
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femtonåriga pojkars positiva och negativa 
framtidsscenarier 

- interna och externa påverkansfaktorer 
 
 
 
 

Linda Westerlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handledare: Birgitta Falk 
 
PSYKOLOGI III, 30 hp, 2008 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKAINSTITUTIONEN



FEMTONÅRIGA POJKARS POSITIVA OCH NEGATIVA FRAMTIDSSCENARIER 
- INTERNA OCH EXTERNA PÅVERKANSFAKTORER 

 
Linda Westerlund 

 
 

Ett tydligt framtidsperspektiv kan motivera människor att nå sina 
mål. Att artikulera hur ett framtidsscenario ser ut kan förvandla 
en dröm till ett uppnåeligt mål. Trots att levnadsvillkoren inte 
förändrats har det under de senaste decennierna rapporterats om 
ökad psykisk ohälsa bland ungdomar. Genom kvalitativa 
intervjuer fick i denna studie sju 15-åriga pojkar visualisera och 
beskriva ett negativt och ett positivt framtidsscenario. Syftet var 
att redogöra för vilka faktorer de själva ansåg viktiga i de båda 
scenarierna samt vilka faktorer de upplevde skulle kunna leda till 
att respektive scenario blev verklighet. Några faktorer var sociala 
relationer, att nå sina mål och intervjupersonerna upplevde att de 
kunde kontrollera det mesta gällande sin framtid och betonade 
vikten av egen vilja, drivkraft och motivation. Studiens resultat 
vittnar om ett behov hos de intervjuade av reflektion och 
diskussion kring frågor om livet och framtiden.  
 
 

Även om de flesta ungdomar i Sverige mår bra har det under de senaste 10-20 
åren visat sig att fler och fler ungdomar lider av en försämrad psykisk hälsa 
(SOU 2006:77). Symtom som nedstämdhet, sömnsvårigheter, värk och 
oroskänslor har ökat bland hela den svenska befolkningen men är mest 
påtaglig bland ungdomar (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 
Lundberg, 2006; SOU 2006:77). De rapporterade symptomen brukar ofta 
sammankopplas med stress och en stor allmän debatt har under senare år 
handlat om de ökade förväntningarna som ligger på ungdomar idag och hur 
detta fått oroväckande konsekvenser i form av dessa symtom (Andersson, 
2003). Statliga myndigheter som Skolverket, Socialstyrelsen och Statens 
Folkhälsoinstitut (2004) samt en offentlig rapport angående ungdomars stress 
och psykiska ohälsa (SOU 2006:77) är bara två exempel på omfattande 
utredningar som berört denna fråga. I rapporten Ungdomar, stress och psykisk 
ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) lyfts ungdomarnas 
egna åsikter och reflektioner fram. Ungdomarna beskriver att den ökade 
ohälsan till stor del handlar om att samhället blivit mer prestationsinriktat 
vilket i sig genererar en ökad känsla av stress. Den främsta stressfaktorn 
uppges vara skolan där ungdomarna upplever det som stressigt att de i större 
utsträckning än tidigare måste ta eget ansvar för sin skolgång. Det finns också 
en oro för att inte få jobb i framtiden, en oro som är befogad då det under 
denna tidsperiod blivit svårare för ungdomar att hitta ett jobb (Melén, 2008; 
SOU 2006:77). Det faktum att ungdomarna upplever och rapporterar olika 
symtom relaterade till stress, trots att levnadsvillkoren generellt sett varit 
oförändrade eller till och med förbättrats under samma tidsperiod, kan tyda på 
att den ökade ohälsan kanske inte beror på fysiska, materiella eller 
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levnadsvillkorsmässiga faktorer. Det är dokumenterat att enbart 
föreställningen om en stressande händelse ofta är värre än händelsen i sig 
(Taylor, 2006). Med tanke på detta borde ungdomarnas upplevelser tas på 
allvar även om de levnadsvillkorsmässigt kanske inte har det sämre än 
tidigare. Den upplevda stressen kan alltså vara minst lika allvarlig vilket 
statistiken angående de ungas psykiska ohälsa vittnar om.  
 
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer angående sju pojkars 
framtidsperspektiv, alla 15 år gamla och samtliga gick under tidpunkten för 
intervjuerna i årskurs 9. Alla intervjuade stod vid intervjutillfällena inför stora 
förändringar då de snart skulle lämna grundskolan och börja på gymnasiet. 
Att vid just denna tidpunkt i deras liv diskutera aspekter kring deras framtid 
föreföll lämpligt då de med stor sannolikhet funderar mycket kring detta i 
denna period. För att inte inkludera för många variabler begränsades denna 
studie till att endast behandla pojkars perspektiv och funderingar kring sin 
framtid. Att pojkar och flickor skiljer sig åt på olika sätt i tonåren är väl 
dokumenterat och det sker en tydlig intensifiering av könsmönster redan i de 
tidiga tonåren, 11-14 år, då stereotypa könsroller, attityder och beteenden ökar 
för både flickor och pojkar (Basow & Rubin, 1999). Denna intensifiering av 
stereotypa könsmönster har biologiska, sociala och kognitiva 
förklaringsmodeller (Berk, 2007) där de sociala och kognitiva aspekterna är 
mest relevanta för denna studie. När unga flickor och pojkar hamnar i tonåren 
bryr de sig mer om vad människor i deras omgivning tycker och tänker om 
dem än de gjort tidigare, vilket till stor del bidrar till att de blir mer mottagliga 
för könstypiska förväntningar från samhället, föräldrar eller kompisar 
(Crouter, Manke & McHale, 1995). Berk (2007) beskriver hur pojkar och 
flickor bemöts olika av omgivningen beroende på vilket kön de har, 
exempelvis när de hamnar i puberteten. Denna period som innebär en rad 
förändringar både fysiskt och psykiskt kan vara relativt påfrestande för många 
ungdomar oavsett kön. Trots detta, menar Berk (2007) att flickor generellt sett 
får mer socialt stöd än pojkar under denna period vilket bland annat kan bestå 
av möjligheten att prata med eller ställa frågor till en förälder eller någon som 
arbetar professionellt med ungdomar. Enligt SOU (2006:77) rapporterar unga 
flickor en generellt sett sämre psykisk hälsa än unga pojkar gällande alla 
stressrelaterade symptom som exempelvis huvudvärk, magont och ledsamhet. 
Ökningen av den psykiska ohälsan under de senaste decennierna har dock 
ökat lika mycket bland pojkar som bland flickor. Även om flickor rapporterar 
en övergripande sämre hälsa samt fler självmordsförsök än pojkar, är det 
vanligare med självmord och allvarliga skador bland pojkar (SOU 2006:77; 
Skolverket, Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2004). Med bakgrund 
av detta, samt att två pilotintervjuer som gjordes som ett förarbete till denna 
studie genomfördes med två pojkar, föll valet på att enbart undersöka pojkar i 
denna studie. Ett eget intresse från min sida har också påverkat valet av 
undersökningsdeltagare då jag har en personlig uppfattning att pojkar mer 
sällan än flickor får chans att uttrycka sina känslor och funderingar och att det 
därför skulle vara intressant att lyssna till just dem. 
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Människor som föreställer sig en positiv framtidsbild kan ibland uppleva 
högre motivation till att uppnå detta scenario (Vasquez & Buehler, 2007). Att 
visualisera och fantisera kring en önskvärd framtidsbild kan hjälpa en individ 
att förvandla en kanske avlägsen dröm till ett scenario som personen i stället 
upplever skulle kunna bli verklighet. Scenarierna binder på så sätt samman 
nutiden med framtiden. Att i fantasin måla upp en positiv bild av hur ens 
framtid skulle kunna se ut kan alltså fungera som motivation och har visat sig 
öka människors kraft och ansträngning till att förverkliga dessa visualiserade 
scenarier (Karniol & Ross, 1996). Att tydligt uttala vad det är man ser i det 
visualiserade scenariot är ett första steg i den kognitiva processen (Anderson, 
1983). Att artikulera och beskriva vad det är man eftersträvar är nödvändigt 
för att man i nästa steg ska kunna utveckla beteenden, som i sin tur leder till 
att dessa mål kan uppfyllas. Denna kognitiva process med tankar, 
föreställningar, dagdrömmar och planering pågår konstant och Anderson 
(1983) beskriver det som att människor “…create behavioural scenarios (or 
scripts) in which we are the main character.” (sid. 293). Små barn kan fundera 
kring framtiden men det är inte förrän de hamnar i tonåren som de har den 
kognitiva förmågan att tänka mer abstrakt och utveckla sina funderingar till 
att handla om många olika aspekter kring framtida problem, möjligheter och 
val (Lewin, 1939, refererat i Sharp, 2006). De fysiska och psykologiska 
förändringar som sker i tonåren bidrar alltså till att tonåringar, på ett mer 
omfattande och analyserande sätt än tidigare i livet, kan fundera kring sin 
egen framtidsbild. Att ha ett tydligt och starkt framtidsperspektiv, vilket 
innebär att man funderar över framtida möjligheter, har positiva förväntningar 
på framtiden, sätter upp specifika mål för framtiden och utvecklar strategier 
för att nå dessa mål, bidrar till att unga människor blir mer drivna och 
motiverade att verkligen agera för att detta scenario ska bli verklighet 
(Markus & Nurius, 1986).  
 
