

va bra så jag söker till den. 

 

Däremot kunde deltagarna beskriva att deras egna önskningar just nu var att resa eller arbeta 

men att de senare ville studera. Studien visade även på att det fanns en uppfattning om att börja 

läsa en högre utbildning skulle få en förstå vad en ville göra i livet. Men det beskrevs också en 

tanke både av deltagarna själva och bland deras vänner att utbildningen skulle göra att de blev 

glada och kände sig fulländade.  

 

Hitta sina egna val 

Studien visade att det fanns en känsla av att befinna sig i ett stadie i livet där många av de 

framtida livsvalen nu borde göras. Ofta beskrevs att de framtida mål och livsval deltagarna hade 

var i linje med de yttre förväntningarna.  

 

Så mina framtidsmål är väl att känna mig lyckad i framtiden som jag anser att ha 

nånstans att bo, ha ett jobb och att klara, att behålla dom grejerna nån gång i 

framtiden. Men mer än så har jag inte tänkt på med framtiden. Jag vet inte vad jag 

vill jobba som, vilken linje på universitetet jag vill gå ut i egentligen eller liksom 

vart jag vill bo i världen. Tror jag måste se mer av världen för att fatta vad jag vill 

göra liksom. Testa på lite grejer. 

 

Bland de yttre förväntningar som beskrevs så ville deltagarna också hitta deras väg mot vad de 

själva ville göra genom att testa på nya saker de aldrig provat förr eller genom att resa. Vissa 

av deltagarna beskrev även att de aktivt gjorde val som de redan nu visste inte var rätt för dem 

själva. Detta beskrevs som ett sätt för att förstå vad deltagarna inte vill göra samt också ge ökad 

inblick i vad de faktiskt vill göra.  

 

Stress och press 

 

Resultatet visade att det ofta upplevdes att känsla av att en borde hunnit med fler saker än vad 

deltagarna tänkte att de förväntades göra, vilket var en källa till upplevd stress. Det handlade 

då både om de yttre förväntningar som beskrevs fanns och vad som förväntas att de borde göra 

innan en viss ålder. Det fanns också en uppfattning om att efter att de passerat en viss ålder så 

skulle det vara försent att göra vissa saker som exempelvis resa en längre resa eller att prova att 
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bo i en annan stad. Möjligheten att de förväntningar deltagarna hade inte skulle uppfyllas 

skapade en känsla av stress, ångest och en känsla av misslyckande. 

 

Om det inte går som planerat 

Studiens deltagare beskrev att de upplevde att hade en begränsad tid på att göra vissa saker. Det 

kunde handla om att resa under en längre tid, men också vara med om olika erfarenheter som 

deltagarna upplevde bara kunde göras när de var unga. Därefter upplevdes det vara försent att 

göra dem. Möjligheten att inte hinna med de saker deltagarna kände borde upplevas kunde ge 

upphov till vissa känslor:  

 

Nä men såhär stressigt. Det hade känts lite såhär misslyckad tror jag eller ah jag 

hade nog känt mig lite frustrerad eller såhär. Mm då hade jag verkligen känt att jag 

borde ha kommit längre. Om man jämför med hur jag känner nu. Det hade ju varit 

värre att vara 30 nu. Och likadant när jag är 30 och jag har en bild av vad jag borde 

ha gjort som 40-åring så hade de känts hemskt att vara 40 vid 30 och inte ha gjort 

dom grejerna. 

 

Resultatet visade även att inom detta åldersspann fanns förväntningar att påbörja och slutföra 

vissa saker. Det kunde handla om att påbörja en utbildning innan en viss ålder för att efter att 

utbildningen avslutats få ett arbete. Det i sin tur beskrevs ske innan en viss ålder för att ha 

möjlighet att göra karriär inom sitt yrke.  

