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Abstract 

Title: Traditions – I do not longer wish to be Lucia 

Author: Åsa Rocén 

Level: C – essay 15 credits 

 

After making an observation that young people wish to maintain traditions, but they 

themselves do not wish to attend, lead to a curiosity to examine if traditions serve any purpose 

for the young people of today. The discrepancies between that the young people say that it is 

important to preserve traditions versus that  themselves do not wish to participate leads us to 

believe that traditions fills some kind of function but the question is – What function is this? 

The purpose of this research is to find out what purpose traditions have for young people and 

also look for the answer to why young people refrain from participating in certain traditions. 

The results are built from answers from interviews with 36 young people (19 girls and 17 

boys) in the ages of 17 – 19 years old.  

Theoretical frames that helps answer the questions in this paper are represented by theories 

from Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Émile Durkheim and Erving Goffman.  

The results shows that traditions fills the following function,  - maintaining social 

relationships and connections at different times and in different contexts, -  contributing to 

interaction and connectedness, - legitimately be allowed to be family-oriented, - opportunity 

to provide a desirable appearance and a desired identity. The results also shows that traditions 

have a function to exclude when a person is not included in a social context 

The results show that choosing to refrain from participating has to do with that we live in a 

post–traditional society that opens up opportunities to make choices. Our desire to keep 

traditions is based on our upbringing and in our habits 

Keywords: tradition, social capital, social interaction, habitus, reflexivity  
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1. Inledning och bakgrund  

1.1Tradition 

Frykman och Löfgren (1991) beskriver att människor bär med sig ett omfattande kulturellt 

bagage i form av gjorda erfarenheter och inlärda färdigheter, rutiner och föreställningar om 

hur livet bör levas. Detta kunskapskapital förändras ständigt, somligt förlorar mening, glöms 

bort eller stuvas undan, annat förs vidare till nästa generation. I denna urvalsprocess 

förvandlas en del rutiner till traditioner. Genom att se vad som blir tradition, vad som känns 

viktigt att slå vakt om, kan vi lära oss något om hur olika grupper i nuet presenterar sig själva, 

bygger upp en egen identitet med hjälp av hänvisningar till ”hur det var förr” (Frykman & 

Löfgren, 1991:24). Traditionen håller oss samman, den berättar om oss här på jobbet, vi, i vår 

familj eller alla vi svenskar. På samma sätt blir föreställningen om kontinuitet viktig: 

traditioner måste föras vidare – detta att de ses som gamla blir ett värde i sig. 

Traditionsetiketten innebär alltså en fastfrysning, det skapas ett regelverk – en kodifiering – 

av hur en traditionell jul eller ett sant midsommarfirande ska se ut. Själva den noggranna 

upprepningen får en magisk betydelse, men hotar även att urholka traditionen och förvandla 

den till en samling regianvisningar som man måste försöka följa (Frykman & Löfgren, 

1991:25).  

Frykman & Löfgrens beskrivning av att traditioner måste föras vidare och att traditioner har 

en magisk betydelse blir intressant i relation till den observation som ligger till grund för 

denna studie. En observation som bekräftar den magiska betydelsen och viljan att föra vidare 

traditioner men också en tendens att man inte önskar följa förutbestämda regianvisningar eller 

bestämda handlingsmönster.  

1.2 En observation 

Observationen, som väckte idén till att skriva denna studie kring traditioner, gjordes på min 

arbetsplats. Jag arbetar på en kulturskola där jag under de senaste (uppskattningsvis) 10 åren 

fått svårare och svårare att få ungdomar att vilja delta i de traditionssammanhang som 

kulturskolan eller grundskolan anordnar. Ungdomar vill inte längre sjunga med i en Luciakör, 

att ta på sig vitt linne och ha glitter i håret är inget som lockar och skolorna har svårt att få 

ihop sina luciakörer. Men frågar man ungdomarna tycker de att det är viktigt att bevara 

traditionen kring Lucia. Det är bara det att de själva inte önskar delta. Samma tendens, att 
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välja bort att delta, har anats vid andra traditionsbundna uppspelningar eller föreställningar 

tillexempel vid nationaldagen eller midsommarfirandet. För cirka 10 år sedan när jag jobbade 

som danslärare var det oerhört populär att delta i dansuppvisningen på nationaldagen men nu 

har danslärarna på skolan stora bekymmer att få några att ställa upp denna dag. Tanken att ha 

med kulturskolans dansare på midsommarafton som ”proffs” och förebilder på de traditionella 

danserna kring midsommarstången, är inte ens längre aktuell (fungerade bra för ca 10 år 

sedan) då inga dansare längre ville delta. Men som sagt, när jag frågar ungdomarna om det är 

viktigt att behålla traditioner som dessa då svarar de ja. Den observerade diskripansen, att det 

å ena sidan är viktigt att bevara traditionen men att man själv inte önskar delta, gjorde mig 

nyfiken att undersöka om traditioner fyller någon funktion för dagens ungdomar och i så fall 

vilken funktion? 

1.3 Tradition som funktion 

En utgångspunkt i denna uppsats är att fenomenet tradition fyller en funktion. Begreppet 

”funktion” kommer från latinets fungio, som betyder att utföra eller fullgöra något. Att något 

har en funktion innebär att det har en uppgift som en mer eller mindre nödvändig del av ett 

större sammanhang, man antar att ett socialt fenomen existerar därför att det på något sätt 

fyller uppgifter som är nödvändiga för samhället som helhet (Månsson, 2003:31). Ur ett 

sociologiskt perspektiv är det intressant att undersöka funktionen av traditioner utifrån den 

uppfattade diskrepansen mellan att ungdomarna säger att de vill behålla traditioner kontra att 

de själva inte önskar delta. Fyller traditioner en funktion i den sociala kontext de befinner sig 

i? Vilken är då denna funktion? Vad är det som gör att ungdomarna väljer att avstå från att 

delta i vissa traditioner? Den här typen av frågor har inspirerat föreliggande studie och 

föranleder uppsatsens övergripande syfte som presenteras under nästa rubrik.  

 

1.4 Min utgångspunkt av hur fenomenet tradition definieras i denna 

uppsats 

Jag har valt att studera fenomenet tradition utifrån ungdomarnas berättelser. Detta innebär att 

den definition på begreppet tradition som jag utgår ifrån är den definition som ungdomarna 

säger att det är. För att förklara lite närmre, den första frågan ungdomarna fick vid 

intervjusituation var – vad betyder ordet tradition för dig? Utifrån den frågeställningen 

pratade ungdomarna om en mängd olika traditioner. De beskrev främst traditioner de hade 
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med familjen och med kompisar. Traditioner på två olika arenor och i två olika sociala 

sammanhang. 

I stället för att avgränsa mig till att bara studera ungdomarnas berättelser kring 

familjetraditioner, där jag hade kunnat utgå från definitionen av att tradition är ett 

mångdimensionellt socialt arv som överlämnas från släkte till släkte, har jag valt att ta med 

berättelser även från kompistraditioner (där traditioner är något annat en ett socialt arv). 

Anledningen är att jag fann att det intressanta låg i att göra jämförelser och hitta 

gemensamheter mellan dessa olika arenor. För att nå dit gör jag alltså en induktiv och en 

empirisk definition vilket innebär att för att kunna studera fenomenet av tradition på dessa 

arenor och i dessa olika sociala sammanhang så blir min definition av tradition det som 

ungdomarna säger att det är.  

2. Syfte 

Ungdomar uppskattar traditioner och vill att dessa fortlever i olika former även om intresset 

för att delta i dem varierar och ser ut att sjunka utifrån mina erfarenheter från skolan. Det 

finns alltså anledning att anta att traditionerna fyller någon slags funktion för det kollektiv de 

förekommer i. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken funktion detta är samt 

undersöka för vem de fyller en funktion och på vilket sätt men även en förklaring varför 

ungdomarna avstår från att delta i vissa traditioner såsom att gå i ett Luciatåg eller dansa kring 

midsommarstången.  

2.1 Frågeställningar 

Denna uppsats söker svaret på vilken funktion traditioner fyller för dagens ungdomar?  

Denna uppsats söker även svaret på varför ungdomar aktivt avstår från att reproducera 

traditioner men inte avstår från traditioner i sig.  

3. Disposition 

Efter inledning och bakgrund, syfte och frågeställningar följer en presentation av tidigare 

forskning kring traditioner samt forskning som går närmre in på anpassningar som dagens 

ungdomar påverkas av i ett posttraditionellt samhälle. Därefter följer en redogörelse för de 
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teoretiska perspektiv som jag utgår ifrån, följt av min forskningsstrategi och den metod jag 

använt där jag beskriver hur jag samlat min empiri i form av kvalitativa intervjuer med 36 

ungdomar i åldrarna 17 – 19 år. I resultatdelen analyseras empirin med stöd av tidigare 

forskning samt mina teoretiska utgångspunkter vilket sedan följs av en sammanfattning av 

studiens viktigaste resultat som återkopplas till uppsatsens syfte och frågeställningar. Studien 

avslutas med en öppnare diskussionsdel.  

4. Forskningsöversikt 

Avsnittet presenterar forskning kring hur traditioner skapas, vilken kontext som omger 

traditioner, vilken betydelse relationer har i traditionssammanhang samt forskning kring 

stabilitet och förändring inom traditioner. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning där 

denna studies relevans i relation till tidigare forskning diskuteras.  

4.1 Framkalla - skapa traditioner  

Atmosfär/stämning, eras/epoker och familjejular.  

Mason & Muirs artikel (2012) baseras på en kvalitativ studie av ”Familjebakgrunder och 

vardagligt liv”. Mason & Muir undersöker hur traditioner frammanas och framkallas i ett 

multidimensionellt perspektiv, dels hur traditioner förkroppsligas – vilka som deltar, och dels 

hur de placeras mentalt – vilka sinnesstämningar som omger. Studien baseras på intervjuer 

från 48 par i England.  

Artikeln argumenterar för hur människor frammanar ”traditioner” genom att sätta 

traditionerna i ett sammanhang. Mason & Muir menar att traditioner sätts i ett sammanhang 

av en levande och en stark känsla av tidsepoker, traditioner sätts i ett sammanhang av 

atmosfärer/stämningar och traditioner sätts i ett sammanhang av familjestilar som sträcker sig 

över generationer. Genom dessa tre faktorer: tidsepoker, atmosfärer och familjestilar befäster 

man sina familjetraditioner vilket framkommer i berättelserna från de intervjuade. Mason & 

Muir undersöker hur människor pratar om och hur de engagerar sig kring familjetraditioner, 

då särskilt jultraditionen, och vad som mer försiggår runt händelsen utifrån ett sociologiskt 

perspektiv. Fokus läggs på det relationella och de undersöker hur traditioner påverkas av 

dynamiken i relationer. 
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Jultraditionen hävdas vara central i skapandet av tidsepoker och stämningar inte minst för att 

traditionen möjliggör att binda samman tiden – det förgångna, nutiden och det förväntade. I 

berättande av jultraditioner hänvisar man till sina ”barndoms jular” och kopplar det till 

beskrivningar om hur man firar i nutid till tankar om hur det skall fortgå i framtiden, 

jultraditionen blir tidlös. Jultraditionen blir som ett paket av generaliserbara och tidlösa 

distinkta stämningar som omges av minnen som växer samman, förenar sig, och blir till 

historier som berättas. Personliga familjehistorier skapas och minnen blir ”registrerade” i 

tiden. 

Sociologer har riktat relativ liten uppmärksamhet mot hur de vardagliga verkligheternas 

traditioner upplevs och hur de berättas om i människors liv. Vilket kan ses som märkligt om 

man jämför med den stora uppmärksamhet som riktats kring de betydelsefulla debatterna 

kring det posttraditionella (The ”post-traditional order” – Giddens, 1991). Mason och Muirs 

artikel lyfter fram traditioner som levade omförhandlande händelser och inte en uppsättning 

av regler som följs eller inte följs. Genom detta synsätt lyfts betydelsen av jultraditionen upp, 

inte som en statisk tradition styrd av en samling regler, utan som en tradition som påverkas av 

hur den är inbäddad i atmosfären/stämningen, hur den är inbäddad i tidsepoken och hur den 

påverkas av dynamiken i familjelivet. 

Mason och Muir beskriver julen som en festival som utvecklats till den punkten att den verkar 

ta över världen, traditionen påverkar flertalet av människorna och de som inte deltar i de 

nationella riterna som hör till julen ses som ”stranger citizens”. Julen är ofta en tid där tanken 

på familjen, och skillnader i familjepraktiker kommer till ytan och traditionen innehåller en 

rikedom av praktiker och ritualer som varierar från hushåll till hushåll. Mason och Muir 

menar att familjetraditioner fortsätter vara en viktig del av familjerelationer. Familjen förs 

samman i det rituella utrymmet som en tradition erbjuder och blir en tillflykt till stabilitet och 

kontinuitet i en värld där förändringar annars verkar vara oundvikliga. Tid med familjen 

karaktäriseras som både pågående men också en tillbakagång till värden från det förflutna.  