Vad händer med motivationen om en individ istället har en pessimistisk, 
negativ och hopplös syn på framtiden? Fungerar det så att ett negativt upplevt 
framtidsscenario leder till att individen blir omotiverad att anstränga sig för 
att få en positiv framtid? Forskning visar att individer som känner oro och 
ångest inför en framtida uppgift ibland sätter upp orealistiskt låga 
förväntningar på sig själva (Norem & Cantor, 1986). Detta kan liknas vid en 
strategi och Norem (2001) beskriver hur dessa individer använder sin oro som 
en sorts copingstrategi som hjälper dem att klara av en uppgift i stället för att 
låta oron förhindra dem från att lyckas. De orealistiskt låga förväntningarna 
fungerar hos dessa individer på ett motiverande sätt och får dem att jobba 
extra hårt för att slippa misslyckas. Denna strategi fick under mitten av 80-
talet namnet defensive pessimism (Norem & Cantor 1986) och de individer 
som använder sig av denna strategi har visat sig prestera minst lika bra som 
individer med en positiv inställning till samma uppgift. Det bör dock påpekas 
att oron och ångesten inte kan vara alltför hög då den med stor sannolikhet i 
stället inverkar negativt på prestationen. Forskningsresultat som visar att en 
pessimistisk inställning av detta slag kan leda till en positiv prestation, går på 
många sätt emot tidigare erhållna resultat inom optimism- och 
pessimismforskning där forskningsresultaten snarare pekat på samband 
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mellan en pessimistisk inställning och negativa prestationer (Norem, 2001). 
Det är dock dokumenterat att optimism generellt har en förhöjande effekt på 
människors självkänsla, hälsa och välmående än pessimism (Segerstrom, 
2001). Det finns även forskning som visar att en överdrivet optimistisk syn, så 
kallad orealistisk optimism, kan leda till att individer inte anstränger sig lika 
mycket som de skulle ha gjort om de hade haft en mer realistisk 
verklighetsuppfattning (Weinstein, 1980). Olika personlighetstyper agerar, 
resonerar och ser på sitt liv, sina möjligheter och sin framtid på olika sätt och 
man skiljer i de ovan nämnda studierna mellan optimister och pessimister. 
Ungdomar har generellt sett en optimistisk inställning och en stark tilltro till 
sig själva, sin kompetens och sin framtid (Grob & Flammer, 1999). Som 
tidigare nämnt har Segerstrom (2001) visat på att en positiv inställning har 
samband med en rad positiva känslotillstånd bland annat välmående. 
Välmående är också länkat till i vilken utsträckning en individ upplever att 
han eller hon har kontroll över sin situation, där hög upplevd självkontroll 
(self-control) kan leda till en rad positiva effekter så som högre betyg, högre 
självförtroende och bättre sociala relationer än vid låg upplevd självkontroll 
(Tangley, Baumeister & Boone 2004). Detta fenomen fick av Rotter (1990) 
namnet locus of control och innebär att en person med internal locus of 
control upplever att han eller hon har makt över sitt liv, och en person med 
external locus of control känner att han eller hon i större utsträckning är offer 
för yttre omständigheter. Det finns också forskning som tyder på att vissa 
individer strävar efter att så långt det går undvika negativa händelser och 
känslotillstånd, medan andra fokuserar på att aktivt åstadkomma eller hålla 
kvar positivt laddade situationer eller känslotillstånd (Karniol & Ross, 1996). 
De ovan nämnda teorierna indikerar att olika individer kan ha mycket skilda 
livsfilosofier, strategier och tankesätt gällande sitt liv, sina möjligheter och 
syn på framtiden. Karniol och Ross (1996) beskriver dessa skilda 
livsfilosofier som ”Chocolate avoiders and celery eaters need not be the same 
person” (sid. 606). En pessimistisk individ behöver alltså inte vara mindre 
motiverad än en positiv individ, givet att han eller hon räknas som en 
defensive pessimist (Norem & Cantor, 1986). Hur man funderar kring frågor 
som dessa och vilken inställning man har kan påverka ens liv på olika sätt och 
det kan därför vara intressant att studera hur olika individer funderar kring 
detta.  
 
Markus och Nurius (1986) beskriver att individer bygger upp mentala visioner 
av vem de helst av allt skulle vilja vara, men också vem de fasar för att bli. De 
kallar dessa mentala representationer för possible selves vilka kan utgöras av 
drömmer om att bli exempelvis rik, smal, rolig, eller farhågor som exempelvis 
kan innebära fattigdom, arbetslöshet eller ensamhet. Dessa possible selves har 
intervjupersonerna i denna studie fått fundera över när de funderat och 
fantiserat kring sin framtid. Sharp (2007) menar att funderingar kring 
framtiden har en viktig funktion genom att förbereda tonåringar för vuxenlivet 
och hon framhåller att forskningsresultat visar att ungdomars tankar och 
känslor kring framtiden kan påverka vilka beslut de fattar och hur de i nuläget 
agerar och beter sig. Trots detta förklarar hon vidare att forskning kring 
ungdomars framtidsperspektiv är begränsad och att det forskats relativt lite på 
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vilka faktorer som influerar hur tonåringar tänker kring sin framtid, vad de 
känner inför sin framtid och hur de förbereder sig inför framtiden. Frågan 
gällande ungdomars framtidsperspektiv är alltså länkad till faktorer som 
motivation och drivkraft att nå sina mål, vilket i relation till ungdomars ökade 
psykiska ohälsa, är högst relevant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Satsningar på att främja ungdomars hälsa är ett effektivt sätt att motverka 
vidare problem senare i livet för dessa individer (Socialstyrelsen & Statens 
Folkhälsoinstitut, 2004). De förebyggande åtgärderna är kostsamma, men att 
ta tag i problemen i tid är ändå en ekonomiskt lönsam åtgärd i det långa 
loppet. Om en ung individ har en ogynnsam utveckling kan detta leda till 
framtida större problem och påverka individens hela fortsatta liv. Det är 
därför mycket viktigt att sätta in förebyggande åtgärder när människor är 
unga, då dessa insatser ger större effekt än om de sätts in senare i livet (SOU 
2006:77). Att belysa hur ungdomar själva visualiserar, upplever och beskriver 
vilka faktorer som är viktiga för framtiden, skulle eventuellt kunna bidra till 
en större förståelse för vilka element de värdesätter. Detta skulle i sin tur 
kunna leda till att man på ett förebyggande och effektivt sätt skulle kunna 
sätta in lämpliga resurser för att förbättra ungdomars livskvalitet. 
Allmänheten och forskarvärlden har under de senaste åren varit bekymrade 
och rapporterat flitigt angående de svenska ungdomarnas psykiska ohälsa och 
bristande framtidstro (SOU 2006:77). Borde inte allmänheten och 
forskarvärlden då också vara intresserade av hur ungdomars framtidsbilder 
faktiskt ser ut och vilka element som upplevs som viktiga för dem? 
 
Denna studie belyser hur tonårspojkar på 15 år föreställer sig ett positivt och 
ett negativt framtidsscenario när de visualiserar för sig själva hur det skulle 
kunna se ut för just dem 10 år fram i tiden. Att studien belyser pojkarnas 
framtidsscenarier just 10 år fram i tiden är för att få en ungefärlig uppfattning 
om när i framtiden deras scenarier äger rum, så att de olika 
intervjupersonernas beskrivningar inte skildrar helt olika tidsperioder. Syftet 
med att studera deras upplevda framtidsscenarier var att få en bild av vilka 
faktorer som de själva ansåg vara viktiga i de båda scenarierna samt vilka 
faktorer de upplevde skulle kunna leda till att respektive scenario skulle 
kunna bli verklighet. Upplever de intervjuade pojkarna att de själva kan 
påverka hur deras framtid kommer att se ut? Finns det externa faktorer, 
utanför deras egen kontroll, som kan avgöra hur deras framtid kommer att bli? 
Genom att utgå från två huvudfrågor kring ett positivt och ett negativt 
framtidsscenario fick de intervjuade använda sin fantasi för att föreställa sig 
och sedan i ord beskriva dessa två skilda framtidsbilder. Dessa två 
framtidsscenarion var alltså utgångspunkten för studien och syftet var att 
utifrån dessa finna vilka faktorer som enligt intervjupersonerna själva 
upplevdes som mest framträdande gällande de båda scenarierna. De två 
scenarierna var även utgångspunkten när de intervjuade fick beskriva vilka 
faktorer de upplevde att de själva kunde styra över samt inte kunde styra över.  
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Metod 
 
Deltagare 
I denna studie intervjuades sju pojkar från årskurs 9 som alla var 15 år gamla. 
Fem av intervjupersonerna rekryterades från en högstadieskola i en närförort 
söder om Stockholm och två från en ungdomsgård norr om Stockholm. Jag 
ringde under förarbetet till undersökningen runt till ett antal ungdomsgårdar 
och högstadieskolor för att rekrytera intervjupersoner. Jag fick kontakt med 
en lärare på en högstadieskola som hjälpte till att ordna intervjuer med fem 
elever han trodde skulle uppskatta att medverka. Tre av de fem 
intervjupersonerna från högstadieskolan gick i en elitidrottsinriktad klass. De 
andra två undersökningsdeltagare från högstadieskolan gick i ”vanliga” 
klasser utan någon specifik inriktning, för att intervjupersonerna inte skulle ha 
alltför lika framtidsvisioner, drömmar och mål och ett mer nyanserat 
datamaterial skulle erhållas. Genom en bekant till mig som arbetar på en 
ungdomsgård i en förort norr om Stockholm, kunde resterande två 
undersökningsdeltagare rekryteras. Denne kontaktperson informerade 
ungdomarna på ungdomsgården om intervjuerna och ungdomarna fick 
frivilligt anmäla sitt intresse att delta. Alla intervjupersoner fick i förväg veta 
vad intervjun skulle handla om och medverkade helt frivilligt. Framtiden var 
vid tidpunkterna för intervjuerna ett aktuellt ämne för intervjupersonerna då 
alla stod inför stora förändringar i livet, vilket bidrog på ett positivt sätt till 
undersökningen i fråga om engagemang och intresse från de intervjuades sida. 
Att deltagarna gick i årskurs 9, då många val görs med fokus på framtiden, 
var antagligen mer relevant än att de var exakt 15 år gamla. 
Intervjupersonerna var dock tvungna att vara över 15 år eftersom att de annars 
måste ha målsmans godkännande för att få ställa upp på en intervju vilket av 
bekvämlighetsskäl också spelade in vid val av målgrupp. Deltagarna 
rekryterades alltså genom ett bekvämlighetsurval då det tyvärr inte fanns 
möjlighet att handplocka deltagare till denna studie av praktiska skäl samt 
tidsbrist. Dock eftersträvades en så nyanserad urvalsgrupp som möjligt och 
deltagare från ”vanliga” klasser, elitidrottsinriktade klasser, med olika 
fritidsintressen och från två geografiska områden finns representerade.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingsmetoden som användes var kvalitativa intervjuer. 
Intervjuguiden var halvstrukturerad med i förväg utformade frågor men med 
utrymme för följdfrågor och eventuella sidospår. Intervjuerna utarbetades och 
vidareutvecklades utifrån två pilotintervjuer som gjordes med två pojkar som 
ett förarbete till denna studie. Att använda intervjuer som 
datainsamlingsmetod till denna undersökning passade bra för syftet som 
handlar om subjektiva upplevelser av ett komplext fenomen (Langemar, 
2008). Att endast använda sig av enkäter skulle eventuellt ha kunnat ge en bra 
bild av fenomenet, men intervjuer ger möjligheten att direkt kunna följa upp 
intressanta resonemang och mer detaljerat fråga hur respondenten tänker och 
upplever olika aspekter av ämnet, varför intervjuer valdes som 
datainsamlingsmetod. Intervjuguiden som användes var konstruerad så att 
intervjupersonerna skulle få stort utrymme att fundera och fantisera kring sina 
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framtidsscenarier. Intervjun inleddes med en öppen fråga om vad de först 
tänker på när de hör ordet framtid. Genom att undvika alltför komplicerade 
frågor i början av intervjun var förhoppningen att intervjupersonerna inte 
skulle bli avskräckta och uppleva intervjun som påfrestande, vilket skulle 
kunna leda till att de blev omotiverade att fullfölja intervjun på ett engagerat 
sätt. Jag började fråga om det positiva framtidsscenariot då det i 
pilotintervjuerna visade sig att detta var lättast för intervjupersonerna att prata 
om samt för att det bidrog till en mer lättsam och positiv stämning. När 
intervjupersonerna gett sina beskrivningar antecknades de faktorer som 
nämndes och de följdes under samtalet upp med följdfrågor. Tanken var att få 
en så heltäckande bild som möjligt av vad de upplevde och i vissa fall krävdes 
flera följdfrågor och olika angreppssätt för att nå detta. Intervjuerna 
genomfördes dels på ungdomsgården och dels på högstadieskolan. På 
ungdomsgården och i skolan satt intervjuaren och respondenten i ett avskilt 
rum för att få lugn och ro och slippa bli störda av folk runt omkring. Att alla 
intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas ”egna miljö” var positivt 
eftersom det förhoppningsvis fick intervjupersonerna att känna sig så 
bekväma som möjligt i en annars ganska ovan situation. På både 
ungdomsgården och skolan var det snarare jag som intervjuare som kände 
mig något vilsen och främmande vilket förhoppningsvis bidrog till ett 
jämnare statusläge mellan intervjuaren och respondenterna (Langemar, 2008). 
 