 

Borde jag inte skaffa barn nu 

Av de kvinnliga deltagarna beskrev nästan alla en känsla av press till att skaffa barn. Detta 

upplevdes även om en inte ville ha barn. Pressen beskrevs både uppkomma av en biologisk 

anledning då det finns ett begränsat antal år då en kvinna är fertil. Men det handlade också om 

en upplevd förväntan från omgivningen på att skaffa barn. Att skaffa barn beskrevs även vara 

förenat med tanken på att det finns en optimal ålder för att skaffa barn. Den optimala åldern var 

både den ålder för när en person var i sin fertila pik. Samtidigt tänkte sig deltagarna att vid den 

optimala ålder skulle en person vara i det stadie i livet där utbildningen var klar, det fanns ett 

fast boende, fast jobb samt en stadig inkomst som gav god försörjning. Detta sågs som en 

förutsättning för att kunna få barn och bli en bra föräldrar. Det beskrevs även att det fanns en 

åldersgräns för att kunna få barn. Men att kunna skaffa barn innebar inte bara att det fanns en 

försörjning, en fast lägenhet och fast inkomst utan deltagarna beskrev även att en person bör 

vara i ett viss stadie i livet där personen kände sig mogen och redo rent personligt för att kunna 

ta hand om ett barn, vilket få deltagare kände sig redo för i den åldern de befann sig nu. 

Upplevelsen av att det fanns en stress kring att skaffa barn framkom inte på samma sätt bland 

männen i studien. Även om männen uppfattade att det fanns en förväntan att skaffa barn från 

omgivningen så beskrev männen ingen direkt press att skaffa barn inom den närmaste framtiden 

vilket gjorde att stressen inte upplevdes lika stark.  

 

Framtiden och att bli äldre 

Tanken på att bli äldre gav upphov till en känsla av oro och stress. Främst berodde detta på att 

framtiden upplevdes som oviss och deltagarna kände att det var svårt att förutse vad som hände 

längre fram i tiden. Stressen beskrevs också infann sig när deltagarna funderade på vad de själva 

ville göra längre fram i tiden och att det nu borde vara uttänkt. Att bli äldre beskrevs vara något 

som var ofrånkomligt eftersom alla blir äldre. Det beskrevs vara en process som alla skulle gå 

igenom och en del av livet. Men för vissa deltagare innebar det också att vara ett steg närmare 

döden vilket i sig gav upphov till en oro och en känsla av meningslöshet. En del av att bli äldre 
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beskrevs också innebära att nära och kära skulle gå bort vilket i sig upplevdes som jobbigt att 

tänka på.  

  

Hantera stress 

För att kunna hantera den stress och press som deltagarna beskrev hade de olika strategier. 

Många av deltagarna beskrev att de ofta fann ett stöd från föräldrar och andra i omgivningen 

som kunde ge ett lugn när pressen och stressen kom över dem. Andra förklarade att för att 

minska pressen kring alla förväntningar så försökte deltagarna istället fokusera på nuet och var 

i livet de befann sig just nu. Vidare beskrevs strategier som att tänka på att de mål och 

förväntningar de själva hade inte behövde vara uppfyllas vid en viss ålder utan att det fick ske 

när det sker.  

 

Åldersstereotyper 

 

Studien visade även att deltagarna upplevde att de kunde känna sig gammal och ung i olika 

situationer. Detta beskrevs vara beroende på vilka personer deltagarna umgicks med. Hur 

deltagarna förhöll sig till deras ålder var även baserat på vissa stereotyper kring hur en ska vara 

och bete sig vid en specifik ålder. Där dessa åldersstereotyper återspeglades som mest var 

situationer i arbetslivet.  

 

Ung och gammal 

Känslan av att vara ung upplevdes främst i sammanhang eller situationer där deltagarna hade 

ett beteende som var barnsligt eller ett beteende som associerades som ungt. Den generella 

uppfattningen av ett ungt beteende var att inte ta ansvar, att inte kunna se konsekvenser av sina 

handlingar och att inte kunna planera sin tid och tillvaro. Upplevelsen av att vara ung innebar 

att inte ha så mycket erfarenhet av både livet i det stora hela men även arbetsliv. Men att vara 

ung var också förenat med andra beskrivningar som att inte behöva ta så mycket ansvar, att inte 

behöva planera allt och att ha många möjligheter vilket kunde upplevas som en frihetskänsla.  