Människor framkallar en känsla för traditioner för att skapa och avgränsa stämningsfulla 

epoker, både från det förgångna och från nutid såsom ”min barndoms jular” eller ”vad vi gör i 

juletid”. Mason och Muir menar att styrkan av jultraditionen ligger i föreställningen av 

traditionen. Föreställningen är en kraft i sociala relationer som binder samman de personliga 

erfarenheterna av känslor, minnen, föreställningar, och praktik med det sociokulturella.  En 
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föreställning är inte bara en metafor, det är ett koncept som står för ett sätt att tänka att 

världen skall vara (Catherine Bell 1992, 1997). I intervjuerna framkom att ritualerna inom 

traditionen skapades och hörde till familjen och att de fick ett slags oberoende existens, 

oberoende av utomstående faktorer.  

Mason och Muir menar att upplevelsen och erfarenheten av traditioner inte är en konstant 

repetition, heller inte ett återspelande av historien, de menar istället att säker är att vad 

människor verkligen gör och vad de upplever inte är exakt samma år efter år. Den fulla 

komplexiteten och karaktären av den upplevda erfarenheten av jultraditionen kan inte i 

verkligheten fångas in i en kon sensuellt berättande där tiden verkar stå still, berättelser om 

”vad man alltid gör” fångar inte in vad man kände när man gjorde. Bara för att människor går 

med på att delta i en tradition behöver inte betyda att de tänker på samma sätt eller känner på 

samma sätt inför traditionen.  

Julen kan vara en tid med konflikter och stress trots det faktum att högtiden har blivit en 

paradigmatisk tid av familjetillhörighet och familjenärhet. Ingen av de intervjuade kunde 

hävda att de var fria att göra som de ville inom familjetraditionerna eller vad de tyckte var 

bäst. Önskemål och krav från partners, barn, svärföräldrar eller släkt – eller av vad samhället 

hade för normkrav styrde vad som var accepterat och vad som skulle ses som framgångsrikt. 

Människors engagemang i traditioner visade sig sålunda vara komplext, mångfacetterad och 

relationsgrundad. Inom jultraditionen finns en nödvändighet att ta beslut – det är inte 

tillräckligt att ”bara ha” traditionen utan formen spelar stor roll.  

Mason & Muir visar att traditioner inte innebär en kontinuerlig linje. Familjetraditionerna var 

ofta en hopsättning och medveten mix av det förflutna och det nya, en mix av de olika 

traditioner som man personligen bar med sig från sitt förflutna med de nya man mötte i nya 

konstellationer.  Positioneringen inom traditionerna påverkades av den moraliska 

positioneringen, vems traditioner skall vi ärva? Mason & Muir menar att det inom traditioner 

finns en moralisk sida som spelar stor roll i människors liv, och är föremål för diskussion och 

förhandling mellan och inom generationer.  Inom familjers olika livsstilar finns ett moraliskt 

värde och valet av hur man firar traditioner berättar något om vilken slags moral som familjen 

står för, vilka de vill framstå som. Valet av hur man firar traditioner var alltså viktigt då det 

berättar något om människorna i familjen. Traditionen var deras skapelse – inte något som var 

ärvt. Valet kunde till exempel handla om vems julfirande man skulle ärva, baserat på tidigare 
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liv, den ena partnerns mer stillsamma julfirande i ett lugnt tempo med få som firade 

tillsammans eller den andra partnerns julfirande som en fartfylld dag med högt tempo som 

firades i sällskap med många andra? Valet handlar om vilken tradition man vill göra anspråk 

på. Detta val påverkas av vilken tradition som har mest moralisk överlägsenhet. Den tradition 

som har en moralisk överlägsenhet i en viss familjestil och en viss atmosfär är det som får 

deltagarna att orientera sig mot eller bort från deras anhöriga och omvärlden. 

Mason och Muir lyfter fram att behovet av att skapa egna traditioner ökar när man får egna 

barn. Ett par som intervjuades som inte hade barn uttryckte att det mer handlade om att 

uthärda traditioner, skapade av andra i sin närhet, medan ett par som hade barn utryckte 

vikten av att under julen kunna skapa en stark varm familjär stämning så att barnen skulle 

uppskatta sin barndom. Julen blev en tydlig del av en strategi till en lycklig barndom.  

Mason & Muir menar att det som gör traditioner så viktiga och kraftfulla är att de ageras ut i 

affektion, och att de omges av atmosfärer – upplevda erfarenheter både gällande materiella 

och icke materielle praxis. De menar vidare att traditioner ibland har en sådan makt att man 

deltar även när man inte vill, familjejular kan vara varma, bekräftande, av högsta vikt, 

magiska och positiva men också negativa, svåra, smärtsamma, exkluderande, och 

förtryckande. 

 

4.2 Högtidsfirande i ett nationellt sammanhang  

Påskfirandet vid gränsen mellan USA och Mexiko  

Contreras & Hernández (2015) undersöker hur traditioner påverkas när kulturer geografiskt 

sätt ligger ”bredvid varandra”, de har tittat närmre på om och i så fall hur traditioner förändras 

hos de människor som bor på den ena eller andra sidan av den Amerikanska och den 

Mexikanska gränsen.  Områdena på varsin sida av gränsen erbjuder platser för social 

integration, samhällsaktiviteter och speciella händelser och Contreras & Hernández har funnit 

att, i detta gränsland, hittar man en unik blandning av livsstilar, attityder, seder och 

traditioner. 

På båda sidorna av gränsen är firandet av ”Bunny Day” eller påsken en mycket viktig 

kulturellt fenomen. En tradition, som är en amerikansk tradition från början, är att barnen vid 
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påsk letar efter gömda påskägg fyllda med godis eller presenter, ägg jakten har ”krypet över” 

gränsen och är numera en aktivitet som man gör även på den mexikanska sidan, faktum är att 

firandet av denna händelse har blivit större på den Mexikanska sidan då det samlas mer folk.  

Contreras & Hernández lyfter även fram att mediabevakningen kring påsken, som har en 

konsumentbevakning mycket utifrån den amerikanska versionen av påskfirandet, har gjort att 

man på den mexikanska sidan har fått ändra på sina egna traditioner för att anpassa till den 

amerikanska. Traditionsutbyten sker åt båda hållen och det finns exempel på Mexikanska 

traditioner som har tagit sig över gränsen och utförs på den amerikanska sidan, ett exempel är 

cascarones – ihåliga äggskal som är fyllda med konfetti. Dessa ägg skall krossas mot en 

persons huvud för att bringa lycka till den som har turen att träffas av ett sådant ägg. En 

Mexikansk tradition som går långt tillbaka i tiden som nu antagits även av människorna på 

den amerikanska sidan. 

Contreras & Hernández menar att det har blivit mer vanligt bland forskare att acceptera att 

människors familjeerfarenheter är personliga och subjektiva. En del av denna vidare syn 

handlar om att förstå att människors erfarenheter och minnen, som påverkar i ens liv på 

meningsfulla sätt, är viktiga aspekter som bestämmer människors handlande. ”The Bunny 

Day” festivalen på gränsen mellan USA – Mexiko manifesterar viljan av att föra vidare 

traditioner mellan generationer, manifesterar att vi genom att reflektera och se tillbaka på 

barndomsminnen får en önskan om att återuppleva trevliga möten.  

Contreras & Hernández menar att påsken är en familjefokuserad högtid, påsk traditionen 

erbjuder en kontext, en omgivning för att minnas och komma ihåg, de menar vidare att påsken 

är en tradition som erbjuder motiv för släktingar att samlas. Genom att sätta traditionen i ett 

internationellt sammanhang och lyfta fram att traditioner påverkas av influenser utifrån 

(traditioner kryper över gränserna) visar Contreras & Hernández att traditioner utöver att de är 

inbäddade i en familjekontext och att de fungerar som motiv för att träffas och har sitt 

ursprung i tidigare erfarenheter så är de även förändringsbenägna. Traditioner påverkas av 

influenser utifrån och exemplet från gränsen mellan USA och Mexiko visar att det finns en 

subjektivitet inom traditionerna som gör att traditioner förändras genom påverkan av 

influenser utifrån. 
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4.3 En återblick  

50 års forskning kring naturligt förekommande familjerutiner och ritualer: 

orsak att fira? 

Fiese, Tomcho, Douglas, Josephs, Poltrock and Baker (2002) studie bygger på en kvalitativ 

genomgång av 32 artiklar. Författarna gör ett definitionsavskiljande mellan familjerutiner som 

observerbara handlingar och familjerutiner som symboliska representationer av kollektiva 

händelser. 

Fiese et al. menar att studier av familjerutiner och familjeritualer är viktiga – för att de 

fokuserar på hela familjeprocessen. Studien visar att ritualer var i allra högsta grad kopplat till 

familjelivet och att familjeritualer visade sig höra ihop med föräldraskap, barnuppfostran och 

äktenskaplig tillfredsställelse. Författarna menar att familjetraditioner verkar följa en 

utvecklingsbana som påverkas av den kulturella omgivningen.  

För att studera familjerutiner och familjeritualer menar författarna att man måste se både från 

enskilt nivå samt familjenivå. Att studera dessa två delar erbjuder forskaren att dels se hur 

familjelivet påverkar - hur man som individ måste anpassa och justera sitt leverne inom 

familjen, dels att se hur de individuella perspektiven och det karaktäristiska hos den enskilda 

personen kan påverka hela familjens funktion. Studierna illustrerar att individers känsla av 

tillhörighet med andra och deras egen känsla av ”vem de är” hänger ihop med de symboliska 

funktionerna hos familjeritualer, det finns alltså ett sammanhang mellan individuella 

egenskaper och familjeprocesser.  

De flesta teoretiker är överens om att ritualer inbegriper en praktisk del när det gäller att 

organisera gruppbeteende och en symbolisk del som fostrar gruppens identitet och 

meningsskapande i grupp situationer. Ritualer involverar symbolisk kommunikation och 

förmedlar – ”detta är vilka vi är” som en grupp. Det finns ett känslomässigt åtagande som ger 

individen en känsla av att aktiviteten/ritualen känns rätt och erbjuder en känsla av att höra till. 

Det finns också en känsla som hänger kvar även efter att ritualen är över, individen kanske 

spelar upp den i minnet för att återskapa känslan av händelsen. Ritualer erbjuder 

meningsskapande kontinuitet mellan generationer med en förväntan om att det skall 

återskapas och en investering i att detta är hur vår familj kommer fortsätta vara.  
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Analysen av artiklarna visade att familjeritualer var av högsta vikt då de erbjöd 

sammanhållning, stärkte familjeförhållanden, gav utrymme för känslomässigt utbyte, stabilitet 

och en faktor till att behålla kontakt. Vad som också framkom var att när rutiner inom 

familjer avslutades eller inte fungerade så skapade detta praktiska flyktiga övergående 

problem men när ritualer inom familjer avslutades eller inte fungerade så var det ett hot mot 

gruppens sammanhållning och ett hot mot familjebilden, vilket lyfte fram vikten av 

fungerande fortgående familjeritualer.  

Fiese et al. menar att något som starkt kan påverka familjerutiner är en skilsmässa, även om 

den sker sent i livet (efter ålder 50) så stör det i traditioner såsom jul, födelsedagar, semestrar 

och Thanksgiving.  Problematik kring var man skall fira och med vem uppstår. Vad som 

framkommit i detta sammanhang är att om man i stor mån kan behålla rutinerna kring dessa 

högtider så gör det att människorna, främst barnen, kan anpassa sig mycket bättre. 

Familjerutiner erbjuder en känsla av tryggt och säkert familjeliv och kan man behålla rutiner 

vid förändringar såsom vid en skilsmässa skapar detta en trygghet.   

Fiese et al. undersökning visar att ritualer erbjuder en möjlighet för den äldre generationen att 

vara involverad i familjesammankomster och fungerar som en förbindelse mellan 

generationerna vilket främjar kontinuitet och familjestyrka. Ritualer är en viktig del av 

familjelivet som tjänar till att förstärka familjebanden men undersökningen visar även det 

finns även negativa sidor av familjeritualer då de involverar mycket tid och möda som kan 

bidra till familjekonflikter. 

Sammanfattningen över 50 års forskande visar att familjer har upprepande mönster av 

beteende som sträcker sig över tid och generationer men dessa mönster och beteenden 

påverkas av kulturen och av hälsan och välståndet hos familjerna. Inom familjeritualer finns 

en riktlinje som är tillåtande till skillnader och som hyllar unika traditioner, en tillåtande 

hållning som respekterar mångfald inom familjer. Genom familjerutiner hittar familjen 

framgång och mening i det kollektiva livet.  
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4.4 Familjebild och globalisering 

Forskning kring förändringar av familjebilden samt forskning kring 

globalisering och ökning av kulturella möten.  

I studien Moderna fäder mellan tradition och relation (1996) tar Margareta Bäck-Wiklund & 

Birgitta Bergsten upp att tidigare studier av familjer präglats av en fokusering på förändring, 

differentiering och instabilitet. Ett kritiskt förhållningssätt betonar att inom detta 

forskningsområde, som inom så många andra, verkar forskningen som en förstärkare av 

existerande trender i samhället. Paradoxalt nog är kanske det som främst präglar familjelivets 

vardag i stället varaktighet och stabilitet. Det senare får dock inte tolkas som om att det inte 

sker några förändringar.  

Vid sidan av den ”traditionella kärnfamiljen” med gifta föräldrar och barn, finns familjer där 

föräldrarna sammanbor utan att vara gifta, familjer med bara en vuxen medlem, familjer där 

de båda vuxna tillhör samma kön och ombildade familjer där inte alla barn är gemensamma. 