Intervjuerna spelades in efter tillstånd av deltagarna. Intervjupersonerna 
informerades också om att data skulle behandlas konfidentiellt, att de 
transkriberade intervjuerna enbart skulle läsas av mig, en handledare, en 
examinator och en opponent samt att de kunde välja att inte svara på någon 
fråga eller när som helst avbryta intervjun. Varje intervju pågick mellan 25 
och 45 minuter och avslutades med en fråga om deltagarna hade något att 
tillägga eller fråga om samt hur de upplevde intervjusituationen. De som ville 
lämnade sina e-postadresser så att jag skulle kunna kontakta dem angående 
eventuella oklarheter i intervjuerna eller om de ville ha del av det färdiga 
arbetet.  
 
Analys 
Intervjuerna transkriberades så snabbt efter intervjutillfället som möjligt för 
att nyanser och detaljer från intervjuerna fortfarande skulle finnas som färska 
minnen. Analysen av datamaterialet byggde på metoden tematisk analys som 
innebär att författaren i sätter lämpliga teman på det datamaterial som samlats 
in. Analysen var både induktiv och deduktiv till sin karaktär. Induktiv på det 
sättet att det insamlade datamaterialet påverkade valet av teman. Deduktiv 
därför att de teman som valdes ut i stor utsträckning stämmer överens med det 
i förväg uttalade syftet, intervjuguidens utformning samt intervjuernas 
utförande där svar/beskrivningar på specifika frågeställningar eftersträvades 
(Langemar, 2008).  När transkriberingarna av de sju intervjuerna hade lästs 
igenom noggrant och upprepade gånger, bestämdes ett antal provisoriska 
teman som fungerade som utgångspunkt för analysarbetet. Dessa teman 
antecknades och transkriberingarna av alla intervjuer lästes igenom en gång 
för varje tema som behandlades. Uttalanden och delar av intervjuerna som 
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berörde det behandlade temat kopierades från transkriberingsdokumentet i 
datorn och klistrades in under respektive tema. Till en början klistrades alla 
relevanta uttalanden in under respektive tema men under processens gång 
reducerades dessa och endast de tydligaste och bäst formulerade uttalandena 
behölls som citat i det slutgiltiga resultatet. Vilka uttalanden som jag valde att 
använda som citat representerar min uppfattning av vad som på bästa sätt 
belyste det jag ville få fram gällande det positiva scenariot, det negativa 
scenariot samt olika påverkansfaktorer. Meningsbyggnaden i citaten ändrades 
i vissa fall för att göra dem mer lättlästa och lättförståliga. Dessa 
omskrivningar skedde dock med stor försiktighet för att inte förvränga 
citatens innebörd och de lämnades så autentiska som möjligt, både för att inte 
påverka innebörden men också för att intervjupersonernas egna ord och 
formuleringar många gånger beskrev hur de upplevde på ett mycket tydligt, 
bra och målande sätt. Det har eftersträvats att inte justera citaten 
innehållsmässigt eller stilmässigt utan endast grammatiskt för att underlätta 
för läsarna.  
 
Efter noggrann bearbetning och upprepade genomläsningar av datamaterialet 
fastslogs slutligen tre teman som utgör studiens resultat. Dessa teman 
innehåller även underrubriker som syftar till att belysa viktiga faktorer i varje 
tema. De fastställda teman och underrubriker i resultatet blev: positivt 
framtidsscenario med underrubrikerna: sociala relationer, ekonomisk 
trygghet, samt balans mellan arbete och fritid, negativt framtidsscenario med 
underrubrikerna: en olycka kommer sällan ensam, ensamhet, samt, att inte nå 
sina mål, och slutligen påverkansfaktorer med underrubrikerna: egen vilja och 
motivation, sociala relationer och andra människors påverkan samt slumpen. 
Dessa teman och underrubriker bidrog till att svara på frågeställningen 
angående hur ett visualiserat negativt respektive positivt framtidsscenario såg 
ut för undersökningsdeltagarna, samt vilka faktorer de upplevde kunna 
påverka samt inte påverka gällande sin framtid. Diskussionen består av de 
resultat jag uppfattade som mest framträdande och presenteras under 
rubrikerna: att se på framtiden med optimism, att vara del av ett socialt 
nätverk, en upplevelse av intern kontroll samt andra människors åsikter. 
Därefter presenteras en metoddiskussion följt av slutsatser samt framtida 
forskning. 
 
 

Resultat 
 

Positivt framtidsscenario 
Det positiva framtidsscenariot beskrevs av intervjupersonerna till stor del av 
positiva sociala relationer. Intervjupersonerna upplevde att denna aspekt var 
viktig tillsammans med faktorer som ekonomi och att ha bra balans i livet. 
Intervjupersonernas beskrivningar av det positiva scenariot presenteras här 
under tre rubriker: sociala relationer, ekonomisk trygghet samt balans mellan 
arbete och fritid.  
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Sociala relationer. 
Det är tydligt att goda sociala relationer är en viktig aspekt när 
intervjupersonerna pratar om sin visualiserade positiva framtidsbild och de 
intervjuade menar att utan vänner, familj och ett socialt skyddsnät av 
människor i sin omgivning blir en positiv framtidsbild svår att föreställa sig. 
De sociala relationer som intervjupersonerna främst nämner är sina kompisar 
och den ursprungliga familjen. Den sociala delen med kompisar, olika 
grupperingar i skolan, framtida klasskompisar och syskon tar stor plats i de 
intervjuade pojkarnas livsvärld och de verkar ha svårt att tänka sig ett 
framtida liv utan denna. Intervjupersonerna förklarar ändå att de inte är 
särskilt oroade över att stå ensamma i framtiden och de menar att de har lätt 
för att skaffa vänner. De intervjuade personerna lägger stor vikt vid att i 
framtiden ha bra kontakt med sin ursprungsfamilj som också i dagsläget 
verkar ha stor betydelse för dem. Det kommer fram att en del av 
intervjupersonerna känner stor tacksamhet gentemot sina föräldrar som de 
upplever har hjälpt dem mycket genom åren. Kanske är det därför de känner 
att det är viktigt att även i framtiden vårda denna relation och att de gärna 
skulle vilja ge något tillbaka till dem en dag. De intervjuade har lättare att 
relatera till den familj som de lever med i dagsläget än till en framtida egen 
familj och det är tydligt att de lägger stor vikt vid att relationen med 
ursprungsfamiljen ska vara bra även i framtiden. 
 

         ”Först och främst är det ju mamma och pappa och mina två lillebröder så klart. Och sen 
kompisar finns det ju alltid liksom överallt. Sen min tjej. Det är inte så att jag är värsta 
loverboy så där, men jag skulle hoppas att det skulle funka mellan oss tills det är dags att 
flytta och att vi skulle kunna flytta tillsammans. Jag fixar hus åt min familj någonstans i 
närheten, inte för nära, men i närheten… (skratt) Vi träffas på ett sätt som känns skönt 
för mig liksom, vi träffas inte för mycket, och vi träffas inte för sällan heller liksom och 
dom är stolta över mig och tänker inte så mycket på hur jag tjänar och så där.” 

 
Intervjupersonerna berättar att sociala relationer även är viktiga på grund av 
de kan underlätta andra moment i livet. En vanligt förekommande åsikt är att 
ens nära relationer gör att man mår bättre, inte känner sig ensam och fungerar 
som ett stöd genom livets roliga men också svåra stunder. Att inte ha några 
vänner är att stå ensam vilket beskrivs som en riskfaktor.   
 

         ”Jag tror det är ganska viktigt att ha någon för om man inte har det kan det bli att man 
känner sig ganska ensam och jag tror det påverkas ens sociala utstrålning också.” 

 
En vanlig uppfattning är att det är viktigt att välja vilka man ska umgås med 
och risken med att välja ”fel” kompisar dyker upp under intervjuerna. 
Intervjupersonerna, från både ungdomsgården norr om Stockholm och 
högstadieskolan söder om Stockholm, nämner detta och det verkar som 
begreppen ”fel” kompisar och ”fel” kretsar används som generella 
benämningar bland dessa ungdomar. Om intervjupersonerna menar exakt 
samma sak med begreppen är omöjligt att veta med säkerhet, men de förklarar 
det på liknande sätt och berättar att de kompisar och kretsar som benämns 
som ”fel” finns överallt. Det är, enligt intervjupersonerna, lätt att hamna där 
och de menar att det därför är extra viktigt att hålla hårt i de vänner man 
verkligen litar på. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att hålla kvar vid 
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sina gamla vänner även när ens livssituation förändras på olika sätt. De 
nämner i dessa samanhang även faktorer som självförtroende, att våga säga 
nej, att stå upp för sig själv och våga gå sin egen väg. De intervjuade 
framhåller samtidigt en viss förståelse för att det ibland kan vara svårt att stå 
emot grupptryck eller frestelsen att umgås med människor som betraktas som 
häftiga eller coola. De människor som anses vara coola är de som har makten 
i skolan och intervjupersonerna förklarar att det kan generera en viss status att 
umgås i de kretsarna. Att känna att man är uppbackad av människor med makt 
och status kan vara viktigt och intervjupersonerna menar att många faller för 
grupptryck och låter sig styras av dessa oskrivna regler som verkar finnas i 
ungdomarnas vardag. Det är tydligt att det finns en uppdelning mellan olika 
grupper i skolan och i de sociala sammanhang där intervjupersonerna rör sig 
och de poängterar att det är viktigt att man går sin egen väg. De menar att det 
i slutändan är upp till en själv och att var och en måste ta ansvar för att man 
inte påverkas av sitt sociala kontaktnät mot sin vilja. 
 

”Ja, men vissa är ju svagare och kanske inte har så bra självförtroende och då är det väl 
lättare för dom att ta den enkla vägen och följa med dom som är coola så har dom ett 
bra rykte i alla fall. Vilket är väldigt, väldigt dåligt. ” 
 
”Ja det är att välja kompisar, det kan man verkligen styra över. Man väljer inte bara 
kompisar för att bli cool. Om man är cool nu, det kommer inte spela någon roll sen. 
Precis som Bill Gates sa: var försiktig med nördarna, dom kan bli din boss.” 