När deltagarna uppfattade sig själva som unga var i situationer som eller i sammanhang där de 

hade ett beteende dom de associerade med dessa egenskaper. Upplevelsen av att känna sig 

gammal beskrevs generellt med motsatsen till vad som associerades med att vara ung. Att känna 

sig gammal var även förenat med beteenden som kopplades till vuxenlivet. En deltagare 

beskriver detta:  

 

Jag tog en vecka ledigt mellan det att jag bytte jobb och då kände jag mig som 

världens äldsta tjugoåring den veckan. Jag gick till banken och diskuterade 

pensionsspara och amorteringar. Man ba vilken tjugoåring gör det på den här 

planeten egentligen. Det va såhär hur gick det här till. Det bara kändes jättekonstigt.  

 

När deltagarna anammade beteenden som de ansåg vara ungt eller gammalt så gav det upphov 

till att de själva kände sig unga eller gamla. Denna känsla uppkom även när andra i deras 

omgivning uppfattade deltagarna som unga eller gamla.  

 

Arbetslivet 

I vissa situationer där omgivningen behandlade deltagarna på ett visst sätt utifrån deras ålder 

upplevdes en känsla av att vara tvungen att inta en roll för att passa in. En av de mest 

framträdande situationerna där främst kvinnorna upplevde sig behöva inta en roll var i 

arbetssammanhang. I dessa sammanhang upplevdes det att omgivningen uppfattade en som 

unga. Det bidrog till att de ofta kände sig tvungna att inta en roll för att bli tagna på allvar och 
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för att få respekt. Detta skedde speciellt i situationer där de andra i omgivningen var äldre. En 

deltagare beskriver detta: 

 

Det handlar väl om erfarenhet liksom att är man så ung så kanske inte folk litar på 

att man har den erfarenheten. Jag känner ändå att jag har en ganska bra erfarenhet. 

Men att det kanske inte kommer fram till kollegor eller till dom som jag kommer 

möta i yrket så. (…) Asså jag tänker att det är svårt att bli en auktoritet. Inte för att 

jag kanske behöver va det men åtminstone så att man har pondus och blir 

respekterad. 

 

Att bli betraktad som ung speciellt i arbetsammanhang upplevdes även ge upphov till vissa 

tankar och känslor om situationen och en själv. Där deltagarna uppfattade att omgivningen 

upplevde dem som unga kunde de skapa en känsla av att inte bli tagen på allvar, att bli misstrodd 

i arbetsrollen samt att inte känna sig respekterad. Detta i sin tur kunde ge upphov till ilska och 

att deltagarna började tvivel på sig själva. 

 

 

D iskuss io n  

 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga människors egna förställningar om 

ålder ser ut och upplevs samt att få syn på bakomliggande normativa föreställningar om ålder. 

Vidare var ambitionen med studien att utforska hur unga personer uppfattar, upplever och 

tänker om sin egen ålder samt sin framtid och sina livsval.  

 

Sammanfattningsvis visade resultat att unga vuxna upplever en stark yttre förväntan på att de 

ska genomgå vissa centrala livshändelser innan en vis ålder. Det framkom också att det 

upplevdes en stark förväntan på att vara vuxna. Förväntningarna beskrevs komma från 

samhället och omgivningen. Det upplevdes även att dessa förväntningar skapade så kallade 

”borden” på att leva upp till dessa förväntningar. I en ständig jämförelse med andra skapade 

deltagarna en uppfattning om var de själva befann sig på ’uppfylla-förväntningar-skalan’ 

jämfört med andra, vilket i sin tur tycktes skapade en slags yttre vägvisare på var en person bör 

vara i en viss ålder. Vidare visade resultatet att beteenden eller händelser som kategoriserats 

som ungt eller gammalt kan ge upphov till känslan av att också känna sig ung eller gammal.  