Mångfalden av familjeformer gör att det inte är lätt att definiera var gränserna för en familj 

egentligen går (Ahrne, Roman & Franzén, 2008:112). Definitionen har alltså blivit vidare men 

det som regleras i familjen är förhållandet mellan generationer och mellan könen. Det finns 

regler av olika slag som talar om för oss hur vi skall bete oss i vår familj. Förbudet mot incest 

och aga, liksom föräldrarnas försörjningsplikt är exempel på lagar som reglerar förhållandet 

mellan förälder och barn. Det finns också en lång rad oskrivna regler. Några exempel är att 

familjemedlemmar skall tycka om varandra, att makar skall vara varandra sexuellt trogna 

varandra eller att familjemedlemmar skall dela bostad. Många gånger säger sådana regler mer 

om en kulturs uppfattning om hur familjen bör se ut än hur de faktiskt ser ut. Till exempel 

sammanfaller inte familj och bostad för den stora skara barn som efter skilsmässa vårdas av 

ena föräldern. Ändå anser i allmänhet barnen att båda föräldrarna är medlemmar i deras 

familj. Barn till föräldrar som har delad vårdnad har helt enkelt fått två hem. Hemmet är inte 

alltid en plats för vård och omtanke utan kan tvärtom för många barn präglas av misshandel, 

våld eller incest (Ahrne, Roman & Franzén, 2008:111). 

Ahrne et al. menar att familjers specialisering minskar vilket bidrar till att släktskapsbaserade 

relationer också minskar i betydelse. Frigörelsen från förpliktande släktskapsband – 

”kärnfamiljens relativa isolering” – är väl avpassad för det moderna, industriella samhällets 

krav på social och geografisk rörlighet. Familjer kan lätt flytta om arbetsmarknaden så kräver 



17 

 

och de kan utan att hindras av starka släktskapsband röra sig mellan samhällets sociala skikt, 

det finns en social mobilitet (Ahrne, Roman & Franzén, 2008:115). Dagens ungdomar lever i 

en verklighet där släktskapsbanden blir alltmer uttänjda men Abercrombie (2006) menar att 

familjen och släkten fortfarande utgör en källa till sociala kontakter och för många människor 

fortsätter den också att fungera som en form av praktiskt och emotionellt stöd. Berättelser om 

släktrelationers upplösning är föga övertygande. Det visar sig att kontakterna är täta, att stödet 

är starkt och livskraftigt och människor inkluderar medlemmarna av den utvidgade familjen 

när de tillfrågas om sina sociala nätverk. Förvånande nog har betydelsen av dessa relationer 

överlevt de kraftiga omvandlingar av familjelivet som ägt rum på 2000- talet, med ökade 

skilsmässoantal och uppkomsten av de komplexa förhållanden som orsakas av skilsmässor 

och bildandet av styvfamiljer (Abercrombie, 2006:69).  

Utöver det sociala fältet som familjen utgör rör sig dagens ungdomar även inom andra fält. 

Johan Fornäs (1993) beskriver i sin rapport Sfärernas disharmonier att ungdomar rör sig till 

exempel mellan familjens, skolans, och fritidens olika sfärer såsom på arenor eller fält och 

möter där en mångfald åtskilda regelsystem, krav och resurser. Dessa kolliderar bitvis med 

varandra, på gott och ont. Varje individ lever i en korseld av motsägande sfärrelaterade 

diskurser, men kan i gynnsamma fall också ha möjlighet att manövrera med och mellan de 

olika sfärerna. Fornäs menar att vi lever våra liv i och mellan sfärer. Viktiga 

identitetsskapande läroprocesser äger rum i offentliga institutioner som skolan eller det 

organiserade fritidslivet, andra är knutna till mer informella strukturer som familjer eller 

kamratgrupper åter andra organiseras av den kommersiella marknaden (Fornäs, 1993:19).   

 Abercrombie (2006) menar att det inte längre finns någon ”normal” situation för en person i 

åldern 16 till 20 år. Denna förändring bottnar i en rad faktorer. För det första har ungdomen 

blivit ett stadium i livet med alltmer varierande längd. I flera avseenden har den blivit uttänjd 

eftersom alltmer människor fortsätter utbilda sig, och de gifter sig och skaffar barn allt senare. 

Men samtidigt är det många som inte alls vill studera vidare efter att de gått ut grundskolan 

och som vill skaffa barn så tidigt som möjligt. För det andra har unga människors biografier 

individualiserats. Ju större variationerna är när det gäller utbildning, yrke och familjeformer 

desto mer splittras den kollektiva erfarenheten på varje område. För det tredje finns det en 

större osäkerhet om framtiden, som har att göra med förändringstakten, och det gör att unga 

människor tvingas att ta fler risker. Vissa yrkeskarriärer som av tradition varit trygga, som att 

arbeta i en bank, är inte längre det. (Abercrombie, 2006:36). Förändringstakten har alltså ökat 
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vilket även har effekten av ökat interkulturellt samspel. Kulturmöten är en allt viktigare del av 

allt fler människors liv – något som ställer högre krav på människor idag än förr i tiden när 

det gäller kulturkunskaper och kommunikationsfärdigheter. I dagens alltmer globala och 

mångkulturella samhälle berör kulturmöten alla människor, vare sig de är medvetna om det 

eller inte, och för all del vare sig de uppskattar det eller inte. Zygmunt Bauman menar att för 

somliga är ”globalisering” det som vi är tvungna att göra för att bli lyckliga, för andra bär 

”globalisering” skulden till vår olycka. För alla innebär emellertid ”globalisering” världens 

okontrollerbara öde, en oåterkallig process (Bauman, 2000:5). Bauman menar vidare att när 

”avstånd” inte längre betyder någonting förlorar också platser, skilda åt genom avstånd, sin 

mening. Detta innebär en meningsskapande frihet för vissa men för andra meningslöshet (sid 

22). Bauman beskriver att en sak som inte ens de mest förhärdade och kräsna av valets 

mästare väljer, och inte kan välja, är vilket samhälle de föds i – och således befinner vi oss 

alla på en resa oavsett om vi tycker om det eller inte (sid 81). Globaliseringen bidrar till ett 

ökat interkulturellt samspel (Stier, 2009:7) vilket gör att vi är fler aktörer än tidigare och vi 

samlas inte längre på en och samma scen utan måste istället ständigt hitta nya scener.  

4.5 Summering och studiens koppling till tidigare forskning  

 

Tidigare forskning lyfter fram familjens betydelse inom traditioner, Mason & Muir menar att 

familjens livsstil präglar traditioner, Contreras & Hernández menar att genom traditioner blir 

minnen registrerade i tiden och att traditioner såsom påsken, som är en familjefokuserad 

högtid, erbjuder en kontext och en omgivning för att minnas och komma ihåg, de menar 

vidare att påsken är en tradition som erbjuder motiv för familj och släkt att samlas. Fiese et al. 

artikelanalys visar att familjeritualer är av högsta vikt då de erbjuder sammanhållning, stärker 

familjeförhållanden, ger utrymme för känslomässigt utbyte, stabilitet och fungerar som en 

faktor till att behålla kontakt.  Fiese et al. forskning visar hur man som individ måste anpassa 

och justera sitt leverne inom familjen men också hur de individuella perspektiven och det 

karaktäristiska hos den enskilda personen kan påverka hela familjens funktion. Ahrne et al. 

beskriver en förändring av familjebilden där den gamla bilden av kärnfamiljen luckrats upp. 

Abercrombie menar att familjen fortfarande utgör en grundtrygghet i det sociala livet. 

Forskningen hjälper till att förklara betydelsen av familjen kopplat till ungdomarnas 

berättelser kring traditioner.  
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Forskningen visar att relationer påverkar våra traditioner. Mason & Muir menar att 

dynamiken som finns i våra relationer påverkar positioneringen inom traditionerna, den 

moraliska positioneringen styr val som - vems traditioner skall vi ärva? Valet av traditioner 

berättar något om människorna, valet präglas alltså av vilka man vill framstå som, vilka man 

utåt sett vill uppfattas vara, vilket även stöds av Fiese et al Bakers forskning som visar att 

ritualer involverar symbolisk kommunikation och förmedlar – ”detta är vilka vi är” som en 

grupp. Det finns ett känslomässigt åtagande som ger individen en känsla av att 

traditionen/ritualen känns rätt och erbjuder en känsla av att höra till. Traditioner blir till en del 

av det Fornäs kallar; identitetsskapande processer, inom traditioner ryms ett 

identitetsskapande – man får möjlighet att välja vem man villa vara. Forskningen som lyfter 

relationers påverkan hjälper mig att förstå ungdomarnas val av traditioner och att detta val 

präglas av vilka de vill framstå vara.  

Forskningen lyfter fram att traditioner påverkas och är föränderliga. Mason & Muir menar 

att traditioner är levande omförhandlande händelser som påverkas av dynamiken i familjen, 

de menar att människor ser traditionen som ”deras skapelse” – inte något som var ärvt. 

Contreras & Hernández menar att traditioner påverkas av influenser utifrån och exemplet från 

gränsen mellan USA och Mexiko visar att det finns en subjektivitet inom traditionerna som 

gör att traditioner förändras genom påverkan av influenser utifrån. Fiese et al. forskning visar 

att familjetraditioner verkar följa en utvecklingsbana som påverkas av den kulturella 

omgivningen. Baumans forskning visar att globalisering, ökad förändringstakt och social 

mobilitet möjliggör ett större utrymme för ungdomar att välja handlingar och 

traditionshandlingarna behöver inte längre i samma utsträckning följa bestämda 

handlingsmönster. Forskningens bild av förändringsbara traditioner hjälper till att förklara att 

ungdomarnas traditioner kan förändras genom påverkan av influenser utifrån. 

Forskning lyfter även fram det motsatta, att det inom traditioner finns en stabilitet. Mason & 

Muir visar att familjen förs samman i det rituella utrymmet som en tradition erbjuder och blir 

en tillflykt till stabilitet och kontinuitet i en värld där förändringar annars verkar vara 

oundvikliga. Contreras & Hernández menar att vi genom att föra vidare traditioner mellan 

generationer manifesterar att vi genom att reflektera och se tillbaka på barndomsminnen får en 

önskan om att återuppleva trevliga möten, stabiliteten inom traditioner skapas genom vår vilja 

att återuppleva. Fiese et al. Bakers forskning visar att ritualer erbjuder meningsskapande 

kontinuitet mellan generationer med en förväntan om att det skall återskapas och en 
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investering i att detta är hur vår familj kommer fortsätta vara. Forskningen lyfter fram den 

trygghet som finns inom traditioner och hjälper till att förklara ungdomars vilja att bevara.  

Tidigare forskning lyfter även fram komplexiteten i traditioner. Mason & Muir menar att den 

fulla komplexiteten och karaktären av den upplevda erfarenheten av jultraditionen inte kan, i 

verkligheten, fångas in i en kon sensuellt berättande där tiden verkar stå still, berättelser om 

”vad man alltid gör” fångar inte in vad man kände när man gjorde. Det går inte att hävda att 

alla är lyckliga bara för att det är jul, traditioner är kopplade till en subjektiv upplevelse. 

Människors engagemang i traditioner visar sig sålunda vara komplext, mångfacetterad och 

relationsgrundad. Komplexiteten ligger även i att önskemål och krav från partners, barn, 

svärföräldrar eller släkt – eller av vad samhället har för normkrav, styr vad som är accepterat 

och vad som ses som framgångsrikt. Fiese et al. Bakers undersökning visar att det finns 

negativa sidor av familjeritualer då de involverar mycket tid och möda som kan bidra till 

familjekonflikter. Fornäs menar av att ungdomar rör sig över flera sfärer där familjen utgör en 

sfär och kompisar en annan. Inom de olika sfärerna möter de åtskilda regelsystem, krav och 

resurser vilket bidrar till en komplexitet. Den komplexa bilden som forskning lyfter fram 

hjälper till att förklara att traditioner kan både uppfattas och upplevas som något positivt men 

även uppfattas och upplevas som något negativt.  

Med avstamp i denna tidigare forskning som vittnar om familjens betydelse, att relationer 

spelar stor roll, att traditioner påverkas och är föränderliga samtidigt som det inryms en 

stabilitet som ger trygghet och att det finns en komplexitet inom traditioner finner jag motiv 

till min studies relevans, då denna syftar till att undersöka vilken funktion traditioner fyller för 

dagens ungdomar. För att vidare lyfta fram detta använder jag mig av mina teoretiska 

utgångspunkter som presenteras i nästa avsnitt.  
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5. Teori 

I detta avsnitt kommer jag beskriva mina teoretiska utgångspunkter som jag har för avsikt att 

spegla mitt empiriska material mot.  

5.1 Anthony Giddens 

När samhället styrdes av seder och traditioner kunde människor följa etablerade 

handlingsregler på ett mer oreflekterat sätt. I dag har många delar av livet som tidigare 

generationer helt enkelt tog för givna blivit en fråga om val (Giddens & Sutton, 2014:78).  