 
Även om intervjupersonerna inte funderat mer ingående kring sin framtida 
familj säger de att det är viktigt att ha en partner. De flesta av de intervjuade 
har vid tidpunkten för intervjun ingen partner men samtliga nämner att det är 
en viktig del i ett positivt framtidsscenario. Intresset för flickor går inte att ta 
miste på under intervjuerna och intervjupersonerna kan tydligt se sig själva 
med en partner när de funderar 10 år fram i tiden.  
 

           ”Det är viktigt att ha en relation med någon. Ja det tror jag för annars så känner man 
sig liksom ganska ensam. Då slipper man tänka på bara en sak till exempel skolan eller 
jobbet. Visst man måste plugga ganska mycket och så, men om man bor med någon då 
har man inte bara det att tänka på. ” 
 
”Det är inte så viktigt, men om jag skaffar familj… En son, det skulle vara bra att ha en 
son. En dotter skulle vara ok också, men en son, han kan bli elitidrottare också. Känns 
skönare.” 

 
Ekonomisk trygghet. 

Att pengar och ekonomi har stor betydelse för intervjupersonerna när de 
pratar om sin positiva framtidsbild är tydligt. Intervjupersoner nämner pengar 
men i olika sammanhang och på ganska skilda sätt. Intervjupersoner anser att 
det är viktigt att i framtiden ha pengar så att man ”klarar sig” (god ekonomi) 
men det är tydligt att det finns olika nivåer av betydelsen av att ha en god 
ekonomi. Att ha en god ekonomi visar sig alltså ha olika innebörd för de olika 
intervjupersonerna. Det betyder för en intervjuperson att slippa bo i en 
kartong, för en annan att kunna försörja sig och för en tredje att ha en 
”hyggligt” stor villa i två plan. Att befinna sig i en trygg ekonomisk situation 
relateras ofta till att slippa vara orolig. Att vara ekonomisk trygg och ha 
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pengar ”så man klarar sig” länkas alltså automatiskt till en mindre stressig och 
orolig livssituation. En vanligt förekommande uppfattning är att rikedom inte 
är ett mål i sig, men eftersom de gör kopplingen mellan en ekonomisk trygg 
framtid och ett mindre problematiskt liv så menar de ändå att detta är 
nödvändigt för att kunna slappna av och må bra. 
 

”Jag ska inte leva som värsta mångmiljonären men ja ska i alla fall kunna överleva 
dagen. Hyggligt stor villa, 2 plan så där kan jag tänka mig. Inte alls för stor. Det som 
man behöver bara, inte en sån där jättestor som kostar 122 miljoner… typ 75 badrum 
eller så där!” 
 
”Om man har pengar behöver man inte tänka på någonting. Då behöver man inte oroa 
sig över så mycket.” 

 
Det kommer dock i vissa intervjuer fram att tanken på att ha mycket pengar 
och att vara rik är ganska frestande. Bara ett fåtal säger rakt ut att de tycker att 
rikedom i sig är ett mål och de flesta intervjupersoner uttrycker sig något mer 
försiktigt och menar att rikedom skulle vara mer som en bonus eller ett plus i 
kanten. Den vanligaste uppfattningen är alltså att en god ekonomi är en viktig 
eller mycket viktig faktor. Ingen intervjuperson menar att pengar är oviktigt 
så det handlar mer om en gradskillnad i åsikterna gällande ekonomins 
betydelse för ett positivt framtidsscenario. 
 

”Jag ska ha bra med pengar i alla fall. Den saken är klar. Vissa familjer är oroliga över 
hyra, dom har ekonomiska problem. När dom har betalt sin hyra kanske dom bara har 2-
3000 kvar och försörja sig på, men det vill inte jag. Jag vill ha en hel del kvar.” 
 
”Jag tror inte att man behöver mycket pengar för att bli lycklig. Det tror inte jag. Men 
alltså man måste ju ha pengar för att överleva annars går det ju inte. ” 

 
Generellt sett verkar de intervjuade pojkarna tycka att det är viktigare att inte 
ha en dålig ekonomi än att ha mycket pengar och vara rik. Att ha dålig 
ekonomi beskrivs som mycket problematiskt medan att vara förmögen 
upplevs som ett plus i kanten. Pengar nämns alltid tillsammans med vad de 
rent praktiskt skulle kunna innebära och aldrig utan ett sammanhang. Faktorer 
som ofta nämns i samband med pengar är lycka, att det är som en bonus till 
ett redan bra liv som gör att man kan leva gott, att kunna dela med sig till 
familj och vänner, att man slipper oroa sig och att man kan köpa saker, 
exempelvis kläder eller ett stort hus. De har en verklighetstrogen bild av hur 
viktigt det är att klara sig ekonomiskt med hyra, mat och räkningar som måste 
betalas. De flesta menar att de skulle vara nöjda om de hade en så pass god 
ekonomi att de klarade av vardagens kostnader men samtidigt finns en dröm 
om att vara rik som ibland skiner igenom. Pengar och ekonomi finns med som 
en bakomliggande faktor som spelar in på många viktiga element i det 
positiva scenariot men intervjupersonerna menar genomgående att utan andra 
viktiga delar, som familj och vänner, tappar pengarna i sig sitt värde. Att ha 
en god ekonomi nämns som en viktig faktor, men framförallt eftersom det 
underlättar för andra saker i framtidsscenariot som intervjupersonerna ändå 
verkar värdera mycket högre.  
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”Om jag skulle ha min tjej, en liten ersättning så jag klarar mig i landet jag är i och har 
min familj och mitt jobb, alltså då skulle inte pengar spela så stor roll. Men alltså om 
man har mycket pengar det är så klart ett plus i kanten, men kan leva lite gott så där…” 

 
Balans mellan arbete och fritid. 

De intervjuade nämner att de i ett positivt framtidsscenario vill fortsätta med 
olika fritidsintressen som de har idag. Det är tydligt att deras fritidsintressen 
tar en stor del av deras tid och tankeverksamhet och det är självklart för dem 
att fortsätta med dessa aktiviteter också 10 år fram i tiden.  
 

”Om 10 år bor jag i en villa med en flickvän eller fru. Jag har ett trumset i garaget, jag 
tänker fortsätta spela trummor nämligen. Och så ska jag spela golf, det är som en hobby 
då. ” 
 
”Ja musiken ska jag hålla kvar. Och dessutom så kanske man borde hålla i någon sport 
också. Träna och så vidare, man kanske inte riktigt vill sluta som en tjockis. ” 

 
För en del av intervjupersonerna är deras fritidsintresse starkt förknippat med 
deras framtida mål och de är helt inställda och mycket fokuserade på att nå 
hela vägen. Detta gäller, som tidigare nämnts, främst de intervjupersoner som 
idrottar på elitnivå samt ett fåtal med tydliga yrkesmässiga mål. I dessa fall 
passar inte ordet fritidsintresse utan dessa individers intresse borde kanske 
snarare benämnas som sysselsättning och framtidsmål, både yrkesmässigt och 
privat. De intervjupersoner som har tydliga och utstuderade mål och planer 
för framtiden lägger mindre vikt vid att ha aktiviteter på sidan av denna 
sysselsättning som tar upp mycket eller all deras tid. Dessa individer skiljer 
sig på denna punkt från de övriga intervjupersonerna. Dessa individer är så 
inställda på att nå sina individuella mål att ett liv utanför det planerade kan 
vara svår att föreställa sig.  
 

”Jag vill ju bli proffs, det är ju det jag ser när jag är 25. Men sen hur livet ser ut utanför 
proffslivet, det är svårt. Vad har man för liv egentligen…? ” 

 
De pojkar som är mindre målinriktade och har en mer flexibel syn på vad som 
kan hända 10 år fram i tiden, betonar i större utsträckning vikten av att även i 
framtiden ha kvar sina fritidsintressen. Kanske är det så att de ser möjligheten 
att faktiskt kunna hålla kvar ett intresse medan de med full fokus på ett 
specifikt mål inte tror att det kommer att finnas tid och energi till något annat 
än det de så starkt eftersträvar. Kanske har pojkarna med en mer öppen 
framtidsbild mer utrymme att fantisera om olika framtida scenarier medan 
pojkarna med ett tydligt mål begränsar sina framtidsvisioner till en redan 
förbestämd bild. Det framkommer av intervjuerna att intervjupersonerna anser 
det nödvändigt att göra något annat än sin huvudsysselsättning för att ens 
livskvalitet ska vara hög. Det skulle kunna vara en hobby, att umgås med 
vänner, spela i ett band eller sitta hemma och lyssna på musik. Detta är mest 
tydligt bland de mindre målinriktade intervjupersonerna men även de med ett 
fast mål menar att detta är viktigt i ett positivt framtidsscenario. De som ser 
sig själva med ett ”vanligt” jobb framhåller vikten av att ha något vid sidan av 
jobbet i större utsträckning än de som i framtiden ser sig själva syssla med sin 
drömsysselsättning. 
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”Om man inte har något annat än jobb då tror jag det är större risk att man blir utbränd 
och går in i väggen för då tänker man bara på jobbet och blir jättestressad och massa 
sånt. Så det gäller att inte ha för mycket av något… Någon balans mellan jobb och fritid. 
” 

 
De intervjuade pojkarna kopplar också ihop aktiviteter utanför jobbet med 
andra positiva delar i livet, exempelvis att man kommer ut och träffar folk, att 
det är avslappnande i en annars stressig vardag och att man håller formen om 
man sportar. Att de tar upp fritidsintressen som en viktig faktor för ett positivt 
framtidsscenario är alltså tätt sammankopplat med de positiva upplevelser och 
effekter de menar att det kan föra med sig. De tycker att fritidsintressena de 
har är roliga i sig, men det är tydligt att även andra mer abstrakta och 
terapeutiska aspekter spelar in. 

 
”Alltså jag tycker gitarr är väldigt kul och jag spelar mycket hemma och så och det får 
väl mig att koppla av. Det är väldigt mycket i skolan nu och det får det mig att, allting 
lossnar i hjärnan och man blir lugn och avslappnad.” 
 
”Fritidsintressen är viktigt för det är något som gör dig glad. Ifall du vill hålla harmonin 
i livet då är det bra om du får göra det. ” 

 
Negativt framtidsscenario 
Den mest framträdande aspekten av föreställningarna om det negativa 
scenariot var att de bottnade i en rad negativa händelser som på olika sätt 
utlöser varandra. Det negativa framtidsscenariot presenteras här under 
rubrikerna: en olycka kommer sällan ensam, ensamhet samt att inte nå sina 
mål. 
  