 

Förväntningar och krav 

Tidigare forskning visar att de fenomen som berör den objektiva uppfattningen kring 

människans livslopp även formar den subjektiva uppfattningen. Resultaten från den 

föreliggande studien visar att de förväntningar som deltagarna upplevde stämmer överens med 

tidigare forskning kring de centrala livshändelser så som att gå en utbildning, börja arbeta och 

skaffa barn (Hogan, 1978). Uppfattningen om att denna period i livet omfattar en process som 

ska leda fram till att inta rollen som vuxen, stämmer överens med tidigare forskning (Hogan, 

1987; Marini, 1984).  

 

Dessutom har det i föreliggande studie framkommit ambivalens kring vilka val som deltagarna 

borde göra i stunden och hur dessa kan sammanflätas med deras personliga önskningar och mål. 

Studien visar också att det allt för ofta inte tycks finnas något alternativ till de yttre 

förväntningar som de upplever. Dessa fynd kan associeras till tidigare forskning av Marini 

(1984), som visar på att sociala normer medför att det skapas en social tidtabell i livet som 

människan sedan upplever sig behöva följa. Upplevelsen av att det inte finns alternativ kan 
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förstås genom att sociala normer skapar negativa konsekvenser hos människan om normerna 

inte följs. Studiens resultat visar också att de yttre förväntningarna internaliseras och blir till 

deltagarnas egna framtida mål och livsval, vilket också beskrevs som vägen till att bli lyckad. 

Det visar hur starkt normerna formar deltagarna. Resultaten visar också att den allmänna 

uppfattningen var, att vid den ålder deltagarna nu var så skulle det känna sig vuxna.  

 

Vidare visar resultaten att de tankar och val deltagarna gjort har färgats av de förväntningar de 

själva bar på samt hade på sig själva som yngre. Det att förväntningarna formas från tidig ålder 

och att de senare i livet vägleder personer till att göra dessa till livsval senare i livet, kan 

förklaras av Crockett och Beals forskning (2012). Deras forskning visar att specifika 

förväntningar från ungdomsår kan predicera i vilken ålder en person kommer inta vuxenrollen. 

Vidare framkommer i Crockets och Beals (2012) forskning resultat gällande kvinnors upplevda 

press på att skaffa barn. Dessa resultat återfinns även i den föreliggande studien. Även en viss 

skillnad mellan könen i upplevelsen av press på att skaffa barn som finns i den föreliggande 

studien, återfinns i Crockets och Beals studie från 2012.  

 

Stress och press 

De krav på att leva upp till de yttre förväntningarna som deltagarna i den föreliggande studien 

beskrev sig uppleva, tycks ha bidragit till stark upplevd stress och press. Även studien från 

Linnéuniversitet, ”Från yolo till oro” (2016) visar på denna ökade stress bland unga mellan 18- 

25 år. Också i den studien beskrivs stressen uppkomma till följd av att försöka leva upp till 

olika ideal. Vidare visar resultaten från den föreliggande studien, att stressen tycks bidra till 

oro, ångest och upplevelser av misslyckande, vilket också visades av studien från 

Linnéuniversitetet.  

 

Resultaten visar dessutom på en känsla av oro att inte hinna vissa saker i livet innan en viss 

ålder, samt att vissa val borde göras nu. Tidigare forskning av Shulenberg och Maggs (2002) 

återspeglar dessa resultat. Deras studie har visat på att det finns en koppling mellan hur de 

kritiska besluten kring framtiden och den egna personen i perioden från ungdom till vuxenliv, 

ger upphov till stress. Annan tidigare forskning (Björkenstam et al, 2015) visar dessutom att 

kronisk stress under ungdomsåren kan ge ökad risk för depression och ångestsymtom senare i 

livet.  

 

Ålder och vuxenidentitet 

Karin Lövgrens (2016) teorier visar att ålder konstrueras på samma sätt som kön på så sätt att 

de båda påverkas av den kulturella kontexten samt i interaktion med andra. Åldern innefattar 

inte bara något en person har eller är ur ett kronologiskt eller biologiskt perspektiv. Ålder 

innefattar dessutom vissa attribut som en person tilldelas i en specifik ålderskategori. Dessa 

attribut kan vara att ha ett visst utseende. Det kan också handla om att det tilldelas vissa 

beteenden för människor i olika ålderskategorier. När det kopplas ihop med erfarenheter, andras 