Giddens har utvecklat ett teoretiskt perspektiv på de förändringar som äger rum i dagens värld 

(Giddens 2009) Vi lever i vad han kallar för ”en skenande värld” som kännetecknas av risker 

och ovisshet. Att vi lever i ett informationssamhälle medför också, enligt honom, att den 

sociala reflexiviteten ökar. Social reflexivitet handlar om det faktum att vi hela tiden måste 

tänka på, eller reflektera över, de omständigheter vi lever under. Reflexivet handlar om att 

iaktta sig själv i förhållande till omvärlden. I ett samhälle som präglas av institutionell 

reflexivitet och är posttraditionellt blir självet: ”a reflexive project… Individuals cannot rest 

content with an identity that is simply handed down, inherited, or built on traditional status. A 

person´s identity has in large part to be discovered, constructed, actively sustained” (Giddens 

1994:82). Individen måste alltså konstruera sin självidentitet genom att navigera mellan 

tillsynes oändliga valmöjligheter. Giddens hävdar att individer är reflexiva i det moderna 

samhället därför att de hela tiden granskar sina egna handlingar och förändrar dem beroende 

på vad de kommer fram till. På så sätt förstår personerna sig själva och konstruerar sin 

självidentitet genom att utarbeta eller omarbeta sina tolkningar av sin egen biografi som en 

berättelse eller historia. 

Genom Giddens teori om social reflexivitet finner jag stöd i att dagens ungdomar har en större 

valfrihet i sitt handlande än tidigare generationer vilket hjälper till att förklara en valfrihet i att 

delta eller inte delta i traditioner.  

Giddens teori kring livsstil handlar om att välja och är applicerbart främst i samhällen som är 

posttraditionella dvs. där traditionen inte ”styr” individen. Livsstilar är rutiniserade praktiker 

där rutinerna införlivas i klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer. Men de 

rutiner som följs är reflexivt öppna för förändringar utifrån självidentitetens rörliga karaktär. 
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Varje litet beslut som en person fattar varje dag bidrar till sådana rutiner. Alla dessa val är inte 

bara beslut om hur man skall handla, utan också om vem man vill vara (Giddens 1997:102). 

Vilka livsstilar en individ kan välja mellan beror i stor utsträckning på dennes 

”livsmöjligheter”, det vill säga vilka resurser (ekonomiska, sociala och kulturella) han/hon har 

tillgängliga (Giddens 1997:102).  

Giddens teori kring livsstil kopplat till vilka resurser (ekonomiska, sociala och kulturella) 

hjälper till att förklara ungdomarna handlingar utifrån deras resurser. De ekonomiska, de 

sociala och de kulturella resurserna påverkar vilka livsstilar som står till buds - vilka livsstilar 

ungdomarna kan välja. 

 

5.2 Pierre Bourdieu  

Den franska sociologen Pierre Bourdieu lyfter fram vikten av livsstilsval och menar att smak 

och intresse inte är naturgivna. Det finns ingen naturlag att den övre medelklassen skall hålla 

på med tennis eller golf. Vad man har för intresse spelar till stor del roll av vad den gruppen 

du ”tillhör” har för intresse.  Bourdieu beskriver habitus – vilket kan beskrivas som de inlärda 

dispositionerna – kroppsspråk, sätt att tala eller sätt att tänka och handla – som människor 

tillägnar sig som ett resultat av de sociala villkor de lever under. Begreppet habitus är viktigt 

eftersom det gör det möjligt att analysera kopplingar mellan sociala strukturer och enskilda 

handlingar och personligheter. Bourdieus huvudpoäng är att den sociala positionen verkar 

bestämmande för en människas disposition (Giddens & Sutton 2014:577). 

Bourdies teori kring habitus är användbart i denna studie då vid traditionsstudier är det 

omöjligt att bortse från att det faktiskt är individer som utför en handling som i vardagen 

kategoriseras som en tradition. Faktum är att aktörernas aktivitet är en förutsättning för att en 

handling skall bli en tradition och det är då vi kommer in på skillnader i aktörernas aktiviteter 

och att det blir viktigt att betona att det i samhället finns kulturella skillnader. Teorier kring 

habitus hjälper till att förklara att ungdomarnas deltagande i traditioner styrs av de intressen 

som gruppen de ingår i har. Som orienteringsprincip förklarar habitus härigenom också de 

intressen, strategier och investeringar i olika kapitalformer som styr människors handlingar i 

olika sociala situationer (Bjurström, 2005:180) såsom vid traditionella handlingar.  
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Bourdieu menar att det vi fostras i kommer att ligga kvar som sanningar vi lever i, han 

beskriver att habitus har en förmåga att ”krypa in i våra kroppar” och bli en del av vår 

identitet. Denna identitet försöker vi sedan (omedvetet) upprätthålla (Susan & Turner 

2011:24).  

Teorin kring att det vi fostras i blir sanningar hjälper till att förklara föräldrarnas betydelse, 

vår fostran spelar roll i traditionssammanhang. Förmågan att ”krypa in i våra kroppar” ger en 

förklaring till varför vi önskar behålla traditioner.  

Något som är viktigt i Bourdieus klassanalys är socialt kapital – människors nätverk av 

vänner och andra kontakter. Bourdieu (1992) definierar socialt kapital som de resurser 

individer eller grupper får genom sina varaktiga nätverk av relationer med vänner, bekanta 

och andra kontakter (Sociologi, 2014:325). Socialt kapital inbegriper en känsla av ömsesidiga 

förpliktelser och tillförlitlighet, kännedom om de normer som styr ett effektivt handlande och 

på ett mer allmänt plan, andra sociala resurser som gör det möjligt att handla effektivt 

(Sociologi, 2014:559) 

 Bourdieus teori kring socialt kapital förklarar att traditioner tillskrivs värde av det sociala fält 

där den traditionella handlingen utspelar sig, det är i nätverk av familjen eller bekanta som 

traditioner utspelas. I de traditionella handlingarna finns kännedom gällande de normer som 

styr. Denna kännedom bidrar till ett effektivt handlande, bidrar till att traditionen kan firas 

enligt förutbestämda regler och normer. Teorin kring socialt kapital hjälper även till att lyfta 

fram effekten av att inte ingå i ett traditionellt sammanhang. Teorin hjälper till att förklara 

varför förlusten av att inte äga socialt kapital, att inte ingå i ett nätverk, visar sig vara extra 

kännbar i traditionssammanhang  

5.3 Erving Goffman  

Goffmans samhällssyn brukar kallas för det dramaturgiska perspektivet. Vi spelar alla teater, 

och liksom skådespelaren på scenen vill vi göra intryck på vår publik. När vi presenterar oss 

själva och vårt agerande inför andra människor försöker vi därför kontrollera och styra den 

information vi överför och som ligger till grund för de andras intryck av oss (Goffman, 2007). 

Goffmans dramaturgiska perspektiv erbjuder en möjlighet att översätta traditioner till 

handlingar som utspelas på en scen där vi har möjlighet att styra de avtryck vi vill ge.  
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Varje individ är beroende av sina vänner för att få sin egen självupptagna verklighetssyn 

bekräftad. Social interaktion är, som Goffman uttrycker det, en cirkulär process där var och en 

ger den andra ett idealjag för att i sin tur återfå sitt eget jag från andra personer. Ett modernt 

jag kan bli komplicerat. Goffman visar att det kan finnas en rad olika lager på lager, olika 

former av gemensamma social föreställningar, som var och en kräver sociala ansträngningar 

för att kunna utföras framgångsrikt (Collins, 2012:67). 

Goffmans teori kring social interaktion som handlar om självbekräftelse kan överföras till 

kompistraditioner som är en social interaktion där kompisar sinsemellan bekräftar varandra, 

att ingå i många sociala interaktioner innebär ökat bekräftelsebehov vilket bidrar till att ett 

modernt jag kan bli komplicerat, en förklaring till den komplexitet dagens ungdomar utsätts 

för.  

 

5.4 Émile Durkheim 

En av de mest värdefulla aspekterna av Durkhheims texter är att han lyfter fram ritualens och 

ceremonins stora betydelse. Rituella aktiviteter används också för att utmärka de stora 

övergångarna i livet – födelsen, inträde i vuxenlivet (många kulturer har ritualer som är 

knutna till puberteten), äktenskapet och döden. Användningen av ritualer och ceremonier kan 

även iakttas i många sammanhang som annars betraktas som sekulära såsom en 

studentexamen (Giddens & Sutton, 2014:467) Under kollektiva ceremonier förhöjs och 

bekräftas känslan av gruppsolidaritet i vad Durkheim kallar för kollektiv upprymdhet den 

förhöjda känslan av energi som skapas i samband med kollektiva sammankomster och 

händelser. Ceremonierna för individerna bort från vardagslivets problem och in i en högre sfär 

(Giddens & Sutton, 2014:465.  

Durkheims teorier kring kollektiv upprymdhet hjälper till med att förklara vad som händer 

med gruppdynamiken vid traditionella sammankomster.  

Stier menar vidare att det var sociologen Durkheim (1922/1956) som var först med att 

använda ordet socialisation. Med detta begrepp var hans avsikt att fånga processen genom 

vilken ”de vuxna påverkar de unga”. Durkheim antog att medvetandet hos ett nyfött barn är 

likt en obefläckad vit duk (”tabula rasa”). I och med födelseögonblicket och mötet med andra 

människor (och samhället genom dessa) förlorar den vita duken sin ”rena” karaktär. Särskilt i 
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samspel med vuxna lär sig barnet de färdigheter och beteenderegler som är nödvändiga för att 

fungera i samhället.  

Durkheims teori kring ”hur de vuxna påverkar de unga” hjälper till att förklara föräldrarnas 

påverkan på ungdomarna, det är i samspel med de vuxna som ungdomarna lär sig de 

färdigheter och beteenderegler som gäller i traditionella sammanhang.  

5.5 Sammanfattning teori 

Giddens teorier om social reflexivitet beskriver att det i dagens samhälle finns ett större 

friutrymme till handlande och att vi därigenom ställs inför ständiga val, såsom val av livsstil. 

Giddens teorier hjälper till att förklara att dagens ungdomar har ett val att delta eller inte delta 

i traditioner. Bourdieus teori kring socialt kapital erbjuder förklaringar till att traditionella 

handlingar utspelas i grupper som kan ses som nätverk där gällande normer styr handlingen, 

att inte äga socialt kapital innebär att man inte heller ingår i ett nätverk där traditionella 

handlingar utspelas – man hamnar utanför. Bourdieus teorier kring habitus hjälper till att 

förklara att ungdomarnas deltagande i traditioner styrs av deras inlärda dispositioner som blir 

en del av deras identitet. Bourdieus teorier kring att det vi fostras i blir sanningar förstärker 

föräldrarnas roll i traditionssammanhang. Goffmans dramaturgiska perspektiv erbjuder att se 

traditioner som handlingar som utspelas på en scen – en scen där ungdomarna vill ge ett 

önskvärt avtryck. Goffmans teorier kring ett idealjag hjälper till att koppla den sociala 

interaktion som en traditionell handling är till att det inom den interaktionen finns ett behov 

av att få sitt eget jag bekräftat av andra. Durkheims teorier kring kollektiv upprymdhet hjälper 

till att förklara den förhöjda känslan av energi som kan uppstå vid traditionella 

sammankomster. Även Durkheim bidrar med en teori om föräldrarnas betydelse då han menar 

att vi socialiseras genom att ”de vuxna påverkar de unga” De presenterade teorierna ovan 

kommer användas för att skapa förståelse för det insamlade materialet och hjälpa till att tolka 

funktioner av traditioner.  
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6. Metod 

6.1 Metodval 

Som metod för studien har jag valt att utgå från den kvalitativa forskningstraditionen. Ett 

överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och 

situationer i dessa personers sociala verklighet (Dalen 2015:15), vilket gör att denna metod 

passar för denna undersökning då jag söker insikt kring fenomenet av traditioner som utspelas 

i ungdomarnas sociala verklighet. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå 

världen från intervjupersonens synpunkt, formulera meningen i människors upplevelse, ta 

fram deras livsvärld, innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar (Kvale & Brinkmann, 

2009:45).  

Valet att använda mig av kvalitativa intervjuer gjorde att jag kunde säkerställa att få direkt 

svar av ungdomarna, dessutom ges möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor. Vid en 

kvalitativ intervjusituation fångar man förutom själva svaren även upp attityder, 

förhållningssätt och kroppsspråk vilket jag ansåg var viktigt att fånga. Attityder, 

förhållningssätt och kroppsspråk berättar mer än bara fakta kring fenomenet och den ger mer 

detaljrika svar jämfört med en kvantitativ metod där syftet är att skapa enkla och raka svar.  

För att nå svaret på om fenomenet av traditioner har en funktion för ungdomarna var den egna 

uppfattningen av stor vikt då jag ämnade nå individens personliga tankar för att sedan sätta 

detta i relation till deras livsvärld, att sätta deras svar i en större kontext för att sedan ge mig 

in på vetenskapliga förklaringar.  

Efter att ha tagit beslutet att undersöka funktionen av traditioner hos ungdomar började jag 

med att samla min empiri. I empiriska uppsatser är utgångspunkten verkligheten och praxis, 

och man arbetar induktivt (Reinecker & Jörgensen, 2004:160) En induktiv forskningsansats 

innebär att forskaren börjar med att samla empiri och därefter försöker skapa teorier, begrepp 

och hypoteser utifrån detta. En deduktiv ansats är teoriprövande. Min studie är i huvudsak 

induktiv i den mening att jag samlat empiri som jag sedan analyserar. 