En olycka kommer sällan ensam. 
När de intervjuade funderar över ett negativt framtidsscenario beskrivs det 
ofta som en följetång av negativa händelser som på olika sätt verkar utlösa 
varandra. De negativa scenarierna börjar ofta med en specifik händelse som i 
sin tur leder till en rad ytterligare negativa händelser. Denna negativa 
utveckling finns med i de flesta negativa scenarion och intervjupersonerna 
verkar ha uppfattningen att en olycka sällan kommer ensam. Den utlösande 
faktorn kan vara en skada, att förlora jobbet eller att bli lämnad av sin 
flickvän. Oavsett vad som får den onda spiralen att börja snurra så är det 
tydligt att intervjupersonerna upplever att den kan vara svår att få stopp på om 
den väl tagit fart. Intervjupersonerna kan hantera ett problem, men när 
problemen blir allt fler och livssituationen allt mer komplicerad förklarar de 
att det kan vara svårt att orka med, vilket kan leda till att man till slut ger upp 
och förlorar allt.  
 

”Han kom på sin flickvän, sen tre år tillbaka, när hon var otrogen mot honom Sen han 
gjorde slut med sin flickvän har han tappat sin sociala relation men nästan varenda 
människa. Och det mesta han gör är att sitta hemma och gråta och typ, jag vet inte, 
skära sig kanske. Ja jag tror att en händelse kan sätta en persons hela liv i gungning. Det 
tror jag” 

 
Dessa negativa spiraler av händelser utlöses av faktorer som i sig själva också 
är negativt laddade för intervjupersonerna. Den utlösande faktorn är nära 
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förknippad med intervjupersonens mest betydelsefulla faktorer i sin 
framtidsbild och genom att fråga om det negativa scenariot blir det tydligt 
vilka delar som verkligen betyder mycket för de intervjuade. Den delen i livet 
som intervjupersonen är mest rädd för att förlora i det negativa scenariot 
stämmer bra överens med de faktorer som upplevs vara viktigast i det positiva 
scenariot. De beskriver att det kan vara svårt att återhämta sig efter en svår 
upplevelse eller händelse och betonar att utan stöd från familj och vänner kan 
det vara omöjligt. Detta blir ytterligare ett led i den negativa utvecklingen då 
intervjupersonerna ofta beskriver hur familj och vänner lämnar en då de 
tröttnar på deras negativa beteenden, vilket gör det ännu svårare att ta sig ur 
en pågående negativ trend.  
 

”Det blir så att saker utlöser sig själva och till slut så har man ingen motivation till att 
bli någonting.” 
 
Ensamhet.  

Att tappa kontakten med familjen eller att inte ha några vänner är en viktig 
faktor och det är tydligt att de sociala relationerna är en betydelsefull faktor 
för framtiden. Att bli ensam och stå utan något socialt kontaktnät nämner de 
intervjuade pojkarna som en del av ett negativt framtidsscenario. 
 

”Jag tror att det skulle bli ganska ensamt för mig då, ja det skulle va ensamt, jag skulle 
ha förlorat i princip allt. Så om det skulle vara en sådan film, eller om det skulle vara på 
det sättet då skulle jag vara ensam…” 

 
De intervjuade talar ofta om ensamhet som en följd av olika saker. 
Ensamheten kommer inte bara av sig själv utan intervjupersonerna ser den 
som ett resultat av exempelvis tillbakadragenhet från ens egen sida, att bli 
lämnad av sin flickvän, att bli sviken, gräl med familjen eller problem på 
jobbet. Oavsett varför man upplever att man är ensam är det en skrämmande 
tanke och intervjupersonerna menar att det finns en risk att det kan hända, 
även om tanken på att bli helt ensam inte verkar kännas särskilt realistisk för 
dem i dagsläget.  
 

”På jobbet blir han utfryst av sina kollegor, ingen tycker om och ingen pratar med 
honom. Sen han gjorde slut med sin flickvän har han tappat sina sociala relationer med 
nästan varenda människa. Och det mesta han gör är att sitta hemma och gråta och typ, 
jag vet inte, skära sig kanske. ” 
 
Att inte nå sina mål.  

Att inte lyckas med det man eftersträvar upplevs av intervjupersonerna som 
ett misslyckande. Det är för vissa intervjupersoner så svårt att föreställa sig 
detta scenario att de inte ens vill tänka på det och ännu mindre prata om det. 
Oavsett vilket mål intervjupersonerna har så är tanken på att inte lyckas nå 
vad man strävar efter, en av de faktorer som de direkt förknippar med ett 
negativt framtidsscenario. Intervjupersonerna är så fokuserade och inriktade 
på att lyckas att de inte har funderat på vad som skulle hända annars. 
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”Om inte jag lyckas, jag kan inte tänka mig! Jag vill inte tänka mig det heller. ” 
 
”Nej jag vet inte. Jag har aldrig tänkt på det. Kanske jobba som städare… Något sånt 
jobb. ” 

 
En majoritet av intervjupersonerna har satt upp höga mål för sig själva och sin 
framtid och de pratar om att det nog kan bli tufft att nå hela vägen fram. 
Samtidigt som det inser detta finns en stark kämparglädje och det är tydligt att 
de är beredda att satsa för att nå dit de vill och därmed undvika att misslyckas. 
De tydliggör att de inte förväntar sig att det ska bli lätt och de pratar mycket 
om att det är viktigt att man är motiverad och har en egen drivkraft. Saknar 
man motivation, tappar fokus och inte orkar kämpa kan det leda till att målen 
inte uppfylls vilket är starkt förknippat med en negativ framtidsbild.  
 

”(I ett negativt framtidsscenario) Jag pluggar inte vidare. Jag kanske bara håller på med 
någonting. Jag jobbar på Mc Donalds eller nåt sånt. Man har ingen motivation till att bli 
någonting. ” 

 
Påverkansfaktorer   
I de sju intervjuerna diskuterades huruvida intervjupersonerna upplevde att de 
själva kunde påverka eller inte påverka hur deras framtid kommer att se ut. 
Intervjupersonerna tyckte att det var en ganska svår fråga och de fick fundera 
en stund innan de kunde uttrycka sina upplevelser. Frågan angående externa 
faktorer som de upplevde sig inte kunna påverka, var speciellt svår för 
intervjupersonerna att svara på och det kommer fram att de i större 
utsträckning har funderat på vad de faktiskt kan påverka. Denna fråga dyker 
upp både angående det positiva scenariot samt det negativa scenariot men 
oavsett vilket så tycker de intervjuade att det är svårt att komma på några 
externa faktorer utanför deras egen kontroll, i alla fall till en början.  
 

”Alltså jag har alltid känt att jag kan påverka det mesta så, eller så brukar jag oftast 
tänka. Så jag har inte tänkt så mycket på vad jag inte kan påverka… ” 
 
”Det handlar om mig själv. Om man verkligen vill bli någonting, det är man själv som 
bestämmer. ” 

 
Genomgående visar intervjumaterialet att intervjupersonerna upplever att de 
kan påverka det mesta som har med deras framtid att göra och de känner att 
det till stor del är upp till dem själva om de ska lyckas eller undvika att 
misslyckas. De intervjuade menar dock samtidigt att deras framtid styrs av en 
blandning av ens egen insats och yttre faktorer. Alla intervjupersoner menar 
alltså att man har ett eget ansvar, men uppfattningen om hur mycket yttre 
faktorer kan påverka hur framtiden kommer att bli varierar, vilket framgår 
nedan där de mest övergripande påverkansfaktorerna belyses mer ingående. 
De mest framträdande påverkansfaktorerna presenteras under tre rubriker: 
egen vilja och motivation, sociala relationer och andra människors påverkan 
samt slumpen.  
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Egen vilja och motivation. 
Att det mesta är upp till en själv när det gäller hur ens framtid ska bli är den 
uppfattning som dominerar bland intervjupersonerna. Det märks tydligt att 
intervjupersonerna är inriktade på att kämpa och ge mycket av sig själva för 
att nå målen de strävar efter. Det finns dock skillnader i hur tydliga mål de 
olika intervjupersonerna har, men trots detta verkar de vara fokuserade på att 
lyckas med sina åtaganden och tanken på ett misslyckande känns avlägsen för 
de intervjuade. Att se på sin framtid med en positiv inställning verkar helt 
naturligt för intervjupersonerna. De själva, men även människor i deras 
omgivning, verkar vara inställda på att det ska ”gå bra” för dem och det ägnas 
inte mycket tid åt att spekulera om, eller tänka kring ett motsatt scenario.  
 

”Beror på hur mycket man anstränger sig för att få en bra framtid. Gör man den till en 
dålig framtid så får man en dålig framtid. ” 
 

De intervjuade betonar att den egna inställningen och attityden är viktig. Att 
vara positiv och ha en stark vilja nämns som avgörande för om man ska orka 
hålla motivationen uppe och kämpa in i det sista. De medger att det ibland 
kan vara svårt men menar att om man verkligen vill någonting så hjälper det 
en att orka fortsätta att kämpa mot sitt mål. En viktig faktor är alltså att ha 
roligt samtidigt som man jobbar hårt och intervjupersonerna pratar också om 
vikten av att unna sig att slappna av och ta det lugnt mellan varven. 
Motivation är ett nyckelord genom intervjuerna och intervjupersonerna menar 
att för att hålla motivationen uppe måste man se till att ha roligt och göra det 
man faktiskt tycker är kul. Vad man tycker är roligt är däremot något som 
intervjupersonerna upplever är svårare att styra över. Varför tycker vissa att 
fotboll är det roligaste som finns och andra matematik? De intervjuade 
nämner också att det kan kännas motiverande att se slutet framför sig. Att 
kämpa mot ett mål som man upplever att man kan nå gör det lättare att jobba 
hårt för att det ska bli verklighet. De nämner också att man kan tappa intresset 
för det man tycker om och helt plötsligt uppleva att det inte är lika kul längre. 
I detta sammanhäng nämner de också begåvning och menar att man lätt kan 
tappa intresset för en aktivitet om man känner att man inte utvecklas eller blir 
bättre.  
 

”Det är viktigt att jag verkligen fortsätter att kämpa och så. Och inte slutar att tappa 
koncentrationen och så. Ja… det är det. (Intervjuare: Hur ska du orka det?) Ja jag vet 
inte. Tänka på slutet, när man är klar med pluggningen. (Intervjuare: Fungerar det som 
motivation att du har ett mål?) Ja. ” 
 
”Om man tycker det är roligt eller inte det kan inte jag riktigt kontrollera. Helt plötsligt 
kanske man tappar intresset, man blir intresserad av någonting annat. ” 
 
”Viljan är viktig och för att ha vilja måste man ju först och främst inse hur kul det man 
vill satsa på är! Så att man vill och vill ännu mer liksom. Att man vill bli någonting. För 
tillslut så börjar det gå bra, någon gång, och när det väl går bra så märker man liksom 
hur kul det är. När man märker att det är kul då tar man i liksom.” 
 
Sociala relationer och andra människors påverkan.  

Att behålla relationer med sina nära och kära, familj och vänner genom hela 
livet är en viktig aspekt för de intervjuade. Att vara utåtriktad, social och ta 
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initiativ upplevs som viktiga faktorer för att vårda de sociala relationer man 
har och intervjupersonerna menar att man måste anstränga sig lite för att inte 
upplevas som asocial eller tråkig. De menar att detta gäller i både privatlivet, 
med familj, flickvän och kompisar, men också i mer offentliga sammanhang 
som i skolan eller på jobbet. Är man tillbakadragen och undviker social 
kontakt leder det till att man slutligen blir ensam vilket är förknippat med ett 
negativt framtidsscenario. Hur människor i ens omgivning uppfattar en är 
dock en faktor som intervjupersonerna upplever är svår att påverka fullt ut. 
De menar att man till viss del kan påverka andras uppfattning om en själv 
genom att bete sig på ett bra sätt, men att detta ändå inte går att styra helt och 
hållet. I detta sammanhang nämns faktorer som känslor, kärlek och 
personkemi och de flesta av pojkarna upplever att dessa begrepp, i alla fall till 
viss del, ligger utanför deras egen kontroll. 
 

”Det är viktigt att jag kan vara social även fast jag pluggar massa. Att jag är social fast 
jag har mycket att göra och ser till att jag har vänner fortfarande. Sen att träffa nytt folk, 
jag måste ju ta initiativet att gå ut och träffa folk. Det kommer ju inte komma hem någon 
och säga: hej Det är mitt ansvar om jag ska träffa folk. Men jag kan inte styra över 
andra människors tänkande om mig. Vad de får för intryck av mig. Jag kan ju försöka 
påverka det genom att vara positiv och glad men det är dom själva som bestämmer 
vilken bild av mig de vill se, det kan jag inte styra över. ” 

 
”Eftersom jag sa att min familj är en ganska stor del så känner jag att det enda jag kan 
göra är liksom att visa min tacksamhet och visa respekt för det dom gör och så där. Och 
så min tjej, det gäller liksom att va trogen mot henne. ” 

 
Även om intervjupersonerna genomgående framhåller att de själva måste ta 
ansvar för vad de gör, hur de presterar och att själva se till att rycka upp sig 
om man skulle hamna i en svacka så nämner de att det ibland kan vara svårt 
att inte påverkas av vad andra tycker och säger. De menar att det dock är 
avgörande att kunna se förbi andras åsikter om man vill lyckas och inte låta 
sig tryckas ner av någon. Det är viktigt att tro på sig själv och inte låta någon 
annan berätta för en vad som är rätt eller fel. De intervjuade pojkarna har en 
stark tilltro till sin egen intuition och påpekar att det är viktigt att göra det 
man själv tror på.  
 

”Man kan vara i en liten svacka när allting är jobbigt, men man kommer tillbaka igen 
och då kommer man inte bara tillbaka, utan då kommer man ännu högre upp. Man måste 
dra tillbaka lite för att sen kunna få fart igen, liksom. ” 
 
”Folk kan få dig att må dåligt, de kan sänka ditt självförtroende mycket, men egentligen 
ska man inte bry sig om det. Men det är riktigt svårt och inte bry sig om vad folk tycker. 
Man tror på att man är dålig även om man är bra. ”  

 
Att känna att man har stöd från människor man bryr sig om och värderar högt 
är viktigt för alla intervjuade pojkar. Intervjupersonerna beskriver hur de tror 
att de måste anstränga sig för att hålla kvar sina nära och kära genom livet. 
Detta är alltså någonting de upplever att de kan påverka, men samtidigt menar 
de att det finns en del i denna sociala balansgång som ligger utanför deras 
interna kontroll. Att en social relation bygger på ömsesidig respekt är det 
ingen tvekan om men de menar ändå att det kan vara svårt att påverka vad 
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människor i ens omgivning anser om en och hur de väljer att behandla en. 
Speciellt viktig är frågan om socialt stöd och de intervjuade pojkarna är 
överens om att det är svårt, om inte omöjligt, att nå sina framtidsmål utan 
uppbackning, peppning och stöd från vänner och familj. De nämner även att 
stöd från lärare, tränare och andra viktiga personer i deras omgivning är 
mycket viktigt, men de uppger att det kan vara svårt att påverka dessa 
personers åsikter och agerande. Intervjupersonerna pratar också om att det är 
svårt att påverka vad som kommer att hända med ens kompisar i framtiden. 
Om de kommer att vara ödmjuka och visa respekt mot dem även om de skulle 
få ett ”jättebra jobb” och tjäna mycket pengar, eller om de skulle svika en för 
ett annorlunda liv och välja att umgås i andra kretsar. Det finns ett visst 
orosmoment i denna fråga och det blir återigen tydligt att pojkarna står inför 
många stora val och förändringar i sina liv. Det är mycket som står på spel 
och de upplever att utan stöd från människor runt omkring dem så kan resan 
mot att nå sina mål bli mycket tuff. 

 
”(Intervjuare: Om man har tappat motivationen tror du man kan få tillbaka den då?) Ja 
den skulle kunna komma tillbaka, ja jag tror det, om man lyckas förstå att, ja jag måste 
fortsätta, och om man blir peppad av många. ” 

 
”Det är jätteviktigt. För utan stöd då blir det alltid svårare, en stol kan inte stå utan ben. 
” 

 
      Slumpen. 
Intervjupersonerna menar att det är upp till var och en att påverka sitt liv så 
mycket man kan men att slutresultatet ändå till viss del kan påverkas av 
slumpen. Intervjupersonerna nämner att ens liv i ett negativt framtidsscenario 
lätt kan bli till en ond spiral. Detta beskrivs även under rubriken En olycka 
kommer sällan ensam (sid. 13) där intervjupersonerna förklarar hur en negativ 
händelse ofta kan utlösa en annan. Denna onda spiral kan utlösas av olika 
händelser och ibland av händelser intervjupersonerna upplever att de inte kan 
kontrollera. Intervjupersonerna benämner det ofta som otur och det kan 
handla om att råka ut för en olycka, att bli av med jobbet eller att någon man 
tycker om sviker en. Slumpen nämns i större utsträckning när 
intervjupersonerna talar om det negativa framtidsscenariot och förknippas 
med misslyckanden på olika sätt.  

”Ja jag känner att det finns samband liksom. Först så blir det en bilolycka, sen när man 
märker att klubben inte blir intresserad för man kommer vara så skadad så länge så blir 
man lite knäpp för man har alltid brunnit för det. Och när man väl blir knäpp så börjar 
man dricka och när ens tjej försöker hjälpa och man skiter i det, då lämnar hon dig och 
då blir det ännu värre. Så jag tror att alla dom här detaljerna bygger på varandra och 
blir till ett stort misslyckande.” 

Slumpen förknippas alltså mer sällan med positiva sekvenser i 
framtidsscenarierna även om det finns några uttalanden som betonar att det 
krävs ett visst mått av tur för att det ska bli precis som man tänkt sig. En 
uppfattning är att tur är någonting som man antingen förtjänar eller inte, 
beroende på hur man handlar och agerar. Här blir intervjupersonernas 
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övertygelse om att man själv kan påverka sin framtid så tydligt att den till och 
med skiner igenom på ett begrepp som tur.  
 

”Man kan inte påverka hur många barn man får. Eller vart man kommer att bo. Det är 
ju slumpen som avgör det fast man kan ju försöka bestämma sig för att jag vill flytta dit, 
men det kanske inte alltid blir precis som man vill. ” 

”Man måste ha tur för det är så många som strävar efter samma sak i världen. Det är 
den här turen som är den avgörande delen. Och jag tror också att man får tur när man 
sköter sig och visar uppskattning till alla runt omkring, det är så den här lilla turen 
kommer. ” 

                                                                                                                       
Diskussion 

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer få fram och 
redogöra för hur 15-åriga pojkar visualiserade och beskrev ett positivt- samt 
ett negativt framtidsscenario. Ett intresse fanns av att lyssna till de 
intervjuades egna upplevelser av hur en positiv och en negativ framtidsbild 
skulle kunna se ut för just dem, och utifrån dessa redogöra för deras 
visualiserade scenarier. Med dessa framtidsscenarier som utgångspunkt kunde 
ett antal faktorer tas fram, faktorer som de intervjuade pojkarna menade var 
viktiga beståndsdelar i respektive scenario. Ett ytterligare syfte var att utifrån 
de visualiserade framtidsscenarierna få fram vilka faktorer som 
intervjupersonerna upplevde skulle kunna påverka hur deras framtid kommer 
att se ut, vilka i studien fick benämningen påverkansfaktorer. Här belystes 
också vilka interna faktorer de intervjuade pojkarna upplevde att de själva 
kunde påverka gällande sin egen framtid, samt vilka externa faktorer som de 
upplevde ligga utanför deras egen kontroll. Även om det insamlade materialet 
var något begränsat har ändå detta syfte uppfyllts och de upplevelser som de 
sju deltagarna delade med sig av under intervjuerna kunde i resultatet 
sammanställas till tre teman med tillhörande underrubriker. Nedan redogörs 
för de resultat som jag anser var de mest relevanta för syftet och dessa 
kopplas till relevant forskning på området. Diskussionen angående studiens 
resultat presenteras under rubrikerna: att se på framtiden med optimism, att 
vara del av ett socialt närverk, en upplevelse av intern kontroll samt andra 
människors åsikter. Dessa rubriker följs av en metoddiskussion, slutsatser 
angående studiens resultat, samt ett kort stycke om framtida forskning på 
området. 

Att se på framtiden med optimism 
En generell iakttagelse av resultatet är att intervjupersonerna har en klart 
optimistisk syn på framtiden. De har betydligt lättare att föreställa sig ett 
positivt framtidsscenario än ett negativt och innehållet i det positiva scenariot 
verkar spegla intervjupersonernas verkliga mål och drömmar. De intervjuade 
verkar ha lättare att identifiera sig med huvudkaraktären i den positiva 
framtidsbilden och de berättar hur de tydligt kan se sig själva som 25 år. 
Intervjupersoner förknippar vid en första tanke sitt framtidsscenario med ett 
positiv sådant. I en studie med tonåringar från 13 länder klassades majoriteten 
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som optimistiska, de upplevde att de hade kontroll över sin personliga och 
yrkesmässiga framtid samt upplevde självförtroende i att klara av olika 
livsproblem (Grob & Flammer, 1999). Grob och Flammers (1999) studie 
visar också att de flesta ungdomar ansåg att de själva hade bättre kontroll över 
sin situation än sina kamrater, samt att tonåringar generellt sett har en positiv 
attityd och relativt bra självförtroende, vilket stämmer väl överens med hur de 
intervjuade pojkarna i denna studie beskrev sina upplevelser. Att de 
intervjuade pojkarna upplevde en stark tro på sin egen förmåga stämmer 
överens med forskning som visar att unga människor generellt sett upplever 
att de är mindre benägna än andra att råka ut för negativa händelser och mer 
benägna än andra att råka ut för positiva händelser (Weinstein, 1980). 
Intervjupersonerna har alltså en optimistisk framtidssyn och ser med spänning 
och hoppfullhet på sin framtid. Denna generella bild av intervjupersonernas 
upplevelser skulle naturligtvis kunna spegla en orealistisk optimism 
(Weinstein, 1980) vilket i sådana fall skulle innebära att de intervjuade är så 
övertygade att det kommer gå bra att de kanske inte anstränger sig tillräckligt 
för att nå sina mål. Detta är dock inte den bild jag får av samtalen då 
intervjupersonerna verkar vara väl medvetna om eventuella svårigheter, 
problem och risker som kan dyka upp längs vägen. De är hoppfulla och 
optimistiska men uppvisar samtidigt en stark medvetenhet och förståelse för 
att vägen mot målen kan bli tuff. Denna vetskap verkar bidra till en ännu 
starkare drivkraft hos de intervjuade pojkarna som menar att de är beredda att 
kämpa hårt för att få det de vill.  
 
Att vara del av ett socialt nätverk  
De intervjuade pojkarna beskriver gång på gång hur deras sociala relationer 
på många sätt är den viktigaste faktorn i ett visualiserat framtidsscenario. De 
lägger stor vikt vid sin ursprungliga familj och de belyser vikten av att vårda 
relationerna till sina familjemedlemmar. Detta är en viktig faktor och de 
intervjuade pojkarna verkar förknippa sin familj med en trygg bas. Familjen 
ger kanske den starkaste trygghetskänslan för intervjupersonerna i den 
situation de befinner sig i. Intervjupersonerna förklarar att de står inför stora 
förändringar och måste i den närmaste framtiden göra många stora, svåra och 
viktiga val. Det handlar exempelvis om att välja gymnasieskola, lämna sin 
gamla skola, klasskompisar och lärare, träffa nya vänner, flytta hemifrån, 
kanske flytta utomlands och alla dessa moment innebär att de mer och mer 
kommer att skiljas från sin familj, lämna sin trygga bas. Även om 
intervjupersonerna ser positivt på dessa förändringar så kommer det fram att 
det är förknippat med en viss stressupplevelse. Intervjupersonerna lägger 
minst lika stor vikt vid sina vänner och de kan inte föreställa sig en positiv 
framtid utan vänner som de litar på och tycker om. Det faktum att de 
intervjuade pojkarna vid upprepade tillfällen nämner sociala relationer som 
avgörande för ett positivt framtidsscenario stämmer överens med 
forskningsresultat angående vikten för barn och ungdomar att ha vänner 
(Rubin & Fredstrom, 2008). Vänner spelar enligt Rubin och Fredstrom (2008) 
en viktig roll för barns och unga tonåringars hälsa och det är viktigt för 
ungdomar att ha vänner för att lära sig det sociala spelet och interagera med 
människor omkring dem. Barn som inte har några vänner upplever en högre 
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grad av ensamhet. Detta är naturligtvis logiskt men det har även visat sig att 
denna ensamhet försämrar barnets psykologiska välbefinnande och 
anpassning (Rubin & Fredstrom, 2008). Att vara kroniskt ensam eller utan 
vänner under en lång period är det västa tänkbara scenariot (Parker & Seal, 
1966) vilket i stor utsträckning stämmer överens med intervjupersonernas 
uppfattningar och farhågor. Vikten av att vara en del av ett socialt närverk 
nämns i samband med både det positiva och negativa framtidsscenariot och 
rädslan för att hamna utanför denna gemenskap är påtaglig. 
 
En upplevelse av intern kontroll 
Intervjupersonernas berättelser om sina funderingar kring framtiden bestod av 
en blandning av vad de såg som realistiska mål, och drömmar de upplevde låg 
längre från verkligheten. Trots de mer visionära inslagen under intervjuerna 
så reflekterade intervjupersonerna också kring eventuella hinder, svårigheter 
och andra aspekter som på olika sätt skulle kunna inverka på deras 
framtidsmål och drömmar. Intervjupersonerna berättade gång på gång hur de 
upplevde sig ha bra kontroll över sin livssituation även om de menade att 
vissa moment kan kännas lite osäkra gällande framtiden. Bland de 
intervjuades uttalanden fanns en hel del av internal locus of control (Rotter, 
1990) då de menade att de själva i stor utsträckning kunde kontrollera sitt liv 
och dess omständigheter. Att intervjupersonerna upplevde att de själva styr 
sitt liv och vilken riktning det ska ta, var en generell tendens och de betonade 
att man måste satsa och göra det man kan för att kunna åstadkomma det man 
vill. En del uttalanden vittnade dock om en tendens till external locus of 
control (Rotter, 1990) då intervjupersonerna ändå menade att slumpen kan 
påverka hur ens framtid blir. Det var tydligt att intervjupersonerna i stor 
utsträckning kopplade externa påverkansfaktorer till det negativa scenariot. 
De talade om det negativa framtidsscenariot i termer av yttre faktorers 
påverkan och nämnde att de skulle kunna råka ut för en olycka, bli skadade 
och beskrev hur slumpen på olika sätt skulle kunna ställa till det för dem i 
framtiden. Intervjupersonerna upplevde alltså att de själva är ansvariga för att 
ett positivt framtidsscenario ska bli verklighet, men om framtiden mot 
förmodan skulle bli negativ, har det i större utsträckning med yttre 
påverkansfaktorer att göra. Att attribuera positiva händelser och resultat till 
sin egen förmåga och skylla negativa händelser och resultat på yttre faktorer 
är en vanlig tendens bland människor (Campbell & Sedikides, 1999). Genom 
att associera sig själv till positiva händelser och lyckade resultat kan man 
behålla en positiv bild eller image av sig själv, vilket bidrar till en generellt 
mer positiv inställning till sig själv och livet (Major, Kaiser & McCoy, 2003, 
refererat i Myers, 2008). Detta fenomen verkar alltså stämma bra överens med 
de intervjuades upplevelser angående sin egen förmåga kontra yttre 
påverkansfaktorer. 
 
Intervjupersonerna förklarade att de upplevde sig ha kontroll över sin 
livssituation och kände sig inte särskilt oroade inför framtiden. En möjlig 
förklaring till detta skulle kunna vara att samtliga sju deltagare eventuellt 
kommer från trygga och stabila uppväxtförhållanden och därför inte känner 
någon större oro. Hade andra individer intervjuats finns naturligtvis chansen 
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att dessa skulle ha gett en helt annan bild av läget. Denna aspekt är 
sammanlänkad med faktorer rörande socioekonomisk status vilket tyvärr inte 
rymdes inom denna studies omfång. En ytterligare förklaring till 
intervjupersonernas upplevelse av kontroll skulle kunna vara att samtliga 
intervjupersoner frivilligt ställde upp på intervjuerna som de i förväg visste 
skulle beröra deras framtid. Detta skulle kunna ha bidragit till att endast de 
som upplevde en viss kontroll valde att ställa upp. Om man upplever oro och 
osäkerhet inför framtiden är det kanske inte så lockande att diskutera detta 
med en främmande människa.  
 
Andra människors åsikter  
Det är tydligt att intervjupersonerna bryr sig mycket om vad människor i 
deras omgivning tycker om dem. De menar även att det är viktigt att de efter 
bästa förmåga beter sig på ett schysst sätt, är positiva och utåtriktade för att 
vinna kärlek och respekt hos andra. Detta kan relateras till 
utvecklingspsykologiska forskningsresultat som har visat att jämfört med 
yngre barn, lägger tonåringar större vikt vid sociala egenskaper som att vara 
öppen, vänlig, omtänksam, snäll och samarbetsvillig (Damon & Hart, 1988, 
refererat i Berk, 2007). Det är viktigt för tonåringar att framstå på ett visst sätt 
och detta kan naturligtvis även relateras till deras rädsla att bli ensamma. 
Erikson (1968) skriver i sin bok Ungdomens identitetskriser att: ”De 
(ungdomarna) är stundom abnormt, ofta besynnerligt, upptagna av de intryck 
de gör på andra, jämfört med vad de känner att de verkligen är…” (sid. 110). 
Detta citat från 1968 tyder på att utvecklingspsykologin relativt länge har 
noterat denna tendens i ungdomars beteenden. Människor i allmänhet har en 
tendens att uppleva att människor omkring dem riktar sin uppmärksamhet mot 
dem själva i större utsträckning än de egentligen gör, vilket är ett väl 
dokumenterat fenomen och brukar kallas för spotlight effect (Myers, 2008). 
Att detta är extra vanligt bland tonåringar stämmer väl överens med de 
intervjuade pojkarnas beskrivningar. 
 
Metoddiskussion 
Det är svårt att med säkerhet hävda att inget i datamaterialet övertolkats eller 
att någon viktig aspekt inte kommit fram i den utsträckning den borde. Det 
har dock eftersträvats att inte göra något av detta och för att inte förvrida de 
intervjuades uttalanden för mycket har citaten i stor utsträckning återgetts i 
sin ursprungliga form. Datamaterialet till denna studie var något begränsat, 
inte bara eftersom att antalet undersökningsdeltagare var relativt begränsat, 
utan snarare i fråga om huruvida en bred grupp av 15-åriga pojkar från olika 
områden och med olika bakgrund finns representerade. Detta påverkar den 
kvalitativa generaliserbarheten, som handlar om i vilken utsträckning 
resultatet kan generaliseras till den population och det ämne man studerar, och 
som i denna studie därför måste betraktas som relativt begränsad. Det hade 
varit önskvärt att kunna handplocka undersökningsdeltagare från olika 
geografiska områden, med olika bakgrund och socioekonomisk status för att 
kunna redovisa en mer nyanserad och täckande bild av 15-åriga pojkars 
framtidsperspektiv. Detta var i denna studie dock inte möjligt på grund av 
tidsbrist och svårigheten att rekrytera unga pojkar till intervjuer. De teman 
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som redovisas är ett resultat av min analys och tolkning av de sju intervjuerna 
och syftar till att besvara frågeställningen, även om det endast är en eller ett 
fåtal personers erfarenhet och inte generaliserbart till en hel population 
(Langemar, 2008). Det är också tveksamt huruvida alla relevanta kvalitéer 
och aspekter som undersökningens syfte strävat efter att belysa, finns 
representerade i resultatet. Om en bredare och mer nyanserad urvalsgrupp 
deltagit i undersökningen hade resultatet kunnat bli mer täckande och en 
betydligt bredare bild av ungdomars framtidsbilder hade kunnat redovisas. I 
detta material representeras sju individer av samma kön och i samma ålder 
och det är deras upplevelser som denna studie bygger på. Det faktum att tre 
av de sju intervjupersonerna gick i en elitidrottsinriktad klass kan ha påverkat 
studiens riktning. Dessa tre individer representerar en begränsad 
ungdomsgrupp och de var alla starkt inriktade på liknande mål, hade liknande 
drömmar och strategier för att nå dem. Det var tydligt att dessa tre individer 
skilde sig från resterande deltagare i många aspekter, speciellt gällande 
motivation och målmedvetenhet. Detta kan eventuellt ha splittrat 
undersökningens karaktär något, men samtidigt berikade dessa deltagares 
upplevelser studien genom sina unika och intressanta erfarenheter och 
uttalanden.   
 
En språklig aspekt kan vara intressant att ta upp då det kan finnas ett visst 
glapp mellan intervjuare och respondent på grund av bland annat 
åldersskillnad, statusskillnad och kulturella olikheter. Detta kan ha påverkat 
min tolkning av intervjupersonernas svar samt hur dialogen fördes under 
intervjuerna. Då intervjuerna ägde rum i respondenternas egen miljö och 
intervjuguiden var anpassad till intervjupersonernas målgrupp är 
förhoppningen att detta inte påverkade samtalen allt för mycket. 
Intervjutillfällena upplevdes från min sida som positivt laddade med en 
avslappnad stämning i rummet och intervjuerna löpte på bra och upplevdes 
stundvis som samtal snarare än styrda intervjuer. Det faktum att jag är en 
relativt oerfaren intervjuare kan ha spelat in på intervjuernas och resultatets 
utformning. Fler och djupare uppföljningsfrågor och angreppssätt skulle 
säkert ha bidragit till att ett mer flerdimensionellt resultat skulle ha kunnat 
presenteras. Det faktum att intervjuerna inleddes med att prata kring det 
positiva framtidsscenariot kan ha påverkat intervjupersonernas syn på det 
nästkommande negativa scenariot. Det negativa scenariot blev i många fall en 
skildring av ett misslyckat positivt scenario. Denna aspekt fanns i åtanke från 
de tidigare gjorda pilotintervjuerna, men jag valde ändå att börja med det 
positiva scenariot för att lättare få igång ett samtal i en mer positiv riktning. 
Att använda sig av scenarier och kopplingar till positivt och negativt laddade 
filmer och huvudkaraktärer som utgångspunkt i intervjuerna var ett sätt att få 
intervjupersonerna att leva sig in i en visualiserad bild av sin framtid. 
 
Slutsatser 
Det är tydligt att vissa intervjupersoner förknippar sig själva starkt med sina 
framtidsmål. Detta verkar ha en drivande effekt på dessa individer vilket 
också stämmer överens med tidigare nämnda teorier om att tydliga 
framtidsperspektiv kan öka människors motivation och handlande i riktning 
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mot att nå sina mål (Karniol & Ross, 1996; Markus & Nurius, 1986; Vasquez 
& Buehler, 2007). Kan det finnas någon risk med att på ett mycket starkt sätt 
identifiera sin egen person med ett mer konkret mål? Om dessa individer inte 
lyckas nå sina mål – vad händer med deras självkänsla då? De individer som 
på ett tydligt sätt beskriver vikten i att lyckas med sitt mål uppvisar alla ett 
högt självförtroende och de upplevs under intervjuerna som mycket 
självsäkra. Frågan är om dessa individer förskjuter sina innersta funderingar 
och reflektioner för att i ställer lägger allt fokus på ett redan utstuderat mål? 
Att fundera kring sin framtid, sina innersta funderingar och livets olika 
oklarheter är inte alltid förknippat med välbehag. Detta är svåra frågor som 
ofta förknippas med en stor ovisshet och oro, kanske speciellt i perioder i livet 
med stora förändringar. Att i stället för att ta sig an dessa komplexa livsfrågor, 
lägga fokus på ett enda mål där reflektion och kritiskt tänkande inte är 
nödvändigt, kanske kan underlätta för stunden. Att inte nå det man så entydigt 
strävar efter beskrivs av dessa individer som ett misslyckande. Frågan är då 
om de skulle uppleva att de misslyckats med uppgiften, eller om de upplever 
att de i ett sådant scenario är misslyckade som individer. 
 
De som gav de tydligaste redogörelserna av sina framtidsbilder var de 
intervjupersoner som under intervjuerna upplevdes ha hög motivation att 
förverkliga sina drömmar och mål. Att ha en tydlig bild av hur det kommer att 
bli verkar bland de intervjuade vara förknippat med en stark vilja att uppnå 
det eftersträvade scenariot. De mer osäkra individerna hade inte lika lätt att se 
vare sig det positiva eller det negativa scenariot och uppvisade inte samma 
målmedvetenhet och motivation som de andra. Huruvida de mer målmedvetna 
individerna kommer nå sina mål i större utsträckning än de mindre 
målmedvetna är naturligtvis svårt att säga. Enligt teorin om defensive 
pessimism (Norem & Cantor, 1986) behöver det inte gå sämre för individer 
med en något mer pessimistisk framtidssyn än för de mer optimistiskt 
inställda individerna. De intervjupersoner med en något mer reserverad och 
osäker inställning till framtiden kan enligt denna teori använda sin ”oro” som 
en strategi för att mer motiverat jobba mot att slippa misslyckas. Det är alltså 
inte alls säkert att de målmedvetna och positivt inställda intervjupersonerna 
kommer nå större framgång än de med en mer pessimistisk eller avvaktande 
inställning till framtiden. Individer med en optimistisk livssyn upplever dock 
generellt sett högre välmående och mindre psykiska besvär än pessimistiska 
individer (Segerstrom, 2001). En defensive pessimist (Norem & Cantor, 1986) 
kan visserligen lyckas med en uppgift minst lika bra som en optimist, men 
dennes väg mot att lyckas är i större utsträckning förknippad med oro och 
ångest. En optimistisk livssyn kan således bidra till att även vägen mot målet 
blir lustfylld. Jag tycker att det är viktigt att inte bara fokusera på resultatet, 
att lyckas eller misslyckas, utan anser också att vägen dit också är av relevans. 
Hur vägen mot en individs mål ser ut, oavsett om det handlar om att klara ett 
prov, lyckas vårda en relation eller bli hjärnkirurg, har betydelse för dennes 
livskvalitet. Är vägen mot målet fylld av oro och prestationsångest eller kan 
den upplevas som lustfylld och givande? Oavsett om individen lyckas nå sitt 
mål eller inte, vilket denne kan göra oavsett om denne är optimist eller 
pessimist, så har individen med en mer optimistisk inställning med stor 
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sannolikhet upplevt att resan dit, i sig, varit givande. Detta kan vara viktigt att 
fundera över gällande ungdomars syn på prestation i dagens mer 
prestationsinriktade samhälle. Att inte enbart fokusera på resultatet, så som 
betyget på ett prov eller vinst eller förlust i en match, utan också se relevansen 
av processen och uppmuntra intern utveckling och framsteg hos varje individ.   

 
Intervjupersoner menar att den viktigaste faktorn gällande framtiden handlar 
om sociala relationer. De tar upp att det kan uppstå problem i relationer, 
familjer, mellan kompisar och mellan olika grupperingar i skolan. Med detta 
mycket tydliga resultat framkommer ett stort behov från ungdomarnas sida av 
att få tala om aspekter kring detta. De berättar att de sällan pratar om 
relationer, problem eller framtiden med varandra eller i skolan, samtidigt som 
de framhåller att alla dessa faktorer är de som betyder mest. Att i skolan få 
diskutera kring livets olika oklarheter och framtidens ovissheter tror jag skulle 
bidra till en bättre utvecklig för ungdomar. Jag tror det skulle vara positivt om 
ungdomarna fick en chans att diskutera kring aspekter som personlig 
utveckling, konflikthantering, hur man beter sig i en relation och hur man 
hanterar eget ansvar. En del skolor har inrättat diskussionstillfällen under 
skoltid där eleverna får chans att diskutera kring mer abstrakta frågor, ett 
”ämne” som ibland kallas för livskunskap. Ett mer prestationsinriktat 
samhälle som ställer högre krav på eget ansvar och stresstålighet måste också 
ta konsekvenserna av detta. Vi ser hur en hel generation mår psykiskt sämre 
än tidigare, vilket jag tror kan ha samband med att dessa individer inte riktigt 
vet hur de ska hantera de nya kraven på eget ansvar eller hur de ska välja 
bland de många val som de står inför. Denna spekulation stämmer överens 
med krav-kontrollmodellen som utvecklades av Karasek 1979 (Karasek, 1979, 
refererat i Allvin, Aronson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006) och 
innebär att en känsla av kontroll ofta bidrar till att man på ett bättre sätt klarar 
av högre krav. Individer med mycket ansvar på sina axlar och som samtidigt 
upplever en låg grad av kontroll, upplever ofta en negativ känsla av stress. 
Samtidigt med de nya krav och de många valmöjligheterna som ungdomar 
står inför idag, ska de också hinna med att träffa kompisar, ägna sig år 
fritidsaktiviteter, spendera tid med familjen och genomgå de stora fysiska och 
psykiska förändringar som sker under denna utvecklingsfas. Dessa intervjuer 
har tydligt visat på ett behov hos de deltagande att få diskutera kring frågor 
som dessa. Alla intervjupersoner nämnde i slutet av intervjuerna att de tyckte 
det var roligt eller intressant att få prata kring sin framtid och jag låter ett citat 
få avsluta denna uppsats vilket på ett tydligt sätt beskriver behovet av 
reflektion och diskussion kring framtiden.  
 

”Det kändes som jag sa ganska mycket som jag har tänkt på, men inte tänkt på att jag 
har tänkt på liksom. Det är ganska konstigt. ” 

 
Framtida forskning 
En framtida undersökning med en urvalsgrupp som representerar en större 
mångfald av ungdomar skulle kunna ge en ännu bredare och mer omfattande 
bild av hur ungdomar ser på sin framtid och vilka aspekter som de menar 
bidrar till en positiv respektive negativ framtidsbild. Det skulle vara intressant 
att ta med variabler som ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk status vilket 
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skulle kunna visa på skillnader mellan olika grupper av ungdomar i samhället. 
Olika individer har olika behov och genom att studera skillnader och likheter 
mellan olika grupper, geografiska områden och förutsättningar kan en bredare 
bild ges av ungdomars situation, behov och önskemål. Denna undersökning 
har bidragit med en begränsad bild av det studerade fenomenet och är 
meningsfull och användbar i sin egen skala. En mer omfattande undersökning 
skulle förhoppningsvis kunna vara till mer praktisk nytta och bidra till en 
större förståelse och leda till mer konkreta åtgärder för att förstå och förbättra 
ungdomars situation och framtidstro. Denna studie kan förhoppningsvis väcka 
ett intresse hos andra uppsatsskrivande studenter att antingen följa upp detta 
spår eller belysa andra aspekter av ungdomars framtidsperspektiv. För jag tror 
att detta är en mycket viktig fråga om man vill förbättra villkoren för en 
generation som enligt många rapporter faktiskt verkar må relativt dåligt. Trots 
att forskningsresultat visar på relevansen i att studera ungas framtidssyn med 
tanke på aspekter som motivation, optimism, självförtroende och drivkraft, så 
finns i dagsläget inte mycket forskning kring detta ämne. Att lyssna till 
ungdomarna själva och på så sätt ta fram åtgärdsprogram som verkligen 
speglar deras behov, tror jag på ett effektivt sätt kan bidra till att ungdomar får 
en förbättrad psykiska hälsa.  
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