bemötande, agerande eller kroppsliga upplevelser så kan åldern tolkas och upplevas på olika 

sätt. Resultaten i föreliggande studie visar att deltagarna kan skifta i uppfattning om att känna 

sig unga och gamla i olika situationer vilket berodde på hur vissa beteenden och handlingar 

kategoriserats som ungt eller gammalt. När dessa beteenden och handlingar sedan anammas 

eller internaliseras känner deltagarna sig själva som sig unga eller gamla. Det kan vidare 

förstärka tidigare forskning som visar att ålder är något som kräver handling och görande och 

något som socialt konstrueras med omgivningen (Laz, 1998).  

 

Tidigare forskning av Styrker och Burkes (2000) argumenterar för att uppfattningen om en själv 

och ens identitet länkas samman genom den sociala strukturen via sociala roller. Vidare visar 
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tidigare forskning (MacMillian, 2007) att sociala roller är åldersgraderade vilket i sin tur 

påverkas av samhällets normer kring när rollöverskridningar bör ske. Det kan förklara 

resultaten från föreliggande studie som visar att deltagarna ännu inte beskrev sig själva som 

vuxna då de inte genomgått alla de centrala livshändelser som normativt ingår i vuxenrollen. 

Resultaten från föreliggande studie visar också att det som anses ingå i vuxenrollen är att ta 

ansvar och blir självständig vilket även visats av tidigare forskning (Arnett, 1997).  

 

Metoddiskussion 

Bland deltagarna fanns både variation i ålder och vilket utbildningsinriktning det gick samt 

längd på utbildning. Deltagarna studerade dessutom vid olika lärosätten. Detta bidrar till den 

kvalitativa generaliserbarheten. Däremot var alla deltagare bosatta i Stockholmsområdet och 

kom från relativt liknande sociala och kulturella bakgrunder, vilket gör att resultaten inte 

omedelbart kan generaliseras till andra grupper. Urvalet var ett bekvämlighetsurval vilket kan 

ha försämrat den kvalitativa representativiteten. Valet av kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod visade sig vara ett utmärkt sätt för att utforska frågeställningen. Däremot 

kan vissa av frågorna i intervjun varit ledande vilket kan ha påverkat intervjupersonernas sätt 

att respondera. Vidare fanns en god förförståelse kring ämnet, då jag själv befinner mig i 

åldersspannet mellan 18 och 25 år samt studerar en högre utbildning, vilket ger en förståelse 

för hur denna ålder kan upplevas. Däremot har jag undvikit att låta detta påverka öppenheten i 

mina frågor. Jag kan dock ha färgats något av mina egna upplevelser och erfarenheter i analysen 

av resultaten. 

 

Slutsatser och framtida forskning 

Mycket lite forskning har gjorts kring den subjektiva upplevelsen av normer kring ålder samt 

om hur dessa normer som berör övergången till vuxenlivet. Detta medför att denna studie bidrar 

till en ökad förståelse. De slutsatser som kan dras av studien är att deltagarna starkt upplever de 

normativa förväntningar som finns i samhället som i sin tur inkorporeras till egna 

framtidsvisioner och val i livet. Vidare visade studien att den press som skapas gör att det blir 

svårt för deltagarna att se några alternativa livsval trots att det själva kanske vill gå en annan 

väg. Det visar därmed att normer starkt styr framtida livsval och mål. Även krav, press och 

stress kring att leva upp till de normativa förväntningarna framkom i studien, vilket i sin tur 

tycktes bidra till oro och ångest. Eftersom övergången från ungdom till vuxenliv redan i sig är 

förenat med en turbulent period i livet där många kritiska livsval kan det tänkas att det finns ett 

behov av att lära sig hantera de normativa förväntningar som förstärker den stress som upplevs. 

Det skulle vara av intresse att vidare studera den subjektiva uppfattningen av hur sociala roller 

konstrueras utifrån ålder samt hur de upplevs olika i andra sociala och kulturella kontexter. Det 

skulle även vara intressant att undersöka hur vuxen- och åldersiteniteten påverkar unga 

personers välmående i övergången till vuxenlivet. 
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