6.2 Urval 

Urvalet hamnade på ungdomar mellan 17 – 19 år. Anledningen till att jag valde denna 

åldersgrupp var att det var hos dessa ungdomar jag gjorde min observation av den diskripans 

som fanns mellan att ungdomar sa att det var viktigt att behålla traditioner kontra det faktum 
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att de själva inte önskade delta. Observationen blev min ”igångsättande faktor” till att 

undersöka funktionen av traditioner hos denna åldersgrupp. Staden som jag bor i har endast en 

gymnasieskola, denna skola ligger granne med min arbetsplats och det föll sig naturligt att 

göra mina intervjuer där.  

6.3 Genomförande 

I studien använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. Bilaga 1 visar den mall jag utgick 

ifrån vid intervjutillfällena. Den mest använda formen av intervju är den semistrukturerade. 

Under sådana intervjuer är samtalet inriktat på bestämda ämnen som forskaren har valt ut i 

förväg (Dalen, 2015:34). I mina intervjuer utgick från frågeområden snarare än exakta 

detaljerade frågor. Semistrukturerade intervjuer förväntades kunna ge en ram för samtalet, 

men även en möjlighet att lite mer fritt reflektera över frågorna.  

Intervjuerna gjordes vid två tillfällen både enskilt och i grupp på ungdomarnas gymnasium. 

Under två vanliga skoldagar ”fångade” jag ungdomarna under rasttid då de satt i korridorerna 

samt när de satt och åt i skolan matsal.  

Totalt intervjuade jag 36 ungdomar, 19 tjejer och 17 killar (se Bilaga 2). Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en inspelningsmikrofon som jag lånat från kulturskolan. Intervjuernas längd 

skiljde sig åt från att ta allt från 3 minuter (vid enskild intervju) upp till 20 minuter 

(gruppintervjuer).  Jag har ”fångat” ungdomar från olika gymnasieprogram såsom teknik-, 

samhäll -, omvårdnad, estet-, restaurang-, handel-, natur-, humanist- och fordonsprogrammet.  

Att fånga ungdomar från olika gymnasieprogram var inte ett huvudsakligt syfte i min studie. I 

och med att jag valde metoden att intervjua ungdomarna under deras rast/matrast var det 

slumpen som avgjorde vilka gymnasieprogram de intervjuade ungdomarna gick på. Att jag 

ändå hade med frågan om vilket gymnasieprogram de gick hade syftet att om tendenser kring 

skillnader kunde skönjas beroende på denna variabel (gymnasieprogramtillhörighet) så skulle 

jag kunna använda den i min analys, detta gäller även frågan efter kön. Jag valde att ta med 

frågan om etniciteten då jag på förhand antog att jag skulle få berättelser av traditioner även 

från andra länder än Sverige och jag var nyfiken på skillnader mellan dessa berättelser.  

Utöver intervjuerna med ungdomarna på gymnasieskolan gjordes ytterligare en intervju på 

min arbetsplats med en 23 åring som arbetstränar på mitt jobb. Detta får betecknas som ett 

slumpmässigt urval då han kom till mitt kontor under tiden som jag satt och bearbetade mina 
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intervjuer. Jag ställde frågan - hur hans jul hade varit, och fick ett svar som gav en mycket 

negativ bild på den traditionella jultraditionen. Hans svar bidrog till en nyansering av mina 

tidigare positiva bilder, av samma tradition, som jag fått från gymnasieungdomarna. Jag 

förklarade att jag satt med min C uppsats gällande traditioner och frågade om han kunde ställa 

upp på intervju, jag fick samtycke varvid även han (trots lite högre ålder) blev en del av min 

empiri. 

Intervjuerna transkriberades under de nästkommande dagarna efter intervjutillfället. Efter 

transkribering påbörjades analysen som utgick från studiens frågeställningar. När jag 

bearbetade min empiri framgick ett flertal begrepp som var återkommande i ungdomarnas 

berättelser. För att skönja ett mönster tog jag ut dessa begrepp och sorterade under sex 

överskrifter – känslor, sociala sammanhang, religiös anknytning, högtider allmänt, 

tidsaspekten och ritualer/symboler (se Bilaga 3). Denna sortering hjälpte mig att se att 

traditioner främst kopplades till positiva värdeord, att berättelserna främst handlade om 

traditioner med familjen och traditioner med kompisar, att de traditioner som ungdomarna 

främst lyfte var jul, påsk, födelsedagar, nyår och midsommar, att traditioner var något som var 

återkommande och att de kopplades till symboler såsom julklappar, presenter och mat.  När 

detta framträdde började jag läsa in mig på teorier som skulle hjälpa mig att förstå mitt 

material. 

6.4 Etiska överväganden 

För att skydda individer som deltar i forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning har vetenskapsrådet upprättat fyra principer som forskningen skall förhålla sig till. 

Dessa lyder under fyra huvudkrav: 

 Informationskravet  

 Samtyckeskravet  

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Informationskravet innebär i korta drag att forskningspersonen skall informeras om den 

övergripande planen samt syftet med forskningen samt att deltagandet i forskningen är 

frivilligt (Dalen 2015:26) 

Jag informerade mina undersökningsdeltagare om att jag var student på Linnéuniversitetet, att 

jag studerade sociologi och att jag gjorde en undersökning gällande traditioners funktion för 
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ungdomar och att jag önskade intervjua dem i frågan. Jag informerade dem om att deltagandet 

var frivilligt.  

Samtyckeskravet – forskning får utföras bara om forskningspersonen har samtyckt att delta 

(Dalen, 2015:25). De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta.  

Jag bad de intervjuade om samtycke till deltagande och de intervjuade informerades att de 

kunde avbryta intervjun när de så önskade 

Konfidentialitetskravet – uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Dalen, 2015:27) 

Jag informerade de intervjuade om att jag inte behövde namnuppgifter vilket bidrar till en 

anonymisering, däremot lämnade de information om kön, ålder, etnicitet och vilket program 

de läste på gymnasiet. Jag är medveten om att anonymiseringen på grund av detta inte är 

fullständig. Material som inte redovisas i uppsatsen kommer inte lämnas ut till obehöriga.  

Nyttjandekravet – innebär att det material som samlas in endast skall användas till den tänkta 

studien.  

Intervjupersonerna informerades om att uppgifterna endast kommer publiceras i denna C-

uppsats. 

Utöver dessa principer finns även - Krav på skydd för barn, när forskningspersonen inte fyllt 

18 år skall vårdnadshavaren informeras om och samtycka till forskningen. Trots 

vårdnadshavarens samtycke får forskning inte utföras på en person som är under 15 år om 

personen motsätter sig. 

I min iver att samla empiri gjorde jag detta utan att först sätta mig in i ovanstående princip 

och hade därmed ingen kunskap om att jag hade behövt vårdnadshavarens samtycke. Jag inser 

att min metod att fånga ungdomarna slumpmässigt under en skoldag aldrig hade gått att 

genomföra om jag hade börjat med att samla vårdnadshavares samtycke. Detta hade krävt en 

annan metod samt en annan tidsbegränsning. Så här i efterhand gör jag bedömningen att min 

undersökning inte berör information av så känslig etisk karaktär att jag var tvungen att lämna 
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mitt insamlade empiriska material. Alla de intervjuade var över 15 år och alla de intervjuade 

gav sitt samtycke och deltog frivilligt i undersökningen.  

7. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten presenteras i delvis citerad form, och vävas in i analysen. 

Avsnittet kommer inledas med att ta utgångspunkt från de två sociala sammanhang som 

utkristalliserade sig i ungdomarna berättelser, traditioner inom familjen och traditioner med 

kompisar. Avsnittet avslutas med ett stycke som belyser globaliseringens påverkan på 

ungdomarnas traditioner.  

7.1 Traditioner inom familjen 

De traditioner som dominerade i ungdomarnas berättelser var traditioner man 

hade tillsammans med familjen.  

Flertalet av de intervjuade ungdomarna berättade om hur de firar jul, midsommar och 

födelsedagar med familjen. Genom de återkommande berättelserna blev det påtagligt att 

traditioner sattes i samband med det sociala sammanhanget som familjen utgör. Ungdomarna 

poängterade att traditioner med familjen var väldigt viktiga för dem och lyfte fram att det var 

tack vare traditionsbundna sammankomster som man överhuvudtaget träffade familj och 

släkt. En av intervjupersonerna uttryckte: 

”Det är tur att vi har traditioner… hade vi inte firat födelsedagar till exempel så hade jag 

aldrig träffat hela min familj”  

Citatet får stå som exempel på att traditioner utgör skäl till social tillvaro inom familjen, tack 

vara födelsedagfirandet träffar man hela sin familj vilket belyser en aspekt som går att härleda 

till Bourdieus socialt kapital. Bourdieu menar att vi ingår i olika nätverk där familjen kan ses 

som ett av dessa nätverk, inom dessa nätverk finns en känsla av ömsesidiga förpliktelser och 

tillförlitlighet samt kännedom om de normer som styr att vara del av en familj är att ha ett 

socialt kapitel. Mason och Muirs forskning visar att familjer förs samman i det rituella 

utrymmet som en tradition erbjuder och blir till en tillflykt till stabilitet och kontinuitet. Att 

fira födelsedag med familjen är ett exempel på att denna tradition utgör ett skäl till att träffas, 

ett sätt att föras samman i ett rituellt utrymme. 



31 

 

I ungdomarnas berättelser framträdde tydligt föräldrarnas roll i traditionssammanhang. De 

uttryckte:  

 ”man tar över det man växer upp med”  

”det är mamma och pappa som bestämmer vilka traditioner man har”  

”vissa traditioner har man med mamma andra med pappa” 

”Alltså många av de traditioner man har, är sådana som föräldrarna bestämmer, man liksom 

gör det för föräldrarnas skull … ” 

Citaten belyser föräldrarnas roll i traditionssammanhang vilket jag kopplar till Bourdieu teori 

kring att det vi fostras i kommer ligga kvar som sanningar. Bourdieu beskriver att habitus har 

en förmåga att ”krypa in i våra kroppar” och bli en del av vår identitet. Denna identitet 

försöker vi sedan (omedvetet) behålla. Habitus beskrivs som de inlärda dispositionerna som 

människor tillägnar sig som ett resultat av de sociala villkor de lever under. Kopplat till 

citaten ovan speglas föräldrarna roll när det handlar om vilka sociala villkor ungdomarna 

lever under, man har traditioner för föräldrarnas ”skull” vilket bottnar sig i att det vi fostrats i 

blir sanningar. Det som föräldrarna överför blir sanningar även i hur vi skall handla även i 

traditionella sammanhang. Mason och Muirs forskning beskriver att positioneringen inom 

traditioner påverkas av den moraliska positioneringen. Föräldrarnas positionering påverkar, de 

val föräldrarna gjort färgar de val som deras barn sedan gör. Vilka val man gör handlar om, 

vilket Mason och Muirs forskning stödjer, vem man önskar vara. Om man har en moralisk 

lojalitet till föräldrarna ärver man i de flesta fall även deras traditioner. Det som då var 

föräldrarnas berättelse blir även barnens berättelse och traditoner blir till en gemensam 

skapelse.  

Ett annat citat som speglar föräldrarnas roll är:  

”Varför ska man dansa runt en stång som ser ut som en dildo? Fjolligt! Fast när man får 

egna barn kanske man dansar där igen” 

Citatet som handlar om att man kan tänka sig att gå tillbaka och dansa kring den fåniga 

midsommarstången när man får egna barn kan, även det, kopplas till Bourdieus habitus, detta 

sätt att handla – att dansa runt en midsommarstång har krupit in i våra kroppar och blivit en 
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del av vår identitet. Handlingen är något som den citerade ungdomen i nuläget vill skärma sig 

ifrån, i nuläget anses det vara en fjollig handling men i framtiden när man själv blivit förälder 

är traditionen något som man kan tänka sig att ta upp igen, det vi fostrats i blir våra sanningar. 

Detta visade sig även i Fiese et al. forskning som lyfte att ritualer erbjuder en 

meningsskapande kontinuitet mellan generationer med en förväntan om att det ska återskapas 

och vara en investering i att detta är hur vår familj kommer fortsätta vara, dansen kring 

midsommarstången lever härigenom vidare.  

Något som framkommer tydligt i ungdomarnas berättelser är kopplingen till positiva 

värdeord. Berättelserna kring familjetraditioner präglades av ord som betydelsefull, 

samhörighet, gemenskap, roligt, kul och något att längta efter.  Ett par exempel från detta är: 

”Man känner verkligen att man är en del av något när man firar med sin familj … jag älskar 

födelsedagar, det är det bästa som finns när man får frukost på sängen och paket. Fast det är 

roligt när någon annan fyller år också, att få ge bort paket”.  

eller: 

”Vi har en tradition i familjen att vi tittar på Eurovision Song Contest ihop … det är kul. Jag 

kan längta till det” 

Traditionen med födelsedagsfirande ger känslan av att vara del av något och traditionen av att 

gemensamt titta på ett årligt återkommande tv program upplevs som något kul och något som 

man längtar efter.  I båda exemplen hittar jag spår av det Durkheim menar är kollektiv 

upprymdhet där dessa kollektiva sammankomster ger en positiv energi. Traditionerna för 

ungdomarna bort från vardagens problem och ger en positiv känsla. Traditionerna kring 

födelsedagsfirande eller traditionen med Eurovision Song Contest blir till generaliserbara 

tidslösa stämningar som omges av minnen som växer samman, förenar sig och blir till 

historier som berättas. Detta är ett fenomen som visar sig även i Mason och Muirs forskning. 

