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Abstrakt 
 

Föreliggande uppsats syftade till att undersöka hur elever som gick sista året på gymnasiet 

upplevde det kommande vuxenlivet, med aspekter som ansvar, framtid, identitet och krav. En 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes i studien och verktyget var en 

intervjuguide. Nio tjejer och fyra killar från två olika gymnasieskolor intervjuades. Alla 

deltagare gick sista året på gymnasiet och var 18 år gamla. Det insamlade materialet 

analyserades utefter Burnards (1991) innehållsanalys i 14 steg. Resultatet visade att unga vuxna 

ställs inför många val i framtiden som både upplevdes som skrämmande, men också spännande. 

Att skaffa ett jobb och resa till flera platser i världen prioriterades innan en eventuell utbildning 

skulle påbörjas. En oro fanns över att misslyckas med flera aspekter av livet eller att göra fel val 

i framtiden som kunde bidra till ett olyckligt liv. Slutsatsen som drogs från den föreliggande 

uppsatsen var att unga vuxna hade stora möjligheter och många val i framtiden, men att ålder, 

erfarenhet och ekonomi kunde begränsa möjligheterna och att valen kunde upplevas betungande 

och skrämmande. 

 

Nyckelord: unga vuxna, framtid, identitet, ansvar, krav 
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Introduktion  
 

Övergången från ungdom till vuxen är en mycket utmanande tid för en individ, vilket är på 

grund av de sociala och kognitiva förändringar som äger rum hos personen i fråga under denna 

period. Därför anser författarna till den föreliggande uppsatsen att det är av värde att undersöka 

närmre hur ungdomar upplever övergången till vuxenlivet, för att få större förståelse och 

kunskap kring ungdomars välmående och eventuell psykisk ohälsa under denna tid.  Under 

ungdomsåren börjar olika existentiella frågor att ta plats, vilket förändrar individens syn på 

identitet, omgivning, krav och framtid. Existentiella frågor handlar om de frågor som berör 

människans existens och tillvaro på jorden (Nationalencyklopedin, 2015). Syftet med den 

föreliggande uppsatsen är att undersöka närmre hur elever som går sista året på gymnasiet 

upplever tiden de befinner sig i nu som präglas av existentiella frågor och framtidsdrömmar, och 

också vilka känslor som finns över att ta klivet in i vuxenlivet. 

 

Enligt Eriksons (2012) utvecklingsteori med 8 olika utvecklingsfaser innehåller varje fas 

en positiv och negativ pol där målet är att den positiva polen blir dominant och bidrar till 

individens mognad och utveckling. I fas 5 som behandlar åldern 13-20 år ligger fokus på 

identitet, som syftar dels till individens egen jag-identitet men också till att tillhöra en större 

enhet såsom yrke, kön, ras, grupp eller religion (Tamm, 2012). En individ uppnår en stabil 

identitet när relationer och andra omständigheter omkring individen förändras, men där den inre 

känslan av att vara densamma är kvar hos individen. Det innebär att oavsett vilka sammanhang 

och roller individen befinner sig i, så finns det fortfarande en känsla av att identiteten är 

densamma som förut (Frisén & Hwang, 2006).  

Tiden mellan den obligatoriska skolans avslutning fram till anställning i specialiserat yrke 

eller bildandet av familj, är en tid då individen pendlar mellan att vara barn och vuxen och 

experimenterar med olika roller och sig själv. Det är inte ovanligt att mer extrema negativa roller 

tas an, som vuxna i omgivningen och föräldrar tar avstånd ifrån. Det kan ta tid att bemästra 

identitetsförvirringen och sträva efter ett inre sammanhang utan att hamna i roller, men 

experimenterandet leder förhoppningsvis fram till en egen jag-identitet (Tamm, 2012). Som det 

nämnts ovan är existentiella frågor centrala i tidiga vuxenåren och det är då individen försöker 

komma fram till sin egen livsåskådning, bland annat genom att ompröva de värderingar 

individen växt upp med och ta ställning till dem. Individen letar bortom sina föräldrar för att 

hitta nya auktoriteter som kan bli förebilder att efterlikna, exempelvis lärare eller ledare inom 

idrott eller politik. Målet är att hitta en meningsfullhet i det liv individen lever (Frisén & Hwang, 

2006) 
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Under tonåren börjar ungdomar att tänka på framtiden, vilket innefattar utbildning, yrke 

och familj. Tankarna kring detta kan skapa en oro över riskerna som finns i framtiden, som 

exempelvis att misslyckas med sin utbildning, bli arbetslös eller få relationsproblem (Seiffge-

Krenke et al., 2010). Enligt Seiffge-Krenke et al., (2010) har den senaste tidens 

samhällsförändringar bidragit till att ungdomar haft svårare att uppnå högre nivåer av utbildning 

som en direkt följd av globaliseringen, vilket bidrar till att ungdomar dras till det som är 

spännande såsom resor och äventyr. Detta i sin tur bidrar till att ungdomarna inte kan få en trygg 

anställning, då erfarenheter av tidigare arbete saknas eller att personen i fråga inte har någon 

högre utbildning. Dessutom har det på senare år blivit mer vanligt att unga vuxna väljer att ta ett 

sabbatsår efter studenten för att resa iväg en längre tid för att söka efter nya upplevelser. 

Eftersom efterfrågan ökat så finns det mer böcker och hemsidor kring resor än någonsin för att 

hjälpa fler unga vuxna att resa som volontärer eller för att uppleva världen, innan steget tas till 

vidare utbildning eller bildandet av familj. Det finns flera anledningar bakom detta, där en 

anledning är att få lära sig nya saker genom att vara på plats i det landet individen vill lära sig 

mer om och en annan anledning är möjligheten att tjäna pengar utomlands genom att arbeta i ett 

annat land samtidigt som individen får upptäcka den nya miljön (Stehlik, 2010).  Ytterligare en 

anledning bakom att ta ett sabbatsår och resa är att få en möjlighet att lära sig mer om sig själv 

och arbeta med sin identitet. Att kunna separera från det gamla och utveckla nya sidor hos sig 

själv som bidrar till bättre självförtroende, mognad och självständighet (King, 2011).  

Hagström, Gustafsson, Goldstein-Kyaga, Jonsson & Ahlgren (1999) menar att ungdomar i 

dagens samhälle vägleds mindre inför arbetslivet och detta i sin tur kan skapa förvirring för 

dessa individer. De unga vuxna tvingas att själva utforska ibland nya okända platser. Detta kan 

begränsa dem att våga utforska fram till att de finner yrket som är bäst lämpade för dem. Trots 

att makrosociala händelser, som exempelvis politiska beslut i ett land, kan påverka ungdomar 

negativt och skapa stress och oro hos dem, är de flesta ungdomar nöjda med sina liv. Det innebär 

att händelser som sker i omvärlden och omgivningen påverkar individen i dess val i sin egen 

vardag. Dock har de unga en positiv syn kring familj, karriär och skolgång, samtidigt som de 

skapar mål som de vill uppnå (Seiffge-Krenke et. al., 2010).  

Med avseende på ungdomars syn på framtiden behöver de unga vara målinriktade och 

motiveras att sträva efter sina mål, vilket visar att ungdomars mål inför framtiden är direkt 

sammankopplade till deras beteenden, hälsa och välmående (Sun & Shek, 2012). Trots att 

många unga vill uppleva världen finns det ungdomar som blir föräldrar i tidig ålder, vilket är ett 

ytterligare stressmoment. Både unga och äldre individer påverkas av övergången till att bli 
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förälder, dock kan detta bidra till mer stress för unga flickor som ännu försöker bearbeta sin egen 

identitet. Unga mammor är sällan i ett stadigt förhållande eller gifta, vilket bidrar till att de 

tvingas att skapa balans mellan moderskapet, utbildning, jobb och ta ansvar för att själv 

utvecklas till en frisk vuxen (Coley & Chase-Lansdale, 1998). 

