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Abstract 
  

There are many good reasons to ponder about what it is that makes life worth 
living. To observe and reflect on what it is that gives a person a good quality of 
life is arguably the essential core of social-work. The aim of this research was to 
investigate how 15-year old youths interpret quality of life. The key areas that we 
explored in order to meet the research aims were: what did the youths interpret as 
a good quality of life for a 15-year old and for an adult, how did they view their 
own quality of life, and did they think that the regional context (i.e. if one lives in 
a big city or in a small town) affects how one interpret quality of life. The study 
was based on interviews with four boys and four girls. Half of the respondents 
lived in a suburb of Stockholm and the other half lived in a small country town. A 
qualitative method was used to interview the respondents individually. The results 
were analysed by using Brülde´s theories on quality of life. The results show that 
to a large extent the youths in both areas shared each others values – a loving and 
supportive family was deemed to be the most important factor for a good quality 
of life, followed by friendships and recreational-time for young people and job 
satisfaction for adults.  However, the two groups differed in two ways. The 
suburban youths declared that they experienced a lot of school-stress which the 
small-town youths did not experience. Also, the Stockholm respondents identified 
several aspects that could make their lives better. In the contrast none of the small 
town respondents could identify ways to improve their lives. Explanations for 
these differing responses are explored in the study. 
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INLEDNING 
Enligt Barnombudsmannens rapport Upp till 18 (2004) så finns det i Sverige nästan 130 000 
15-åringar (s. 10). I dagspress förmedlas ofta att dagens ungdomar mår dåligt av en eller 
annan anledning.  Detta bekräftas av Ungdomsstyrelsen som skriver att den psykiska ohälsan 
bland unga har ökat sedan slutet av 1980-talet och många ungdomar idag har 
sömnsvårigheter, är trötta för jämnan och ofta känner oro. Stress nämns ofta som en 
bidragande orsak till ungdomars ohälsa (www.ungdomsstyrelsen.se). Samtidigt rapporteras i 
Upp till 18 (Barnombudsmannen, 2004) att det idag görs fler anmälningar till polis och 
socialtjänst om våld och sexuella övergrepp mot barn och unga än förut (s. 149). Utan kritisk 
granskning kan det vara lätt att ta till sig dessa uppgifter som absoluta sanningar och att 
ungdomars livskvalitet har försämrats över tid och att dagens unga mår sämre än tidigare 
generationer. 
 
I Barnombudsmannens rapport Hur kul är det på en skala (2005) presenteras resultaten från 
ett projekt som Barnombudsmannen har genomfört tillsammans med SIDA. Projektets syfte 
var att pröva hur man kan framföra ungas åsikter till beslutsfattare på ett representativt och 
överskådligt sätt. Avsikten med detta var att ge en fingervisning om vilka områden som är 
viktiga att arbeta med för att öka barn och ungas livskvalitet. Studien var en klassrumsenkät 
som vände sig till 1900 elever i årskurs 2-9 och genomfördes hösten 2002. Resultaten visade 
att de yngsta barnen var mer nöjda med sina liv som helhet än vad ungdomarna mellan tretton 
och femton år var (s. 42). Rapporten visade även att de komponenter som är viktigast för att 
ha ett bra liv är: en god hälsa, goda familjerelationer, framtidstro och bra kompisrelationer. 
Rapporten visade dock inte varför vissa komponenter är viktigare än andra eller varför man är 
nöjd eller missnöjd. Dessutom går inte allt att mäta med en enkät, vissa områden som kan 
påverka uppfattningen om ett bra liv fanns inte med, t.ex. kärlek, känslor, fantasi, drömmar, 
omsorg, tillhörighet och att vara uppskattad av sig själv och andra. För att få en mer 
nyanserad bild av resultaten bör man även koppla resultaten till andra studier (a.a. s. 19).  
 
På vilket sätt påverkas ungdomars livskvalitet av var de bor? Detta är något som studierna vi 
tittat på är något oeniga om. Enligt Barnombudsmannens årsrapport Öppna för gränser (2005) 
visar de flesta studier som jämfört förekomsten av psykiatriska besvär bland barn och 
ungdomar att de sociala och psykiska problemen ökar med folktätheten och 
urbaniseringsgraden (s. 113). Hagquist, Starrin & Sundh (1990) refererar dock till Kolstads 
undersökning som visat att urbaniseringen och livet i staden inte behöver vara mer skadligt 
för ungdomar än livet på landet men att problemet kan vara att det finns risk för att stadslivet 
utvecklar sig för snabbt, och att befolkningen inte har möjligheter att påverka utvecklingen 
(s.134). Hagquist m.fl. hänvisar även till en undersökning av Fugelli som visar att livet på 
landet i de mest utspridda områdena också kan utvecklas åt ett, för människorna, negativt håll. 
I de nord-norska fiskekommunerna fann han exempelvis många variationer på psykiska 
besvär som inte fanns i storstäderna (a.a. s.135).  
 
Vi fann under vår litteraturstudie att mycket av ungdomsforskningen fokuserar på ungdomar 
som bor i städer. Kanske är det så att ungdomar som grupp är ganska lika oavsett om de bor i 
stan eller på landet? Kanske är dock bostadsort precis som kön eller etnicitet en viktig 
variabel då man ska undersöka ungdomars åsikter och erfarenheter? En variabel som vi tyvärr 
känner ofta glöms bort. Till exempel redovisar Barnombudsmannen sina resultat utefter kön, 
ålder, etnicitet och funktionshinder men specificerar inte barn och ungdomarnas typ av 
bostadsort. Inför den här studien så inbillade vi oss att både en persons upplevda livskvalitet 
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och en persons faktiska livskvalitet måste påverkas av var man bor. Därför valde vi att ta med 
det som en viktig variabel i vår undersökning. 
 
Vad finns det då för poäng med att reflektera över vad det är som gör livet värt att leva? Att 
uppmärksamma och reflektera över vad som är livskvalitet för någon annan, tycker vi är 
själva kärnan i socialt arbete. Ökad eller bevarad livskvalitet är ett centralt mål inom stora 
delar av hälso- och sjukvården. På samma sätt som vi anser att en god hälsa är något bra som 
bör främjas, så anser vi att strävan efter en god livskvalitet är en av de få saker i världen som 
faktiskt bör ses som självklar. I socialtjänstlagens portalparagraf står att samhället bland annat 
skall främja människornas jämlikhet i levnadsvillkor. I samma lag står i första kapitlet andra 
paragrafen att, ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa 
kräver. Med barn avses varje människa under 18 år” (Sveriges lagar, 2003, s. 2462). Borde 
vi därför inte inkludera de unga i debatten och lyssna på vad de själva anser om sin 
livskvalitet och vad de tycker vi kan göra för att förbättra den? Vi har i denna uppsatts bjudit 
in åtta femtonåringar till enskilda samtal för att få ta del av deras syn på livskvalitet. 
 
Förhoppningsvis kommer vår studie att få läsaren att reflektera över frågan, vad är 
livskvalitet? Vad betyder ett bra liv för mig och vad betyder det för den jag möter? Kanske 
kan det vara till hjälp i yrkesrollen som socialarbetare om man har reflekterat över denna 
fråga. Eftersom alla människor är unika så bör det vara rimligt att uppfattningen om vad som 
är ett bra liv skiljer såg åt från en individ till en annan, eller?  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka åtta 15-åringars syn på livskvalitet. 
 

Frågeställningar 
• Vad tycker ungdomarna att livskvalitet innebär när man är 15 år? 
• Vad tycker ungdomarna att livskvalitet innebär när man är vuxen?  
• Vad har ungdomarna för syn på sin egen livskvalitet? 
• Har den regionala kontexten någon betydelse för hur man ser på livskvalitet? 

 

Definition av begrepp 

Ungdom 
Det finns många sätt att definiera begreppet ungdom. Thomas Öhlund (1996) skriver att 
ungdomsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och därför kan begreppet 
ungdom beskrivas på olika sätt beroende på vad som studeras. Ett sätt att förklara begreppet 
ungdom på kan vara att se det som en livsfas, det vill säga att det är en period i livet mellan 
barndom och vuxenliv som kan förstås utifrån historiska, kulturella, sociala, fysiologiska 
och/eller psykologiska perspektiv. Ett annat sätt att se på begreppet ungdom är att se det som 
en social kategori. Då anges detaljerat de historiska och sociala levnadsvillkor som gäller för 
den grupp som definieras som ungdomar. Ytterligare ett sätt att förklara begreppet på är att 
använda sig av en empirisk definition. Då är det åldern på studieobjektet som utgör en 
avgränsning. Anledningen till detta kan bero på att det finns vissa rättsliga regler och 
förmåner som påverkar ungdomstiden (s. 4f). 
 

Livskvalitet 
Bengt Brülde (2003) jämställer livskvalitet med ”vad det är som ytterst gör livet värt att leva” 
och ”det som gör ett bra liv för den som lever det” (s. 9). I teorikapitlet finns begreppet 
närmare förklarat. 
 

Storstad – Glesbygd 
Det finns ingen enhetlig definition för vad som menas med storstad, förort, småstad, 
landsbygd eller glesbygd. Olika myndigheter och intresseorganisationer utgår från olika 
synsätt (se bilaga 2). Ofta använder man sig också av en icke-definition till exempel att allt är 
glesbygd som inte är tätort. Hälften av våra intervjuer genomfördes på en skola belägen 
femton minuters tunnelbaneresa från Stockholms innerstadskärna, något vi tror att de flesta 
skulle definiera som en storstadsförort.  De övriga intervjuerna genomfördes på en skola 
belägen i en kommun med cirka 20 000 invånare. Majoriteten av kommuninvånarna bor på 
orten där vi utförde våra intervjuer. Orten skulle kunna definieras som tätort eller urbaniserad 
glesbygd men vi har för enkelhetens skull valt att använda definitionen småstad. Den omges 
av orörd natur och jordbruk. Närmsta stad med över 90 000 invånare ligger nio mil bort. 
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METOD 
 

Metodval 
Enligt Malterud (1998, s. 48) handlar de kvalitativa metoderna om att tolka och beskriva 
mänskliga uttrycksformer. Det kändes som om den här studiens syfte och frågeställningar 
lättast skulle kunna besvaras genom att använda en kvalitativ metod, och vi valde därför att i 
vår studie ha en induktiv ansats som tog avstamp i en hermeneutisk kunskapstradition.  
 
Anledningen till att vi valde att arbeta induktivt var för att vi inte hade hittat någon tidigare 
forskning på området som utgick från någon speciell teori. Inte heller ville vi begränsa oss till 
att kategorisera de olika komponenterna som vi uppfattade ingick begreppet livskvalitet. 
Malterud beskriver dock att det aldrig går att helt frigöra sig från de glasögon som vi är vana 
att betrakta verkligheten igenom (a.a. s. 152), så vi är förstås medvetna om att det aldrig går 
att ha en till fullo induktiv ansats.  
 

Urval 
Studien bestod av kvalitativa djupintervjuer med fyra pojkar och fyra flickor i årskurs nio. 
Två flickor och två pojkar var bosatta i en Stockholmsförort. De övriga var bosatta i en 
småstad i en kommun med cirka 20 000 invånare belägen ungefär 50 mil från Stockholm. 
Valet av förortsskola berodde på att vi bor en kort resväg därifrån och är bekanta med 
förorten. Valet av småstadsskola berodde på att vi tidigare har vistats i området och kände till 
det samt hade övernattningsmöjligheter där. En anledning till att studien genomfördes på just 
niondeklassare var för att vi kände att de befinner sig i en brytningstid med stora emotionella 
och psykiska förändringar. En annan anledning är att ungdomarna i årskurs nio snart skall 
välja gymnasieprogram, ett val som eventuellt kommer att påverka hela deras framtid. 
Anledningen till att vi valde att intervjua ungdomar i både en stor och en liten stad är för att vi 
fann att storstadsungdomar är överrepresenterade i den tidigare forskningen och vi kände att 
eftersom en väldigt stor del av ungdomarna i Sverige faktiskt inte bor i en stor stad så är det 
viktigt att några av dessa också får representera hur ungdomar kan uppfatta livskvalitet. Det 
måste dock poängteras att vi inte är ute efter en statistisk jämförelse mellan land och stad då 
vårt urval bara består av fyra personer per ort.  
 

Tillvägagångssätt 
Ett brev skickades till klassföreståndare i niondeklasser i de två skolorna. Klassföreståndarna 
kontaktades och dag och tidpunkt bestämdes för att utföra intervjuerna. Vid intervjutillfället 
presenterade vi oss för den aktuella klassen. Vi berättade kort om studien och dess syfte samt 
hur intervjun skulle gå till. Därefter tillfrågades vilka elever som var intresserade av att delta. 
Vid båda tillfällen anmälde sig två pojkar och två flickor frivilligt, detta trots att det inte 
nämnts något om urvalets storlek. Hade fler elever anmält intresse hade en lottdragning skett. 
 
Vi delade på oss och intervjuade en pojke och en flicka var på varje ort. Eleverna intervjuades 
en i taget i ett tomt klassrum. De blev informerade muntligt och skriftligt om att intervjun var 
frivillig, gick att avbryta när som helst och att de inte behövde besvara alla frågor om de inte 
ville samt att vi skulle göra vårt yttersta för att bevara deras anonymitet. De fick också veta att 
en bandspelare skulle användas under intervjutillfället men att kassettbanden skulle raderas 
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efter examinationen. Alla intervjuer innehöll samma huvudfrågor (se intervjuguide, bilaga 1), 
dessutom ställdes många följdfrågor som varierade mellan de olika ungdomarna. Intervjuerna 
tog 40-60 minuter vardera. Kvale (1997, s. 215) förklarar att validiteten i en studie beror på 
om den metod forskaren valt undersöker det man har för avsikt att undersöka. Då vi 
misstänkte att begreppet livskvalitet kunde te sig akademiskt och svårtolkat för en 
femtonåring, valde vi som regel att i stället använda uttrycken ”ett bra liv” eller ”vad är det 
som är viktigt i livet” som synonymer. Vi hoppas att vår översättning av begreppet livskvalitet 
inte påverkat validiteten negativt. Vi fann dock att även Brülde (2003) använde sig av 
liknande synonymer för att förklara begreppet livskvalitet. 
 
Fyra av intervjuerna transkriberades i sin helhet övriga intervjuer sammanfattades utifrån 
frågeställningarna. All transkribering gjordes i direkt anslutning till intervjutillfället för att 
icke-verbal kommunikation inte skulle falla i glömska. Transkriberingarna gjordes 
gemensamt så vi båda i möjligaste mån skulle kunna ta del av samtliga intervjuer. Efter 
transkriberingarna läste vi igenom utskrifterna. Utifrån ungdomarnas svar och vår 
intervjuguide delades informationen in i olika teman. De teman vi fann utgör grunden för vår 
resultatredovisning. Kvale (1997) beskriver den här metoden som ad hoc, vilket innebär att 
forskaren inte har tematiserat resultaten i förväg utan söker mönster och sammanhang i de 
intervjusvar han fått. Forskaren kan fritt växla mellan olika tekniker för att tolka sitt resultat 
(s. 184). Allt skrivarbete har utförts gemensamt då vi upplevde att slutresultatet skulle bli 
bättre om vi gav oss själva möjligheten att kontinuerligt kunna diskutera såväl innehåll som 
språk. Malterud (1998) skriver också att en forskare punkt för punkt ska utveckla 
motargument för att pröva sina beslut och tolkningar i förhållande till alternativa möjligheter. 
En kontinuerlig valideringsattityd kan bidra till att vi lär av våra erfarenheter under 
forskningsprocessen, utnyttjar de rättigheter och plikter som en flexibel struktur ger oss och 
modifierar vår design i takt med detta (s. 157). 
 

Resultatens tillförlitlighet 
Det är omöjligt att hitta åtta elever som representerar alla ungdomar i hela Sverige och det är 
inte heller undersökningens syfte. Vad som troligtvis påverkade resultatet är att urvalet inte 
skedde helt slumpmässigt då eleverna fick välja om de ville delta eller ej. Det är troligt att de 
åtta som erbjöd sig att vara med var sådana som kände sig bekväma att prata om sig själva 
och sin omgivning inför en främmande vuxen. Det är också viktigt att komma ihåg att urvalet 
bestod av elever som frivilligt missade en lektion, om detta beror på att de struntar i skolan 
eller känner att de inte har några problem att ta igen det förlorade studietillfället det vet vi 
dock inte. 
 
Vi har ändrat namnen på de platser vi varit på vilket skulle kunna ses som något negativt av 
två anledningar. För det första har inte läsarna möjlighet att kontrollera referenser vad det 
gäller statistik över orterna och för det andra blir undersökningen svårare att kopiera då andra 
forskare inte känner till platserna. De exakta platserna känns dock inte så viktiga eftersom det 
är en kvalitativ undersökning. Vi tror att resultatet kunde ha blivit helt annorlunda även ifall 
vi intervjuat exakt samma elever fast vid en annan tidpunkt. Även Malterud (1998) skriver om 
detta, hon förklarar att en studies reproducerbarhet – att uppnå samma resultat vid en 
upprepning av försöket – ofta används som ett mått på tillförlitlighet inom forskning, i 
allmänhet påverkas emellertid både datainsamling, analys, tolkning och presentation mer eller 
mindre av forskarens egen person (s. 28). 
 
Enligt Barnombudsmannens årsrapport Öppna för gränser (2005) uppgav 71 procent av 
pojkarna och 74 procent av flickorna i årskurs 9 att de ibland dricker alkohol (s. 19). Av de 
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åtta vi intervjuade var det bara en som uppgav en regelbunden konsumtion av alkohol. Detta 
kan bero på åtminstone tre olika orsaker. För det första så bestod vårt urval endast av åtta 
personer så det går inte att dra några generella slutsatser utifrån vårt material. För det andra 
kan det vara så att ungdomarna inte kände sig bekväma med att säga ”hela sanningen” inför 
en okänd vuxen, trots att vi försäkrat dem om anonymitet. För det tredje så var urvalet inte 
slumpmässigt eftersom vi endast intervjuade dem som frivilligt erbjöd sig att ställa upp, vilket 
var fyra i varje klass. Det kan vara så att enbart de som är vana att prata med vuxna och 
känner att de inte har något att dölja ställer upp på situationer liknande denna. Alkoholfrågan 
är inte den viktigaste i denna studie men kanske påverkas även svaren på de övriga frågorna 
av att vi är vuxna, så att ungdomarna svarade politiskt korrekt eller vad de trodde förväntades 
av dem. Vi finner stöd i detta resonemang hos Esaiasson m.fl. (2003) som skriver att den 
största utmaningen består i att komma intervjupersonerna så nära att man verkligen fångar in 
deras tankevärld – man vill komma bortom de ”färdigfabricerade” politiskt korrekta svaren (s. 
286). Det kan också vara så att de som ställer upp i en studie om livskvalitet är de som känner 
att de har ett bra liv och är stolta över vad de presterat. De som är mindre nöjda kanske inte 
vill sitta och berätta det för en främling då de misstänker att de måste besvara frågorna med en 
lögn för att inte avslöja hur deras liv verkligen förhåller sig. En annan viktig faktor som 
påverkar själva intervjun är att vi är ovana vid att intervjua. Malterud (1998) skriver att den 
oerfarne intervjuaren ofta får ett material som innehåller många generella och abstrakta 
uttalanden, som ”man bör ju”, eller ”folk i allmänhet anser att”. I ett sådant material kan det 
vara svårt att säga vad som egentligen härrör från informantens egen erfarenhet och vad 
informanten har sagt för att spela en social roll i samspelet med intervjuaren (s. 66).  
 
Då vi inledde intervjuerna med att be ungdomarna beskriva sig själva, sin skola och sina 
vänner kan detta ha påverkat deras svar på så sätt att de satte relationer framför materiell 
standard då de värderade ett bra liv. Om vi istället hade inlett intervjun med att prata om 
pengar kanske ungdomarna istället hade lagt mer fokus på pengar och materiella tillgångar.  
 

Reflexivitet 
Esaiasson m.fl. (2003) skriver om hur intervjuareffekten innebär att olika synliga egenskaper 
som ålder, kön och etnicitet hos intervjuarna påverkar hur de intervjuade svarar (s. 262). 
Forskarna bestod i det här fallet av kvinnor i 35-årsåldern. Båda går sjunde terminen på 
socionomlinjen med socialpedagogisk inriktning på Socialhögskolan i Stockholm. Det är 
tänkbart att svaren hade sett annorlunda ut om forskarna varit män eller i en annan ålder. 
Förutom de synliga egenskaperna nämnda ovan så består varje grupp av individer som alla 
har en rad inre egenskaper och erfarenheter som påverkar samspelet mellan intervjuare och 
intervjuade. Forskarna bildar sig snabbt en uppfattning om vad de intervjuade har för 
egenskaper samtidigt som de intervjuade skapar sig en uppfattning om forskarna.  Enligt 
Charlotte Aull Davies (1999) är intervjun därför en reflexiv process där varken urvalet eller 
forskarna kan bytas ut hur som helst (s. 102).  
 
Traditionellt skrivs vetenskapliga rapporter i tredje person och passiv form. Numera 
rekommenderas dock formulering i första person när det rör sig om författarens egna åsikter, 
tolkningar, spekulationer etc. Det blir även mer och mer vanligt även vid 
procedurbeskrivningen med formuleringar i första person (Backman, 1998, s. 43). Då vi utgår 
från intervjun som en reflexiv process har vi valt att lyfta fram vår roll, bland annat genom att 
följa Backmans rekommendationer och ibland använda oss av aktiv form och första person.  
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Etiska överväganden  
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Esaiasson m.fl., 2003, s. 441ff) har använts på 
så sätt att skolpersonal och elever har informerats om studien och dess syfte samt att allt 
deltagande är frivilligt, allt enligt informationskravets och samtyckeskravets riktlinjer (se 
bilaga 3 och 4). Med tanke på respondenternas ringa ålder var det en bedömningsfråga om vi 
kunde intervjua dem utan samtycke från deras vårdnadshavare. Då intervjuerna skedde under 
skoltid och frågorna var så pass öppna att respondenterna inte behövde ta upp allt för känsliga 
ämnen om dem själva eller deras anhöriga, bedömde vi att det räckte med skolans tillåtelse. 
Samtliga respondenter upplystes om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller avstå 
från att svara på vissa frågor utan negativa följder för dem. Eleverna försäkrades om att 
samtliga namn, namn på platser, föräldrars yrken samt andra lätt identifierbara personliga 
förhållanden skulle ändras i den färdiga rapporten allt för att i möjligaste mån säkerställa 
deras anonymitet. Vi informerade dem också om att den färdiga uppsatsen inte skulle skickas 
till dem då de eventuellt skulle kunna identifiera sina klasskamrater eftersom vi bara 
intervjuat två pojkar och två flickor från respektive skola. Konfidentialitetskravet är ändå svårt 
att uppfylla till fullo eftersom den här uppsatsen så småningom kommer att finnas tillgänglig 
på Internet. Detta är dock ingenting vi informerade ungdomarna om eftersom det då skulle 
vara större risk att de gick in och letade efter den, då de har våra namn skulle de i princip 
kunna hitta den. Enligt nyttjandekravet informerades respondenterna om hur 
intervjumaterialet skulle användas, dels att bandupptagningarna skulle raderas efter 
examination, men även vad en C-uppsats är för något eftersom många inte visste det. En fråga 
rörde vad politikerna skulle kunna göra för att förbättra ungdomarnas livskvalitet. Vi 
påpekade noga att vi inte på något sätt kunde påverka deras situation utan enbart var 
intresserade av deras åsikter i forskningssyfte, detta för att inte ge dem några falska 
förhoppningar. 
 
Hur pass känslig är en fråga? Det är nog ett av de allra svåraste överväganden man gör när 
man intervjuar. Vi bedömde inte våra frågor som speciellt känsliga att svara på, men vi är 
medvetna om att det är väldigt individuellt vad som är lätt eller svårt att prata om. Då vi är 
ovana att intervjua var det svårt att veta hur pass raka eller lirkande vi skulle vara i vårt 
frågande för att både få ett ärligt svar och ändå få personerna att inte känna sig obekväma eller 
att lämna information som de senare skulle ångra. Frågan ”är det något som är dåligt i ditt 
liv?” var troligen den känsligaste frågan vi ställde. Ingen av ungdomarna sade rakt ut att de 
inte ville svara på frågan, däremot märkte vi att vi inte fick så uttömmande svar och att svaren 
vi fick troligtvis inte gav så mycket användbar information om deras livssituation (se 
resultatkapitlet). 
 

Avgränsningar 
Undersökningen avgränsades till åtta elever på två skolor i två olika typer av bostadsområden. 
Intervjuerna analyserades med fokus på ungdomarnas bostadsort. En större undersökning 
kunde även ha inkluderat ett etniskt- genus- och/eller ett klassperspektiv samt ungdomar i 
olika åldrar från fler typer av bostadsområden. 
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TIDIGARE FORSKNING 
Då tanken med varje forskning är att den skall vara kumulativ så krävs att forskaren har god 
kunskap om vad som tidigare studerats och rapporterats. Vi hittade ingenting skrivet som 
exakt beskriver vårt ämnesval, ungdomars syn på livskvalitet. Då vi uppfattar livskvalitet som 
summan av så mycket har det varit svårt att veta hur vi skall avgränsa oss i litteraturen. Vi har 
valt att utgå från vad Brülde (2005) beskriver som den objektivistiska pluralismen vilket 
innebär att det finns ett flertal saker som är finalt bra för oss, oavsett vilken inställning vi har 
till dessa saker. Denna teori beskrivs närmare i teorikapitlet. Vi har också inspirerats av 
sociologen Erik Allarts välfärdsbegrepp som beskrivs i Helve (2003) och omfattar en social, 
en emotionell samt en materiell dimension av välfärd. Inför den här studien har vi undersökt 
ungdomars livsvillkor utifrån många olika perspektiv såsom boende, fritid, familj och hälsa 
eftersom vi uppfattar livskvalitet eller välfärd som ett tillstånd då många olika faktorer spelar 
in.  

  

Boende 
Enligt Barnombudsmannens rapport Upp till 18 (2004) består den vanligaste familjen i 
Sverige och i hela EU av två vuxna och två barn. Sverige och Storbritannien ligger i topp när 
det gäller barnfamiljer med endast en vuxen. I åldersgruppen 13-17 år lever 64 procent med 
båda sina biologiska föräldrar. Av de ca 500 000 barn i Sverige som inte bor med båda sina 
föräldrar bor de flesta med mamma (s. 28). Totalt har 90 procent av ungdomar mellan 10 och 
18 år ett eget rum (a.a. s. 39).  
 

Skolgång 
I samma rapport från Barnombudsmannen (2004) rapporteras att det hösten 2003 fanns åtta 
heltidsanställda lärare på 100 elever. Endast 81 procent av lärarna var dock behöriga. Lärarna 
fick ett ganska gott betyg av eleverna som gick i årskurs två till nio, 71 procent tyckte att 
lärarna undervisade bra. Ungefär 80 procent av eleverna tyckte dessutom att det var ganska 
lätt att prata med någon skolpersonal om problem som rörde skolan. Överlag tyckte de flesta 
att skolan var en trevlig plats. Eleverna var dock mer missnöjda ju äldre de var (s. 64f). I 
skollagen står att alla elever skall ha inflytande över sin utbildning. Viljan att påverka är 
större hos flickor än hos pojkar men det är få som känner att de verkligen kan påverka. De 
anser att de kan säga vad de tycker men inte att de kan vara med och bestämma (a.a. s. 66ff). 
Slutbetyget i grundskolan blir bättre för vart år som går men det finns stora betygsskillnader. 
Flickor har bättre betyg än pojkar i alla ämnen förutom idrott och hälsa. Rapporten från 
Barnombudsmannen (2004) redovisade inte om det finns betygsskillnader beroende på vart i 
Sverige man bor. Dock redovisades en internationell jämförelse som visade att svenska 
fjärdeklassare har den bästa läsförmågan jämfört med 35 andra länder. En annan studie visade 
dessutom att svenska skolbarn är mycket duktiga på engelska. De elever i årskurs 8 som inte 
nådde upp till målen i engelska våren 2002 presterade ändå bättre än genomsnittet av eleverna 
i Spanien och Frankrike. Var fjärde elev i Sverige uppnår dock inte målen i alla ämnen och 
våren 2003 saknade 10 procent behörighet till gymnasiet (a.a. s. 69). Nästan alla elever (98 
procent) började på gymnasiet direkt efter grundskolan. De som saknar behörighet kan börja 
på det individuella programmet. Lika många pojkar som flickor börjar gymnasiet. Av de 
elever som slutade gymnasiet år 2000 var det 43 procent som påbörjade högskolestudier inom 
tre år (a.a. s. 74).  



 13

Fritid 
Begreppet fritid kan definieras på olika sätt. Fryklind och Johansson (Hagquist, Starrin & 
Sundh, 1990) definierar det som ”den tid som återstår sedan sömn och den tid som åtgår till 
arbete och andra plikter (t.ex. i hemmet) frånräknats” (s. 35). Skolarbete skulle då kunna 
jämställas med arbete i produktionen, eftersom skolplikt gäller i grundskolan. Lite svårare att 
bedöma är dock ”extraknäck”. Det finns många svårbedömda områden, var går gränsen för en 
”plikt”, hur är det t.ex. med en hobby man tjänar lite pengar på?  
 
I Barnombudsmannens rapport Upp till 18 (2004) tillfrågades ungdomar vad de brukar göra 
på helgerna.  Frågorna var öppna och kodades i olika kategorier. Ungdomarna var mellan 14 
och 18 år. Resultaten visade att 71 procent av flickorna och 46 procent av pojkarna uppgav sig 
”vara med kompisar". 33 procent flickor och 19 procent pojkar svarade ”familj/hemmet”. 22 
procent av flickorna och 30 procent av pojkarna svarade ”idrott/friluftsliv”. 8 procent flickor 
och 14 procent pojkar svarade ”dataspel/Internet”. 19 procent flickor och 18 procent pojkar 
svarade ”festa”. 10 procent av flickor och 2 procent av pojkar svarade ”plugga/jobba”. 2 
procent flickor och 6 procent pojkar svarade droger (s. 49). Det viktiga att komma ihåg är att 
fritidsvanorna nog skiljer sig ganska mycket mellan 14-åringar och 18-åringar, så vi tycker 
inte att resultatet säger så mycket. Tyvärr visar inte heller undersökningen om det är några 
skillnader mellan vad ungdomar i storstäder och på landsbygden gör på sin fritid. 
 

Alkohol, narkotika och tobak 
Barnombudsmannen Lena Nyberg skriver i årsrapporten Öppna för gränser (2005) att både 
vuxna och ungdomar tror att det är vanligare att ungdomar testar droger än vad de i själva 
verket gör. Många avstår från att röka eller dricka alkohol och det är en mindre grupp som 
testar narkotika. Inte desto mindre är tobak, alkohol och narkotika vanligt bland våra 
ungdomar. På många håll i landet finns inte fritidsgårdar eller andra aktiviteter i samma 
utsträckning som tidigare, dvs. de förebryggande åtgärderna för att motverka missbruk är 
begränsade. Tillgängligheten när det gäller alkohol har ökat i snabb takt och även vi vuxna 
dricker mer. Smuggelsprit och hembränt är två vanliga sätt att få tag på alkohol och med nya 
införselregler finns det i många hem mer alkohol. Förändrade tullrutiner, nya preparat och 
försäljning av narkotika via Internet gör att det har blivit enklare för ungdomar att köpa och 
testa narkotika. I slutet av 1980-talet hade 3 procent av 16-18-åringarna provat narkotika. År 
2003 hade siffran ökat till 7 procent. När det gäller narkotika är de regionala skillnaderna inte 
särskilt stora för elever i årskurs 9. En liten övervikt finns dock i Stockholm och i Skåne i 
jämfört med resten av landet. Enligt en ny europeisk studie har Sverige bland de lägsta 
siffrorna när det gäller testandet av narkotika. Sverige ligger på 7 procent jämfört med 40 
procent på Irland och 38 procent i Storbritannien och Frankrike (s. 25). Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) undersökning från 2003 (som redovisas i 
Barnombudsmannens årsrapport, 2005) fann att bland skolelever i årskurs 9 hade 40 procent 
inte haft någon undervisning om alkohol, narkotika och tobak under det senaste året. I de fall 
man haft undervisning hade den ofta bara varat någon timme (a.a. s. 60). 
 
CAN:s undersökning från 2004 visade att 30 procent av alla flickor och 18 procent av alla 
pojkar i nian röker. Tobaksanvändandet bland unga skiljer sig inte så mycket i landet förutom 
att snusningen bland flickor är mycket vanligare i norra Sverige. I en europeisk jämförelse 
röker svenska elever mer sällan än genomsnittet (a.a. s.16f). I undersökningen uppgav 71 
procent av pojkarna och 74 procent av flickorna i årskurs 9 i att de dricker alkohol. Omkring 
en fjärdedel av niondeklassarna har en så kallad intensivkonsumtion. Det innebär att de 
dricker motsvarande 18 cl sprit, eller en hel flaska vin, eller 4 burkar starköl/cider, eller 6 
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burkar folköl, vid samma tillfälle. Då ungdomarna själva får välja är alkoholläsken det 
dominerande förstahandsvalet för både flickor och pojkar. Det finns regionala skillnader i 
ungdomars alkoholvanor. De unga i Skåne dricker mer än i resten av Sverige. Där är också 
andelen som druckit smuggelsprit, köpt sprit i utlandet eller fått alkoholhaltiga drycker 
hemma störst.  Hembränt är dock vanligast i norra Sverige. Vid en jämförelse mellan 
ungdomar i 35 europeiska länder visar det sig att svenska ungdomar dricker alkohol 
förhållandevis sällan, men när de gör det så dricker de förhållandevis mycket (a.a. s. 19f). 
 

Identitetsskapande 
Lalander och Johansson (2002) skriver att vi genom att studera ungdomars kulturmönster kan 
få förståelse för olika typer av samhällsproblem t.ex. förändringar i klasstrukturen, könsroller, 
familjen etc. Författarna menar att för att vi ska kunna förebygga att ungdomar mår dåligt så 
måste vi vuxna försöka förstå ungdomarnas kulturer och de symboler som finns där. Även om 
vi inte kan förstå allt så anser de att det är viktigt att vi försöker och att vi ser ungdomarnas 
symboliska uttryck som meningsfulla. Kanske är det ett första steg mot förståelse, tolerans 
och möten med ömsesidig respekt. 
 

Symboler 
Enligt Lalander och Johansson (2002) består ungdomskulturen av symboler. En symbol 
innebär ett tecken som betyder något utöver sig själv. Att något är symboliskt menas att det 
har en andra betydelse (s. 29). Genom att en sak eller handling tolkas och tillskrivs betydelse 
blir det en symbol. I olika kulturer tolkas symboler på olika sätt. En symbol kan användas för 
att tala om för andra vem man är men även för att göra gränserna tydligare mellan gruppen 
och det övriga samhället. Man säger att gruppen skapar sin identitet med hjälp av symboler 
dvs. en bild av vad gruppen anser sig vara. I vissa grupper finns en tydlig symbolik dvs. det är 
lätt tolkade och lämnar inte så mycket tvivel t.ex. fotbollssupportrarnas halsdukar. I andra 
grupper kan det dock vara svårt att upptäcka symbolerna och då pratar vi om en diffus 
symbolik.  Det kan t.ex. vara sättet att hälsa eller sättet att prata, det är så sofistikerade koder 
att de är svårt för en utomstående att upptäcka och tolka dem. Att använda sig av symboler i 
en grupp skapar en känsla av gemenskap, en vi-känsla som förstärks då individen upplever 
likhet. Men för att bli trovärdig i de andra gruppmedlemmarnas ögon räcker det inte med att 
bara bära eller utföra vissa symboler. Individen måste även agera på ett speciellt sätt t.ex. 
kunna vissa skämt eller ha ett genuint intresse. Det tar tid att både skapa och komma in i en 
grupp. Den grupp man tillhör eller vill tillhöra kallas för in-grupp eller vi-grupp. De grupper 
man skapar gränser mot och inte vill tillhöra kallas de-grupper eller ut-grupper. Lalander och 
Johansson nämner sociologen Zygmunt Bauman som menar att varje grupp eller ”vi” behöver 
ett ”de” för att kunna bygga upp sin egen suveränitet (a.a. s. 31ff). 
 
När man sätter ihop flera olika symboler och symboliska handlingar för att visa vem man är 
eller vill vara skapas en stil. När ungdomarna skapar nya kulturer hämtar de inspiration både 
”uppifrån” och ”nerifrån”, man skulle kunna säga att det är en socialisation från två håll. 
Lalander och Johansson skriver att de symboler som hämtas från media t.ex. ideal, normer 
och kunskap, kommer ”uppifrån” och de symboler som hämtas från föräldrarna, skolan och 
andra etablerade institutioner kommer ”nerifrån”. Enligt författarna är ungdomarna aktiva i 
sitt förhållande till media. De gör sina egna tolkningar och slutsatser av vad de ser och väljer 
ut vissa saker som de inför i sin egen gruppkultur (a.a. s. 45).  
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Ungdomsgruppen 
Vidare beskriver Lalander och Johansson (2002) att många ungdomar använder gruppen som 
en frizon där de kan vila från samhällets krav. I gruppen kan de testa sin identitet och olika 
symboler, på så vis blir gruppen en kreativ arena. Här lyssnar man på musik, fikar, festar och 
sitter vid datorn. Genom dessa gemensamma upplevelser skapar individerna sin identitet 
samtidigt som gruppens kultur byggs upp. När du ser en grupp ungdomar som tycks sitta och 
göra ingenting så är de alltså förmodligen upptagna av ett symbolarbete. Symbolerna finns 
nämligen överallt, i ungdomarnas språk, jargong, kläder, intressen och åsikter. Med hjälp av 
dessa symboler kan individerna uppleva både frihet och makt men också fångenskap. Det kan 
i vissa situationer vara svårt eller omöjligt att agera på ett sätt som ogillas av gruppen (a.a. s. 
48ff). Samtidigt ger gruppen styrka till individen eftersom individen inte helt och hållet 
behöver lita till sig själv. Gruppen blir en form av moraliskt stöd. Lalander och Johansson är 
dock noga med att poängtera att ungdomarna inte skall ses som individer utan egna 
värderingar eller normer. Tvärtom så är det i gruppen som dessa testas och värderas. Om 
individen sedan väljer att agera som övriga gruppmedlemmar så är det för att individen själv 
ser ett värde i det (a.a. s. 55).  
 

Hälsa, stress och oro 
På 1980-talet oroade sig ungdomar runt om i världen för kärnvapenkrig, miljöförstörning och, 
framförallt AIDS (Hagquist, Starrin & Sundh, 1990). Resultaten var liknande i både de 
nordiska länderna, resten av Europa, USA, Sovjet, Nya Zeeland och Colombia. Även 
arbetslöshet var något som ungdomar internationellt oroade sig för (s. 108). Vi får 
uppfattningen av att undersökningen hade förtryckta svarsalternativ och att oro angående 
personlig kris inte var något man frågade om. En undersökning från 1986 på 1000 
grundskole- och gymnasielever från hela landet visade dock att 20 procent var mest rädda för 
sjukdom, cancer, AIDS respektive kriser i familj och personliga relationer. Också i denna 
undersökning var många (88 procent) rädda för krig, kärnvapenkrig eller kärnvapen (a.a. s. 
111). Barnombudsmannen undersökte 2002 vad 13-15-åringar är rädda för. 43 procent av 
flickorna var rädda för våldtäkter (jämfört med 12 procent av pojkarna). I övrigt var det 
trafikolyckor, rån, inbrott hemma, mobbing, att bli slagen hemma, att bli slagen av jämnåriga 
samt knark och sprit som ungdomarna var rädda för. Fler flickor uppgav att de var rädda, 
förutom vad det gällde inbrott hemma som betydligt fler pojkar oroade sig för 
(Barnombudsmannens årsrapport, 2005, s. 97).  
 
Enligt Barnombudsmannens rapport Upp till 18 (2004) har andelen som trivs med livet och 
mår bra konstant minskat de senaste 20 åren. Färre trivs med livet samtidigt som andelen 
psykiska och somatiska besvär ökar, detta sker vanligtvis i tonåren. Pojkar mår bättre än 
flickor. Under perioden 1999-2003 nästan fördubblades försäljningen av antidepressiva medel 
till 15-19 åringar. Även försäljningen av lugnande medel och sömnmedel ökade. Tyvärr 
saknas ordentliga studier av den psykiska ohälsan bland unga men man vet dock att 10-15 
procent av alla barn och ungdomar söker psykiatrisk hjälp under sin uppväxt. Det är fler 
flickor än pojkar som försöker begå självmord men det är fler pojkar som avlider i fullbordade 
självmord. Självmord är den näst vanligaste dödsorsaken bland ungdomar mellan 13-17 år 
och varje år dör ca 20 personer på grund av det (den vanligaste dödsorsaken är trafikolyckor). 
Statistiken visar att antalet anmälda fall av misshandel mot barn har ökat. 1988 gjordes totalt 
1772 anmälningar och 2002 gjordes 7624 anmälningar. Även anmälningar som rör 
sexualbrott mot barn har ökat markant under denna period (s. 149ff). Vi tycker att det inte 
nödvändigtvis skall ses som något negativt att siffrorna stigit så mycket. Det kan ju vara så att 
fler unga idag vågar anmäla att de far illa och att fler vuxna tar dem på allvar. 
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Enligt Barnombudsmannens årsrapport (2005) har andelen unga som uppger att de känner sig 
mycket friska varit konstant sedan mitten av 1980-talet samtidigt som andelen med både 
psykiska och somatiska besvär faktiskt har ökat. I tonåren börjar flickor må allt sämre än 
pojkar. Nästan hälften av alla 15-åriga flickor har huvudvärk minst en gång i veckan. År 
1985/1986 kände 30 procent av flickorna sig nere minst en gång i veckan. År 2001/2002 hade 
andelen ökat till 55 procent (s. 63ff). 
 

Uppväxtvillkor beroende på regionala förhållanden 
I TCO-rapporten Det enkelriktade Sverige (Helve red., 2003) utmålas bilden av ett framtida 
tredelat Sverige bestående av dels de flerkärniga stadsregionerna (omfattande Mälardalen, 
Västkusten samt Skåne) dels ett femtontal utvidgade regionala centra kring starka universitet 
och högskoleområden och slutligen ett trettiotal små och ganska isolerade lokala 
arbetsmarknader. Livskraftig utveckling förutspås ske i de två förstnämnda, medan 
småorternas situation är kärv. Ofta ses ungdomars utflyttning som något positivt. Det är bra 
att ungdomarna flyttar iväg för arbete och studier på annan ort. Det berikar dem med nya 
kunskaper, erfarenheter och intryck. Den stora utmaningen är att få dem att återvända när de 
når familjebildande ålder, samt att möjliggöra för andra i samma generation som önskar flytta 
till gles- och landsbygdsregioner att förverkliga det. Flyttandet över länsgränserna har ökat för 
18-26 åringarna sedan 1970-talet. Framför allt är det utbildningar på universitet och högskola 
som lockar. Relationen mellan ungdomars flyttande från glesbygden för en 
högskoleutbildning kan uttryckas som att sannolikheten för att de skall finna arbete på sin 
hemort minskar proportionellt med utbildningens längd. I en studie som Statistiska 
Centralbyrån (SCB) genomförde 2001 för Länsstyrelsen i det län där vi genomförde våra 
intervjuer, framgår att en tredjedel av utflyttarna från länet säger sig kunna flytta tillbaka. 
Behovet av utbildning och arbete var främsta anledningen till att man flyttade, fritid och bra 
boendemiljö hade bara marginell betydelse (Helve red., 2003, s. 188ff). Vidare beskrivs hur 
ungdomar som bor i storstäderna bor hemma längre och skaffar barn senare än sina jämnåriga 
på landsbygden. Detta skulle kunna ses som att ungdomstiden förskjuts uppåt i åldrarna för 
storstadsungdomarna (a.a. s. 201). Vanligtvis förknippas också det ”ungdomliga” med det 
urbana. Detta innebär att ungdomars liv också orienteras mot det urbana. Som en följd av 
detta har glesbygdens ungdomar det betydligt svårare att följa upp till normativa 
förväntningar om hur ungdomar i dagens samhälle ska bete sig (a.a. s. 22). Är det så att 
ungdomar på mindre orter blir vuxna tidigare eftersom det här inte finns vare sig ett socialt 
eller kulturellt rum för en ungdomlig identitet?  
 
Helve beskriver att det gemensamma för de nordiska länderna (med Danmark som undantag) 
är att det finns stora glest bebyggda områden. Kännetecknande för både Norge, Sverige, 
Finland, Island, Färöarna och Grönland är att ungdomarna flyttar enligt en tvåstegsprincip: 
först till närmaste stad, sedan till en större nationell storstad (a.a. s. 25). Det som de nordiska 
länderna har gemensamt är att det mest är unga kvinnor som flyttar från periferin. Kvinnorna 
flyttar närmare utbildningen eller arbetet, eller av sociala skäl (a.a. s. 382). Vissa kommuner 
saknar t.ex. egen gymnasieskola vilket i praktiken innebär att ungdomar i dessa 
lokalsamhällen flyttar bort från hemorten redan då de är 15-16 år gamla (a.a. s. 26). I alla 
länder som deltog i undersökningen upplevde ungdomarna på glesbygden en kluvenhet inför 
hemkommunen, å ena sidan var man positiv till att stanna, å andra sidan ville man flytta bort 
(a.a. s. 250).  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Bengt Brüldes teorier om Livskvalitet 
Bengt Brüldes bok Teorier om livskvalitet (2003) är en sammanfattning av hans 
doktorsavhandling. Brülde jämställer livskvalitet med ”vad det är som ytterst gör livet värt att 
leva” och ”det som gör ett bra liv för den som lever det” (s. 9).  
 
Man kan precisera värde genom att dela in det i instrumentellt värde (vad som är bra för oss 
som medel till något annat, till exempel pengar) och finalt värde (vad som är bra för oss som 
mål snarare än som medel, till exempel lycka). Livskvalitetsfrågan handlar till stor del om vad 
som har positivt och negativt finalt värde för oss. Brülde skriver: ”Tanken att en persons 
livskvalitet är detsamma som det finala värde som personens livskvalitet har för henne själv 
kan betraktas som en formell definition av termen ”livskvalitet”; en definition som lämnar 
öppet vari en persons livskvalitet egentligen består, dvs. vad som faktiskt är finalt bra 
respektive dåligt för oss” (a.a. s. 11). 
 
Enligt Brülde måste en någorlunda fullständig och användbar teori om livskvalitet ge svar på 
tre frågor. För det första, vad är det som har finalt värde (positivt eller negativt) för en person? 
För det andra, hur ska man avgöra hur finalt bra eller dåligt ett visst sakförhållande är för en 
person? Och för det tredje, hur ska man avgöra var på livskvalitetsskalan en person befinner 
sig vid en viss tidpunkt, dvs. hur bra hennes liv (som helhet) är vid denna tidpunkt? Dessa 
frågor bör skiljas från förklaringsfrågor (såsom vilka faktorer som kausalt bestämmer var på 
livskvalitetsskalan en person befinner sig) och pragmatiska frågor (såsom hur man bör göra 
för att främja sin egen eller andras livskvalitet). Frågorna om det goda livet bör också skiljas 
från den normativa frågan om hur man bör leva sitt liv (a.a. s. 10). 
 
Brülde nämner att vi alla har åsikter som på ett eller annat sätt har med livskvalitet att göra. 
De flesta av oss anser till exempel att vi alla har mycket starka skäl att främja vår egen så väl 
som andras livskvalitet. Många anser dessutom att de som har det sämst (de som har den 
lägsta livskvaliteten) är berättigad till mer hjälp och stöd än andra. Vi har alltså goda skäl att 
försöka se till att ha det någorlunda bra själva, men vi har även goda skäl till att inte försöka 
maximera vår egen livskvalitet. Moralen kräver ju att vi på olika sätt tar hänsyn till andra 
människor, t.ex. att vi respekterar deras rättigheter och att vi försöker se till att vårt handlande 
får gynnsamma effekter på deras livskvalitet (a.a.). 
 
Brülde skriver att det i princip finns tre huvudteorier om livskvalitet, nämligen hedonismen, 
önskeuppfyllelseteorin och den objektivistiska pluralismen. 
 

Hedonismen 
Enligt hedonismen är en persons livskvalitet helt beroende av hur hon mår. Ingenting annat än 
behagliga eller obehagliga upplevelser kan vara finalt bra eller dåligt för en person.  Detta 
innebär att enligt den rena hedonistiska teorin har det ingen betydelse om en behaglig 
upplevelse är baserad på falska föreställningar, t.ex. genom droger, upplevelsen har 
fortfarande samma värde. Upplevelsens positiva eller negativa värde står alltid och endast i 
proportion till hur behaglig eller obehaglig en upplevelse är. För en ren hedonist avgörs en 
persons livskvalitet vid en viss tidpunkt endast av hur hon mår vid denna tidpunkt. 
Modifierade hedonister förnekar emellertid att en behaglig upplevelse enbart skulle bero på 
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hur behaglig upplevelsen är. Vad det i stället handlar om är hur finalt bra respektive dåliga 
hennes upplevelser är för henne (vid denna tidpunkt). Brülde drar slutsatsen att vissa icke-
hedonistiska komponenter måste finnas i en rimlig livskvalitetsteori, men att en modifierad 
hedonistisk teori är en lovande teori att bygga vidare på. Det är t.ex. rimligt att en viss 
situation (eller helhet) inte kan ha finalt värde för en person om den inte innehåller ett visst 
mått av välbehag (a.a. s. 31ff) 
 

Önskeuppfyllelseteorin 
Den grundläggande tes som är gemensam för alla versioner av önskeuppfyllelseteorin är att 
ingenting annat än önskeuppfyllelser kan vara finalt bra för en person. De önskningar man har 
i åtanke är s.k. intrinsikala (eller finala) önskningar, dvs. att man önskar för dess egen skull 
och inte som ett medel till något annat. Detta betyder inte att det är finalt dåligt för en person 
att inte få sin önskan uppfylld. Vad som är dåligt för en person är inte att hon inte får det som 
hon vill ha det, utan snarare att hon får det som hon inte vill ha det. Till exempel, en man vill 
göra en resa med sin fru, enligt denna tanke är det bra för honom om de reser bort 
tillsammans, men inte nödvändigtvis dåligt om de inte reser bort. Vad som krävs för att det 
ska bli finalt dåligt är att han dessutom har en aversion mot detta sakförhållande. Det enda 
som kan vara finalt dåligt för en person är att hon alltså får sina (faktiska) intrinsikala 
aversioner uppfyllda, dvs. att det blir som hon (intrinsikalt) inte vill.  
 
Den obegränsade önskeuppfyllelseteorin har kritiserats. Ett exempel är detta; anta att jag 
möter en svårt sjuk person under en tågresa. Jag önskar starkt att personen ska bli frisk, vilket 
hon så småningom blir men jag får aldrig reda på detta. Enligt den obegränsade 
önskeuppfyllelseteorin gör det faktum att främlingen blir bättre att min livskvalitet blir bättre. 
Ett annat exempel är detta: Kalle har en stark intrinsikal önskan om att arbeta på Säpo. Denna 
önskan har orsakats efter ett flitigt tittande på Hollywoodfilmer och TV-serier och Kalle 
skulle aldrig ha haft den här önskan om han hade haft någon erfarenhet av verkligt 
underrättelsearbete. Det är då mycket tveksamt om det verkligen är finalt bra för Kalle att få 
sin önskan uppfylld.  Brülde försöker här visa att den rena, obegränsade önskeuppfyllelse-
teorin inte håller utan att den rimligaste formen av önskeuppfyllelseteorin är en modifierad 
version. Detta innebär bl. a. att önskan måste handla om personens eget liv och önskan inte får 
bygga på falska föreställningar. Den modifierade versionen av önskeuppfyllelseteorin är 
däremot en rimlig teori om livskvalitet, men enligt Brülde blir önskeuppfyllelsesteorin orimlig 
om den inte erkänner existensen av objektiva värden (a.a. s. 59ff). 
 

Några exempel på hur hedonism och önskeuppfyllelseteorin skiljer sig åt:  
Den mest grundläggande skillnaden mellan de båda teorierna gäller naturligtvis frågan om 
vilka slags situationer som har finalt värde för en person. Enligt hedonismen är ju det enda 
som kan ha finalt värde för en person att hon har behagliga upplevelser, medan det enda som 
kan ha finalt värde för henne enligt önskeuppfyllelseteorin är att hon får sina intrinsikala 
önskningar uppfyllda. Detta förhindrar dock inte att de två teorierna ofta är ganska överens 
om vad som har värde för en person, finalt eller instrumentellt. Hedonisten tycker emellertid 
att det är lika bra för en person att hon mår bra på grund av att hon felaktigt tror att en viss 
önskan är uppfylld. Önskeuppfyllelseteoretikers åsikt är däremot att det finns ett värde för en 
person att det faktiskt är som hon vill ha det, och detta oavsett om hon mår bättre eller sämre 
av att få sin önskan uppfylld. Ett exempel på hur de båda teorierna skiljer sig åt är vad det 
gäller otrohet. Anta att Kalle och Lisa har en kärleksrelation och att Kalle har en stark 
intrinsikal aversion mot att Lisa har sex med andra. Anta också att Lisa är otrogen mot Kalle 
men att han inte får reda på detta. Enligt hedonismen har Lisas otrohet ingen som helst effekt 
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på Kalles livskvalitet. Om han fick reda på att hon varit otrogen skulle det vara dåligt, men det 
skulle vara lika dåligt om han började inbilla sig att hon varit otrogen. Enligt 
önskeuppfyllelseteorin har däremot Lisas otrohet gjort Kalles liv sämre eftersom en av Kalles 
starkaste aversioner har blivit uppfylld. Det är dessutom möjligt att det är bättre för Kalle att 
han (trots det lidande som blir följden) får reda på vad Lisa gjort, nämligen om Kalles önskan 
att få veta är tillräckligt stark. Hedonismen tillåter alltså inte att ett mindre behagligt liv kan 
vara bättre än ett behagligt liv om personen själv föredrar det mindre behagliga livet (a.a. s. 
65ff). 
 
Båda teorierna är oerhört flexibla då de tillåter att goda liv kan se oerhört olika ut för olika 
människor.  
 

Den objektivistiska pluralismen 
Enligt den objektivistiska pluralismen finns det ett flertal saker som är finalt bra för oss, 
oavsett vilken inställning vi har till dessa saker. Att den är pluralistisk innebär att det finns ett 
flertal saker som har finalt värde för oss. Att den är objektivistisk innebär att den hävdar att 
det finns objektiva värden, dvs. saker som är bra för oss även om vi inte vill ha dessa saker. 
Möjliga exempel på sådana objektiva värden är intima relationer till andra, meningsfull 
verksamhet, personlig utveckling, kunskap, verklighetskontakt och frihet. En persons 
livskvalitet är enligt denna teori beroende av i vilken utsträckning dessa saker (värden) finns i 
hennes liv.  
 
Objektivistiska försök att grunda en teori utgår från föreställningar om grundläggande 
mänskliga behov eller människans natur. Det som utmärker s.k. grundläggande mänskliga 
behov är (grovt) att de är universella (de delas av i princip alla människor). Behovet av C-
vitamin är ett grundläggande mänskligt behov eftersom vi behöver det för att överleva. Att ha 
vänner är ju knappast något vi behöver för att överleva. Här är det sannolikt att 
behovsteoretikern menar att de grundläggande mänskliga behoven som är relevanta i detta 
sammanhang är de behov vars objekt är en nödvändig beståndsdel i ett gott liv, snarare än 
som ett nödvändigt medel för överlevnad. Tanken är alltså att det är nödvändigt att ha vänner 
för att kunna leva ett gott liv. Teorin har förstås kritiserats och Brülde ger detta exempel: 
föreställ er en eremit (eller autist) som lever ensam och trivs bra med detta. Han har inte den 
minsta lust att umgås med andra människor, han mår till och med dåligt när han gör det. Saker 
som kärlek och vänskap kan knappast ha finalt värde för honom. Samma sak gäller oavsett 
vilket externt eller relationellt värde vi tänker på, dvs. vi får samma resultat oavsett om vi 
ersätter intima relationer med personlig utveckling, verklighetskontakt eller autonomi (a.a. s. 
110). Pluralistens största utmaning är att försöka övertyga oss att det faktiskt finns situationer 
som har (finalt) värde för oss, även om vi själva inte sätter värde på dessa situationer och även 
om situationerna inte får oss att må bättre.  
 
Brülde drar slutsatsen att det verkar rimligt att vi på något sätt bör bry oss om vad det innebär 
att vara människa för att komma fram till en rimlig teori om livskvalitet. Han jämför inte den 
objektivistiska pluralismen med de båda andra teorierna, men ser dock den objektivistiska 
pluralismen som orimlig i sin rena form men rimlig om man betraktar den som en teori om 
vad som är ”objektivt behagligt” eller ”objektivt önskvärt” för oss, dvs. om den uppfattas som 
ett komplement till hedonismen och/eller önskeuppfyllelseteorin (a.a. s. 103).  
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Erik Allarts välfärdsbegrepp 
Sociologen Erik Allart har pekat på att välfärdsbegreppet omfattar flera olika dimensioner 
(Helve red., 2003, s. 207). Allart identifierar tre områden som omfattas i uttrycken att ha, att 
vara, att älska. De tre dimensionerna omfattar en social (att vara), en emotionell (att älska) 
och en materiell nivå (att ha). Av detta skäl är det därför svårt att entydigt peka på att en 
individ helt och hållet skulle sakna välfärd om hon saknar materiella resurser. Det finns 
förvisso en relation mellan dimensionerna genom att exempelvis en viss materiell standard 
innebär att man har råd att bjuda hem vänner på middag och det är positivt för det psykiska 
välbefinnandet. Samtidigt är det inte givet att man får fler vänner bara för att konsumtions-
utrymmet ökar.  
 
Helve problematiserar dock Allarts tankegångar då hon skriver att det är svårt att mäta 
inkomst då den självuppskattade och den taxerade inkomsten kan skilja mycket. Långt ifrån 
all inkomst taxeras. Samtidigt är det stor skillnad på hur mycket man tjänat och hur mycket 
man upplever att man tjänat. Vi tror att om man upplever att man är rik fast man egentligen 
inte är det så kanske man ändå upplever välfärd. Att det är upplevelsen i sig man som forskare 
är ute efter, snarare än den verkliga rikedomen? Problemet när man mäter ungdomars 
materiella tillgångar är också att många inte har någon inkomst. Ungdomar som studerar på 
universitet och högskola har en väldigt liten inkomst jämfört med dem som lönearbetar. 
Samtidigt är ungdomar från medel- och överklassen överrepresenterade på högre utbildningar. 
Andra mått på välfärd är förstås att titta på vad ungdomarna disponerar snarare än vad de 
tjänar. Familjens båt, bil och sommarstuga kan också disponeras av ungdomen som inte har 
några egna inkomster. I vilken utsträckning konsumtionsmönster faktiskt korrelerar med 
upplevelsen av att vara nöjd eller inte med sina tillgångar (materiella eller sociala) är inte 
given då olika grupper har olika referensramar för sin livsstil. Att vara utan bil om man bor i 
Jokkmokk är nog värre än om man bor i Stockholms innerstad. Å andra sidan är behovet av 
en sommarstuga kanske större för den som bor i Stockholm. Många vänner i Jokkmokk 
betyder förmodligen något annat än många vänner i Malmö (a.a. s. 208f).  
 
Enligt Helve så har fler ungdomar som bor i storstäderna dator, tillgång till Internet och är 
nöjda med sin ekonomi. Dock är det fler ungdomar på landet som disponerar bil och har 
mobiltelefon. Ungdomar som bor på små orter är också nöjdare med sin fritid, sin hälsa, och 
sina vänner, än de som kommer från större städer. Uppenbarligen lyckas landsorts-
ungdomarna hitta meningsfull sysselsättning trots ett mindre utbud eftersom fler är nöjda med 
sin fritid (a.a. s. 210f). Hur nöjd man är med sin hälsa och hur man uppfattar sin livskvalitet 
beror också på om man är man eller kvinna - till männens fördel – oavsett om man bor på 
landet eller i stan (a.a. s. 245). 
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Presentation av bostadsorterna och ungdomarna 
 

Anonymitet 
Fredsängen och Silversjö är fiktiva namn. Beskrivningen av de båda platserna stämmer dock 
in med verkligheten, informationen är hittad på kommunernas officiella hemsidor på Internet 
och borde därför vara någotsånär korrekt. Då vi prioriterar ungdomarnas anonymitet väljer vi 
att inte ange hemsidornas Internetadresser. 
 
Ungdomarnas namn och vissa andra lättidentifierbara fakta är ändrade. Deras 
utbildningsplaner och drömmar om framtiden är dock inte ändrade då vi fann att de hade för 
stor betydelse för resultatens validitet. Trots att vi försökt göra vårt bästa så kan vi tyvärr inte 
garantera att ungdomarna är helt anonyma, så är det tyvärr när det gäller alla undersökningar. 
 

Bostadsorterna 
Förorten 
Förorten Fredsängen ligger i Stockholms kommun som har cirka 750 000 invånare. Det tar 
ungefär 15 minuter med tunnelbana från Stockholms Central. Vid tunnelbanan finns mataffär, 
café, kiosk och några småbutiker. Fredsängens skola ligger fem minuters gångväg från 
tunnelbanan. Bebyggelsen är mycket varierad; här finns 50-talshus, hus byggda under 
miljonprogrammet och även helt nybyggda hus. Det finns villor och radhus, hyreshus och 
bostadsrätter. År 2000 bodde det cirka 10 000 personer i Fredsängen. År 2003 var 29 procent 
av invånarna i stadsdelen som Fredsängen ligger i under 24 år. Arbetslösheten i stadsdelen 
uppgick till 3,8 procent. Samma år var medelinkomsten i Stockholms kommun 283 000 för 
män och 207 000 för kvinnor och ungefär densamma i stadsdelen som Fredsängen ligger i. 
 

Småstaden 
Småstaden Silversjö ligger i Silversjö kommun som har cirka 20 000 invånare. Bebyggelsen 
består både av klassiska trähus och flervåningshus med både hyres- och bostadsrätter. Inom 
Silversjös stadskärna är det gångavstånd till post, bank, apotek, bibliotek, läkarstation samt ett 
par mataffärer, några specialbutiker och fyra eller fem restauranger och caféer. 
Silversjöskolan ligger mitt i Silversjö. Bussförbindelser finns mellan Silversjö stad och 
närliggande orter. År 2004 var 25 procent av invånarna under 24 år. År 2004 var 5,4 procent 
av invånarna i kommunen öppet arbetslösa (dessutom var 3,2 procent arbetslösa men ingick i 
någon typ av program). År 2003 var medelinkomsten i kommunen, för personer över 20 år, 
209 000 kronor för män, respektive 163 000 kronor för kvinnor.  
 

Ungdomarna 
Jennifer i Fredsängen, Stockholm 
Jennifer bor med mamma och pappa som båda har akademisk utbildning. Hon har två äldre 
syskon, den ena studerar utomlands och den andra arbetar inom den offentliga sektorn. Hon 
beskriver att de bor i en villa i ett överklassområde och att hon själv valt att gå på en 
mångkulturell skola trots att det innebär en lite längre resväg. Hon vill börja naturprogrammet 
med språkinriktning och är inte orolig över att komma in, då hon har högsta betyg i nästan 
alla ämnen. Hon vill utbilda sig till marinbiolog. Jennifer utövar olika sportaktiviteter på sin 
fritid ungefär fem till sex gånger i veckan. Ungefär varannan helg festar hon, men hon 
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beskriver sig mer som en tjej som hellre sitter hemma med kompisar och dricker te, skvallrar 
om kärlekspar och ser på film än som en party-tjej.  
 

Natalie i Fredsängen, Stockholm 
Natalie bor hos mamma i radhus, men är hos pappa varannan helg. Hon har tre syskon och ett 
husdjur. Hon funderar på att välja omvårdnadsprogrammet men tycker det är svårt att välja 
eftersom hon inte vet vad hon vill arbeta med i framtiden. Natalie säger att hon har mycket 
kompisar. På fritiden brukar hon vara med sin bror och hans kompisar. Natalie har ingen 
organiserad fritidsaktivitet, men hon har tidigare dansat och tänker eventuellt börja på 
självförsvar. På vardagskvällarna sitter hon vid datorn och ibland så går hon ut. Hon har varit 
på en ungdomsgård för ungefär ett år sedan men vet inte hur den är nu. På helgerna festar hon 
ibland. Föräldrarna vet att det förekommer alkohol men litar på att hon tar ansvar. Det bästa 
med fritiden att hon väljer själv vad hon vill göra. 
 

Julian i Fredsängen, Stockholm  
Julian bor med sin mamma, pappa, ett äldre syskon och ett husdjur en tunnelbanestation ifrån 
skolan. Han beskriver sig själv som en sportig kille som umgås mycket med sina vänner. Just 
nu pluggar han väldigt mycket för att kunna komma in på gymnasiet. Han vill gå på ett 
program med sportinriktning. Han vill utbilda sig till tränings- och kostrådgivare. På fritiden 
tränar han simning tre gånger i veckan. Julian säger att han har många kompisar. Han umgås 
med cirka 70 kompisar under en tvåveckorsperiod. Ofta träffas de i en lokal och spelar poker. 
Han brukar inte gå på fester så ofta och tror inte att han skulle komma in på de fester som 
kräver förköp av biljetter. Han brukar heller aldrig vara på någon ungdomsgård, han vet inte 
ens om det finns någon i närheten av skolan eller i området där han bor. 
 

Marcus i Fredsängen, Stockholm 
Marcus flyttade från Umeå till Stockholm när han var nio år. Han bor tillsammans med sina 
föräldrar och två yngre syskon. Helst skulle han vilja gå på ett flyg-gymnasium eftersom han 
vill utbilda sig till pilot. Om han inte kommer in vill han börja på tekniskt eller 
naturvetenskapligt program. På fritiden är Marcus mycket med sina kompisar, de är ett gäng 
killar som brukar umgås. De brukar spela dataspel på Internet och titta på TV. Han säger att 
han tränar på egen hand eftersom han inte vet vad han gillar för sport. Marcus säger att andra 
festar mer än vad han gör och att det finns en uppdelning mellan festgäng och datagäng. Han 
tycker själv att han befinner sig någonstans mitt emellan. Just nu går mycket tid åt till att 
plugga inför prov och annat skolarbete.  
 

Hanna i Silversjö 
Hanna bor i en villa tillsammans med mamma, pappa, ett yngre syskon och husdjur. Hon vill 
gå naturvetenskapligt program på gymnasiet och vill därefter utbilda sig till läkare. Hanna 
tycker om att sporta och idrottar nästan varje kväll. Hela familjen är sportintresserade och 
tränar ofta tillsammans. Hanna berättar att hon gillar att läsa, chatta på datorn eller kolla på 
TV med kompisar. På fredagskvällarna sitter de på varandras rum, spelar spel, ser på TV och 
pratar. De festar inte förutom om det är något speciellt, om någon fyller år eller så. Då har de 
oftast mysiga tjejfester eller knytkalas. Hanna säger att det finns en fritidsgård för 
högstadieeleverna men att hon bara varit där en gång.  
 

Angelica i Silversjö 
Angelica beskriver sig själv som ganska blyg och snäll. Hon har skilda föräldrar och bor lika 
mycket hos båda. Hon har två småsyskon. Antagligen vill hon gå barn- och fritidsprogrammet 
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eller idrottsprogrammet eftersom hon vill jobba på dagis eller med ungdomar. På fritiden går 
hon på Friskis & Svettis eller sitter med kompisar framför datorn. Ibland går hon och 
kompisarna på stan eller fikar.  Ibland åker de till större städer, fem eller tio mil bort för att 
handla kläder.  
 

Christoffer i Silversjö 
Christoffers föräldrar är skilda och han bor mestadels hos sin mamma. Där bor även ett äldre 
syskon och ett husdjur. Christoffers mamma jobbar men hans pappa är arbetslös på grund av 
arbetsbrist. Christoffer är intresserad av bilar och vill gå fordonsprogrammet på gymnasiet 
eftersom han vill bli bilmekaniker. På fritiden umgås han mycket med sina vänner, han 
beskriver det som att de umgås i stora gäng och har roligt. På vintrarna åker han snowboard. 
Tidigare spelade Christoffer ishockey i ett lag men efter att ha spelat i nio år så slutade han 
förra året. De tränade tre gånger i veckan och brukade ha matcher på helgerna vilket 
Christoffer tyckte var för tidskrävande. Han kände att tiden inte räckte till för att både hinna 
träffa kompisar och att hinna med skolarbetet. Christoffer har även en flickvän som han träffar 
både på fritiden och i skolan, de har snart varit tillsammans i sex månader. 
 

Leo i Silversjö 
Leo flyttade från Stockholm till Silversjö när han var tio år. Han bor ensam med sina föräldrar 
men har flera halvsyskon. Han beskriver sig själv som en snäll och inte speciellt blyg kille 
som aldrig hamnar i bråk. Leo vill börja på naturvetenskapligt program för han tror att det är 
ett bra val om man inte vet vad man vill bli. Om man går natur tror han att man kan plugga 
vidare till vad som helst. Just nu tror han dock att han vill bli advokat när han blir vuxen. På 
fritiden spelar Leo ishockey i ett lag men de har inga träningar under sommaren. Han tränar 
även fotboll med några kompisar ibland. Leo är intresserad av radio och sänder närradio en 
gång i veckan. Han säger att han aldrig festar på sin fritid. Han har heller aldrig varit på 
ungdomsgården. 
 
För att göra resultatredovisningen mer lättläst använder vi efter ungdomarnas namn (S) för 
småstaden Silversjö och (F) för förorten Fredsängen. Syftet med detta är att hjälpa läsaren att 
komma ihåg var de olika ungdomarna bor. 
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Resultat 
 

Vad uppfattar ungdomar är att ha ett bra liv när man är 15 år? 
Resultatet redovisas efter följande teman: ett bra liv när man är 15 år, ett dåligt liv när man är 
15 år, samt hur ungdomarna själva uppfattar att makthavarna kan förbättra livet för unga 
människor. 
 
Ett bra liv 
Alla ungdomar utom en svarar att det absolut viktigaste för att ha ett bra liv när man är 15 år 
är att ha en bra familj och nära vänner. Jennifer (F) säger att för att ha ett bra liv så är det 
också viktigt att man har rätt inställning, dvs. att man bryr sig om även hur andra har det. 
”Kärlek är det största, sen spelar det ingen roll var man är någonstans, bara man har bra 
människor omkring sig”. Christoffers (S) första spontana svar är ”mycket kärlek”. Både 
Jennifer (F) och Christoffer (S) säger att det också är viktigt att man satsar på skolan, för 
annars kommer man inte att få ett bra liv sedan. För Julian (F) är det viktigt att äta rätt och 
motionera för att ha ett bra liv. Natalie (F) och Marcus (F) är de enda som spontant säger att 
det är viktigt att man gör något man tycker är kul på fritiden. Leo (S) är den enda som inte 
spontant benämner familj och vänner som viktiga komponenter för ett bra liv. Han nämner i 
stället att vara frisk och att sporta mycket. Vi märkte inga skillnader i svaren som kunde 
kopplas vare sig till bostadsort eller till någon annan variabel. 
 
Ett dåligt liv 
För flera av ungdomarna var det lättare att beskriva hur de uppfattade ett dåligt liv för en 15-
åring. Många av ungdomarna förknippar droger, föräldrar som inte bryr sig samt att det går 
dåligt i skolan med ett dåligt liv. Jennifer (F) tror att ett dåligt liv får man delvis genom att 
man själv har fel inställning och tar åt sig saker för mycket, t.ex. lyssnar på killar som säger 
att man ska operera brösten. Jennifer är den enda som talar om att ens egna inställningar, inre 
förutsättningar samt attityd kan påverkar ens liv. Hanna (S) ger exempel på hur ett dåligt liv 
kan se ut: när man inte har någon som tycker om en, om man känner sig mobbad eller utanför, 
att man inte har någonstans att bo, att ingen bryr sig eller att man blir slagen hemma. Sådana 
saker man tar för givet att det inte händer, lägger hon till. Även Angelica (S) och Natalie (F) 
nämner mobbning, och Natalie lägger till att om man inte har pengar och inte har råd att köpa 
kläder till exempel, så kan man bli retad för det. Hon säger dock att bara för att man har 
pengar, mår man inte nödvändigtvis bra. Hon tror också att mycket bråk i familjen kan 
påverka ungdomars livskvalitet negativt. Angelica (S) och Leo (S) nämner rökning. Inte heller 
här fann vi några regionala skillnader i svaren. 
 
Hur livskvaliteten för ungdomar kan förbättras 
Vad skulle då makthavarna kunna göra för att förbättra ungdomars liv? På denna fråga tyckte 
vi oss finna några regionala skillnader. Ungdomarna i Silversjö pratade om vad som kunde 
göras på orten. De flesta ville ha ett köpcentrum, en bowlinghall, ungdomsgård och mysiga 
fik. Även önskemål om skateboard-hall och go-cartbana nämndes. Ungdomarna i Fredsängen 
pratade mer om vad som kunde gynna ungdomar i allmänhet. De nämnde fler ungdomsgårdar, 
nya skolböcker, mer idrott på skolschemat och att införa betyg i skolan tidigare. De ville även 
ha mer pengar till fritidsorganisationer samt strängare straff för smuggling av droger för att 
minska tillgängligheten för ungdomar. På lokal nivå nämndes en önskan om att det skulle bli 
lite lugnare i Stockholms förorter på kvällarna samt att det borde vara billigare att åka 
kommunalt.  
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Vad uppfattar ungdomar är att ha ett bra liv när man är vuxen?  
Resultatet redovisas efter följande teman: ett bra liv när man är vuxen, ett dåligt liv när man är 
vuxen, samt hur ungdomarna vill att deras egna liv ska se ut om 5, 10 och 20 år. 
 

Ett bra liv 
Familj och arbete var utan tvekan det som ungdomarna på båda bostadsorter valde att prata 
mest om när vi ställde den här frågan och de var över lag samstämda. Alla ungdomar förutom 
Marcus (F) tror att ett bra liv som vuxen innebär att man har familj. Han tror däremot att man 
kan vara lycklig utan en partner. Samtliga tror att det är viktigt att man har ”ett bra jobb”. 
Detta identifierar så gott som alla med att man arbetar med något man både är intresserad av 
och att man tjänar hyfsat. Dock styr intresse över inkomst för samtliga. Lite överraskande 
nämner bara tre av ungdomarna betydelsen av att ha vänner när man är vuxen. För Julian (F) 
är det viktigt att man äter nyttigt och rör på sig för att ha ett bra liv och det gäller även när 
man är vuxen. Att man inte dricker stora mängder alkohol eller röker är också viktigt. Likaså 
att man får vara frisk och inte råka ut för någon olycka som medför något handikapp t.ex. bli 
påkörd av en bil.  
 

Ett dåligt liv 
Ett dåligt liv förknippar Hanna (S) med alkoholism, bostadslöshet och ensamhet.  Jennifer (F) 
tror att det kan vara ett dåligt liv om man hoppat av skolan, har ett dåligt jobb som man inte 
trivs med och inte har någon familj eller vänner. Julian (F) nämner droger och arbetslöshet. 
Natalie (F) nämner att man har dåligt med pengar eller inte har några kompisar. Angelica (S) 
svarar att ett mindre bra liv är kanske att man har hoppat av en utbildning och inte får nått 
jobb och inte kan försörja sin familj. Hon tror att det är många sjukskrivna och ont om jobb i 
Silversjö. Vi såg inga skillnader mellan de två bostadsorterna då samtliga ungdomar nämner 
utanförskap i form av ensamhet, missbruk och arbetslöshet. 
 

Hur vill ungdomarna att deras egna liv ska se ut om fem, tio och tjugo år? 
Vad ungdomarna hade gemensamt var att samtliga lade fokus på yrke och familj. Däremot 
varierade det mycket hur pass pratsamma de var när de spekulerade om sina framtidsplaner. 
Jennifer (F) och Hanna (S) berättade mycket detaljerat: Jennifer har dykt i Australien och är 
fascinerad av fiskar. Om fem år är hon på väg att bli marinbiolog. Om tio år är hon 
färdigutbildad och bor i Hornstull (hon står redan i bostadskö). Hon säger: ”om tio år är jag 
25, kanske jag vill ha barn kanske är det för tidigt, det beror på hur långt man har kommit i 
karriären, kanske en liten bebis med en kille som man gillar, jag vet inte om jag vill gifta mig, 
men sambo.”  När Jennifer är 35 vill hon definitivt ha familj, för henne är det det viktigaste. 
Då har hon också flyttat tillbaks till förorterna till en villa för barnens skull. Ett roligt arbete är 
också mycket viktigt och pengar spelar en viss roll. Vänner är också viktigt. På fritiden 
hoppas hon att hon fortfarande rider och att hon reser mycket. 
 
Om fem år hoppas Hanna (S) att hon har körkort, att hon gått ut gymnasiet och att hon 
påbörjat läkarlinjen. Förhoppningsvis är hon sambo eller har en kille. ”… ja, om jag studerar 
i Uppsala så bor jag väl i en lägenhet där och förhoppningsvis bor jag med en kille då för då 
är jag så där en 19 år”. Om tio år har hon precis blivit färdig läkare. ”Förhoppningsvis 
börjar jag väl bilda familj då, och så barn och om jag studerat i Uppsala så bor jag troligtvis 
inte kvar där, det vet jag ju inte men, Umeå är en plats som jag skulle kunna tänka mig och bo 
i, för det är ju mycket ungdomar som bor där och så, och det är ändå nära hem om man ska 
träffa mamma och pappa”. Hon berättar hur hon vill ha det om 20 år: ”när man är 35 år, då 
är man väl kanske gift och har barn, man kan väl vara lycklig ändå men det är liksom, jag 
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anser att när jag är trettiofem vill jag gärna vara gift och ha barn och bra jobb och liksom 
må bra överhuvudtaget. Jag behöver inte ha värsta lyxhuset eller nått, huvudsaken är att man 
har nån som älskar en och så här, det tycker jag är viktigast”. 
 
Om fem år tror Julian (F) att han lever ungefär som han gör nu men att han har mycket mer 
pengar. Han skulle gärna vilja jobba med kostrådgivning eftersom han tycker att det är viktigt 
för att samhället ska fungera. Att samhällsmedborgarna skall äta och träna rätt för att må 
bättre. Om han har flyttat hemifrån så tror han inte att han har flyttat så långt bort. Han ser det 
som självklart att bo kvar i Stockholm. Om tio år hoppas Julian att han kan livnära sig som 
kostrådgivare i ett varmt land, gärna Spanien eller Italien. Mest på grund av att han inte tycker 
om det svenska klimatet, en bonus är att de har så bra fotboll där. Han tror att han har en 
partner men att de ännu inte skaffat barn. Om tjugo år tror Julian att han fortfarande bor 
utomlands men att han åker till Sverige för att fira t.ex. födelsedagar och julafton med 
familjen. Han tror att han kommer att ha barn när han är 35.  
 
Christoffer (S) har inte funderat så mycket på framtiden, när vi frågar hur ett bra liv om fem år 
skulle kunna se ut så vet han först inte. Men efter att ha funderat lite så säger han att han vill 
jobba med bilar och att han helst vill flytta tillbaka till huset han bodde i som liten, eller i alla 
fall till det området.  På fritiden tror han att han kör bil. Han tror att han har ett barn när han är 
tjugo år. Om tio år, när han är 25 år, så tror han att han har en egen firma. Han har inte 
bestämt sig än om han ska ha ett eller två barn. På fritiden kör han bil. Han skulle även vilja 
åka utomlands, gärna till Grekland eller Mallorca, (han har bara varit i Norge förut.) 
Christoffer tycker att det är för svårt att svara på hur ett bra liv skulle kunna se ut om tjugo år. 
 
Natalie (F) säger att om fem år vill hon gärna bo på landet men ha nära till stan. Hon vill 
jobba med människor eller djur och förhoppningsvis ha en partner men ännu inga barn. Om 
tio år vill hon kanske ha barn. Om tjugo år säger hon att hon kanske har flyttat tillbaka till stan 
igen, men säger också att när man har småbarn så vill man ha det lugnt där man bor och att 
hon själv trivs bättre där det är lugnt. 
 
Om fem år vill Angelica (S) ha en bra utbildning, ett bra jobb och en familj. Hon vill gärna bo 
i en större stad (staden hon nämner har 25 000 invånare). På fritiden fortsätter hon att träna. 
Om tio eller tjugo år har hon kanske skaffat barn, i övrigt ser hon ingen större skillnad. 
 
Om fem år hoppas Marcus (F) att han studerar på flyghögskolan. Problemet är dock att det 
krävs god fysik och själv är han allergisk mot många saker och har ofta snuva. Om tio år 
hoppas Marcus att han är färdigutbildad pilot och att han bor i Norrland eftersom han tycker 
att det är roligare att bo där. Om tjugo år så vet han inte vart han bor, det beror på vart han får 
jobb någonstans. Han är även osäker på om han har familj eftersom det kan vara 
problematiskt att ha familj när man jobbar som pilot då man ofta är ute och flyger och inte 
hemma så ofta. Han kan även tänka sig att jobba som stridspilot. Han har många tankar när 
det gäller pilotyrket och vägen dit, men har inte tänkt så mycket på framtiden när det gäller 
familj och fritidsaktiviteter. 
 
Om fem år vill Leo (S) bo i Stockholm och studera till advokat. Han ser det som lockande och 
positivt att flytta eftersom han då slipper Silversjö.  Om tio år tror Leo att han är färdig med 
sina studier. Han bor troligtvis kvar i Stockholm men han tror inte att han har barn. Om tjugo 
år tror Leo att han kanske har barn men han vet inte vart han bor.  
 



 27

Det är naturligtvis omöjligt att generalisera då vi bara har gjort åtta intervjuer, men tre av fyra 
ungdomar i Silversjö nämnde att de vill ta körkort. Ingen i Fredsängen nämnde detta. Det 
gemensamma för ungdomarna var att de alla hade tankar och drömmar om framtiden. Dessa 
drömmar såg dock väldigt olika ut. Vi tror att skillnaderna berodde mer på individernas 
personlighet än på var de bodde.  Kanske kan vissa skillnader kopplas till klasstillhörighet, 
Angelica (S), Natalie (F) och Christoffer (S) var de som var minst spontant pratsamma om 
sina framtidsplaner. Vi fick ställa många följdfrågor och fick intrycket av att de inte 
reflekterat över eller diskuterat denna fråga så mycket tidigare. Det var också dessa ungdomar 
som planerade att söka till utbildningar med lägre intagningspoäng och som inte uppgav att de 
hade några planer på en framtida universitetsutbildning. 

 

Uppfattar ungdomarna att de har ett bra liv, på vilket sätt skulle 
det kunna bli bättre eller sämre? 
Resultatet redovisas utifrån följande teman: nära relationer, sysselsättning, hälsa samt positiva 
och negativa förändringar. 
 
Nära relationer 
Samtliga ungdomar på båda orter tyckte att familjen var viktig i deras liv, återigen fann vi 
inga skillnader. Jennifer (F): ”Jag tycker att jag har en jättebra familj, även om jag hatar dem 
ibland så gillar jag dem jättemycket, men jag känner, jag tycker dom är de bästa föräldrarna 
i världen”. Förutom föräldrarna så är syskonen och vännerna det viktigaste i Jennifers liv. 
Jennifer är den enda som spontant jämför sina föräldrar med en kompis föräldrar, hon säger 
att hon aldrig mått dåligt då hon haft ett ganska lätt liv och är från ett väldigt kärleksfullt hem, 
till skillnad från kompisen som tidvis mått mycket dåligt på grund av föräldrakonflikter. 
Hanna (S) pratar om betydelsen om relationen med syskon: ” jag har en kompis, hon och 
hennes bror har inte kommit överens på jättelänge, dom pratar inte med varann, det tycker 
jag måste vara hemskt för… man är ju ändå samma familj, man måste ju komma överens, 
ingen har sagt att man måste vara bästa vänner för det, men man kan ju åtminstone vara 
snälla mot varann”. En av ungdomarna nämner speciellt kopplingen av betydelsen mellan 
nära relationer och att lyckas i livet; Christoffer (S) tror att det skulle gå dåligt i skolan om 
familjen slutade bry sig om honom och att om ingen skulle bry sig om honom skulle det gå åt 
”pipsvängen”. Angelica (S) pratar inte så mycket om sitt eget liv. Hon säger att det som är 
bra med hennes liv är kompisarna. När hon ombeds att rangordna det viktigaste i livet sätter 
hon kompisarna före familjen. Leo (S) nämner inte spontant familjen men svarar dock ja på 
frågan om den är viktig för honom. 
 
Flera av ungdomarna hade husdjur och många beskrev relationen till dessa som betydelsefull. 
Hanna (S) säger att husdjuren är ungefär som syskon som gör henne glad då hon är ledsen, 
och när vi frågar Christoffer (S) vad som är bra med hans liv svarar han: ”det är bra vänner, 
vänner som bryr sig, en familj som bryr sig, mamma och pappa bryr sig, syrran bryr sig…jag 
tror till och med att min katt bryr sig”. Han är också den enda av ungdomarna som uppger att 
han är tillsammans med någon, något som han säger betyder mycket för honom. 
 
Sysselsättning 
Efter familj och vänner så var fritiden för de flesta ungdomar den viktigaste ingrediensen för 
att deras liv skulle kännas bra. När vi frågade ungdomarna om deras fritid så började de flesta 
med att beskriva organiserade fritidssysselsättningar. Hälften av ungdomarna, på båda 
bostadsorter, utövar organiserad idrottsverksamhet på sin fritid flera dagar i veckan. Alla de 
övriga, förutom Natalie (F), tränar regelbundet på egen hand. Julian (F) jämför sin träning 
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med en drog, som gör att han känner sig lugn och positiv. Hanna (S) säger: ”ja pappa har ju 
alltid tyckt om skidor och vi, sen vi kunde stå upp och gå satte han på oss skidorna så vi 
kunde ut och åka barnens vasalopp här i Gråmunkberget, det är ju inte långt, men sen dess, 
alltså vi har ju inte lagt av heller, jag skulle inte kunna tänka mig att lägga av nu heller, jag 
tycker det är så pass kul, visst motgångar finns det gott om, när man känner att man inte 
orkar träna eller man vill inte och man funderar att ge upp och, men sen så kommer man på 
att det är inte värt att ge upp utan man kan bättre, det betyder ju jättemycket för mig, det är 
roligt, man får kompisar och det, man mår liksom bra överhuvudtaget ”. Förutom sport 
nämner ungdomarna poker, närradio, data och att umgås med vänner eller se på TV. För 
Natalie (F) är det inte det viktigaste att ha en regelbunden fritidsaktivitet utan att hon istället 
får friheten att välja sysselsättning själv. Marcus (F) är den enda av ungdomarna som pratar 
om aktiviteter han skulle vilja göra men som det inte finns möjlighet till nu av en eller annan 
anledning. Han skulle vilja hoppa fallskärm, hoppa bungyjump och köra racerbil. Han har en 
fascination för hög fart och höga höjder, därav pilotdrömmarna.  
 
Bristen på sysselsättning i Silversjö togs spontant upp av Leo (S) redan i början av intervjun. 
När vi i slutet av våra intervjuer frågade alla ungdomarna vad det fanns att göra för unga 
människor på bostadsorten svarade samtliga på båda orterna att det fanns för lite eller 
ingenting för ungdomar att göra. Trots att det på båda orterna finns ungdomsgårdar var det 
ingen av ungdomarna vi intervjuade som brukar gå dit. Hanna (S) säger att det finns en 
fritidsgård för högstadieeleverna men att hon bara varit där en gång. Många som är där går på 
gymnasiet, de dricker, röker och slåss. ”man är nästan liksom rädd för dom, dom är ju liksom 
flera år äldre, dom är fulla och dom har ju knivar i fickorna och det känns inte alls bra det 
känns inte alls kul eller tryggt och komma in, det gör det inte, det är riktigt läskigt faktiskt jag 
skulle inte vilja gå dit igen.” Hon vet inte vilka det är som anordnar det hela men säger att 
ledarna inte är mycket bättre dom. Flera ungdomar, på båda orter, efterlyste bra ställen att 
vara på för ungdomar på kvällstid, till exempel caféer eller andra lugnare ungdomsgårdar.  
 
Majoriteten av ungdomarna uppgav sig ha svårt att få tiden att räcka till för både skola, vänner 
och fritid. Detta gällde speciellt de som regelbundet sportade flera dagar i veckan, samt de 
som ville in på en gymnasieutbildning med högre intagningskrav. Vi uppfattade det som att de 
ungdomar som hade de högsta ambitionerna i skolan, dvs. de som jagade höga betyg och ville 
studera vidare på universitet efter gymnasiet, också var de som hade den mest hektiska 
fritiden med flest inplanerade fritidssysselsättningar.  
 
Vår förförståelse var den att vi trodde att ungdomar skulle uppge fester och alkohol som 
viktiga delar i deras liv. Tji fick vi, endast Natalie (F) uppgav sig ofta gå på fester och dricka 
alkohol. Alla övriga ungdomar hade en negativ inställning till alkohol, tobak och droger och 
flera uppgav sig ta ett tydligt avstånd till människor som använder alkohol, tobak eller droger. 
För dessa ungdomar betydde alltså ”festa” inte nödvändigtvis att de drack alkohol. 
 
Hälsa 
När vi frågade om hälsa var det uppenbart att majoriteten av ungdomarna på båda 
bostadsorterna klassade god hälsa som ett tillstånd då man sportar mycket och håller sig 
undan från tobak och droger. Julian (F) som vill bli kost- och träningskonsult talade dessutom 
mycket om hur viktigt det är att äta rätt för att känna sig hälsosam och att man har ett bra liv. 
Samtliga ungdomar svarade först att de uppfattade att de har en god hälsa. När vi senare 
frågade om till vilken grad de upplevde stress så berättade samtliga ungdomar i Fredsängen 
att de ofta kände sig stressade över att få de rätta betygen för att komma in på ett visst 
gymnasium. Denna betygsstress fann vi inte i Silversjö. Jennifer (F) uppgav att hon före 
proven brukar bli nervös eftersom hon känner att hon har press på sig själv då hennes syskon 
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presterat så bra, men hon var snabb med att poängtera att ingen i familjen pressar henne utan 
hon får bli städare om hon vill det. Marcus (F) som vill bli pilot är också stressad över 
betygen och säger att han önskade att de infört betyg tidigare än som det är nu att man får dem 
för första gången i åttan, för då skulle han haft längre tid på sig att förbättra dem.  Vi frågade 
också om det var andra saker än betygen som ungdomarna kände sig stressade över. Samtliga 
ungdomar i Fredsängen, men bara en i Silversjö (Hanna), kände stress över hur man ska 
prioritera sin tid och hur mycket av tiden man ska fördela på skola, fritidsintressen, kompisar 
och familj. Jennifer (F) som tränar fem gånger i veckan säger att nackdelen med att träna så 
mycket är att det är svårt att hinna med både träning, skola och kompisar och då kommer 
kompisarna ofta i kläm. Någon kille känner hon inte att hon hinner med: ”Nej, skulle man ha 
en till som skulle kräva tid så kommer man ju att kollapsa, man får väl vänta tills lovet”.  
 
Materiella tillgångar 
Vår förförståelse var att ungdomar ofta känner att de har brist på pengar och vi frågade 
ungdomarna vi intervjuade om de kände så. Överlag pratade ungdomarna nästan inte alls om 
materiella saker. Ingen nämnde bra ekonomi som en faktor då vi frågade om vad som var 
viktigt för ett bra liv eller vad som var det bästa med deras liv. Flera ungdomar på båda orter 
berättade att märkeskläder inte var viktiga i deras skola men att de trodde att det var det på 
andra skolor. Hannas (S) pappa arbetar deltid efter att ha gått in i väggen för ett år sedan, hon 
sade: ”man kan ju inte kräva för mycket heller nu liksom menar jag när pappa jobbar deltid 
och mamma är undersköterska och jobbar heltid...dom tjänar inte så hemskt bra, men vi har 
ju så att vi klarar oss liksom utan problem...vi är ju inte speciellt fattiga alls men det är ju inte 
så att vi har jättegott ställt.” Flera av ungdomarna beskrev sin situation som att dom får det 
dom behöver. Julian (F) tror att man anpassar sig till de livsvillkor som råder där man bor. 
Han jämför de fattigas situation i Brasilien med överklassen i USA. Han anser att pengar har 
en viss betydelse för ens livskvalitet men att man kan känna att man har ett bra liv även om 
man inte har så mycket pengar. Han tror dock att med mycket pengar så slipper man oroa sig 
och känna stress över att pengarna inte ska räcka till för att betala räkningar, mat och kläder. 
Han tror pengar är viktigare när man är vuxen än när man är ung. Jennifer (F) beskriver att det 
finns mycket pengar i området där hon bor och att många av grannbarnen går på privatskolor 
medan hon tagit avstånd från det och valt att gå i en vanlig mångkulturell skola. Hon säger att 
hon kan bli lite småsur när hennes föräldrar inte ger henne pengar till saker hon vill ha men att 
hon förstår att det är för att hon ska lära sig värdet av pengar. Vi fick intrycket av att 
ungdomarna på båda orterna kände ungefär likadant vad det gällde ekonomi ─ det kunde vara 
bättre men det kunde å andra sidan vara betydligt sämre. 
 
Hur livet skulle kunna bli bättre eller sämre 
De flesta ungdomarna på båda orter svarade att livet skulle försämras om någon närstående 
skulle vara med om en olycka eller drabbas av en sjukdom som skulle leda till invaliditet eller 
dödsfall. Christoffer (S) svarade även att hans liv skulle försämras om hans flickvän skulle 
göra slut.  
 
Den stora skillnaden var att samtliga ungdomar i Silversjö uppgav att de var nöjda med sitt liv 
och inte kunde komma på något som skulle kunna förbättra det. I Fredsängen däremot hade 
ungdomarna inga problem med att komma på hur livet skulle kunna förbättras. Julian (F) tror 
att hans liv skulle förbättras om han fick lite mer sömn. Då skulle han inte vara så trött på 
morgonen och behöva stressa till skolan. Han svarar även att; ”om man hjälper till mer 
hemma så blir det mer tid över för föräldrarna och då kan man åka på nåt sånt här roligt 
ställe typ istället för att vara hemma, sånt som, ja det skulle va bättre”.  Natalie (F) svarar att 
livet skulle bli bättre om de hade en billigare lägenhet så att föräldrarna fick mer pengar över. 
Bristen på pengar gör, enligt Natalie, att familjen inte äter så bra mat samt att hon bara får 400 
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kronor i månadspeng medan hennes kompisar får hela barnbidraget vilket är 950 kronor i 
månaden. Marcus (F) säger att hans liv skulle bli bättre om betygen infördes tidigare, på så 
sätt skulle det inte bli så stressigt att höja betygen inför gymnasievalet. Jennifer (F) pratar 
mycket om sin kompis som mår dåligt och beskriver att även hennes liv skulle bli bättre om 
kompisen började må bättre. 
 
Innan intervjuerna hade vi funderat lite på vad ungdomarna skulle kunna tänkas svara på 
denna fråga. Vi trodde att många skulle svara att livet skulle bli bättre om de vann några 
miljoner på lotto, men alla ungdomar tog frågan på största allvar och gav seriösa svar.  

 

Tror ungdomarna att den regionala kontexten har någon betydelse 
för hur man upplever livskvalitet? 
Resultatet redovisas utifrån följande teman: påverkas synen på livskvalitet beroende på var 
man bor, påverkas den reella livskvaliteten beroende på var man bor, tror ungdomarna att 
deras egen livskvalitet skulle påverkas av att flytta till en betydligt större/mindre ort,  

 

Påverkas synen på livskvalitet beroende på var man bor?  
De flesta av ungdomarna trodde inte att det var någon skillnad på vad man värderar högst för 
att ha ett bra liv. Med detta menade de att alla, oavsett var de bor, värderar familj, vänner, 
fritid och hälsa högst. En skillnad var dock att generellt så trodde ungdomarna i Fredsängen 
att ungdomar på landet värderade naturen mer, medan ungdomarna i Silversjö trodde att 
ungdomar i Stockholm värderar materiella saker mer. Till exempel trodde Hanna (S) att 
ungdomar på Lidingö skulle känna sig väldigt utanför om de inte hade märkeskläder, sådana 
problem tyckte hon inte att de hade i Silversjö. Hon var inte den enda av ungdomarna som 
pratade om märkeskläder utan flera andra, på båda orterna, nämnde märkeskläder i olika 
sammanhang under intervjuerna.  
 

Påverkas den reella livskvaliteten beroende på var man bor? 
Alla ungdomar i Silversjö trodde att ungdomar i Stockholm hade mer saker att göra på sin 
fritid och såg det stora utbudet av affärer i Stockholm som något positivt. Leo (S) som har 
bott i Stockholm sa dock att ungdomar i Stockholm kan ha svårare att ta sig till och från olika 
saker eftersom det kan vara så stökigt på stan. Ungdomarna i Fredsängen trodde att de flesta 
ungdomar på landet inte upplevde så mycket stress och att de var ute mer i naturen. De trodde 
dessutom att de själva skulle vara utomhus mer om de bodde på landet. Jennifer (F) säger till 
exempel; ”Här i Stockholm är det större utbud på fritidsaktiviteter. Ridskola brukar ju finnas 
på landsbygden men orientering finns ju inte där till exempel, men det finns bättre natur, det 
finns bättre luft och man kanske lever längre, det kompenserar ju varandra”. Men Leo (S) 
säger att varken han själv eller andra ungdomar värdesätter Silversjös vackra natur eller 
utnyttjar den på sin fritid. Både Jennifer (F) och Natalie (F) tror att de som bor på landet har 
mer öppna och nära relationer. Jennifer säger: ”jag tror att familjen är mycket viktigare där… 
det är ju inte så många som bor i en sån där by och man har ju familjen bredvid och nästa 
familj och grannarna som man gillar. Här hälsar man på grannarna, men det är inte så att vi 
är bästa kompis med grannen”. Natalie (F) har landställe i Dalarna och säger att där dricker 
inte ungdomarna alkohol. Hon tror att de trivs bättre med livet än vad ungdomar i Stockholm 
gör. ”De är mer öppna och så där. Här kan man gå och gömma sig bakom märkeskläder fast 
man egentligen mår dåligt”. Natalie tror att det är viktigare för ungdomar på landet att ha 
organiserade fritidsaktiviteter. Hon tror att: ”de kanske åker skidor och så där”.  
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Hanna (S) som bor på landet och faktiskt åker skidor tror att det finns mer för ungdomar att 
göra i Stockholm. Hon tror dock att det är lättare att falla för grupptrycket och dricka om man 
bor i en storstad ”här är det liksom inte alls lika många som är såna, alltså man är inte 
utanför om man inte dricker”. Att det inte händer så mycket i Silversjö ser hon också som det 
positiva med staden, ”det händer ju nästan aldrig nånting, nåt mord eller nånting här, det är 
ju om dom är ute på krogen så blir dom typ fulla, sen blir dom knivstuckna, men det har 
aldrig hänt nånting värre, jo för ett tag sen var det en våldtäkt här men det var den första på 
jättelänge”. Hon tycker aldrig att det har känts läskigt när hon går hem från kompisar när det 
är mörkt ute, hon har alltid känt sig trygg. Christoffer (S) däremot anser att Silversjö kan vara 
ganska otäckt och tycker att nackdelarna med att bo i Silversjö är att det finns så många 
knarklangare. Han tror också att det är svårare att få tag på jobb och bostad än i Stockholm. 
Det positiva med att bo i Silversjö tycker Christoffer är att det är så litet och därför lätt att 
hitta överallt. I Stockholm tror han att han skulle gå vilse eftersom det är så stort. Även 
Marcus (F) diskuterar våld. Han säger att speciellt killar i förorten kan vara rädda för att råka 
ut för våld eller bli rånade, men han orkar inte gå omkring och vara rädd hela tiden. På en 
mindre ort säger Marcus att man vet vilka alla är och att man känner till fyllona. Vi fick dock 
intrycket av att förortsungdomarna inte gick omkring och var mer rädda för gatuvåld än vad 
småstadsungdomarna var. Däremot uppfattade vi det som att pojkarna på båda orterna var mer 
rädda än flickorna.  
 

Tror ungdomarna att deras egen livskvalitet skulle påverkas av att flytta till en betydligt 
större/mindre ort? 
Alla ungdomar på båda orter trodde att deras liv skulle förändras på ett eller annat sätt om de 
flyttade. Det första alla nämner är att de kommer sakna sina kompisar och att det troligtvis 
kommer att vara svårt att hitta nya. Jennifer (F) har hört att alla på landet hatar ”nollåttor” 
men Christoffer (S) tror att det är lättare att få nya vänner när man är ung. Den stora 
skillnaden är att ungdomarna i Silversjö redan funderat på att flytta hemifrån eftersom många 
ungdomar går i gymnasium på annan ort (Angelica (S) tror att cirka 20 procent flyttar 
hemifrån när de börjar gymnasiet). Alla ungdomar i Silversjö vill flytta till en större ort 
förutom Christoffer (S) som vill flytta till en mindre. Vi fann också att hälften av ungdomarna 
i Fredsängen kan tänka sig att flytta till landet. En ville däremot flytta utomlands. De flesta 
ungdomar, på båda orter, tror att människor är mer stressade i Stockholm. Angelica (S) till 
exempel oroar sig mycket för stress och säger att man kan må dåligt och få sjukdomar av 
stress.  
 
Jennifer (F) tror att praktiskt sett skulle hela livet förändras om de flyttade eftersom hennes 
pappa inte skulle kunna jobba med det han gör nu. Hon säger att föräldrarna skulle få längre 
resvägar och mindre tid för henne. Hon tror dessutom att det kanske skulle bli lite ensamt 
eftersom det kan bli svårt att hitta bra vänner då det inte finns så många att välja på. Natalie 
(F) tror däremot att om hon var tvungen att flytta till en liten stad skulle det påverka henne på 
ett positivt sätt, framförallt för att det är mindre stressigt än i Stockholm. Hon tycker att det är 
för mycket folk och stökigt i stan och hon är ibland rädd på kvällarna. Men, samtidigt som 
hon ser lugnet på landet som en fördel så är det också en nackdel att det inte händer så 
mycket. Hanna (S) säger först att hon tycker att det känns mysigt att bo i en liten stad och inte 
skulle vilja bo i Stockholm. Hon ser dock många nackdelar med att bo i Silversjö, framförallt 
när man vill köpa nya kläder. Hon säger att Silversjö har en butik och nästan inga kläder alls. 
Julian (F) säger att för honom är TV:n viktigare än datorn och antalet TV kanaler är viktigt då 
han följer olika serier. Skulle det inte gå att få in alla kanaler så skulle han se det som 
negativt. Det han tror skulle vara positivt är att han skulle vara ute och röra på sig mer. Leo 
(S) som tidigare bott i Stockholm vill återvända. Han ser fram emot att få nya vänner och mer 
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saker att göra efter skolan. Leo säger att det inte finns någonting för ungdomar i Silversjö att 
göra. När han fått fundera en stund kommer han dock på att han förmodligen aldrig fått 
chansen att börja sända närradio i Stockholm på grund av bristande erfarenhet. Han inser att 
det också finns positiva saker med att bo i Silversjö, att ungdomar ges möjligheter som de 
kanske inte skulle kunna få i Stockholm.  
 
Under intervjuerna fick vi intrycket av att alla ungdomarna i Silversjö kände en sorts 
anknytning till hemorten, även om man planerade att flytta därifrån. Ingen av ungdomarna i 
Fredsängen gav utryck för en anknytning till just Fredsängen, utan diskuterade för- och 
nackdelar med Stockholm eller förorter i allmänhet. Överlag fann vi dock att ungdomar på 
båda orter hade en förmåga att se hur deras liv skulle påverkas både positivt och negativt om 
de var tvungna att flytta. Denna förmåga var lika tydlig på båda orter och ungdomarna ställde 
sig lika positiva till att flytta från Stockholm till en småstad som tvärtom.  
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Analys 
I förarbetet till denna studie har vi omedvetet utgått ifrån den objektivistiska pluralistiska 
teorin.  Vi tolkar detta som att mycket av samhällets idéer och föreställningar bygger på 
tanken om objektiva värden. I vår analys kommer vi dock försöka, i den mån det går, att 
inkludera alla de tre olika livskvalitetsteorierna som Brülde (2003) beskriver, eftersom vi 
tycker att de kompletterar varandra och att livskvalitet bör ses ur många olika perspektiv.  

 

Nära relationer 
Samtliga ungdomar nämnde bland annat en god relation med familj och vänner, meningsfull 
verksamhet och personlig utveckling som betydelsefulla för deras livskvalitet. Vi finner stöd 
för detta i Barnombudsmannens rapport Hur kul är det på en skala (2005), som nämndes i 
inledningen, och som visar att familjerelationer och kompisrelationer är två av de viktigaste 
komponenterna för att ha ett bra liv. Vi tolkar de svar vi fick som att vissa objektiva värden är 
gemensamma för de flesta människor, det vill säga att det finns stöd för att någon form av den 
objektivistiska pluralismen måste inkluderas i en rimlig livskvalitet. Det var dock en av 
ungdomarna vi intervjuade som inte spontant nämnde familj som viktigt för att ha ett bra liv. 
Brülde skriver att för en objektivistisk pluralist kan brist på objektiva värden (t.ex. brist på 
familj) påverka personens livskvalitet negativt. För dem som kritiserar de objektivistiska 
pluralisterna behöver dock avsaknaden av vissa objektiva värden inte ha en negativ påverkan 
på upplevelsen av livskvalitet. De menar att en person till exempel kan leva som singel, sakna 
vänner eller leva som eremit och ändå uppleva sig ha god livskvalitet (s. 110f). Vi tolkar det 
som att vissa människor kompenserar en brist på nära familjeband med starkare band till 
vänner eller andra objektiva värden. Det kan också vara så att pojken i intervjun glömde det 
som var det mest självklara eller att dagsformen gjorde att han inte tänkte på sin familj just då. 
Att han inte nämnde sin familj behöver inte betyda att han har en sämre relation med dem än 
någon av de andra ungdomarna har med sina föräldrar.   
 

Sysselsättning  
Trots att alla ungdomar vi intervjuade pratade om fritidens värde för att ha ett bra liv, så var 
det så gott som ingen som nämnde vad de önskade få ut av sin fritid som vuxen. Detta skulle 
kunna tolkas på flera sätt. För det första kanske ungdomarna ser det som så självklart att de 
kommer att ha en meningsfull sysselsättning på sin fritid som vuxna, att de inte är något de tar 
med i beräkningarna när de planerar sin framtid. För det andra så kanske det är så att de 
objektivistiska värdena är föränderliga över tid, så vad som värderas högt under ungdomstiden 
får ett annat värde som vuxen. Eventuellt värderas intima relationer till andra (många vänner) 
eller en meningsfull verksamhet (fritidsaktiviteter) högre för ungdomar och personlig 
utveckling och kunskap högre för vuxna. Detta skulle kunna kopplas till Lalander och 
Johansson (2002) som beskriver hur ungdomar skapar sin identitet i ungdomsgruppen. 
Individen bygger sin identitet på ungdomsgruppens gemensamma symboler vad de gäller 
musik, språk, klädstil m.m. (s. 48ff). Kanske är därför fritiden viktigare för ungdomar och 
deras identitetsbyggande eftersom vuxna ofta sammankopplar sin identitet med sin yrkesroll 
snarare än med sin fritid. 
  
De flesta av ungdomarna vi intervjuade hade föreställningar om hur ungdomar som bodde på 
andra orter hade det, framförallt vad de gjorde på sin fritid. Ungdomarna i Silversjö trodde att 
ungdomar i Stockholm hade en betydligt mer innehållsrik fritid än de själva. Ungdomarna i 
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Stockholm trodde i sin tur att ungdomar på landet var mindre stressade och var utomhus mer. 
Enligt hedonismen skulle dessa föreställningar kunna skapa en illusion av att de som bor 
någon annanstans har det bättre än man själv. Detta skulle kunna innebära att det egna livet 
upplevs som mindre bra. Vi fann dock ingen större reell skillnad på ungdomarnas fritidsvanor 
mellan de två olika orterna, inte heller fann vi någon större skillnad i avstånd till exempelvis 
klädaffärer och bowlinghall. Det tar i princip lika lång tid för ungdomarna i Silversjö att ta sig 
till närmsta stora stad som det gör för ungdomarna i Fredsängen att ta sig in till Stockholm 
city. Brülde (2003) skriver att enligt hedonisterna är det dock inte den objektiva sanningen 
som är viktig utan det är hur man tror att det förhåller sig som påverkar föreställningen om ett 
gott liv (s. 65). Vi tolkar det som att detta resonemang även kan ha en positiv inverkan på en 
persons upplevelse av livskvalitet därför att några av de ungdomar vi intervjuade jämförde 
sina egna nära relationer med andras, vars relationer enligt deras åsikt var mindre bra. På så 
sätt skapades en tanke om att deras eget liv var bättre än vissa andras. 
 
Enligt önskeuppfyllelseteorin skulle ungdomarna må bra av att få sina intrinsikala (eller 
finala) önskningar uppfyllda, dvs. att de så småningom jobbar med drömyrket, bor på den 
plats de önskar och har den typ av familj de önskar. Teorin innebär inte att de skulle uppleva 
att de hade ett dåligt liv om de inte fick till exempel arbetet de önskade. Endast om de fick en 
aversion, det vill säga att något de absolut inte önskade gick i uppfyllelse, så är det negativt 
för individen, till exempel om ungdomarna blev arbetslösa. Vi ska också komma ihåg att den 
modifierade och enligt Brülde (2003) mest lämpade av önskeuppfyllelseteorierna (s. 79) tar i 
beräkning att önskningarna måste baseras på kännedom om det man önskar. Detta betyder till 
exempel att Hanna bara kommer att bli lycklig som läkare om hon är medveten om 
arbetsuppgifterna för en läkare. Om hon däremot har baserat sin önskan om att bli läkare på 
att läsa skönlitteratur eller genom att se TV-serier som utspelar sig i sjukhusmiljö så kommer 
eventuellt läkaryrket att göra henne besviken och därmed påverka hennes livskvalitet negativt. 
 

Hälsa 
Flera av ungdomarna beskriver hur de är stressade nu. De tror dock att det kommer att vara 
värt det i slutändan eftersom goda skolresultat leder till bra framtida studier och ett drömyrke 
så småningom. Brülde (2003) skriver om skillnaden mellan ett instrumentellt värde och ett 
finalt värde (s. 10). En utbildning leder inte till ”snabba kickar”. Den har ett instrumentellt 
värde som leder till ett finalt värde, ett bra jobb. Vi tolkar det som att ungdomarna lever för 
framtiden och med det finala värdet i tankarna för det mesta. De flesta av ungdomarna vi 
intervjuade sportar. Sport kan ses både som något av ett instrumentellt värde (det leder till 
bättre hälsa och snyggare kropp) och något som har ett finalt värde (det är kul). 
 
Enligt hedonismen är en persons livskvalitet helt beroende av hur hon mår. Om en behaglig 
upplevelse är baserad på falska föreställningar så har den fortfarande samma värde. Enligt 
Barnombudsmannens årsrapport (2005) har andelen unga som uppger att de känner sig 
mycket friska varit konstant sedan mitten av 1980-talet samtidigt som andelen med både 
psykiska och somatiska besvär faktiskt har ökat (s. 63ff). Samtliga av ungdomarna vi 
intervjuade uppgav på förfrågan att de var friska och mådde bra. Senare i våra intervjuer 
framkom det dock att flertalet ungdomar upplevde stress, någon hade allergier, någon hade 
ryggbesvär osv. Hur ska man tolka detta? Är det så att ungdomar inte uppfattar stress som ett 
hälsoproblem? Berodde det på hur vi formulerade frågan? Är det så att ungdomar har ett mer 
hedonistiskt synsätt, att det är upplevelsen just nu som avgör känslan av god hälsa? Ofta 
förknippar vi nog en hedonistisk livsstil med ungdomar, att man lever i nuet utan alltför stora 
tankar på konsekvenserna. Det tyckte vi i och för sig inte att de här ungdomarna gjorde, men 
kanske är det ändå så att ungdomar har ett mer hedonistiskt tankesätt? Vi märkte att våra 
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ungdomar inte heller fokuserade på händelser bakåt i tiden eller hur de mått tidigare vilket 
eventuellt visar att de lever mer i nuet än vad många vuxna gör. 
 
Samtliga ungdomar vi intervjuade tog mer eller mindre avstånd från alkohol, tobak och 
droger. Det var endast en som uppgav sig dricka alkohol regelbundet. En ren hedonist skulle 
inte se användande av alkohol som något negativt så länge personen i fråga upplevde att han 
eller hon mådde bra av det och hade en behaglig upplevelse. Det spelar ingen roll om 
upplevelsen bygger på falska föreställningar. Brülde (2003) ser dock hedonismen i sin rena 
form som en orimlig livskvalitetsteori eftersom den förnekar att saker som personen inte 
känner till kan ha en negativ påverkan (s. 31ff). Till exempel så bryr sig den renodlade 
hedonisten inte om alkoholforskningens resultat om negativa konsekvenser av 
alkoholkonsumtion. Ett regelbundet nyttjande av alkohol skulle troligtvis påverka flera av de 
objektiva värden som den objektivistiska pluralismen använder för att mäta livskvalitet 
(personlig utveckling, intima relationer till andra, meningsfull verksamhet, kunskap, 
verklighetskontakt och frihet) (a.a. s. 103). Vi tolkar det som att en renodlad hedonist och en 
renodlad objektivistisk pluralist skulle se på ungdomars bruk av alkohol med helt olika ögon. 
Vi tror dock att det är få av oss som är renodlade teoretiker åt det ena eller andra hållet. 
Eftersom de ungdomar vi intervjuade tog ett så tydligt avstånd från alkohol tolkar vi det som 
att ett regelbundet bruk skulle påverka deras upplevelse av livskvalitet negativ. 
 
Begreppet majoritetsmissförstånd har funnits sedan början av 1970-talet inom 
beteendevetenskapen. I Barnombudsmannens årsrapport (2005) beskrivs detta kort som ett 
fiktivt socialt tryck. Det innebär att flertalet ungdomar tror att andra dricker mer än de själva 
gör. Därför strävar man efter att leva upp till myten genom att prata om och överdriva sin 
egen alkoholkonsumtion, vilket leder till att förväntningarna trissas upp och den faktiska 
alkoholkonsumtionen ökar (s. 16). Även vi tycks ha drabbats av majoritetsmissförståndet då 
vi i vår litteraturstudie fokuserat ganska mycket på ungas alkohol- och drogvanor. Vi trodde 
helt enkelt att ungdomar skulle prata mer om alkohol och droger än vad de gjorde, samt att 
vissa skulle förknippa ”festande” med meningen med livet. När vi intervjuade ungdomarna 
visade det sig dock att vi hade fel. De flesta av ungdomarna tog ett mycket tydligt avstånd 
från alkohol och droger. Men, när vi frågade dem om de skulle kunna få tag på droger svarade 
de ändå att de utan problem skulle kunna det. Vi undrar hur detta går ihop. Är det så att de har 
mer erfarenhet av droger än de vill uppge, eller är det helt enkelt så att även de har påverkats 
av mediadebatten eller äldre generationers föreställningar om hur lätt ungdomar får tag på 
droger.  
 

Materiella tillgångar 
Enligt Erik Allart (Helve red., 2003, s. 207) måste ett välfärdsbegrepp omfatta flera olika 
dimensioner. Han identifierar tre dimensioner vilka omfattar en social nivå (att vara) en 
emotionell nivå (att älska) och en materiell nivå (att ha). Ungdomarna i vår studie pratade mer 
om de två första dimensionernas betydelse för ett bra liv och sa att den tredje, materiella 
dimensionen, är mer viktig som vuxen. Vi tror att det kan förekomma en lojalitet i 
kompisgängen vilket medför att ungdomar med mer pengar anpassar sina fritidsvanor efter 
sina fattigare vänners. Om det skulle vara så att gänget utövade en hobby som en av 
medlemmarna inte hade råd att ta del av, skulle det enligt Allarts välfärdsbegrepp innebära att 
den materiella dimensionen av välfärd påverkade den sociala och emotionella dimensionen 
negativt. Ingen av ungdomarna nämnde dock att detta var något problem. Helve skriver att 
konsumtionsmönstret och upplevelsen av att vara nöjd med sina tillgångar (materiella eller 
sociala) inte är given då olika grupper har olika referensramar för sin livsstil (a.a. s. 208f). En 
av ungdomarna, Julian, var inne på samma sak under intervjun då han sa att pengar inte har så 
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stor betydelse för upplevelsen av ett bra liv utan att man istället anpassar sig till villkoren där 
man bor. Vi misstänker dock att ungdomarna ibland upplever att de har större brist på pengar 
än vad de ville tala om för oss utav lojalitet till sina föräldrar. 
 
Flera ungdomar var inne på att märkeskläder betydde olika mycket beroende på vart man 
bodde eller vilken skola man gick i. Dock tror vi inte att det var så att de var avundsjuka på 
just märkeskläder eftersom det inte verkade vara något de själva identifierade sig med. Ett sätt 
att förklara detta på skulle kunna vara att använda sig av vad Lalander och Johansson (2002) 
beskriver som vi-grupper och de-grupper. Författarna beskriver gruppen man tillhör, eller vill 
tillhöra, för vi-grupp eller in-grupp. De grupper man skapar gränser mot kallar de för de-
grupper eller ut-grupper. Vidare säger de att varje grupp behöver ett ”de” för att bygga upp sin 
egen suveränitet (s. 31ff). Kläder är en tydlig symbol som ger andra en bild av vilka vi är. Att 
använda märkeskläder på en liten ort skulle säkert innebära att man stack ut ur mängden mer 
än vad man skulle göra i en större stad där det antagligen finns fler grupperingar och 
eventuellt en större acceptans för olika typer av subkulturer. Det finns även de som medvetet 
väljer att trotsa klassnormen och inte använda dyra märkeskläder. En av ungdomarna pratade 
mycket om att hon gjort just detta, kanske var det hennes sätt att skapa en identitet och 
komma in i vi-gruppens gemenskap på den nya skolan.  
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DISKUSSION 
 

Likheter 
Vi fann att ungdomarna vi intervjuade på mångt och mycket var ganska överens om vad som 
är viktigt i livet. Samtliga ungdomar på båda orter uppfattade familjen som det viktigaste i 
deras liv. I övrigt pratade ungdomarna om betydelsen av att ha nära vänner, god hälsa samt 
meningsfull fritidssysselsättning. Som vuxen trodde ungdomarna att det viktigaste för att livet 
skulle vara bra var att man hade familj och ett bra jobb, med vilket de menade ett jobb som 
både var roligt och som gav en bra inkomst. Ett dåligt liv associerade ungdomarna framförallt 
med att man har en familj som inte bryr sig och att det går dåligt i skolan, att man är mobbad 
eller tar droger. Ett dåligt liv som vuxen förknippade de med utanförskap i form av 
arbetslöshet, bostadslöshet, missbruksproblem samt brist på familj. Vi lyckades inte hitta 
några skillnader, varken regionala eller könsbundna, på hur ungdomarna värderade vad som 
menas med ett bra eller ett dåligt liv. Båda grupper av ungdomar hade föreställningar om hur 
ungdomar lever på andra typer av orter, i båda fallen uppfattade vi att det var ganska 
stereotypiska föreställningar som kanske inte alltid stämmer med verkligheten ─ till exempel 
att landsortsbor är naturälskande skidåkare som hatar ”nollåttor” och att stockholmsungdomar 
alltid har roliga fritidssysselsättningar, bär märkeskläder och springer i affärer.  
 

Ekonomiska aspekter 
På båda orterna pratade ungdomarna väldigt lite om pengar. Vi har tidigare nämnt att det kan 
bero på hur vi formulerade frågorna. En annan anledning kan vara att ungdomstiden ofta 
förknippas med brist på ekonomiska tillgångar och därför inte sågs som ett problem för de 
ungdomar vi intervjuade. Kanske var det så att pengar inte hade något objetivistiskt värde för 
ungdomarna som påverkade deras syn på den egna livskvaliteten på ett negativt sätt. En av 
ungdomarna sa ju också att det förmodligen var viktigare med pengar som vuxen. Som vi 
varit inne på tidigare är det kanske så att de objektivistiska värdena förändras över tid. Alltså 
skulle en faktiskt eller inbillad brist på materiella tillgångar kunna påverka en vuxen persons 
upplevelse av den egna livskvaliteten på ett negativt sätt. Kanhända är det så att vi som vuxna 
har gett materiella tillgångar ett objektivistiskt värde och därför tror att ungdomarna ser 
bristen på pengar som ett problem. Kanske kan det också vara så att det ligger i tiden att ta 
avstånd från de ekonomiska tillgångarnas inflytande över det egna livet. Att det anses som 
coolt att inte falla för grupptryck och mediepåverkan som på olika sätt vill få oss att 
konsumera mera - vi hoppas det! 
 

Skillnader 
Några faktiska skillnader fann vi dock mellan ungdomarna i förorten och småstaden. För det 
första uppgav samtliga ungdomar i stockholmsförorten att de kände sig stressade och oroade 
över betygen och det kommande gymnasievalet. När småstadsungdomarna fick samma fråga 
uppgav ingen av dessa att de kände sig stressade eller oroade över vare sig betyg eller 
gymnasieval.  För det andra så fann vi en skillnad i svaren på frågan ”hur skulle ditt liv kunna 
bli bättre?” Medan ungdomarna i stockholmsförorten kunde räkna upp flera faktorer som 
skulle kunna förbättra deras liv så kunde småstadsungdomarna inte komma på någonting utan 
sa att de var nöjda med sina liv precis som de var. För det tredje uppfattade vi att det skiljde 
sig något hur ungdomarna på de två orterna förhöll sig till sin bostadsort. Dessa skillnader kan 
bero på flera olika saker som vi tänkte diskutera nedan. 