Födelsedagarna och tvtittandet med familjen är generaliserade till att alltid vara kul. 

Traditionerna omges av en positiv känsla.  

De positiva nyckelorden återkom även kring den tradition ungdomarna berättade mest om -

traditionen av att fira jul. Berättelserna kring julfirandet liknar i mycket varandra. 

Ungdomarna kopplade julfirandet till en tradition som man har tillsammans med familjen och 
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flera uttryckte att det viktiga för dagen var att umgås med sin familj. Berättelserna kring 

rutinerna för dagen handlade om att man åt julmat tillsammans, att man tittade på Kalle Anka 

(vilket förvånade mig för mina barn som är 12 och 15 vill absolut inte kolla på Kalle Anka) 

och att man öppnade paket. Ett av citaten som beskriver ett julaftonsfirande kommer från en 

av ungdomarna som uttrycker: 

 

”Julafton är mysig, att fira med familjen och få umgås det är gött. Jag älskar tomtar.. och det 

här med paket … det är faktiskt viktigt, paket ger känslor” 

Mason och Muirs forskning visar att traditioner påverkas av hur den är inbäddad i 

atmosfären/stämningen, hur den är inbäddad i tidsepoken och hur den påverkas av dynamiken 

i familjelivet. Citatet avslöjar att denne ungdoms jultradition är inbäddad i stämningen av att 

vara mysig, att det är gött och att det inbegriper något man älskar, citatet avslöjar även en 

familjedynamik som präglas av att man vill vara med varandra.  Julen möjliggör att personliga 

familjehistorier skapas och minnen blir ”registrerade” i tiden vilket i sin tur gör att vi 

återupprepar våra handlingar runt traditioner då vi vill återuppleva våra skapade 

familjehistorier. Traditionerna får en funktion av att bli en habitus – en vana som vi använder 

när vi orienterar oss i de sociala fält som omger oss. Habitus förklarar de intressen, strategier 

och investeringar som styr människors handlingar i olika situationer. Julfirandet präglas av 

vårt habitus, vi styrs av de inlärda dispositionerna vilket bidrar till vårt handlande, kopplat till 

julfirandet ligger det i habitus att fira med familjen, att äta julbord och att öppna paket. 

Viktigt i detta sammanhang är att lyfta fram att inom våra habitus är den sociala positionen 

bestämmande. Berättelserna kring julfirandet med familjen är kopplat till de intervjuade 

ungdomarnas sociala position. De intervjuade är ungdomar i dagens Sverige och denna 

position påverkar handlandet. Ungdomarna befinner sig i en social position där det är möjligt 

att fira jul med familjen samt att den sociala positionen även möjliggör att man äter julbord 

och öppnar paket då resurser finns både till att handla julmat och presenter.  Den sociala 

kontexten positioneringen möjliggör firandet av jultraditionen med familjen.  

 

Ungdomarnas återkommande berättelser om hur de firar traditioner tillsammans med familj 

och släkt tillsammans med de positiva värdeord de använde i sina berättelser vittnade om att 

traditionerna fungerade som ett kitt till att hålla samman familjen. Vad som också framkom 

var att traditioner kunde fungera som ett slags alibi för att få vara familjeorienterad. Ingen av 
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ungdomarna ifrågasatte varför traditioner som jul och födelsedagsfirande skulle tillbringas 

med familjen utan detta uppfattades mer vara en självklarhet. Detta kan förklaras med 

Bourdieus teori där vi kan se julfirandet som en habitus med orienteringsprincipen av att 

denna habitus skall delas av det sociala fältet – familjen. Detta habitus, med förmågan att 

krypa in och blir en del av vår identitet, gör att det blir en självklarhet som inte ifrågasätts 

vilket även är ett resultat i Mason och Muirs forskning som visar att styrkan i traditioner 

ligger i föreställningen kring traditoner. Denna föreställning är en så stor kraft i 

familjetraditionerna att de får en slags oberoende existens. Den binder samman familjen så 

pass att familjetraditionerna ses som en självklarhet.  

 

Likväl som det fanns många gemensamma nämnare i ungdomarnas berättelser kring 

jultraditionen så fanns det även exempel på en uppluckring av traditionen. En av ungdomarna 

berättar:  

 

”Alla har sina egna variationer av att fira jul. I vår familj öppnar vi paket på morgonen … 

tror typ de gör så i USA också, och så äter väl alla lite vad de vill på julbordet nu för tiden” 

Citatet står som ett exempel på det som Giddens menar är en skenande värld som präglas av 

en social reflexivitet.  När samhället styrdes av seder och traditioner kunde människor följa 

etablerade handlingsregler på ett mer oreflekterat sätt. I dag har många delar av livet som 

tidigare generationer helt enkelt tog för givna blivit en fråga om val. Friutrymmet att välja hur 

vi firar jul har ökat, ett exempel är det tidigare så traditionella julbordet som bestod av mat 

producerat från den egna gården såsom dopp i grytan, sylta, julkorv eller gröt nu utmanas av 

att vi kan välja mat från hela världen. Detta stödjs även i Fiese et al. s forskning som visar att 

familjetraditioner verkar följa en utvecklingsbana som påverkas av den kulturella 

omgivningen. En av ungdomarna gav ett annat exempel: 

”Vi har en vanlig gran i tv rummet men på nedervåningen, där vi öppnar paketen har vi en vit 

plastgran … ganska ful egentligen men tror det var syrran som köpte” 

Att välja att ha en grön levande gran eller en vit plastgran står oss fritt att välja vilket är ett 

tecken på att vi lever i ett posttraditionellt samhälle det vill säga i ett samhälle där traditionen 

inte ”styr” individen utan där vi nu mer kan ”styra” traditionen. Den tidigare bilden av ett 
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traditionellt julfirande utmanas av en större frihet att välja vilket Mason och Muirs forskning 

även ger stöd i då de lyfter fram traditioner som levande omförhandlande händelser.  

7.1.2 Familjetraditioner – Bara positivt? 

En annan synvinkel, som står i motsats till den tacksamhet till traditioner och till de positiva 

värdeord som var återkommande i ungdomarnas berättelser, kom från den intervju som gjorde 

på min arbetsplats. Det var när jag satt på mitt kontor under julledigheten för att bearbeta min 

empiri som jag fick besök av en kille som arbetstränar på mitt jobb. Han arbetade även under 

mellandagarna då han föredrar att vara på jobbet, istället för att vara hemma och stirra in i 

väggen, som han brukar uttrycka det. När jag frågade honom hur julen hade varit fick jag 

svaret. 

”Har man ingen familj att fira jul med så är julen bara skit!” 

Citatet står som exempel på en negativ sida av traditioner som jag inte lyckats fånga i mina 

övriga intervjuer. I hans berättelse framgick hur tuff julhelgen hade varit och att största 

önskan var att den snabbt skulle gå över.  Värdet av jul är för honom – bara skit. Det blir en 

av årets mest jobbiga helger på grund av att så många i övriga världen har normen att julen är 

glädjefull och något som man firar tillsammans med familj, släkt och vänner. De som hamnar 

utanför normen, de som inte har någon familj eller är utesluten från sin familj, hamnar utanför 

normen och både uppfattas som och känner sig utanför. En habitus att fira jul är inte något 

positivt för alla. Något som är viktigt i Bourdeus klassanalys är socialt kapital – människors 

nätverk av vänner och andra kontakter. Bourdieu definierar socialt kapital som de resurser 

individer eller grupper får genom sina varaktiga nätverk av relationer. I mitt exempel på att 

julen upplevs som skit om man inte har någon att fira med handlar det om brist på socialt 

kapital. Lider man brist på socialt kapital blir det väldigt tydligt när det kommer till 

traditionssammanhang. Om du uppfattas som utanför av samhället ”i vanliga fall” blir det 

ännu mer påtagligt vid de traditionella högtider som styrs av normen att man skall fira med 

andra, man uppfattar och känner ett tydligt utanförskap.  Mason och Muirs forskning visar att 

vad människor verkligen gör och vad de upplever inte är exakt samma år efter år. Det går inte 

att hävda att alla upplever en glädjeful ju bara för att de firar den varje år. Upplevelsen är 

subjektiv och går inte att göra generaliserbar till ”glädjens högtid”. Forskningen visar att julen 

kan vara en tid med konflikter och stress, normkrav från samhället gör att människor som inte 

möter dessa normkrav (vilket kan bero på att de inte vill eller att de inte har möjlighet) 
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hamnar i ett utanförskap. Mason och Muirs forskning visar att julen är en del av en strategi till 

lycklig barndom vilket tydligt lyfter upp vikten av denna tradition. Julen kan vara varm, 

bekräftande, av högsta vikt, magisk och positiv men också svår, smärtsam, exkluderande, 

förtryckande och negativ.  

7.1.3 Sammanfattning - traditioner inom familjen 

Min studie visar att familjetraditioner utgör skäl till social tillvaro, firandet av födelsedagar 

eller jul fungerar som ett alibi till att få träffas. I familjetraditioner finns ett symboliskt kapital 

som tillskrivs värde av den sociala grupp som en familj utgör, värdet bidrar till att traditionen 

förs vidare. Föräldrarna spelar stor roll, det vi fostras i lever kvar som sanningar, 

familjetraditioner blir en del av vårt habitus som vi för vidare mellan generationer. Den 

sociala positionen av att vara ungdom i dagen Sverige är det som ligger till grund för vilka 

traditioner vi firar samt hur vi firar dem. En skenande värld som öppnat upp ett friutrymme att 

välja gör att familjetraditioner inte längre är stöpta i samma form utan vi väljer hur vi vill fira 

traditionen. Bristen på socialt kapital, i detta fall bristen på att inte ha familj att fira jul med, 

blir extra tydlig och kännbar, en habitus att fira jul är inte positivt för alla, denna habitus har 

en uteslutande funktion.    

7.2 Kompistraditioner 

Utöver berättelserna kring familjetraditionerna berättade ungdomarna om 

traditioner de hade tillsammans med kompisar. Citat från deras berättelser 

som handlar om detta är:  

”Vi är ett gäng tjejer som varje år gör en resa till Liseberg, i maj”.  

”just det vi har en jätterolig tradition - Första maj doppet. Det spelar ingen roll hur kallt det 

är vi hoppar i ändå”. 

”öh jo vi killar träffas när det är viktig fotbollsmatch typ champions League”. 

”i december träffas vi … någon gång innan jul och spelar julklappsspelet, det har vi hållit på 

med ett tag nu, det svåra är att hitta en bra present för en skitpeng”  

Citaten kan kopplas till Giddens teori kring livsstil. Livsstil handlar om att välja och är 

applicerbar i samhällen som är posttraditionella. Livsstilar är rutiniserade praktiker där 
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rutinerna införlivas ibland annat vårt sätt att handla. Att resa till Liseberg, att bada vid första 

maj, att träffas och se på fotboll eller träffas för att spela julklappspel är traditioner med 

definitionen av att det är återkommande handlingar men det speglar även val av livsstil. 

Giddens menar att vilka livsstilar en individ kan välja mellan beror i stor utsträckning på 

dennes ”livsmöjligheter”, det vill säga vilka resurser (ekonomiska, sociala och kulturella) 

han/hon har tillgängliga.  Alla ovanstående citat speglar att dessa ungdomar har sociala 

resurser i form av kompisar att utföra handlingen/traditionen tillsammans med och de har 

både ekonomiska och kulturella resurser till att utföra handlingen. Vilka traditioner 

ungdomarna har tillsammans med sina kompisar utgörs av vilka ”livsmöjligheter” de lever 

under. Mason och Muirs forskning visar att traditioner påverkas av dynamiken i relationer.  I 

en av gruppintervjuerna berättar fyra killar om sin tradition att åka på mässa: 

”ja vi åker ju varje år till Elmia, bilmässan du vet, det är värt pengarna … där finns riktigt 

nice prylar att kolla på” 

Efter att de kommit in på sin tradition av att åka på bilmässan började killarna energiskt 

samtala kring vad de sett på den senaste mässan. Det dividerades en del om bilmärken samt 

om någon som inte vågat provköra ett fordon. Som intervjuare glömdes jag i praktiken bort 

vilket inte gjorde mig något då jag fann diskussionen och engagemanget intressant. 

Berättelserna kring denna tradition vittnar om Bourdieus teorier kring att vad man har för 

intresse spelar till stor del roll av vad den gruppen du ”tillhör” har för intresse och att den 

sociala positionen verkar bestämmande för en människas disposition. Killarna tillhör en grupp 

som delar ett gemensamt intresse, då intresset erkänns av den sociala gruppen som 

kompisarna utgör blir detta en del av killarnas habitus. Detta habitus blir en del av killarnas 

identitet.  

Exemplet med killarna som åkte på bilmässan vittnar även om ett önskvärt framträdande, 

nämligen att de var ett gäng ungdomar med ett gemensamt bilintresse vilket var ett avtryck de 

gärna förmedlade vidare till mig som intervjuare vilket tar mig vidare till en annan av 

ungdomarna som berättade: 

”Alltså på midsommarafton är det ok att fira med familjen på dagen men på kvällen är man 

med kompisarna”.  
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Dagtid på midsommarafton är det ok att vara med familjen, det kan till och med vara ett 

önskvärt framträdande att vara på samma scen som sin familj och ta del av färskpotatis med 

sill (eller troligtvis köttbullar) och jordgubbstårta men kvällstid är det önskvärda 

framträdandet att festa med sina kompisar. En och samma tradition har två olika arenor 

beroende på vad klockan är vilket kan kopplas till Goffmans dramaturgiska perspektiv om 

önskvärt framträdande. När vi presenterar oss själva och vårt agerande inför andra människor 

försöker vi styra den information vi överför som ligger till grund för de andras intryck av oss. 