 

Under de senaste åren har processen från att gå från ungdom till vuxen blivit mer 

komplicerad och förlängd. Viktiga milstolpar som egen bostad, giftermål, barn, avslutad 

utbildning och att komma in i arbetslivet har blivit mer varierad och utdragen än tidigare (Xiao, 

2014). Jobbsituationen har ändrats för ungdomar då det för det första kan vara svårt att få ett bra 

jobb när de konkurrerar med de som har en utbildning, och för det andra är det vanligt att 

ungdomar idag inte har mycket arbetslivserfarenhet och där vissa inte haft ett enda jobb fram till 

studenten (Côté, 2006). Jobb som inte kräver utbildning har löner som sjunker, vilket har 

bidragit till att ungdomar idag har högre utbildningsmål som tar längre tid att nå, vilket i sin tur 

gör att det också tar längre tid att uppnå ekonomisk självständighet. Idag är det vanligt att 

ungdomar spenderar en längre period vid universitet eller högskola och tar diverse mindre jobb, 

och föräldrar hjälper till både ekonomiskt och praktiskt flera år efter sitt barns 18 årsdag 

(Johnson, 2013).  

Att klara sig själv ekonomiskt är något som ungdomar idag anser vara något av det 

viktigaste kriteriet för att gå in i vuxenlivet, men eftersom processen att ta sig in i vuxenlivet 

blivit mer utdragen så förlitar sig idag ungdomar mer på sin familj för ekonomiskt bistånd under 

en längre tid. Steget till utbildning är större och mer krävande från samhällets sida än tidigare 

(Xiao, 2014). Däremot är studievägledningen sämre idag och unga vuxna kan hamna på jobb 

med dåliga villkor eller utbilda sig till något som inte ger jobb i framtiden. Samhället idag är inte 

lika beroende av att ungdomar ska växa upp fort, eftersom ekonomin är mer stabil, vilket ger 

mer utrymme till utveckla den egna identiteten innan klivet in i vuxenlivet tas. På ytan kan detta 

ses som mycket positivt då det ger ungdomar en större valbarhet och frihet, men eftersom 

vägledande strukturer och normer försvunnit mer och mer från samhället, så kan det bli 

allvarliga utmaningar för vissa ungdomar. Realistiska och välgrundade val kan bli mycket 

betungande för många, vilket kan bli särskilt kritiskt för de som inte har personliga resurser för 

att kunna kartlägga sina egna livsbanor. Med det menas särskilt ungdomar som kommer från 

jobbiga hemförhållanden eller som upplever psykiska problem, och inte upplever det sociala 

stöd som andra ungdomar kan ha med sig hemifrån. Valen och friheten kan då snarare minska 

livskvalitén och i viss mån även deras chanser i livet (Côté, 2006). 
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Hagström (1999) menar att övergången från utbildning till arbetslivet är en av de 

viktigaste perioderna i ungdomens liv, då detta innebär ett stort kliv in i vuxenvärlden. Det är 

under denna period som ungdomar väljer vägen som de vill gå i livet och detta skapar kravet om 

att vara en ansvarstagande individ. Den unga individen som tidigare har tillhört en grupp som 

bestod endast av ungdomar kommer senare att ingå i en grupp med vuxna individer, vilket 

innebär att förväntningarna förändras på personen i fråga. De krav som ställs i nuläget på den 

unga kan vara att välja ett yrke och kunna tillägna sig rätt kunskaper för att senare kunna jobba 

inom det området. Det tredje steget är att kunna anpassa sig till de normer och regler som yrkets 

atmosfär och struktur kräver (Hagström et al., 1999). Det är mycket viktigt att individen inte 

försummar sina egna behov i samband med att omgivningens krav tas hänsyn till. 

Personbegreppet innebär individens syn på sig själv i förhållande till sin omgivning påstår 

Ahmadi (1998).   

Kraven från omgivningen och de självuppsatta kraven skapar stress. Forskning har påvisat 

att det i den västerländska kulturen och i dagens industrialiserade samhälle sker mycket på 

makronivå som innefattar händelser i omgivningen och omvärlden. Dock påverkar detta 

människor i allmänhet och ungdomar mer specifikt. Under tonåren börjar ungdomar att fundera 

kring framtiden, vilket i sin tur skapar ett stressmoment. De faktorer som bidrar till stress hos 

ungdomar är utbildning, yrke och familjerelationer. I de samhällen där arbetslösheten är högre 

riskerar ungdomar att uppleva mer stress över framtiden (Seiffge-Krenke et. al., 2010).  

 

När en individ går från ungdom till vuxen sker det viktigaste inom identitetsutvecklingen. 

Dock tar den övergången längre tid idag jämfört med förr i tiden, där det för flera individer kan 

dröja till 30 årsåldern innan övergången sker (Côté, 2006). Erik Erikson (1956) kallade detta 

stadie för moratorium, vilket syftar till den period där många unga vuxna befinner sig under en 

längre tid i sökandet efter sin identitet. Enligt Côté (2006) kan unga vuxna experimentera med 

olika roller under moratorium utan att ta fullt ansvar eller ta sig an permanenta åtaganden. 

Dessutom är det vanligt att föräldrar låter sina barn medvetet slippa undan vissa ansvarsuppgifter 

som det innebär att vara vuxen, för att de istället ska få tid till att utforska sin identitet i lugn och 

ro, där många ungdomar väljer att resa, göra värnplikten eller plugga (Côté, 2006).  

En sund identitetsutveckling kan ske när individen finner en trygghet och en stabil grund i 

vem individen tror att den är och vad han eller hon är intresserad av. Den färdiga identiteten 

bildas utefter en individs utforskande och engagemang. Med utforskning menas en individs 

experimenterande med alternativa riktningar och trosuppfattningar, och engagemang handlar om 

besluten som individen tar i sitt liv och vilket engagemang individen lägger i det beslutet. Unga 
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vuxna bearbetar sin identitet på olika sätt, där vissa inte bryr sig om att ta reda på vilka de är 

utan väljer de riktningar som individen snubblar över på vägen, andra kopierar vad föräldrar 

eller vänner tycker och tänker och lägger ingen energi på att ta reda på egna åsikter. Vissa 

utforskar sin identitet på alla möjliga sätt, men kan ha svårighet att fastställa identiteten bland 

alla alternativ, medan andra lyckats fastställa en trygg och stabil identitet i sitt utforskande (Ickes 

2012). Därför kan både föräldrar och vänner vara viktiga personer i de unga vuxnas liv, även om 

många unga vuxna tenderar att göra en övergång från föräldrar till vänner eftersom det sociala 

nätverket blir viktigt i identitetsskapandet. Eftersom identitetsutvecklingen pågår under en längre 

tid än tidigare generationer, så spelar vännerna en viktig roll i att lägga pusselbitarna i identiteten 

på plats. Föräldrar, men framför allt vänner kan påverka val som en individ står inför, till 

exempel vart individen ska utbilda sig, vem som kan bli en bra partner eller sexuella beteenden. 

Därför blir vänskapen viktig i moratorium då det utöver utforskande också finns ett engagemang 

som är viktigt för identitetsutvecklingen för unga vuxna (Jones, 2014).  

Omgivningen är en mycket viktig pelare i en individs liv som kan avspegla personens 

handlingar, vilka kan skapa positiva och/eller negativa självbilder och generellt sett sker det en 

förbättring i unga vuxnas allmänna välbefinnande tiden efter de sena tonåren. Självkänslan 

förbättras och depressiva symtom minskar. Relationen till föräldrar utvecklas och blir mer varm 

och känslomässigt nära, och förbättras från de sena tonåren upp till 23-24 års ålder. Unga vuxnas 

välbefinnande påverkas negativt om de upplever stress och oro kring ekonomi, vilket gör att 

föräldrar som bidrar med ekonomiskt stöd skapar en trygg grund och minskad stress för unga 

vuxna. Att få lite pengar från sina föräldrar bidrar till den trygga känslan att veta att föräldrarna 

alltid finns där och till bättre välbefinnande. Det är större chans att barnet hör av sig kring 

viktiga beslut och frågor och utvecklar en positiv relation till föräldrarna, vilket fortsätter även 

efter att de flyttat hemifrån (Johnson, 2013).  

 

Frågeställning 

 

Hur upplever sistaårselever den kommande framtiden och klivet in i vuxen världen? 

 

Metod 

 

Deltagare 
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Författarna till den föreliggande uppsatsen använde sig av ett riktat tillgänglighetsurval för 

att hitta deltagare till studien, eftersom deltagarna skulle vara lätta att få tag på och att de skulle 

vara väl lämpade för studien så att de hade möjlighet att svara på intervjufrågorna som ställdes 

(Burnard, 2004). Därför tillfrågades 13 deltagare som alla gick sista året på gymnasiet och var 18 

år gamla, vilket också var de två kraven för studien. Deltagarna bestod av nio tjejer och fyra 

killar och de kom från samhällsorienterad linje med inriktning beteendevetenskap, 

samhällsorienterad linje med inriktning internationell, estetiska musikprogrammet, 

naturvetenskapsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Författarna valde att dela upp 

intervjuerna mellan sig så intervjuerna genomfördes på två olika gymnasieskolor. 

Gymnasieskolorna kontaktades via ett mail där syftet med studien beskrevs och där författarna 

beskrev antal deltagare som önskades till studien. Ett informationsblad bifogades kring studien 

(se bilaga II) som lärarna hade möjlighet att läsa upp för klassen, så eleverna själva kunde ta 

ställning om de ville delta eller inte. Efter det bestämdes tid och plats på skolan där intervjuerna 

kunde genomföras, och lärarna hade i förväg gjort upp schema för när eleverna kunde komma på 

intervjun. Alla intervjuer genomfördes i sin helhet och ingen informant valde att avbryta eller 

ångrade sin medverkan i efterhand, och därför var det inte några bortfall i vår studie. 

 
Instrument 
 

Instrumentet som användes i den föreliggande uppsatsen var en deduktiv semistrukturerad 

intervju, där en intervjuguide legat som grund för frågorna. Tidigare forsknings studier har 

använts i syfte att bidra med begrepp som kunde användas i den föreliggande uppsatsen.  Valet 

av de semistrukturerade intervjuerna hade sin grund i att kunna erhålla djupa och välformulerade 

svar där informanten fått möjlighet att känna trygghet samt kunna uttrycka sin mening. 

Intervjuguiden bestod av 17 frågor uppdelade i fyra olika teman, där det första temat var framtid. 

Kring framtid skapades frågor kring studenten, kommande planer för de närmaste fem åren och 

eventuella orosmoment, där en fråga som bildades var “Kan du berätta något som oroar dig 

med framtiden och i så fall vad?”. Det andra temat handlade om identitet, där en fråga som 

ställdes var “ Hur ser du på personen du är idag jämfört med för 3 år sedan?” och även frågor 

kring upplevelsen av att vara både ung och vuxen skapades. Det tredje temat som valdes var 

krav som syftade både till upplevda krav och förväntningar från omgivningen och också egna 

krav. En fråga som bildades utefter det temat var “Kan du ge exempel på situationer när du 

sätter höga krav på dig själv?”. Det sista temat hade frågor kring omgivningens roll i 

ungdomarnas liv, där en fråga som ställdes var “Hur viktigt tycker du det är vad dina vänner har 
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för åsikter om det du gör?”. Även frågor kring familjens roll skapades och om det fanns andra 

personer som ungdomarna inspirerades av.   

I syfte att kunna återgå till informanternas svar användes mobiltelefoner för att spela in 

intervjuerna, där samtliga informanter informerades om de etiska aspekterna som täcker arbetet i 

helhet och kring det inspelade materialet. För att kunna använda intervjuguiden genomfördes två 

pilotstudier, där syftet var att kunna prova frågorna samt rätta till eventuella missförstånd. 

Pilotstudierna genomfördes med två 18 åringar som studerade sitt sista år på gymnasiet. Dessa 

två intervjuer bidrog till att frågorna utökades från 15 frågor till 17 frågor, samtidigt som 

informanterna ansåg att frågorna kring framtid behövde förtydligas. Dessa åsikter togs tillvara på 

av författarna till den föreliggande uppsatsen, vilket medförde tydlighet vid de egentliga 

intervjuer som använts i detta arbete.  I syfte att bearbeta det insamlade datamaterialet, användes 

Burnards (1991) innehållsanalys i 14 steg.  

 
Procedur 
 

Inledningsvis valdes passande begrepp till studien för att utefter det skapa frågor. 

Begreppen ungdomar, krav, framtid och stress utgjorde grunden för den föreliggande uppsatsen. 

När de ovannämnda begreppen identifierats utifrån teorier samt tidigare studier frambringades 

andra begrepp som bidrog till att fler områden inom unga vuxnas livssituation fångas in. 

Identitet, livsåskådning, krav, stress, vänner/familj, ekonomi och framtid blev de begrepp som 

användes genom hela arbetet.  Därefter skapades en intervjuguide med 15 frågor kring de fyra 

begrepp som vi ansåg var de mest centrala för studien, vilket var framtid, identitet, krav och 

omgivningens roll. Två ungdomar som båda var 18 år gamla kontaktades för deltagande i 

pilotstudier. Ungdomarna ansåg att ett par frågor kring framtid var för breda och behövdes 

tydliggöras, vilket ledde till att intervjuguiden omarbetades. Dessutom utökades frågorna från 15 

frågor till 17 frågor då det fanns utrymme för fler frågor utan att intervjun skulle bli för lång. 

Därefter kontaktades två gymnasieskolor i syfte att finna intresserade elever.  I den ena skolan 

valde sex gymnasieelever att delta medan sju elever valde att delta i den andra skolan.  Under 

intervjutillfället informerades informanten om de etiska aspekterna kring arbetet, vilket innebär 

anonymitet genom hela uppsatsen samt att det inspelade materialet skulle förstöras efter 

opponeringsseminariet.  Dessutom meddelades informanterna om att deras medverkan under 

hela arbetet innebar full frivillighet, alltså kunde varje individ välja att avbryta före, under och 

efter intervjuerna. Därefter påbörjades intervjuerna som varade i 19-30 minuter.  

Efter intervjuerna bearbetades det inspelade datamaterialet med hjälp av Burnards (1991) 

14 steg för innehållsanalys. Steg 1 innebär att noteringar görs under intervjuerna i syfte att det 
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ska vara lättare vid transkribering. Författarna till det föreliggande arbetet har använt 

mobiltelefoner i syfte att spela in informanternas svar, dock skrevs svaren ner vid två tillfällen 

då två informanter valde att inte bli inspelade. I steg 2 och steg 3 lästes svaren och olika 

huvudkategorier skapades utifrån likheter i svaren. Steg 4 och steg 5 innebär att nya kategorier 

skapas av huvudkategorierna samtidigt som de jämförs med informanternas svar. Steg 6 i 

Burnards (1991) innehållsanalys innefattar att två personer bjuds in att ta del av frågorna samt 

svaren i syfte att kategorisera datamaterialet, dock har detta steg gjorts annorlunda av författarna 

till den föreliggande uppsatsen. De två informanter som deltog i pilotstudien bjöds in att ta del 

av de redan skapade kategorierna samt jämföra sina svar emot dessa, vilket går hand i hand med 

steg 11 som innebär att informanter bjuds in att ta del av kategorier samt jämföra de med sina 

svar.  Under steg 7 och steg 8 kontrollerades huvudkategorierna och underkategoriernas rubriker 

samtidigt som informanternas svar ställdes mot alla teman. Sedan kontrollerades varje sektion av 

det kodade materialet under steg 9, vilket innebar att allt som sagts under intervjuerna varit inom 

olika kontext och därför behövs dessa kontexter i det transkriberade materialet.  De delar som 

togs bort under steg 9 återupptogs under steg 10 i syfte att se likheter i andra kategorier. De 

exakta svaren sparades i syfte att de skulle finnas tillgängliga vid eventuella konstigheter i det 

transkriberade materialet, vilket var steg 12 i Burnards (1991) 14 steg. Därefter påbörjades 

skrivandet av uppsatsen.  

 
Etik 
 

Intervju som kvalitativ metod innebär att människor öppnar upp sina privatliv som sedan 

publiceras i vårt arbete, vilket medför en del etiska problem. Vår frågeställning är ganska 

oskyldig i sin karaktär då den syftar till unga vuxnas egna upplevelser och tankar kring 

kommande vuxenlivet, och där inga svar är felaktiga. Dock uppmanas informanterna att öppna 

upp sig själva, vilket självklart medför en del etiska aspekter.  I vår studie var vi därför noga med 

att skicka ut skriftlig information till de berörda informanternas mentorer, så att de fick veta 

studiens syfte ett par dagar innan vi kom dit. Vårt krav för studien var att informanterna skulle 

vara 18 år gamla. På informationsbladet stod det att informanterna skulle komma att vara 

anonyma, att de inte behövde svara på någon fråga om den upplevdes känslig och att de när som 

helst under intervjun hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Vi gav även ut kontaktuppgifter 

till oss så att informanterna kunde höra av sig i efterhand om det var något som de ville ändra på 

eller om de inte längre ville delta i studien. Innan intervjuerna påbörjades gick vi igenom 

informationen en gång till muntligt, för att försäkra oss om att informanterna förstod studiens 

syfte och deras rättigheter att avbryta. De fick också möjlighet att ställa eventuella frågor både 
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innan och efter intervjun. Vi informerade om att intervjun skulle spelas in, och att inspelningen 

skulle komma att raderades när arbetet var klart. Om det var någon informant som inte ville bli 

inspelad, hade de möjlighet att säga till inför intervjun, vilket också två informanter gjorde. 

Dessa intervjuer skrevs istället ner på plats vid intervjutillfället. Slutligen tillfrågades 

informanterna om de ville lämna sin mailadress till oss, ifall vi behövde kontakta dem om vi 

undrade något eller behövde förtydligande kring intervjun. Alla informanter lämnade 

kontaktuppgifter, men vi behövde aldrig kontakta dem, och vi blev inte heller kontaktade av 

dem. Kvalitativ intervjumetod medför etiska problem som är svåra att komma ifrån, vilket gjorde 

det ännu viktigare för oss att försäkra deltagarna om deras anonymitet och vår tystnadsplikt i 

studien (Vetenskapsrådet, 2011)  

 

Dataanalys 

 

Författarna analyserade resultatet med hjälp av Burnards (1991) kvalitativa innehållsanalys 

i 14 steg, där transkriberingarna lästes igenom av författarna flera gånger och noteringar gjordes. 

När datamaterialet var noga genomläst så testades de tidigare kategorierna som var krav, 

framtid, stress och identitet på innehållet. Datamaterialet innehöll nya teman, vilket gjorde att 

kategorierna justerades till fem nya kategorier som var ansvar, framtid, ung vuxen, identitet och 

krav (Burnard, 1991). Nedan visas exempel på hur kategorierna och underkategorierna skapades.  

 
Tabell 1. Analysprocessens resultat i olika kategorier och underkategorier om unga vuxnas tankar och upplevelser 

kring det kommande vuxenlivet. 
 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 Huvudtema Kategori Underkategori 
 ____________________________________________________________________________________________________________ 

     
 Ansvar Ekonomi Arbeta 
   Spara pengar 
   Eget bankkonto 
     Hyra  
   
  Beslut Jobba eller studera 
   Vardagliga beslut 
     
  
     
 Framtid Val Många val 
   Resa 
   Jobb 
   Studera 
   
  Blandade känslor Spännande 
   Kul 
   Positiv 
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  Oro  
  Beslutsångest 

  
   
  
 Ung vuxen Frihet Körkort 
   Egna beslut 
   Fri från skolan 
   Vara ung 
 
  Begränsning Bo hemma  
   Brist på pengar 
   Ingen jobberfarenhet 
    
 
 Identitet Ung/Vuxen Festa 
   Handla mat 
   Köra bil 
   Slippa ansvar 
 
  Egen identitet Utveckling 
   Självförtroende 
   Förebilder 
   Trygghet 
 
 Krav Omgivning Skola 
   Sociala medier 
   Utseende 
 
  Egna krav Höga betyg 
   Vinnarskalle 
   Körkort  
 _____________________________________________________________________________________ 
 

Resultat 
 

Syftet med den föreliggande uppsatsen var att undersöka närmre hur elever som gick sista 

året på gymnasiet upplevde tiden de befann sig i som präglades av existentiella frågor och 

framtidsdrömmar, och också vilka känslor som fanns över att ta klivet in i vuxenlivet. 

 

Ansvar 
 

Ett tema som vi fann genomgående i intervjuerna som genomfördes var ansvar i olika 

former. Informanterna återkom flera gånger till hur viktigt det egna ansvaret var efter studenten. 

Detta med avseende på att informanterna skulle bli myndiga samt att det förväntas av vuxna 

individer att ta ansvar för sina handlingar. 

 
“Ekonomin är något som man måste se till att det funkar med, för då kan man skaffa sig ett stabilt 

liv”- Informant 4  
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En aspekt av ansvar var ekonomi som var en underkategori till ansvar, där flera 

informanter berättade hur viktig ekonomin var i deras framtida liv och vad det innebar med att 

skaffa ett jobb, betala egna räkningar, öppna sparkonton och betala hyra, antingen i en egen 

bostad eller hemma hos föräldrarna. Det som skiljde sig lite mellan informanterna var när det 

kom till hur mycket ekonomisk hjälp de skulle få hemifrån. Vissa informanter skulle betala hyra 

hemma och börja arbeta direkt efter studenten, medan andra lyfte fram att föräldrarna skulle 

hjälpa till ekonomiskt med det som behövdes. Ett par informanter berättade också om 

svårigheten att få jobb, antingen för att erfarenheter saknades eller att de inte var tillräckligt 

gamla enligt arbetsgivaren.  
 

“Beslut, typ vardagliga beslut vad man ska äta och så och ekonomi och sådana grejer. Bara att 

titta på lyxfällan så blir man ju nervös” - informant 13 

 

“Det blir mer ansvar i framtiden, då man ska fatta egna beslut”- Informant 3  
 

En annan aspekt av ansvar var beslut, vilket var den andra underkategorin till ansvar. 

Några av informanterna lyfte fram att det skulle bli dags att fatta egna beslut efter studenten, 

alltifrån vilket mat som ska lagas till vilket yrke som skulle väljas i framtiden. De kommande 

besluten som ska fattas låg inte längre hos varken föräldrar eller skola, vilket några informanter 

lyfte fram som både skönt och skrämmande. 
 

Framtid 
 

I intervjuerna talades det mycket om framtiden och vilka tankar och känslor som fanns 

kring det, vilket är den andra kategorin i den föreliggande uppsatsen. En sak som kom att bli en 

underkategori till framtid och som nästan alla informanter tog upp var att det fanns många val att 

göra i framtiden. 
 

“Det finns så mycket val och så mycket man vill göra och liksom, det finns inga måsten egentligen. 

Ska man börja plugga eller ska man kanske söka någon folkhögskola, eller ska man jobba eller ut 

och resa och massa sådant” - informant 10 

 

“Jag blir orolig över att de val man gör idag, kanske inte är bra för min framtid och det kan vara 

utbildning som inte leder till jobb” - Informant 5  

 

“Många anser att unga inte kan ta hand om sitt barn, men jag tror att jag kommer kunna det. Men 

jag är ändå orolig över att inte få ihop allt i framtiden”- informant 3 
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Valen informanterna berättade om handlade om jobb, utbildning, familj och boende. 

Många planerade att resa iväg ett par månader runt om i världen, och ett par informanter ville 

resa vid flera tillfällen och kunde också tänka sig att bosätta sig utomlands både tillfälligt och 

permanent. Valen beskrevs som spännande och roliga, eftersom det fanns så mycket möjligheter 

att göra precis det som informanterna själva ville och där bara fantasin kunde sätta gränser. Men 

valen beskrevs också som skrämmande, där det fanns en rädsla hos flera informanter att göra fel 

val och på så sätt bli olyckliga i framtiden. Det största och mest skrämmande valet som 

informanterna stod inför var valet av utbildning och yrke, där flera informanter upplevde en oro 

över att börja på en utbildning som skulle kunna visa sig kännas fel i framtiden, och att det då 

kunde uppstå en känsla av misslyckande och slöseri med tid och pengar. Det fanns med andra 

ord en stark vilja att göra flera olika saker i framtiden, men också en stress att hinna med allt.  

Hos en informant förstärktes oroligheterna i samband med att personen i fråga skulle bli förälder 

inom en snar framtid, och då behövde ta ansvar både för sig själv och för en annan individ.  
 

“Jag tycker det är läskigt, men samtidigt så är det spännande för man vet ju inte vad som kommer 

hända” - informant 12 

 

“Att man känner sig misslyckad inom typ allt, både jobb och familj och allting” - informant 13 
 

En annan underkategori var blandade känslor som visade på att unga vuxna var glada över 

det som framtiden hade att erbjuda dem, men ovissheten gjorde dem osäkra. Många informanter 

såg ljust och positivt på framtiden, samtidigt som det också fanns en oro över att inte hitta en 

partner, att bli ensam, att det ska ta slut med sin partner, att vänner ska flytta långt bort eller 

misslyckas med olika faktorer i livet. Att inte få ett jobb och därför inte heller någon inkomst var 

också något som oroade informanterna. Dock såg de flesta fram emot att ta reda på hur just deras 

liv skulle komma att bli de närmaste 5-10 åren. Nästan alla informanter kände sig färdiga med 

skolan och längtade till att ta studenten. 

 

Ung vuxen 

 

Några av frågorna under intervjun handlade om hur informanterna upplevde att vara ung 

vuxen, där flera beskrev att det var en stor frihet, vilket också blev en av underkategorierna för 

temat ung vuxen.  
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“Det känns vemodigt med studenten, men samtidigt så känns det skönt att bli fri eller vad man 

säger. Att man kan göra lite vad man vill. Det är nu det gäller. Man kan hitta på vad man känner 

för och så.” - informant 13 

 

“Det känns som att man kommer undan lite med att göra sådana här knäppa saker” - informant 

12 

 

Ett par av informanterna berättade om hur föräldrarna släppt lite på tyglarna och litade mer 

på dem nu än tidigare. Det var okej att stanna ute lite senare eller åka iväg till andra städer med 

kompisar. Några informanter berättade också om friheten att kunna välja sin ålder utefter 

situation, där de exempelvis kunde slippa göra vissa sysslor för de var för unga, men samtidigt 

kunna resa iväg själva med sina vänner för de var vuxna. De ansåg också att det var okej att festa 

flera helger i rad i den åldern de var i nu, men att det skulle verka konstigt om de gjorde likadant 

om de var 30 år gamla. Några beskrev det som att det gick att komma undan vissa saker tack 

vare den åldern de var i nu, vilket de upplevde var skönt. Många ansåg att världen fanns framför 

deras fötter och att de hade friheten att göra precis de som de ville, när de ville och hur de ville, 

dock kunde detta bromsas av begränsningar, som blev den andra underkategorin i temat ung 

vuxen. 
 

“Även att man får göra allt så får man ju inte göra allt. Jag kan göra spontana grejer, men jag har 

inte tillräckligt med pengar för att åka till London över en helg bara spontant” - Informant 11 

 

Den starka viljan av att resa iväg med vänner kunde stoppas av ekonomiska skäl, eller av 

svårigheten att få beviljad ledighet från skolan. Ett par informanter berättade också om hur gärna 

de ville flytta hemifrån och inreda det egna boendet, men att ekonomin satte stopp och att de 

därför var mer eller mindre tvungna att bo hemma ett tag till. I vissa sammanhang kunde även 

föräldrarna begränsa, genom att inte tillåta dem att åka iväg på olika saker, trots att de var 

myndiga, eller i jobbsammanhang där arbetsledare kunde begränsa arbetsuppgifter för att de 

ansåg att de inte var tillräckligt stora för uppgiften. Ett par informanter beskrev också att de 

ibland begränsades på grund av att de hade småsyskon, så i vissa sammanhang fick de gå med på 

småsyskonens villkor eller på andra sätt föras ihop med småsyskonen i olika situationer. 

 

Identitet 
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Under intervjuerna som genomfördes var det tydligt att flera av informanterna upplevde att 

de i vissa sammanhang såg sig som vuxna, och i andra sammanhang som barn. Detta blev en 

kategori, då de kunde ses som ung eller vuxen av omgiviningen.  
 

“Jag känner mig jättevuxen när jag tar bilen och handlar på maxi, alltså då är det vuxenpoäng” - 

informant 7 

 

“Man ses som ung när man fortfarande dricker och festar”- Informant 3 

 

Indelningen mellan ung och vuxen kunde också göras av omgivningen i olika situationer, 

där det var vanligt att mor- och farföräldrar och även föräldrar kunde se dem som unga och 

exempelvis låta dem sitta vid barnbordet vid kalas. Ett par informanter lyfte också fram att 

deras åsikter om exempelvis politik inte alltid togs på allvar, och att de då sågs som för unga 

för att förstå. I andra situationer upplevde flera informanter att de skulle bete sig mer vuxet, 

genom att ta ansvar för egna räkningar, arbeta, handla åt familjen eller fatta egna beslut. Vissa 

av informanterna som var äldst bland sina syskon kunde i vissa situationer uppleva att de skulle 

bete sig mer vuxet och moget än sina syskon och att föräldrarna såg dem som vuxna och 

ansvarstagande. En tydlig faktor som bidrog till att informanterna kände sig vuxna var att få sitt 

körkort, där flera beskrev det som en stor frihetskänsla och vuxenpoäng.  
 

“Nu vet man kanske lite mer vad man har för åsikter och vad man gillar och ogillar. Vem man är” 

- informant 13 

 

Då flera informanter påpekade att de utöver att pendla mellan att vara vuxen och ung, 

också upplevde att den egna identiteten utvecklats mycket de senaste åren, så blev det den andra 

underkategorin till begreppet identitet. Flera berättade att de tidigare, framför allt på högstadiet, 

varit tillbakadragna, tysta och blyga, men att de nu vågade ta för sig och upplevde sig fungera 

bättre i det sociala samspelet. Många av informanterna brydde sig inte lika mycket om vad andra 

tyckte om dem som förut, och kände inte lika stort behov av att passa in i olika mallar utan 

vågade vara sig själva. De vågade stå för sina åsikter mer än förut och hade skaffat många nya 

vänner på gymnasiet som bidragit till ökat välmående. Mer självsäkerhet, större självförtroende 

och ett större välmående var centrala delar av identitetsutvecklingen hos många av 

informanterna. Dessutom inspirerades många informanter av idrottsstjärnor, vänner och familj 

eller personer inom politik. 

 

Krav 
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Ett par av frågorna under intervjun berörde ämnet krav och hur informanterna upplevde 

detta. Krav kunde komma från omgivningen så som den närmaste umgängeskretsen, men också 

från samhället.  
 

“Från skolan känns det väldigt orealistiskt. Man ska alltid prioritera alla ämnen på samma gång, 

fast det går ju liksom inte” - informant 9 

 

“Man tänker varje dag att man ska vara klädd på vissa sätt för att passa in lite. Det är ganska 

mycket krav runt om” - informant 13 

 

Kraven kunde dels komma från omgivningen, där ett par informanter berättade om hur 

sociala medier kunde sätta krav på att vara smal och framgångsrik. Flera informanter tyckte 

skolans krav var orimliga och att det inte var lätt att hålla höga betyg inom alla ämnen. Det var 

mer förekommande bland informanterna att känna höga krav från skolan än hemifrån, där ett par 

informanter berättade att deras föräldrar var glada så länge de försökte eller fick godkänt i 

ämnena. Vissa informanter kunde dock känna lite krav hemifrån på att vara aktiv på fritiden, öva 

på sitt instrument eller att ta körkort.  
 

“Jag sätter höga krav på mig själv i skolan, vill få bra betyg så jag kan komma in på programmet 

som jag vill”- informant 3 

 

“Jag jämför mig ju väldigt lätt med andra och då vill man ju gärna vara bättre” informant 7 

 

Däremot kom de allra flesta kraven från informanterna själva, vilket skapade 

ungerkategorin egna krav. Flera informanter lyfte fram att kraven som de kan känna från familj 

och skola egentligen hade grundat sig inom de själva. Några informanter upplevde svårigheter att 

minska kraven för vissa ämnen och ville gärna satsa högt i alla ämnen. Särskilt viktigt var det 

med höga betyg för de som ville vara säkra på att komma in på en särskild linje. Vissa av 

informanterna såg också allt som en tävling och ville vinna över klasskompisarna i vilket 

sammanhang det än var. Högt ställda krav utöver skolan kunde vara att se bra ut, ha rätt kläder, 

ställa upp för vänner, prestera inom idrott eller bli bättre på sitt instrument. 
 

Diskussion 
 

Resultaten av den föreliggande uppsatsen visade att unga vuxna idag förknippar vuxenlivet 

med ansvar och ekonomi. Enligt Xiao (2014) anser unga vuxna att ett av de viktigaste kriterierna 
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för att gå in i vuxenlivet är att klara sig själv ekonomiskt. Dock har processen att bli vuxen 

förlängts, vilket gör att unga vuxna idag förlitar sig mer på sin familj för ekonomiskt bistånd 

(Xiao, 2014). De unga vuxna som intervjuades för den föreliggande uppsatsen ansåg att jobb var 

mycket viktigt för framtiden. Många hade stora planer och tankar och ville gärna ut och resa i 

världen, men de skulle börja med att jobba ihop tillräckligt med pengar först. Dock upplevde ett 

par informanter svårigheter med att skaffa jobb, då de saknade arbetslivserfarenhet. Ekonomiskt 

stöd hemifrån skiljde sig åt mellan informanterna då vissa skulle börja arbeta ett par dagar efter 

studenten, medan andra hade föräldrar som skulle stå för kostnader tills ett jobb dök upp. Dock 

var det genomgående bland alla informanter att vuxenlivet skulle innebära ansvar och flera 

berättade om hur de skulle betala egna räkningar, öppna sparkonton och leta efter egen bostad. 

Att fatta egna beslut var också något som flera informanter kopplade ihop med vuxenlivet, 

alltifrån vilket mat som skulle lagas till vilket utbildning de skulle välja i framtiden. Det 

upplevdes som både skönt och skrämmande att besluten inte längre låg hos skola eller föräldrar. 

Det mest framträdande i fynden från den föreliggande uppsatsen var att nästan alla 

informanter tog upp alla val som fanns i framtiden och vilka känslor det gav dem. Enligt Côté 

(2006) är samhället idag inte lika beroende av att unga vuxna ska växa upp, då ekonomin är 

stabil. Därför har unga vuxna en mycket stor valbarhet och frihet, men däremot har strukturer 

och normer försvunnit mer och mer, vilket kan bli stora utmaningar för vissa unga vuxna. Valen 

kan då snarare bli betungande (Côté, 2006). Informanterna i studien tyckte om att de fanns 

mycket att välja på att göra i framtiden, men det var samtidigt jobbigt att välja ut och fatta 

beslut. Vissa upplevde en stress att hinna med det som de ville göra de kommande åren. De 

flesta av informanterna ville utforska livet och resa i världen innan de påbörjade en eventuell 

utbildning. Valet av utbildning var det som oroade mest bland informanterna, då de var rädda för 

att påbörja en utbildning för att senare inse att de valt fel yrke. Det fanns även en oro bland vissa 

informanter att valen de skulle göra skulle påverka kärleksrelationen eller vänskapen de hade 

idag negativt, vilket upplevdes som jobbigt. Att misslyckas eller slösa bort pengar och tid var en 

annan faktor som oroade flera av informanterna.  

Nästan alla informanter planerade att ta ett sabbatsår och arbeta ihop pengar så de kunde 

resa någonstans. Enligt Stehlik (2010) har det blivit vanligt på senare år att unga vuxna väljer att 

resa utomlands för att utveckla sin identitet, skaffa erfarenheter eller arbeta som volontärer, 

vilket har gjort att resebyråer anordnar mer resor och fler hemsidor kring resor har skapats 

(Stehlik, 2010). För många av informanterna var det en självklarhet att upptäcka världen innan 

en utbildning eller bildandet av familj skulle påbörjas. Populära resmål var Asien och USA och 

flera informanter berättade om att de ville resa antingen under flera månader eller vid flera 
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tillfällen. Synen på framtiden var för de flesta ljus och positiv, även om en rädsla fanns att bli 

ensam, förlora vänner eller inte lyckas få ett jobb. 

 

Upplevelsen av att vara ung vuxen uppfattades av informanterna som både en stor frihet, 

men också en begränsning. Côté (2006) beskriver att det är vanligt bland unga vuxna att 

experimentera med olika roller medan de befinner sig i moratorium. De unga vuxna slipper ta 

fullt ansvar eller ta sig an permanenta åtaganden och flera föräldrar låter sina barn få ta den tiden 

att utforska sin identitet (Côté, 2006). Många informanter upplevde att de befann sig i en 

mellanålder som både kunde vara positivt och negativt. Eftersom föräldrarna släppt lite på 

tyglarna och litade mer på informanterna nu när de var myndiga så gav det en stor frihet. De 

kunde resa med vänner till en annan stad och de ansåg att de hade många möjligheter framför 

sig. Flera beskrev också att det var skönt att kunna välja sin ålder utefter situation, och på så sätt 

komma undan vissa sysslor och kunna skylla vissa saker på att de fortfarande var unga. De 

behövde inte heller fatta riktigt stora beslut än, utan kunde välja att vara unga ett tag till. 

Samtidigt kunde de välja att vara vuxna i andra situationer och resa iväg eller flytta hemifrån. 

Dock nämnde flera att det var roligt att ha en sådan frihet som ung vuxen, men att det fanns 

begränsningar som hindrade dem från att göra det som de ville. Den främsta begränsningen var 

att de inte var tillräckligt ekonomiskt självständiga. Flera ville resa bort eller flytta hemifrån, 

men kunde inte på grund av brist på ekonomi, vilket de upplevde som en svårighet med att vara 

ung vuxen.   

Som ung vuxen är identitetssökandet centralt. Enligt Ickes (2012) sker en sund 

identitetsutveckling när individen finner en stabil grund och en trygghet i vem individen tror att 

den är och vad han eller hon är intresserad av. Den färdiga identiteten bildas efter att individen 

utforskat, experimenterat och engagerat sig i sina beslut (Ickes, 2012). Samtliga informanter 

upplevde att de genomgått en identitetsförändring sen de gick på högstadiet. Många hade blivit 

mer stabila, självsäkra och trygga och vissa hade vågat säga ifrån mer och stå för sina åsikter. 

Dock fanns en viss frustration bland vissa informanter då personer i deras omgivning inte såg 

dem som så gamla som de var, där de exempelvis på kalas fick sitta vid barnbordet eller där 

deras politiska åsikt inte togs seriöst från familjen. De som hade småsyskon kunde också 

uppleva att de ibland drogs ner till småsyskonets ålder för att det skulle bli rättvist, samtidigt 

som de i andra situationer behandlades mer som vuxna när de exempelvis fick hjälpa till att 

handla mat eller utföra ärenden med bilen. Att ta körkort var något som många informanter 

ansåg gav vuxenpoäng och som bidrog till att de kände sig mer fria och vuxna.  
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Frisén och Hwang (2006) beskriver att existentiella frågor är centralt bland unga vuxna, 

och att de försöker komma fram till en egen livsåskådning genom att ompröva värderingar och 

leta bortom föräldrar för att hitta nya förebilder, exempelvis inom politik och idrott. Vissa 

informanter såg upp till medlemmar av familjen och hade dem som förebilder i sitt 

identitetssökande, medan andra informanter letade bortom familjen för att hitta förebilder eller få 

inspiration. Ett par informanter berättade om att de börjat ta ställning i politiska frågor, och att 

de såg upp till personer som vågade säga ifrån eller som de ansåg hade bra politiska åsikter. Det 

fanns även ungdomar som behövde bli förebilder själva för till exempel egna barn, då de skulle 

bli förälder vid en tidig ålder. Dessa ungdomar upplevde mer stress menar Coley och Chase-

Lansdale (1998) i jämförelse med vuxna föräldrar. Detta till följd av att individen i fråga 

behöver söka efter en egen identitet samtidigt som denne behöver stabilisera livet för sig själv 

och sitt barn, vilket en informant kunde bekräfta då denne skulle bli förälder och kände mer oro 

över vad framtiden hade att erbjuda.  

Unga vuxna i dagens samhälle känner oro över framtiden, då det finns en uppsjö av utbud 

på utbildningar och yrken. Samtidigt som unga vuxna känner att krav kan vara påfrestande, men 

också motiverande. Att sätta krav på unga vuxna utan att vägleda dem kan skapa oro och 

förvirring menar Hagström m.fl. (1999). De unga vuxna som ingick i studien upplevde alla krav, 

även om de flesta kraven kom från dem själva. Omgivningens krav kom framför allt från skolan 

där flera informanter ansåg att skolan hade orimliga krav, då de skulle prestera i alla ämnen 

samtidigt. Även krav från sociala medier nämndes bland vissa informanter då de ansåg att 

sociala medier fick det att framstå som att de skulle vara vältränade, smala och framgångsrika. 

Dock hade de lärt sig att inte ta åt sig av de kraven, även om de ständigt fanns där. Många 

informanter hade höga krav på sig själva och vissa beskrev det som att de ville vinna i vad det än 

handlade om. De ville ha höga betyg så de kunde komma in på den utbildningen som de ville 

och flera beskrev också att de hade haft höga krav inför att ta körkort. 

 

Intervju som kvalitativ metod var passande för vår studie, då vi inte sökte efter någon 

absolut sanning, utan ville fånga enskilda människors upplevelser (Banister et al., 2011). Det är 

svårt att fånga tankar, känslor och upplevelser från människor utan att få samtala med dem, så 

därför föll det sig naturligt att välja intervju. Ett viktigt redskap var intervjuguiden som vi 

arbetade fram tillsammans för att få struktur i våra intervjuer. Semistrukturerad intervju som 

metod öppnade upp möjligheten till att ställa följdfrågor till informanternas svar (Banister et al., 

2011), vilket vi fick förbereda oss på inför intervjuerna. Intervjuerna genomfördes separat på två 

olika orter, vilket gjorde att det var extra viktigt att intervjuguiden var väl genomarbetad, så 
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intervjuerna kunde genomföras på samma sätt, trots att författarna till studien inte medverkade 

vid varandras intervjutillfällen. Den semistrukturerade intervjumetoden som använts i arbetet har 

bidragit till att informanterna lättare kunnat uttrycka sina meningar samtidigt som de haft 

möjligheten att beskriva sina tankar kring livet i nuläget och framtiden. Dock har metoden krävt 

mycket arbete, vilket kan vara tidskrävande. Att genomföra intervjuerna, transkribera flera 

timmars material och sedan analysera samma material noga tog längre tid än planerat, vilket 

krävde mer tid än vi ursprungligen tänkt, och det tar vi med oss som nyttig erfarenhet i 

framtiden.  

 

En styrka i vår studie var att vi tidigt fick tag på de deltagare vi behövde utan några större 

svårigheter och att alla deltagare slutförde sin intervju och uppfyllde kraven för studien, vilket 

stärker tillförlitligheten. Deltagarna kom från två olika gymnasieskolor, och urvalet gjordes av 

respektive lärare som kontaktades. Det kravet som fanns var att deltagarna skulle vara 18 år 

gamla och gå sista året på gymnasiet vilket alla uppfyllde. Eftersom det inte fanns någon 

personlig koppling till deltagarna sedan innan, så kan det ha gjort att deltagarna vågade svara 

mer öppet och ärligt, vilket också var vår uppfattning. Dock kan sättet och tonläget som frågorna 

ställts på påverkat hur deltagarna svarat, och eftersom intervjuerna inte genomfördes av båda 

författarna till studien samtidigt, utan enskilt, så kan det ha funnits skillnader i genomförandet av 

intervjuerna som kan ha påverkat resultatet. Alla intervjuer genomfördes i skolmiljö för att 

deltagarna skulle få liknande förutsättningar, och informanterna själva berättade att de upplevde 

omgivingen som trygg. Eftersom intervjutillfället var under skoltid, upplevdes ingen stress, utan 

snarare en välkomnande avbrott i studierna enligt informanterna. Alla deltagare genomförde 

intervjun till slutet och ingen valde att avbryta, vilket skapade en jämn kvalité på intervjuerna. 

Dock är det värt att nämna att båda författarna till studien inte hade stor erfarenhet av intervju 

som metod, vilket kan ha påverkat studien och deltagarnas trygghet. Därför blev intervjuguiden 

ett mycket viktigt redskap för att skapa struktur och undvika ledande frågor. 

Vid genomförandet av intervjuerna stötte författarna till den föreliggande uppsatsen på en 

liten svårighet där två av informanterna som medverkade i intervjun inte ville att deras röster 

skulle bli inspelade, men gav däremot sitt godkännande till att intervjun kunde genomföras via 

anteckningar. Detta var något som självklart respekterades och intervjuerna kunde genomföras 

utan problem. Dock tog dessa intervjuer något längre tid att genomföra, men det var inget som 

påverkade varken informanterna eller oss då det vid tillfällens fanns gott om tid. Eftersom 

informanterna inte ville bli inspelade, så informerade vi dem en extra gång om att deras 

intervjuer skulle ingå som datamaterial i vår studie och bearbetas som alla andra intervjuer, 
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vilket de inte hade några invändningar emot. Att det kunde finnas informanter som inte ville bli 

inspelade var inget vi reflekterade över inför intervjuerna, vilket  i efterhand anses av författarna  

borde gjorts. Intervjuerna gick att genomföra trots att vi inte var beredda på att anteckna, men 

det hade underlättat att vara mer förberedd för att genomföra ett par intervjuer via penna och 

papper eller dator. En annan svårighet var att intervjuerna genomfördes under skoltid, vilket 

gjorde att deltagarna fick gå ifrån sina lektioner och missa undervisningen under cirka en 

halvtimme. Detta skedde dock efter ansvarig lärares godkännande och ett par elever ställde upp 

under sin rast för att inte missa för stor del av undervisningen. Ansvarig lärare ställde även upp 

på att anordna ett rum där intervjuerna kunde genomföras, vilket självklart uppskattades av 

författarna i studien, men som även bidrog till merarbete för personen i fråga. 
 

Att använda Burnards (1991) 14 steg för innehållsanalys underlättade transkriberingen av 

det insamlade datamaterialet, då de olika stegen bidrog till en systematisk bearbetning av 

informanternas svar.  Innehållsanalysen har hjälpt mycket när det kom till att hitta teman genom 

intervjuerna och kategorierna som valdes behövde justeras för att belysa resultatet på ett mer 

givande sätt. Enligt Burnard (1991) kan en kollega som inte ingår i studien tas in och skapa egna 

valda kategorier för studien för att sedan jämföra det med författarna till studiens kategorier, för 

att stärka validiteten. Detta validitetstest kunde dock inte genomföras i enlighet med Burnard 

(1991), vilket gör att validiteten på studien kan ifrågasättas. Dock genomfördes en liknande 

variant av detta steg, då vi bad två av deltagarna från pilotintervjuerna läsa igenom 

transkriberingen av vår studie och ta del av de redan skapade kategorierna i syfte att kunna 

erhålla synen på kategorierna i förhållande till det insamlade materialet. Detta har i sin tur 

bidragit till att validiteten i studien kunnat höjas, då utomstående tagit del av det bearbetade 

datamaterialet. Synpunkter togs tillvara på av författarna i studien och användes med avsikt att 

förbättra och höja validiteten. 

 
Efter att studien är genomförd anser författarna till den föreliggande uppsatsen att det är 

viktigt att uppmärksamma hur dagens unga vuxna mår, tänker, känner och upplever 

förändringen som innebär att gå från ungdom till vuxen. Med avseesnde på  att erhålla en 

djupare kunskap kring hur framtida vuxna känner inför att börja ta ansvar för sina handlingar 

samt vara aktiva samhällsmedborgare, bör fler studier av liknande karaktär genomföras.  

Dessutom anser författarna till den föreliggande uppsatsen att studien i fråga och kommande 

undersökningar skulle kunna användas som grund i samtal med elever som går sista året på 

gymnasiet, antingen enskilt eller i klass. Detta för att eleverna själva ska ha en chans att ställa 



23 
 

frågor eller lyfta särskilda ämnen som de oroar sig för inför framtiden, och på så sätt få stöd och 

vägledning innan studenten, vilket kan bidra till större välmående och trygghet.  

Författarna anser att det vore intressant att genomföra en längre studie som kan sträcka sig 

från första året på gymnasiet till ett par år efter studenten, för att verkligen fånga in hur tankarna 

och den psykiska hälsan är bland unga vuxna för att få större förståelse och att kunna 

uppmärksamma eventuell psykisk ohälsa, och på så sätt åtgärda det i tid. Med det tidsspannet går 

det fånga in övergången från ung till vuxen. Vidare forskning inom ämnet är av stor vikt, då 

dagens ungdomar har alla möjligheter i världen att göra det de vill, vilket också kan skapa 

enkänsla av otillräcklighet och misslyckande då valen är många och pressen tidvis är stor. 

Vidare forskning kan därför ge kunskap och insikt om unga vuxnas upplevelser, och på så sätt 

öppna upp möjligheter till att förbereda dem på vuxenlivet som väntar, så de kan uppnå ett 

psykiskt välbefinnande och en trygghet. 
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Bilaga I 
 

Intervjuguide 
 
 

1. Kan du berätta om dina känslor inför att ta studenten? 

2. Vad tror du kommer bli den största förändringen med att ta studenten? Och gå in i 

vuxenvärlden? 
 

3. Hur ser du på de kommande 5-10 åren som väntar? Med jobb? Familj? Vänner? 

4. Kan du berätta något som oroar dig med framtiden och i så fall vad?  

5. Kan du berätta om vad du har för planer inför de kommande 5 åren?  

 

6. Kan du ge exempel på situationer eller händelser när du tycker man klassas som vuxen? 

7. Kan du ge exempel på situationer eller händelser när du tycker man klassas som ung? 

8. Kan du beskriva det roligaste med att vara ung vuxen? 

9. Kan du beskriva det jobbigaste med att vara ung vuxen? 

 

10. Hur upplever du krav som ställs på dig från din omgivning? 

11. Hur upplever du förväntningar som ställs på dig från din omgivning? 

12. Kan du ge exempel på situationer när du sätter höga krav på dig själv?  

 

13. Hur ser du på personen du är idag jämfört med för 3 år sedan? 

14. Kan du berätta vilka personer du inspireras av och som du ser upp till? 

 

15. Hur viktigt tycker du det är vad dina vänner har för åsikter om det du gör? 

16. Hur viktigt tycker du det är vad din familj har för åsikter om det du gör? 

17. Kan du berätta vad som är viktigast för dig just nu i livet? 
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Bilaga II 
 

Hej! 

 
Vi heter (namn) och (namn) och vi pluggar på (universitet) i (stad). Till vår C-uppsats 

har vi valt att skriva om hur det är att vara ung vuxen idag och vara på väg in i 

vuxenlivet, och vill därför intervjua 12-14 st personer som går sista året på gymnasiet. 

Intervjuerna kommer genomföras på två olika gymnasieskolor och därför söker vi 6-7 st 

som vill delta på er skola.  

 

Intervjufrågorna kommer handla om tankar kring vuxenlivet, framtiden, upplevda krav 

och förväntningar och för- och nackdelar med att vara ung vuxen.  

Om det är en fråga man inte vill svara på så behöver man inte göra det, och vill man 

avbryta intervjun så är det också tillåtet. Intervjun beräknas att ta ca 30 minuter och 

kommer att genomföras i någon av skolans lokaler. Intervjun kommer att spelas in på 

en mobiltelefon (endast ljud), och ljudfilen kommer att raderas efter att uppsatsen blivit 

godkänd. Ni som vill delta kommer att vara helt anonyma i vårt arbete.  

 

Krav är att du måste ha fyllt 18 år. 

 

Intervjuerna kan genomföras följande datum: 

tisdag 25 november 

onsdag 26 november 

tisdag 2 december 

torsdag 4 december 

fredag 5 december 

 

Hör av er vilken eller vilka dagar som passar bäst, så bokar vi in tider utefter det. 

Om några av er på skolan vill ställa upp i vårt arbete så är vi tacksamma! 

 

Undrar ni något är det bara höra av er: 

(mobilnummer) 

(mailadress) 

Mvh (författarna till studien) 
 