 38

Den första skillnaden - stress 
Det råder knappast något tvivel om att det finns ett näst intill obegränsat utbud av skolor, 
affärer och fritidsaktiviteter i Stockholm. För ungdomarna som skall börja gymnasiet i 
Stockholm finns säkert hundra olika inriktningar att välja mellan. Vi uppfattade det som att 
just denna valfrihet och mängden av olika alternativ var det som stressade ungdomarna mest. 
De flesta av oss som stått i en liknande valsituation kan säkert erinra sig känslan av att vilja 
göra rätt val. I många olika sammanhang bli vi informerade om att ökad valfrihet skulle vara 
till gagn för den enskilde individen. I just detta fall tyckte vi oss dock finna att valfriheten 
skulle kunna vara den bidragande orsaken till att ungdomarna i förorten kände sig mer 
stressade och oroade än ungdomarna i småstaden. Kanske är för många val och den stress det 
medför den mest negativa aspekten av att leva i det postmoderna storstadssamhället, detta är i 
alla fall någonting som både återkommer i litteraturen och som ungdomarna själva nämnde 
fast med ett annat ordval. Samtidigt är det förstås något positivt att varje generation har fler 
valmöjligheter, det är ju också en form av frihet. 
 
Vi tror också att det kan anses som lite hippt att vara stressad och att både unga och äldre 
människor i vissa delar av samhället väljer att poängtera att de är stressade och har mycket att 
göra. Stress pekar nämligen på att man har ett innehållsrikt liv. Att man inte hinner träffa sina 
vänner tyder på att man har många sådana och att man är populär - vem vill inte vara det?  
 

Den andra skillnaden - språkets betydelse 
I vissa samhällen säger alltid folk att de är nöjda med sitt liv. I vissa samhällen klagar folk. 
Hur mycket har det egentligen att göra med hur bra man mår och hur mycket har det att göra 
med hur kulturen ser ut över hur mycket man får klaga? En annan anledning till att det 
varierar hur mycket man klagar kan också vara att det skiljer sig hur bra man är på att 
språkliggöra sin inre värld. Kanske är det så att storstadsungdomarna har mer vana av att ta 
för sig (för att ha en chans att överleva i konkurrensen) så att de därför känner sig mer 
bekväma med att säga ”så här vill jag ha det i framtiden” eller ”det här är inte bra utan skulle 
kunna bli bättre”. Kanske är det också lättare för stockholmsungdomar att bli intervjuade av 
andra stockholmare än vad det är för småstadsungdomar att öppna sig för en ”nollåtta”? Delar 
vi och stockholmsungdomarna något slags geografiskt habitus trots åldersskillnaderna?  
 

Den tredje skillnaden - identitet 
Identitet hänger ihop med såväl kön, klass, politisk tillhörighet, ålder, bostadsort och många 
andra faktorer. Vi tolkar det som att småstadsungdomarna satte mer fokus på bostadsort än 
vad förortsungdomarna gjorde. Silversjöungdomarna talade mycket om bostadsorten, om för- 
och nackdelar med att bo just där. Vi uppfattade att de kände att de hade en anknytning till 
just Silversjö, det var en del av deras identitet – de var silversjöbor. Fredsängsungdomarna 
däremot diskuterade aldrig den specifika förorten de bodde i och verkade inte identifiera sig 
med just Fredsängen. Kanske är det så att ungdomsidentiteten är starkare i storstäder och att 
ungdomarna i Fredsängen identifierar sig med ungdomar i allmänhet samt att ungdomstiden 
är något som får ett värde i sig själv, medan ungdomen på landsbygden identifierar sig mer 
med orten än med andra ungdomar på andra platser. 
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Projekt-generationen  
Efter att ha samtalat med dessa åtta ungdomar så började vi fundera över på vilka sätt 
samhället och ungdomen har förändrats sedan vi själva gick i nian för drygt 20 år sedan. 
Mycket är sig likt, på båda orter uppgav ungdomarna att det inte fanns någonting att göra, 
något vi själva kan känna igen från vår egen ungdomstid. Kan det vara så att ungdomar i alla 
tider tror att de förväntas klaga över att de har för lite att göra, att det liksom hör ungdomen 
till och är någon typ av majoritetsmissförstånd baserat på hur media ofta beskriver ungdomars 
situation. Vi vill inte på något sätt förringa deras upplevelser eller deras känslor utan vill 
naturligtvis poängtera att deras klagan ska tas på allvar. Men, faktum kvarstå att det verkar ju 
som om det ändå finns en hel del för ungdomarna att göra och de sade ju samtidigt att de hade 
svårt att få tiden att räcka till.  
 
Den största skillnaden vi kan utskilja mellan dessa ungdomars liv och vår egen ungdom är att 
de här ungdomarna lever i ett ”göra-samhälle” på ett helt annat sätt än vad vi gjorde. För flera 
av ungdomarna vi intervjuade tycktes livet framförallt ha ett instrumentellt värde där varje 
timme var inbokad för att försäkra sig om att man så småningom uppnår det goda livet, 
senare, när man är vuxen. En stor del av ungdomarna hade noggrant uttänkta framtidsplaner 
för vad de skulle syssla med och var de skulle bo de närmaste tjugo åren. De hade inte bara 
planerat vart de skulle flytta när de flyttade hemifrån utan även steget efter, var de skulle 
flytta när barnen kom. Livet var ett projekt med en detaljerad plan, där få saker lämnades åt 
slumpen. Det kändes inte som om ungdomarna vi intervjuade tog vara på livet här och nu, 
utan snarare att de var fullt upptagna av att planera sitt vuxna liv. Vi vet ju såklart inte om vi 
råkat få tag på några ovanligt ambitiösa individer, det kan vara så, eller om dessa individer var 
ganska representativa för sin generation. Det är ju ändå ett helt annat politiskt klimat nu från 
när vi växte upp då man klarade sig ganska bra med bara en gymnasieutbildning. Om det nu 
skulle vara så att vårt urval är representativt, ska vi då tolka det som att dagens ungdomar ser 
livet som ett projekt? Om vi utgår från att det är så, vad kan det bero på? Till att börja med 
beror det säkert på ökad arbetslöshet och ökad valmöjlighet. Vi undrar också om det inte kan 
vara så att medan vår generation gjorde revolt mot föräldrarna genom att trotsa 
samhällsordningen, så gör dagens generation revolt genom att låta bli.  
 
Om vi accepterar tanken på att dagens ungdomar tillhör någon typ av projekt-generation som 
är upptagna av att planera för morgondagen, hur ska vi då förhålla oss till det? Ska vi se detta 
som något positivt eller bör vi oroa oss? Kan en individ känna livskvalitet i stunden om den 
bara ser till vad som bör göras för att få det bättre sen?  De ungdomar vi intervjuade gav 
uttryck för att vara nöjda med sina liv just nu, så vi känner inte någon större oro för just dem. 
Dock kan det vara så att vi som socionomer skall sträva efter att ge ungdomar verktyg för att 
hitta utrymme för spontanitet och tid för vila, snarare än att försöka öka ungdomars 
ambitionsnivå. Vi kan nämligen inte låta bli att undra om det verkligen är så nyttigt att planera 
allt och att alltid ha så mycket att göra.  
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Förslag på fortsatt forskning 
Som regel presenteras statistik från våra största myndigheter efter kön, etnicitet och ålder, 
men sällan efter typ av bostadsort. Vi tycker dock att det är en viktig och intressant variabel. 
Visst är det på många sätt så att ungdomar är ganska lika även då de bor i olika typer av 
samhällen, för med hjälp av den moderna tekniken, framförallt Internet och kabel-TV så har 
världen krympt. Vi kan ta del av hur andra människor har det och kan kommunicera på en helt 
annan nivå än vad som tidigare var möjligt. Vi tror dock att det nya informationssamhället 
kan skapa en illusion av att vi är mer lika än vad vi i själva verket är. Detta är något som vi 
tycker ungdomsforskningen borde ta fasta på. Förslagsvis skulle ny forskning kunna fokusera 
på hur den moderna tekniken påverkar livskvaliteten för människor som bor på avlägsna 
platser. Det är kanske för dessa individer som den moderna teknikens intåg i vardagslivet har 
skapat den största förändringen. Men är den på gott eller ont?   
 
Ett annat intressant forskningsprojekt skulle kunna vara att se ifall det går att använda sig av 
nya metoder i kvalitativ ungdomsforskning. Är det möjligt att använda sig av den nya 
tekniken för att genomgöra kvalitativa intervjuer? Kanske är det så att dagens ungdomar har 
lättare att ge mer detaljerade svar på olika typer av frågor om det kan ske via Internet. Att 
chatta tycks för många unga vara ett enklare och naturligare sätt att kommunicera på än 
genom personliga samtal. Om det skulle vara möjligt att bedriva kvalitativ forskning via 
Internet så inbillar vi oss att forskaren som person inte skulle ha samma påverkan på resultatet 
som idag. Variabler så som ålder, kön, etnicitet och klass på forskare eller respondent kommer 
troligtvis inte påverka intervjun på samma sätt. Följdfrågan till detta resonemang blir – vart 
går gränsen för kvalitativ forskning?  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Allmänt: 

• Beskriv dig själv! (Underfrågor: familj/boende/skola/vänner/hälsa) 
 
Om andra: 

• Vad innebär det för dig att en ungdom har ett bra liv (när han eller hon är lika gammal 
som du är nu). 

 
• Hur uppfattar du att ett mindre bra liv eller ett dåligt liv kan se ut för en ungdom i din 

ålder? 
 

• Vad innebär det för dig att en person har ett bra liv när han eller hon är vuxen, säg 35 
år? 

 
• Hur uppfattar du att ett mindre bra eller dåligt liv ser ut när man är 35 år? 

 
Personligt: 

• Om vi tar dig nu, vad är bra med ditt liv? 
 
• Vad är dåligt? 

 
• Vad skulle kunna hända för att göra ditt liv bättre? 
 
• Vad skulle göra ditt liv sämre? 
 
• Vi vill veta lite mer om din fritid, vad gör du på fritiden?  Vad är det bästa med det du 

gör på fritiden? På vilket sätt är det viktigt för dig? Finns det några nackdelar också 
med det du gör på fritiden? På vilket sätt? 

 
• Vad är det absolut viktigaste för att ditt liv ska vara bra? Kan du räkna upp några saker 

som känns extra viktiga? Kan du rangordna dem? 
 
• Hur vill du ha det om 5 år, om 10 år, om 20 år? 

 
Regionala förhållanden: 

• Tror du att hur man trivs med livet påverkas av var man bor, för- och nackdelar med 
att bo på en liten/en stor ort? 

 
• Tror du att det finns skillnader i hur ungdomar i en storstad och i ett litet samhälle 

upplever att de har ett bra och meningsfullt liv? Tror du att det finns likheter? Tror du 
att man uppskattar olika saker? 

 
• Om du skulle bli tvungen att flytta till en liten stad, 50 mil från Stockholm (kort 

beskrivning av miljön i Silversjö) hur skulle det påverka ditt liv – för- och nackdelar? 
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Alternativ 2, Om du skulle bli tvungen att flytta till en förort till Stockholm (kort 
beskrivning av förorten Fredsängen och Stockholm) hur skulle det påverka ditt liv – 
för- och nackdelar?  

 
• Finns det något du tycker att de som bestämmer i samhället skulle kunna göra för att 

ungdomar ska få ett bättre liv? 
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Bilaga 2 – Definition av demografiska förhållanden 

 
Nedanstående text är en sammanfattning ur Helve, H. (red.) (2003) Ung i utkant – Aktuell 
forskning om glesbygdsungdomar i Norden. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.  

 
Det finns inte någon enhetlig definition av vad varken glesbygdsbegreppet eller 
storstadsbegreppet omfattar. Olika myndigheter och intresseorganisationer utgår från olika 
synsätt. Sveriges Nationalatlas delar in glesbygden i en urbaniserad glesbygd och en rural 
glesbygd. Den första innebär tätorter med 2000-10000 invånare samt en bilpendlingszon på 
mindre än 30 kilometer. Den rurala glesbygden är följaktligen alla befolkningskoncentrat som 
är mindre än 2000 invånare samt utanför en bilpendlingszon om 30 kilometer (Helve red., 
2003, s. 57). Statistiska centralbyrån utgår från en icke-definition av glesbygd då glesbygd är 
allt som inte är tätort. Som tätort definieras ett befolkningsnonglomerat som har mer än 200 
invånare och mindre än 200 meter mellan husen. Med denna definition bor cirka 16 procent 
av landets befolkning i gles- eller landsbygd (a.a. s. 57). Svenska Kommunförbundets kriterier 
för en glesbygdskommun är att den har mindre än 20 000 invånare och mindre än 5 invånare 
per kvadratkilometer. Enligt deras definition bor 7 procent av befolkningen i gles- eller 
landsbygdskommuner (för att kommunen skall klassificeras som landsbygd och inte som 
glesbyggd skall mer än 30 procent av invånarna vara bosatta utanför tätorterna samt en hög 
andel vara sysselsatta inom jord- och skogsbruk). Regeringens avgränsning bygger på 
förordningen om landsbygdsstöd: Med glesbygd avses stora sammanhängande områden med 
gles bebyggelse och långa avstånd till större orter, sysselsättning och service. Med landsbygd 
avses liknande förhållanden som i glesbygd men med kortare avstånd till större orter och 
service 29 procent av Sveriges befolkning bor enligt denna avgränsning i en gles- eller 
landsbygd (a.a. s. 58). Glesbygdsverket definierar glesbygd som ett område som har mer än 
45 minuters bilresa till närmaste tätort (större än 3000 invånare). En tätortsnära glesbygd finns 
inom 5 till 45 minuters bilresa till en tätort större än 3000 invånare. Svensk regionalpolitik 
avgränsar glesbygd i enlighet med glesbygdsverkets definition men lägger till vissa 
stödområden. Enligt dem bor nästan 25 procent av befolkningen i någon typ av gles- eller 
landsbygd (a.a. s. 59). Beroende på hur man räknar bor alltså mellan 7 och 29 procent av 
befolkningen i gles- eller landsbygd.  
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Bilaga 3 – Brev till lärare 
2005-10-31 

 
Hej. Vi heter Susanne Steffensen och Anna Karin Clayton och vi går sista terminen på 
socionomlinjen på Stockholms Universitet. Tillsammans ska vi nu skriva en C-uppsatts och 
det är därför vi vänder oss till er. Vi vill undersöka hur ungdomar ser på livskvalitet, och 
tänkte göra detta genom att intervjua några ungdomar i årskurs nio. Vi vill intervjua både 
pojkar och flickor. Vi är intresserade av att prata både med ungdomar som bor i storstaden 
och i en mindre stad, och hade därför tänkt genomföra intervjuer både i Stockholm och i 
Silversjö. Ungdomarna intervjuas en i taget, varje intervju tar cirka 40-60 minuter och alla 
deltagare får självklart vara anonyma. Vi vill veta vilken syn ungdomar har på livskvalitet - 
vad är bra i deras liv, vad skulle kunna bli bättre, vad är viktigt för att ha ett bra liv när man är 
i deras ålder, vad är viktigt för att ha ett bra liv senare om några år när man är vuxen. 
 
Vi kommer att kontakta er per telefon vecka 45 för att höra om ni vill delta i studien. Av dem 
som är intresserade av att delta kommer vi att välja ut två pojkar och två flickor. Vi kommer 
att genomföra intervjuerna vecka 46 eller vecka 47 på en tid som passar er.  
 
Vår handledare för uppsatsen är Thomas Öhlund på telefon 08-XX XX XX  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Susanne Steffensen, 
070-XXX XX XX, susanne.steffensen@hotmail.com  
 
Anna Karin Clayton 
073-XXX XX XX, mimmiclayton@yahoo.se 
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Bilaga 4 – Samtyckesbrev till elever 

 
Vi heter Susanne Steffensen och Anna Karin Clayton. Vi går sjunde terminen på 
socionomlinjen på Stockholms universitet. Vi ska nu skriva en C-uppsatts vilket är vår sista 
skoluppgift innan vi blir färdiga socionomer. Den ska handla om hur ungdomar ser på 
livskvalitet, det vill säga vad de tycker att ett bra liv innebär och vilka ingredienser som 
behövs för att livet ska vara värt att leva. Vi intervjuar både pojkar och flickor i årskurs 9. 
Dessa bor både i en stor stad och på en mindre ort i Sverige. 
 
Deltagandet är helt frivilligt. Om det är någon fråga du inte vill besvara så säger du till så går 
vi vidare till nästa fråga. Du kan när du vill avbryta intervjun. Intervjun kommer att ta ungefär 
40-60 minuter och vi kommer att använda en bandspelare så vi kan koncentrera oss på allt du 
säger utan att behöva skriva anteckningar. Bandet kommer att förstöras då vi är klara med 
arbetet. Ingenting av det du säger kommer att föras vidare till någon i skolan, till din familj 
eller till någon annan som kan identifiera dig. Det är viktigt att du ska känna att du kan prata 
om vad som helst utan att någon annan får reda på vad du sagt så vi gör allt vi kan för att du 
ska få vara anonym, t.ex. kommer vi att byta namn på dig och din bostadsort i rapporten vi 
skriver. 
 
Tack för din medverkan, 
 
 
Susanne Steffensen, 
070-XXX XX XX, susanne.steffensen@hotmail.com  
 
Anna Karin Clayton 
073-XXX XX XX, mimmiclayton@yahoo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