Dagtid på midsommarafton har vi ett sätt att presentera oss själva på och kvällstid ett annat. 

Ingen av de olika typerna av sociala jag, varken den som presenteras på dagtid med familjen 

eller den på kvällstid med kompisar kan skapas utan att det sker en samverkan mellan sociala 

interaktioner. Inom familjen styrs vi av interaktioner som mycket utgörs av den påverkan de 

vuxna har på de unga, dagtid präglas ungdomarnas sociala jag av föräldrarnas fostran, på 

kvällen däremot präglas ungdomarnas sociala jag av de intressen och den livsstil som hör till 

den grupp de ingår i.  

I ungdomarna berättelser kring kompistraditioner kunde man finna spår av vilka intressen de 

hade samt vilka livsstilar de levde. Exempel på detta var: 

”Mina kompisar som jag har, i den kyrka jag är med i, brukar träffas och laga mat … det har 

vi som tradition, ibland träffas vi hemma hos någon efter att vi varit i kyrkan ”  

”Vi har varit på Dreamhack i Jönköping två år i rad … det vill man inte missa. Det är jag 

och mina datanördskompisar som åker. Brukar vara skit mycket folk, man får släpa med sig 

egen dator och sist tog vi med egna fåtöljer” 

Det som visas i dessa citat är att, utöver att berätta om att man har traditioner med kompisar, 

så berättar det även något om ungdomen som individ och om dess livsstil. Det första citatet 

avslöjar att personen är kyrklig och det andra citatet avslöjar ett dataintresse. Mason och 

Muirs forskning visar att det inte är tillräckligta att ”bara ha” en tradition utan formen spelar 

stor roll. Inom kompisgäng olika livsstilar finns ett moraliskt värde och valet av hur man firar 

traditioner berättar något om vilken moral som kompisgänget vill stå för, vilka de vill framstå 

som. Jag skulle här vilja dra paralleller till Goffmans teori kring social interaktion. Goffman 

menar att varje individ är beroende av sina vänner för att få sin egen självupptagna 

verklighetssyn bekräftat. Social interaktion är en cirkulär process där var och en ger den andra 
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ett idealjag för att i sin tur återfå sitt eget jag från andra personer. Kompistraditioner erbjuder 

denna möjlighet då men genom sina vänner får sitt idealjag bekräftat alltifrån idealjaget som 

kyrklig eller idealjaget som datanörd.  

I berättelserna framkom att traditioner kan förändras eller bestå med tiden. Ungdomarna 

berättade både om kompistraditioner de haft när de var yngre och om kompistraditioner de 

hade just nu.  En av ungdomarna uttryckte: 

”Kompistraditioner försvinner till exempel när man slutar skolan och alla flyttar men 

familjetraditioner lever vidare” 

Citatet får stå som exempel på att de traditioner man har med sina kompisar är utbytbara 

traditioner. Nya handlingar som kan definieras som traditioner kan skapas på nya arenor t.ex. 

när man lämnar gymnasiet för att studera vidare på annan ort. Bourdie menar att en habitus, 

liksom dess värde, kan t.ex. förändras till följd av en förändring i en människas eller grupps 

objektiva livsvillkor, likväl kan traditioner förändras då en människas objektiva livsvillkor 

förändras till exempel när man lämnar skolan.  Att traditioner kan försvinna när man slutar 

skolan visar även på att kompistraditioner präglas av social reflexivitet (Giddens) de kan 

existera för stunden och kan ses som en tillfällig kollektiv upprymdhet (Durkheim) för att 

sedan försvinna och ersättas av nya då man hamnar i nya sociala sammanhang med nya 

objektiva livsvillkor.  

7.2.1 Sammanfattning - kompistraditioner 

Det posttraditionella samhället har öppnat upp för möjligheter till val, samhället präglas av en 

social reflexivitet som innebär att vi konstruerar vår självidentitet genom att navigera mellan 

oändliga möjligheter. Kompistraditioner styrs av de livsstilsval vi gör, livsstilsval som är 

möjliga att göra i det moderna samhället, livsstilsvalen styrs av vilka ekonomiska, sociala och 

kulturella resurser individen har. Kompistraditioner styrs av gruppens intresse. 

Traditionshandlingar inom kompisgäng kan bli en del av individernas habitus och en del av 

individernas identitet. Inom kompistraditioner kan det önskvärda framträdandet skilja sig 

beroende på i vilken social kontext det utspelas. Vissa önskvärda framträdanden kopplas till 

familjetraditioner medan andra önskvärda framträdanden kopplas till kompistraditioner. 

Kompistraditioner är utbytbara på ett annat sätt än familjetraditioner.  
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7.3 Globalisering 

Ungdomarna fick frågan om traditioner var viktiga för dem och 29 (av 36) svarade att de var 

viktiga medan 7 svarade att de inte var viktiga. De ungdomar som tyckte att traditioner var 

viktiga var också de som utvecklade sina berättelser kring de traditioner de deltog i, de 

utvecklade hur de själva firar dessa traditioner. De sju som inte tyckte att traditioner var så 

viktiga kom inte heller in så djupt på ämnet. Dessa sju gav exempel på traditioner de kunde 

komma på men la inte in några värdeord, de kopplade inte heller traditionerna till några av 

deras egna sociala sammanhang. Fyra av dessa sju hade ursprung från ett annat land än 

Sverige – Bosnien/Serbien, Finland, Sri Lanka och Ghana (se Bilaga 2). I intervjuerna med 

dessa fyra ungdomar fick jag bara faktasvar såsom vilket program de gick på, att de hade 

ursprung från mer än ett land, att de deltog i traditioner (utan att utveckla detta ytterligare) 

men att det inte var viktigt för dem. Intervjuerna med dessa fyra ungdomar var tidsmässigt 

korta, runt 5 min.   

I avsaknaden av berättande spårar jag att något i dessa ungdomars sociala positionering gör att 

de inte delar med sig av berättelser eller beskrivningar från traditionella handlingar. Detta kan 

förklaras av Giddens teori kring social reflexivitet som belyser att vi har möjlighet att 

navigera mellan oändliga möjligheter. Som ungdom i dagens Sverige med ursprung från mer 

ett land leder dessa oändliga möjligheter till en vilsenhet snarare än till en identitet. Då den 

sociala positionen är det som ligger till grund för vilka traditioner vi firar kan globaliseringen 

i den form att vi flyttar och bosätter oss i andra länder påverka den sociala positionen och i sin 

tur påverka vilka traditioner vi omges av. Fiese et al. s forskning visar att ritualer inbegriper 

en praktisk del när det gäller att organisera gruppbeteende och en symbolisk del som fostrar 

gruppens identitet och meningsskapande i grupp situationer. Ritualer involverar symbolisk 

kommunikation och förmedlar – ”detta är vilka vi är” som en grupp. Det finns ett 

känslomässigt åtagande som ger individen en känsla av att aktiviteten/ritualen känns rätt och 

erbjuder en känsla av att höra till. I flytten till ett nytt land möter man en ny kultur. Till denna 

kultur är det kopplat både ritualer och symboler som är främmande för den nyanlända. Det 

känslomässigt åtagande som ger individen en känsla av att aktiviteten/ritualen känns rätt och 

erbjuder en känsla av att höra till är inget som kan komma till individen direkt vid mötet av en 

ny kultur. Avsaknaden av berättelser från de fyra ungdomarna med ursprung från annat land 



41 

 

vittnar om att man inte har samma möjlighet att presentera sig som ”detta är jag” och känslan 

av att höra till kan dröja eller till och med ge en känsla av utanförskap.  

 

7.3.1Sammanfattning - globalisering 

Social relexivitet innebär att man, genom att navigera genom oändliga möjligheter, kan skapa 

sig en identitet. Om man är i den sociala positioneringen av att ha ursprung från mer än ett 

land, om man är i den sociala positioneringen av att vara en del av den globalisering som 

innebär att vi flyttar och bosätter oss i nya länder, kan denna sociala reflexivitet med alla 

valmöjligheter istället bidra till en vilsenhet och till en förlorad identitet. Att vara ny i ett nytt 

land innebär inte att man med automatik klär sig i de traditioner som hör till landets kultur. 

Det känslomässiga åtagandet som hör till traditionsbundna handlingar tar tid och är inget som 

man identifierar sig med på en gång.  

 

8. Slutsats 

Denna studie sökte svaret på vilken funktion traditioner fyller för dagens ungdomar.  

Min studie visar på några gemensamma funktioner som finns både inom de traditioner 

ungdomarna hade med familjen och inom de traditioner de hade med kompisar. Traditioner 

har funktionen att möjliggöra sätt att upprätthålla sociala relationer och förbindelser vid olika 

tidpunkter och sammanhang. Studien visar att traditioner har funktionen, både på 

familjearenan och på kompisarenan, av att bidra till interaktion och till samhörighet. 

På familjearenan visar studien på att traditioner fyller funktionen av att legitimt få vara 

familjeorienterad, högtiderna representerar familjen och att fira traditioner tillsammans med 

familjen är inget som ifrågasätts utan ses mer som en självklarhet. Familjetraditionerna 

omhuldas av positivt värdeord. Föräldrarna spelar en viktig funktion och många av 

traditionerna ligger till grund i vår fostran och vår uppväxt.  Studien visar att traditioner 

fortsätter att föras vidare från generation till generation och lever vidare. Studien visar att trots 
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det ökade handlingsutrymmet med valmöjligheten att välja bort traditioner så behåller 

familjetraditioner sitt värde, även i det posttraditionella samhället, där traditioner präglas av 

en positivitet som erbjuder en kollektiv upprymdhet. 

Mina resultat visar alltså på en stabilitet inom familjetraditionerna men resultaten visar även 

på att funktionen av traditioner har påverkats i det posttraditionella samhället. Ökad 

globalisering, ökad individualisering samt ökad social mobilitet har bidragit till en ökad 

handlingsfrihet och det posttraditionella samhället har öppnat upp för möjligheter till val. 

Studien visar att traditionerna inte längre lyder under den fastfrysning som Frykman och 

Löfgren beskrev i början av denna studie utan att det inom traditionerna sker förändringar. 

Regelverket och den kodifiering av hur en traditionell jul eller ett sant midsommarfirande 

skall se ut är inte längre helt fastfruset.  

Studien visar på att traditioner erbjuder en funktion av att kunna välja scen, vissa önskvärda 

framträdanden önskar vi gör med familjen och vissa önskvärda framträdanden önskar vi göra 

med kompisar – översatt till traditioner så önskar vi fira några traditioner med familjen, såsom 

julen, och andra traditioner med kompisar, såsom midsommar. Inom dessa två arenor får vi 

vår egen självupptagna verklighetssyn bekräftad, funktionen av en social interaktion. 

Studien visar att traditioner har funktionen av att bidra till ett identitetsskapande, individer når 

identitet genom aktivitet och genom de livsstilsval vi gör. Studien visar att traditioner med 

kompisar präglas av gruppens intresse och att kompistraditioner styrs av de livsstilsval som 

gruppen de ingår i gör. Vilka livsstilsval vi gör styrs av vilka ekonomiska, sociala och 

kulturella resurser som finns - det är de ekonomiska förutsättningarna, de sociala 

förutsättningarna och de kulturella förutsättningarna som är avgörande för vilka traditioner vi 

firar. 

Studien visar att traditioner har en funktion att utesluta, om man inte innesluts i den sociala 

kontext som till exempel en familj utgör då blir denna brist på socialt kapital extra kännbar 

vid traditioner. Ungdomarnas berättelser vittnar om att traditioner såsom julfirande och 

födelsedagsfirande var knutna till att man skulle fira med familj, att då inte ha en familj att 

fira med gör att man hamnar utanför.  
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Studien visar på ytterligare en uteslutande funktion då globaliseringen som erbjuder en mängd 

möjligheter även kan leda till en meningslöshet. Studien visar att reflexiviteten med oändliga 

valmöjligheter kan leda till vilsenhet likväl som till identitetsskapande.  

Denna studie sökte även svaret på varför ungdomar aktivt avstår från att reproducera 

traditioner men inte avstår från traditioner i sig.  

Beviset för att ungdomarna väljer bort vissa traditioner samtidigt som de önskar bevara finner 

jag i den observation som var utgångspunkten i denna uppsats. Ungdomarna dök inte upp på 

Luciarepetitioner men när jag frågade dem om det var viktigt att behålla traditioner som Lucia 

så svarade de ja, men de hade inte lust att själva delta. Efter att ha gjort en analys över mitt 

empiriska material, mina intervjuer, har jag kommit till slutsatsen att svaret på frågan, varför 

ungdomar aktivt avstår från att reproducera traditioner men ändå önskar behålla, finns inte att 

finna i deras berättelser. Det berättelserna speglar är att traditioner fyller funktionen av att 

bidra till social interaktion och samhörighet, bidra till kollektiv upprymdhet samt bidra till 

möjligheterna att göra livsstilsval som präglar vem man vill vara.  Berättelserna vittnar om att 

genom familjetraditioner och kompistraditioner hittar man framgång och mening i det 

kollektiva livet. Berättelserna vittnar inget om varför man avstår från vissa traditioner. För att 

nå svaret vänder jag mig till den tidigare forskningen som presenterats i denna uppsats samt 

till valda teorier.  Mason och Muirs forskning visar att positioneringen inom traditioner 

påverkas av den moraliska positioneringen. Valet i hur man positionerar sig handlar om – 

”vem vill jag framstå som”. Detta ger en förklaring till varför ungdomarna aktivt väljer att 

avstå från att delta i traditioner som Lucia eller dans kring midsommarstång. Det handlar om 

att ungdomarna måste nå identitet genom aktiviteter snarare än genom tillskrivningar– givna 

av påverkan från föräldrarna. De är på väg att lämna en scen där regianvisningarna styrts 

mycket av föräldrarna för att gå vidare in på vuxenvärldens scen. För att kunna byta scen 

måste ungdomarna bryta sig fria och göra sig självständiga och i denna 

självständighetsprocess vill man inte identifiera sig med traditioner såsom att gå i Luciatåg 

eller dansa kring midsommarstången. Positioneringen påverkas av den moraliska 

positioneringen, ungdomarna intar inte positioneringen av att delta då det inte fyller en 

moralisk funktion. För vems skull skulle deras deltagande vara? Inte för deras egen del, 

snarare är det mer pinsamt att stå med vitt linne och glitter eller strut på huvudet, inte för 

familjens i den fas mina ungdomar befinner sig och inte för kompisarnas skull då traditionen 

inte erbjuder ett identitetskapande som för samman kompisgänget. Att inte delta handlar alltså 
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om att man inte identifierar sig med traditionen. Att inte delta handlar om att man inte väljer 

att positionerar sig inom traditionen då den inte erbjuder någon tillföring till den presentation 

man önskar göra av sig själv eller den grupp man deltar i. Att ungdomarna kan göra detta val 

hör samman med det som Contreras & Hernández visar i sin forskning, att det finns en 

subjektivitet inom traditioner som gör att traditioner påverkas av influenser utifrån. 

Traditioner förändras vilket handlar om att vi lever i ett posttraditionellt samhälle, vi lever inte 

längre i ett samhälle där traditionen styr individen. I det posttraditionella samhället handlar 

livsstil om att välja – det finns ett friutrymme som gör att ungdomarna kan säga nej.  

Svaret på varför ungdomarna ändå önskar att ändå behålla traditioner finner jag i mina teorier 

som förklarar att våra traditionshandlingar är kopplade till våra habitus - varaktiga 

dispositioner, vanor vi fostras i och behåller. Det vi fostras i kommer att ligga kvar som 

sanningar vi lever i och en tradition som jul, Lucia eller midsommar blir en del av detta. 

Traditionen erkänns av ett socialt fält, en ”marknad”, och fungerar som kapital. Dess värde 

kan t.ex. förändras till följd av en förändring i en människas eller grupps objektiva livsvillkor, 

i mitt fall förändringen av att gå från ungdom till vuxenvärlden men den försvinner inte. 

Traditioner är exempel på varaktiga dispositioner vi fostrats i. Värdet av att delta håller ett 

lågt kapitalvärde i den del av socialisationsprocessen som ungdomarna befinner sig i (därför 

väljer de att avstå) värdet av att bevara håller ett högt kapitalvärde oavsett var i 

socialisationsprocessen man befinner sig (därför uttrycker de att det är viktigt att bevara 

traditioner). Traditioner har funktionen av att finnas i ett sammanhang man vuxit upp med 

vilket gör den till en habitus vi fostrats i och en sanning vi önskar bevara.  

Tidigare forskning vittnar om vår önskan att bevara, Mason och Muir menar att traditioner 

möjliggör att binda samman tiden och att traditioner kan ses som ett paket av generaliserbara 

och tidslösa stämningar. Föreställningen om Lucia som en varm och mysig tradition är en 

kraft som binder samman erfarenheter av känslor, minnen och föreställningar vilket utgör en 

förklaring till vår önskan att bevara. Även Fiese et al. bidrar med en förklaring då de hävdar 

att traditioner ger en känsla som hänger kvar även efter att traditionen är över, denna känsla 

erbjuder meningsskapande kontinuitet med en förväntan om att det skall återskapas.  
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9. Diskussion 

9.1 En metodreflektion 

Då jag från början hade ambitionen av att undersöka funktionen av traditioner hos ungdomar 

började jag direkt med att samla empiri. Som en metodreflektion kan jag nu konstatera att 

arbetet med denna studie hade underlättats om jag hade läst på kring teorier som berör 

traditioner samt tidigare forskning innan jag samlade min empiri.  Det hade underlättat att ha 

detta som en språngbräda istället för att komplettera detta senare.  

Valet att under intervjuerna utgå från den öppna frågan – vad betyder ordet tradition för dig? 

mynnade ut i många berättelser och beskrivningar kring traditioner som ungdomarna deltog i. 

Berättelserna bidrog till att lyfta fram traditionernas funktioner. För att nå ungdomarnas 

uppfattningar om varför de valde att inte delta i traditioner hade jag behövt vinkla mina 

frågeställningar. Ett antagande är att jag skulle fått fram mer i min analys om jag istället för 

att fråga om traditioner var viktiga för dem hade haft med frågan om de medvetet valt bort att 

delta i någon tradition och skälet till varför. 

 

9.2 En personlig reflektion  

Det är enligt mig en klar skillnad mellan Giddens teori kring att individer är reflexiva och 

ständigt granskar sina handlingar och förändrar dem (ett ”självets bana”) och Bourdieus teori 

att den sociala positionen verkar bestämmande för en människas disposition. Den ena teorin 

grundar sig på en individualism och den andra på att grupper styr. Jag menar att samtidigt som 

vår värld blir allt mer globaliserad tror jag att det blir allt mer viktigt för människor i den 

postmoderna världen att hitta stabilitet. Jag menar att reflexivitet och medvetet handlande 

behövs för att bemästra de strukturella förändringarna men likväl behöver vi trygghet och 

stabilitet. Vi behöver både habitus och reflexivitet och jag menar att en kombination är 

nödvändig. Traditioner kommer i framtiden fortsätta att vara en grund för social samvaro som 

bygger på den trygghet och stabilitet vi är vana vid men jag menar att den ökade reflexiviteten 

kommer bidra till nya traditioner som kommer utspelas på nya arenor.  
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9.3 Förslag till forskning 

Sverige befinner sig långt upp och längst ut till höger på Inglehart-Welzels kulturella 

världskarta. Denna karta visar hur olika länder i världen placerar sig utifrån medborgarnas 

värderingar. Länderna placeras ut efter sina värden på två axlar. Den undre axeln, x-axeln, 

mäter synen på livet i en rangordnad från ren överlevnad till livskvalité, tillit och 

självförverkligande. Ju längre högerut ett land placerar sig desto viktigare är individens frihet. 

Den vänstra axeln, y-axeln, mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar och 

respekt för auktoriteter hamnar långt ned och sekulära, rationella hamnar högt upp på skalan. 

Sveriges placering visar att landet präglas av att individens frihet är viktig och att vi styrs av 

sekulära och rationella värderingar.  Hur påverkar detta våra traditioner? Jag har i mina 

slutsatser kommit fram till att familjen fortfarande utgör en stabil grund och att 

familjetraditionerna fortskrider men frågan är om det kommer fortsätta så i detta 

individualistiska Sverige?  Min undersökning har riktat in sig på ungdomar i åldrarna 17-19 år 

men det vore intressant att undersöka om funktionen varierar om man jämför mellan olika 

åldersgrupper, mellan olika generationer. Kanske kommer bilden av det mer individualistiska 

Sverige träda fram i denna jämförelse. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuer 

       

 

Man 

 

Kvinna 

      

 

  

 

  

      

 

Födelseår 

        

 

  

        

 

Vilket program läser du? 

      

          

          

          

 

I det här sammanhanget är det intressant att veta om du har ett ursprung från ett annat land 

          

          

          

          

 

Vad betyder ordet tradition för dig? 

     

          

          

          

          

          

 

Deltar du själv i någon tradition? 

     

 

JA 

        

 

  

        

 

Om Ja är det viktigt för dig och i så fall varför? 

    

          

          

          

          

          

 

Vad vet du om denna tradition och hur firas denna tradition (ursprung, 

förekomst)? 

   

          

          

          

          

       

 

  

 

NEJ 

        

 

  

        

 

Om Nej kan du sätta ord på varför du tror att det så? 
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Bilaga 2  

 

födelseår program svensk? deltar? viktigt? 

  tjej 1 96 SH + + + 

  tjej 2 94 omvårdnad + + + 

  tjej 3 95 estet + + + 

  tjej 4 94 NV + + + 

  tjej 5 96 NV - + + bosnien 

 tjej 6 96 SH -beteende - + + england 

 tjej 7 94 NV + + + 

  tjej 8 95 SH + + + 

  tjej 9 95 SH - + - bosnien/serbien 

tjej 10 96 handel + + + 

  tjej 11 95 NV + + + 

  tjej 12 95 NV + + + 

  tjej 13 96 handel - + + Kroatien 

 tjej 14 94 NV + + + 

  tjej 15 94 NV + + + 

  tjej 16 95 SH - + + Bosnien 

 tjej 17 95 SH - + + Bosnien 

 tjej 18 96 humanistisk + + + 

  tjej 19 96 TK + + + 

  

        kille 1 95 TK - + - pappa Finland 

kille 2 95 Tk + + - 

  kille 3 96 restaurang - + - pappa Sri Lanka 

kille 4 94 SH-ekonomi + + + 

  kille 5 96 fordon + + + 

  kille 6 96 fordon + + + 

  kille 7 95 Tk + + + 

  kille 8 95 Tk + + + 

  kille 9 97 NV + + + 

  kille 10 96 NV + + + 

  kille 11 94 NV -  +/- - Ghana 

 kille 12 94 NV + + + 

  kille 13 94 NV - + + Serbien 

 kille 14 96 Tk + + - 

  kille 15 96 Tk + - - 

  kille 16 94 restaurang + + + 

  kille 17 96 restaurang + + + 

  kille 18  92 Arbetar + - - 
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Bilaga 3

Känslor Sociala sammanhang Religiös anknytning Högtider allmänt Tidsaspekten Ritualer/Symboler

betydelsefull vänner bajram Fest alltid firat dansa

betydelsefull vänner bajram Fest alltid gjort dansa

betydelsefull vänner bajram Fest alltid gjort dansa

samhörighet vänner bajram party regelbunden dansa

roligt vänner jul Högtider regelbunden god mat

roligt vänner jul Högtider regelbunden god mat

roligt kompisar jul Högtider något man följer mat

Kul kompisar jul Högtider något man upprätthåller mat

kul kompisar jul Högtider ngt man brukar göra mat

Paket ger känslor kompisar jul Födelsedag ngt man gör mer än en gång mat 

Vill inte missa kompistradition jul Födelsedag ngt man gör varje år mat

Älskar tomtar kompistradition jul Födelsedag ngt som återkommer julklappar

Stämning med ljus fira med kompisar jul födelsedag samma saker julklappar

Del av något firar med kompisar jul födelsedagar återkommande byta julklappar

viktigt umgänge jul födelsedagen upprepa varje år julkonsert

mysigt mamma & pappa jul födelsedagen upprepar varje år tomtar

mysigt mamma & pappa jul födelsedagen varje år tomten  

Längtar efter föräldrar jul Nyår varje år tomten som bor i norr

Längta efter föräldrar jul Nyår varje år julgran

gemenskap familj jul Nyår varje år byta paket

gemenskap familj jul Nyår Kalle Anka

gemenskap familj jul Nyår Kalle Anka

gemenskap familj jul Nyår Kalle Anka

gemenskap familj jul Nyår presenter

samhörighet familj jul Nyår presenter

härligt familjen jul nyår/nourouz presenter

bra familjen jul Valborg paket

Inte så viktigt familjen träffas jul Valborg midsommarstång

skit familjetradition julafton Midsommar välja födelsedagsfrukost 

familjetradtion jesu födelse Midsommar Eurovision song contest

famljen samlad jesus föddes Midsommar lyssna på en viss CD

egna familjetraditioner jesus födelse Midsommar Målas med Henna

fira med familj jesus födelse Midsommar Julklappsspel

inom familj jesus födelse Midsommar

spendera tid med familj jesus födelsedag Midsommar

träffa familj påsk Midsommar

träffa hela familjen påsk Midsommar

föräldrar påsk Midsommar

föräldrar gör påsk Midsommar

föräldrarnas skull påsk Midsommar

släkten påsk Midsommar

fira med släkt påsk Midsommar

släkt påsk Midsommar

släkt påsk Inspark

släkt påsk Fiska kräftor

släkt påsk Besöka morfars grav

spendera tid med släkt ramadan giftemål

träffa släkt kristen högtid Liseberg

träffa släkt kristendom champions League

umgås med släkt kristendom inviga sommar

skolan kristendom Inspark

i skolan religion Första maj dopp

Elmia

fira något

firar 

något man firar

fira någon

umgås 

umgås 

umgås 

Nyckelord från intervjuerna sorterade under följande sex överskrifter:


