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Abstrakt 
 
Titel: Guds representant på jorden. Frikyrkliga och icke kristna ungdomars upplevelse och 

hantering av stress   
  
Författare:  Tova Dahlgren, Maria Krång 
 
Handledare:  Hans Lindfors 
 
Typ av arbete:  C-uppsats i Sociologi 
 
Antal sidor:  41 
   
Huvudämne/tema: Frikyrkliga och icke kristna ungdomars sätt att uttrycka sin identitet samt deras 
  upplevelse och hantering av stress.  
  
Bakgrund till studien: I och med uppkomsten av ett modernt, eller senmodernt, samhälle  
  har förutsättningarna förändrats dramatiskt för den enskilde individen som  
  tvingas handskas med en stress och kravfylld verklighet för att få en plats i  
    samhället. Det är denna verklighet som ungdomen av i dag möter och tvingas  
  bemästra.  Sett till de ökade kraven och den förhöjda stressen tyckte vi det var  

intressant att undersöka hur tron på en gud påverkar upplevelsen och hanteringen av 
stress för dessa ungdomar. Har man som frikyrklig en bättre grund att stå på i jämförelse 
med icke kristna ungdomar och påverkas detta av hur man låter sin identitet komma till 
uttryck? 
   

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad mellan de 
intervjuade frikyrkliga ungdomarna och de intervjuade icke kristna ungdomarna i hur 
deras identitet tar sig i uttryck, sett till relationer, andlighet, intressen, åsikter samt val av 
klädstil? Ytterligare ett syfte är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan dessa 
två grupper vad gäller upplevelsen av stress. Slutligen vill vi undersöka om det finns 
någon skillnad grupperna emellan i hur de hanterar den stress de upplever.  

 
Frågeställningar: Finns det någon skillnad mellan de två intervjuade grupperna i hur deras identitet tar sig i 

uttryck, sett till relationer, andlighet, intressen, åsikter samt val av klädstil?  
Finns det någon skillnad mellan de två intervjuade grupperna vad gäller upplevelsen av 
stress?  
Finns det någon skillnad mellan de två intervjuade grupperna i hur de hanterar sin 
upplevda stress? 

 
Metod och material: Vi har använt oss av kvalitativ metod med intervju i vår undersökning. Sammantaget har 

vi intervjuat tio respondenter, varav fem var frikyrkliga och resterande fem var icke 
kristna. Samtliga undersökta var i åldern 20-24 år.  

 
Huvudresultat:  Det som enligt oss varit synligt är att frikyrkliga ungdomar tenderar att känna och visa 

mer empati i jämförelse med den icke kristna gruppen. Som en konsekvens av deras 
kristna värderingar känner de en medkänsla för omvärlden och oroar sig för 
mänskligheten, medan de icke kristna mer har fokus på det egna livet och det som står 
dem närmast. De frikyrkligas fokusering på meningen med livet samt, relationer och 
medmänsklighet medför, enligt oss, att de känner en högre grad av stress och då 
framförallt långtidsrelaterad stress. De upplever att de måste vara goda kristna som gör 
världen bättre och känner krav på att alltid finnas där för andra, samt krav på att 
åstadkomma storheter i sitt liv. Bland de icke kristna kunde vi istället se mönster som 
pekade på att de utvecklat en blasé inställning till omvärlden, vilket gjorde att de 
upplevde en lägre grad av stress. Att de inte verkade bry sig om det utanför deras egna liv 
medförde, menar vi, att de kunde bemästra stressen på ett mer fullgott sätt eftersom 
ingenting berörde dem nämnvärt. Vid hanteringen av stress kunde vi se tendenser på att 
de frikyrkliga ungdomarna hade fler gynnsamma faktorer för att kunna bemästra stress i 
jämförelse med den icke kristna gruppen. Bland annat hade de ett högre socialt stöd och 
en större KASAM vilket skulle kunna vara en hjälp som leder till att de klarar av att ta in 
omvärlden och visa empati. De intervjuade frikyrkliga verkar således, enligt oss, ha en 
förmåga att möta fler stressorer eftersom de har faktorer som hjälper dem, medan de icke 
kristna ungdomarna visar tendenser till att inta ett blasé förhållningssätt till livet vilket 
skulle kunna vara en strategi för att klara av att möta stressen och kraven som finns i 
samhället.  
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Kapitel 1: Inledning 
 
1.1 Inledning 
 
Ungdomen av idag ställs inför en rad olika dilemman att ta ställning till, både på gott och ont. 
Vår uppgift är att se närmare på två grupper av ungdomar, de frikyrkliga och de utan någon 
förankring i dagens kyrka. Vi kommer att se till olika stressfaktorer som ungdomen av idag 
står inför och se om det är någon skillnad mellan dessa grupper vad gäller upplevelsen av 
stress. Vad vi vill veta är om en kristen tro hjälper individen att hantera ett kravfyllt och 
stressande samhälle. Vidare har vi tänkt se om det finns någon skillnad i hur dessa grupper ger 
uttryck för sin identitet. Med andra ord, har man olika sätt att se på livet och påverkar i så fall 
detta synsätt och denna inställning hur man förhåller sig till och hanterar stress?  

 
1.2 Bakgrund 
 
För att ge en tydlig bild av hur ett mera kravfullt och stressande samhälle har uppstått, tänker 
vi börja med att ge en historisk tillbakablick för att göra läsaren införstådd med de krafter som 
lett till uppkomsten av ett modernt samhälle, eller om man så vill ett senmodernt samhälle. 
Under den största delen av västvärldens historia har människor levt i vad David Riesman 
kallar ett traditionsstyrt samhälle. Även i dag finns det i vissa delar av världen människor som 
lever under liknande premisser. Det traditionsstyrda samhället är ett samhälle som 
karaktäriseras av oföränderlighet, där människor föds in i sitt sociala sammanhang. Om man 
under medeltiden, som har kommit att karaktäriseras som västvärldens tidsera av 
traditionsstyrdhet, var född i en jordbrukarfamilj, var chansen stor att man även själv blev 
bonde när man blev stor. Den äldre generationen var de som ledsagade den yngre, då det var 
de äldre som hade lyckats tillskansa sig den största kunskapen genom sina erfarenheter. 
Traditionerna fördes vidare och det var lätt för individen att förstå och acceptera de mönster 
som styrde samhällslivet. Kulturen var det som kontrollerade människornas beteende under 
västvärldens era av traditionsstyrdhet. Genom riter, rutiner och religiösa anvisningar styrdes 
samhällsmedlemmarnas tillvaro. Utrymmet för reflektion och ifrågasättande var begränsat och 
föga energi lades på att hitta nya lösningar på urgamla problem, så som skötseln av 
jordbruket. Individen var i många hänseenden mer uppskattad och respekterad under det 
traditionsstyrda samhället eftersom individen hade ett funktionellt förhållande till andra, 
menar Riesman. Som medlem i ”gruppen” var individen aldrig överflödig. Den starka 
tillhörigheten till gruppen medförde dock att individen själv hade små möjligheter att forma 
sitt liv och sin framtid. 1 
 
Först under slutet av 1700-talet började man se tecken på en samhällsförändring inom 
västvärlden. En moderniseringsprocess var i antågande. Modernitetens framväxt fick sin 
början genom den franska revolutionen med sin upplysning och förnuftstro, samt genom den 
ekonomiska och industriella revolutionens förändrade samhällsvillkor. Men i realiteten har 
moderniseringen uppkommit som ett svar på en rad olika faktorer. För det första har man 
kunnat bevittna en ekonomisk modernisering i och med framväxten av ett kapitalistiskt 
ekonomiskt system. För att det kapitalistiska samhället, som styrs av maximal avkastning, ska 
nå framgång krävs ständig rörelse och förändring. För det andra har man kunnat bevittna en 
teknisk modernisering. Den kapitalistiska produktionen har rationaliserats genom ett antal 
olika tekniska hjälpmedel. Ett tredje tecken på utvecklingen mot det moderna är den politiska 

                                                 
1 Riesman, D. 1961. Den ensamma massan. Stockholm: Aldus/Bonniers. s. 16ff 
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moderniseringen med nationalstater, statliga organisationer och byråkratiska system. Slutligen 
har man även bevittnat en kulturell modernisering som inneburit en avmystifiering, det vill 
säga att religionen har fått minskad genomslagskraft på denna arena. Det kulturella har blivit 
mer komplext och påverkas idag av en mängd olika kontexter. Detta har medfört att de sociala 
relationerna har blivit mer mångtydliga. Förr hade människorna, som sagt, en kollektiv 
identitet som gav deras liv en övergripande mening. Genom modernitetens framväxt har man 
fått chansen att utveckla sin egen identitet, en identitet som inte tillskansas automatiskt. 2 
 
Många menar att vi kan bevittna en samhällsförändring inom det moderna, som man har 
kommit att kalla för ett postmodernt samhälle, eller om man hellre vill, ett senmodernt 
samhälle. Ulrich Beck är en av de forskare som förespråkar detta synsätt. Han menar att 
människan idag frigjorts från industrialismens sociala former som exempelvis klass och 
familj. Det vi istället kan bevittna är en individualiseringsprocess. Idag får människan själv 
skapa sitt öde och är inte längre styrd av de traditionella klassvillkoren och familjerollerna. 3  
Traditionella band som social klass och familj har ersatts av sekundära institutioner som styr 
individens liv. Individen har blivit en slav under marknader, trender och konjunkturer, även 
om individen själv upplever sig som emanciperad, menar Ulrich Beck. Marknaden utövar en 
form av extern styrning på oss genom massmedia och omedvetet blir vi allt mer lika varandra. 
Åsikter, attityder, vanor och livsstilar som propageras genom massmedia tar vi till oss och 
anammar på ett sätt som inte var möjligt när våra traditionella band fortfarande hade sitt att 
komma med. 4 
 
De ökade prestationskraven är kanske som mest framträdande inom arbetslivet. Många hävdar 
att tre typer av förändringar skett inom modernt arbetsliv. För det första menar man att 
arbetsgivarna idag kräver en högre kvalifikationsnivå än förr. Som en konsekvens av detta får 
lågutbildade personer svårigheter att finna jobb. Arbetsbeskrivningarna har blivit bredare och 
den anställde måste självständigt lösa sin uppgift i högre grad än förr. Arbeten av idag kräver 
ofta både analytisk och social kompetens. För det andra hävdar man att intensiteten har ökat 
påtagligt, vilket medfört att den mentala belastningen med sina stressrelaterade symptom 
tilltagit. Det som gjort att kvalifikationsnivån stigit är den teknologiska utvecklingen, främst 
genom informationsteknikens utbredning. Människor har genom detta blivit mer effektiva 
samtidigt som just intensiteten i arbetet har ökat. Dessutom har konkurrensen på markanden 
blivit global och arbetsgivarna tvingas effektivisera produktionen allt mer för att hänga med i 
utvecklingen. Allt färre människor får göra allt arbete, vi har med andra ord aldrig arbetat så 
mycket som nu. För det tredje säger man att anställningsrelationerna blivit svagare och att 
lösa anställningsformer är vanligare idag, i jämförelse med förr. 5 De rådande 
produktionsförhållandena kräver dessutom att individen är flexibel. Industrisamhällets 
byråkratiska strukturer har ersatts av platta organisationer som står inför ständiga förändringar 
som individen måste kunna hantera. Att göra karriär idag måste inte innebära ett livslångt 
projekt utan beror snarare på tillfälligheter. Det är inte ovanligt att ett arbetsliv består av 
otaliga omplaceringar och byten av arbetsuppgifter.6 
 

                                                 
2 Thörn, H. 1997. Modernitet, sociologi och sociala rörelser.Göteborgs universitet:  Sociologiska instutitionen.  
s. 18ff 
3 Beck, U. 1986. Risksamhället. Göteborg: Daidalos. s.119f 
4 Ibid s. 113f 
5 SOU2001:53. s. 79ff 
6 Karlsson, M. 2005. Om rädslan att misslyckas. i. Knoll, T & Witt, A. Ensam tillsammans. Lund: 
Studentlitteratur. s.87  
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Det är denna arbetsmarknad som ungdomen möter. Dessutom har det blivit svårare för 
ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden. Boverket har i sin artikel ”Ungdomars 
Boende” redogjort för den situation som råder för ungdomar på bostadsmarknaden. I hälften 
av kommunerna var det under 2005 brist på bostäder som efterfrågas av ungdomar. Detta har 
medfört att chanserna för ungdomarna att få tag i ett förstahandskontrakt har minskat. De har i 
större utsträckning fått söka tillfälliga bostadslösningar, med otryggare boendeformer där de 
fått flytta runt mycket. Drygt 16 % av alla ungdomar i åldern 20-27 bodde under 2003 i någon 
form av tillfällig boendeform. Att ungdomars etablerande på arbetsmarknaden gått upp i 
åldrarna har ytterligare försämrat deras möjligheter på bostadsmarknaden.7  
 
Den utveckling vi har beskrivit ovan, menar vi gett upphov till ett mer instabilt, kravfyllt och 
stressande samhälle. Lotta Woxberg som skriver om stress hos barn och ungdomar, menar att 
om man ser till stressens utveckling under senare tid kan man konstatera att stressen nästintill 
fördubblats bland barn och ungdomar sedan 1980-talet. Samhället har blivit hårdare genom 
den ökade rörligheten, det tuffare klimatet, samt de komplexa sociala relationerna. Det är 
svårt att säga specifikt vad det är som stressar ungdomar. Men de faktorer man generellt sätt 
menar leder till stress bland ungdomar är, enligt Woxberg, de yttre och inre krav som ställs på 
individen. Dessutom kan ett överösande av stimuli, det vill säga ljud, bilder, aktiviteter och så 
vidare, framkalla stress. Hamnar ungdomar i en tillvaro av för mycket eller för lite struktur 
kan även stressen få grepp om dem. De utsuddade gränserna mellan barn och vuxna leder idag 
till en större osäkerhet. Att vara ung och leva i gränslandet mellan barndomstid och vuxenliv 
kan således vara oerhört stressande, menar Woxberg. I dagens samhälle har det dessutom 
blivit svårare att påverka yttre faktorer. Trots att man utbildar sig är det inte säkert att man får 
ett jobb. Det hela blir inte bättre av att det är hög konkurrens om högskoleplatserna och 
arbetena. Ungdomar känner ofta att de inte räcker till, det vill säga att de inte har det som 
krävs för att bli en fullvärdig samhällsmedborgare. Detta är kanske en av de största orsakerna 
till att ungdomar känner sig vilsna och stressade. I alla tider har kulturen förmedlat till oss hur 
vi bör vara för att passa in. Att man numera även vill ha en egen identitet gör att man blir 
tvungen att pendla mellan anpassning och närhet. Detta pendlande är, enligt Woxberg, 
ytterligare en orsak till stressens utbredning bland unga. Vidare menar hon att en källa till 
stress är den oerhörda mängd information som ungdomar får tillgång till genom teknologins 
utveckling. Det är inte en lätt uppgift att förstå, tolka och bearbeta denna information. Mycket 
tyder på att det är helheten som gett upphov till den stress unga känner. Med andra ord är det 
sällan en enda faktor som ligger bakom. Dessutom är vissa individer mer stresståliga än andra 
och därför är det svårt att ge ett entydigt svar på vad som orsakar stress. 8 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad mellan de intervjuade 
frikyrkliga ungdomarna och de intervjuade icke kristna ungdomarna i hur deras identitet tar 
sig i uttryck, sett till relationer, andlighet, intressen, åsikter samt val av klädstil. Ytterligare ett 
syfte är att ta reda på om det finns någon skillnad mellan dessa två grupper vad gäller 
upplevelsen av stress. Slutligen vill vi undersöka om det finns någon skillnad grupperna 
emellan i hur de hanterar den stress de upplever.  
 
 
 
                                                 
7 www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=212&epslanguage=SV  22/4 -07   
8 Woxberg, L. 2005. Stress i unga år. Lettland: Brain Books. s. 7ff 
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1.4 Frågeställningar 
 
1. Finns det någon skillnad mellan de två intervjuade grupperna i hur deras identitet tar sig i 
uttryck, sett till relationer, andlighet, intressen, åsikter samt val av klädstil?  
 
2. Finns det någon skillnad mellan de två intervjuade grupperna vad gäller upplevelsen av 
stress?  
 
3. Finns det någon skillnad mellan de två intervjuade grupperna i hur de hanterar sin upplevda 
stress? 
 
1.5 Begreppsdefinitioner 
 
De ord vi valt att definiera är begrepp som på ett eller annat sätt är av vikt för vårt val av 
ämne och därför viktiga att precisera. Några av begreppen är mer en reflektion vi valt att ta 
hänsyn till, även om vi inte konkret utforskar området i vår uppsats. Vi har valt att börja med 
att ge en mer djupgående syn på stress för att sedan i mer korta ordalag beskriva vilken 
innebörd vi ger begreppet och hur vi valt att tolka andra relevanta begrepp.  
 
Man har inom stressforskningen ännu inte kunnat enas om en definition på begreppet stress. 
Generellt brukar man dock säga att de flesta forskare är överens om att det finns både en 
negativ och en positiv stress. Begreppet negativ stress antas komma från Hans Selye, som har 
kommit att kallas för stressforskningens fader. På 1930-talet upptäckte han att stress från 
början är något som hjälper oss att reagera och göra motstånd mot obehag och påfrestningar. 
Det är först när stresstillståndet inte går över som den är skadlig för människan. Selye var 
även den första att mena att stress är något personligt. Forskaren och psykologen Richard 
Lazarus fann senare bevis för Selyes påstående, det vill säga att negativ stress inte 
uppkommer automatiskt ur vissa situationer, utan att en individs förmåga att hantera livets 
utmaningar avgör och påverkar huruvida negativ stress uppstår eller ej. I motsats till den 
negativa stressen finns även den positiva som stärker livskvaliteten. Den salutogena 
stressforskaren Aaron Antonovsky är en av dem som står bakom detta antagande.9 Han menar 
även att en individs grad av känsla av sammanhang avgör vilka konsekvenser stressen får på 
den enskilde. Om individen upplever ett stimuli som en stressor eller ej, beror på om denne 
tillskriver upplevelsen en negativ innebörd. Antonovsky vill genom sin teori om KASAM, det 
vill säga känsla av sammanhang visa att de med en stark KASAM lättare definierar en stressor 
som ofarlig eller irrelevant. Visserligen kan också de med en stark KASAM möta stimuli som 
framstår som en stressor, men dessa personer har tillförsikt till att saker och ting kommer att 
ordna sig och känner därför inte stress i samma utsträckning.10     
     I SOU 2006:77 skiljer man mellan den vardagliga och psykologiska definitionen av stress. 
Den vardagliga betydelsen av ordet har en vid innebörd. Tecken på stress enligt denna 
definition är att känna sig ansträngd, att uppleva att man inte hinner göra det man tänkt sig, att 
vara frustrerad, orolig samt att ha svårigheter att sova. Symptomen beskrivs i vardaglig 
bemärkelse som huvudvärk, magsmärtor, oro och obehag. För att beskriva den psykologiska 
innebörden av stress använder SOU Lazarus och Folkmans definition av stress. De ser stress 
som en individs upplevelse av att de påfrestningar hon/han utsätts för, överstiger den egna 
förmågan att hantera dessa. Dessa upplevelser kan, enligt dem, leda till känslor av oro, 

                                                 
9 http://www.primavi.se/stress/artikel.cfm?newsID=1572&Vad%20%C3%A4r%20stress? 2007-05-10  
10 Antonovsky, A. 2003. Hälsans mysterium. Finland: Natur och Kultur. s. 164ff  
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ansträngning eller frustration. Vidare är det den enskildes upplevelse av påfrestningen som 
avgör om hon/han känner stress. 11  
 
Agnosticism: Beteckning på de filosofiska ståndpunkter som menar att man inte kan få 
kunskap om de fenomen som går utöver den sinnliga varseblivningen. Frågorna av Guds 
existens, om livets mening och livet efter detta kan alltså inte besvaras.12 
 
Ateism: Världsåskådningar och filosofiska strömningar som förnekar Guds existens. 13 
 
Frikyrkliga: Kristna som är med i en frikyrka.  
 
Frikyrkor: Kristna samfund som är obundna av stat eller statskyrka och som finansieras 
genom frivilliga bidrag, och som utmärks av en väckelsefromhet och lägger vikt vid 
omvändelse och ett nytt liv.14 
 
Icke kristna: De som inte sympatiserar med den kristna trosbilden.  
 
Identitet: De uppfattningar människor har om vilka de själva är och vad som är meningsfullt 
för dem. 15  
 
Identitet till uttryck: Vad en individ väljer att lägga vikt vid när de uttrycker sig kring sin 
identitet sett till relationer, andlighet, intressen, åsikter samt val av klädstil.  
 
Kristna: De som är döpta och tror på Jesus Kristus.16 
 
Stress: Stress uppstår då en individ utsätts för påfrestningar som leder till oro, ansträngning 
eller frustration. Individens upplevelse av påfrestningen avgör om hon/han känner stress.17  
 
Stresshantering: Att komma till rätta med stress, såväl den yttre påfrestningen som de egna 
reaktionerna. 18 
 
Stressor: Stressfaktor, det som framkallar stressreaktioner. 19 
 
Ungdomar: Killar och tjejer mellan 20-24 år. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 SOU 2006:77 s. 33f  
12 Beskow, P & Svensson, J. 1996. Religionslexikonet. Stockholm: Forum s. 13  
13 Ibid s. 42 
14 Ibid s. 146 
15 Giddens, A. 2003. Sociologi. Lund: Studentlitteratur. s. 43  
16 Egen definition 
17 Egen tolkning från SOU 2006:77 beskrivning av stress baserat på Lazarus och Folkmans definition av 
begreppet 
18 Egidius, H. 2002. Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Lund: Studentlitteratur. s. 245 
19 Ibid 
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1.6 Religionssociologi 
 
Vårt ämne gränsar till vad många benämner som religionssociologi. En definition av 
begreppet är den Inger Furseth och Pål Repstad ger i sin bok Religionssociologi – en 
introduktion. De skriver att religionssociologi är ”en del av sociologin som speciellt arbetar 
med att studera religionen i sin sociala kontext”. Religionssociologer är förenklat sett 
intresserade av hur religionen inverkar på det övriga samhällslivet och hur samhällslivet kan 
prägla och skapa det religiösa livet.20 
 

1.7 Avgränsningar 
 
I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till ungdomar mellan 20 och 24 år. Detta på 
grund av att vi ville få en enhetlig åldersgrupp. Vi ville att respondenterna skulle befinna sig i 
en någorlunda liknande verklighet. Hade åldersskillnaden varit större menar vi att det skulle 
vara svårt att avgöra om det är uppväxtvillkor eller gruppkaraktär, så som frikyrklig eller icke 
kristen, som ger upphov till eventuella olikheter grupperna emellan. Ytterligare en 
avgränsning vi valt att göra är att vi använt oss av frikyrkliga respondenter från endast en 
församling. Vi tänkte oss att detta skulle skapa en mer homogen grupp, som därför skulle vara 
lättare att jämföra med den icke kristna gruppen.  
 
1.8 Uppsatsens disposition  
 
I kapitel 1 ger vi läsaren en inblick i vad vår uppsats kommer att handla om. Vi börjar med att 
i bakgrunden visa hur ett mer stress och kravfyllt samhälle har uppkommit för att sedan 
komma in på våra frågeställningar och vårt syfte med uppsatsen. Kapitlet innehåller även 
viktiga begrepp och uppsatsens avgränsningar. I kapitel 2 redogör vi för tidigare forskning 
som är kopplat till vårt ämnesval och i kapitel 3 tar vi upp de teorier vi valt att utgå ifrån. 
Vilken metod vi använt oss av och en diskussion kring denna redovisas i kapitel 4 som är ett 
metodkapitel. Här tar vi även upp vår förförståelse och viktiga aspekter att ta hänsyn till vid 
uppsatsskrivande. Detta kapitel följs av ett resultatkapitel där vi visar vad som framkommit 
under våra intervjuer. Slutligen i kapitel 6 för vi en diskussion och en analys av det resultat vi 
samlat in. Vi för även en kritisk analys av vår metod och diskuterar eventuella vidare studier 
inom ämnet. Vi avslutar med en sammanfattning av resultatet. I slutet av uppsatsen kan man 
ta del av de referenser vi använt och finna vår intervjumanual som ligger som en bilaga.  

 
Kapitel 2: Tidigare forskning  
 
2.1 Ungdomar och stress 
 
I statens offentliga utredningar från 2006 har man analyserat ungdomar, stress och psykisk 
ohälsa. I en av undersökningarna fick drygt 700 ungdomar ge sin syn på vad stress är, vad den 
beror på, samt vilka åtgärder man bör ta till för att få bukt med stressen.21 
Grundskolestuderande, gymnasister och studenter i mindre orter, i större tätorter och i storstan 
har undersökts.22 Gymnasister studerande på en liten ort lägger bland annat vikt vid prestation 
när de talar om stress. De menar att få människor har förmågan att kunna nöja sig och behålla 
lugnet. Genom media förmedlas en bild av att man måste lyckas på alla områden. Det räcker 
                                                 
20 Furseth, I, Repstad, P. 2005. Religionssociologi – en introduktion. Helsingborg: Liber. s. 14f  
21 SOU 2006:77. s. 107 
22 Ibid. s. 107 
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inte att bara lägga ner jobb på skolan, utan man måste även lägga lika stor vikt vid motion, 
kost och se till att vara smal och snygg. Framförallt tjejer lägger stort fokus på de tre S:en, det 
vill säga; snygg, smal och sexig, medan killarna inte påverkas av detta i lika stor 
utsträckning.23    
     Gymnasisterna från en större tätort menar att i storstaden är prestationssamhället som mest 
framträdande. Där jämförs man med allt och alla och konkurrensen är mycket hård. Till råga 
på alla tror man att karriärhungriga människor gärna söker sig till storstan, viket ytterligare 
höjer konkurrensen. Intrycken är fler och man tror att stressen har ökat markant. Idag träffar 
man otaliga människor dagligen och man jämför sig med alla man möter. En känsla av att inte 
duga och räcka till finns närvarande. Några menar att stress beror på att man ska se till att 
skapa sig ett eget Jag. Av sina föräldrar får man reda på att man kan bli precis vad man vill 
om man lägger manken till, och detta skapar stora krav på självet. Många ungdomar ser den 
stora valfriheten som något positivt, men man menar att man borde kunna välja själv när man 
vill göra ett val. Att leva med vissheten om att varje val man gör medför att man automatiskt 
blir tvungen att välja bort något annat, är orsaken till den stress man känner. Friheten att välja 
är således inte källan till stress. Några tycker att det är för många viktiga val att ta i en allt för 
ung ålder, och saknar ramar att förhålla sig till. Ytterligare en källa till stress, menar vissa, är 
allt man vill och förväntas hinna med. Man ska hitta ett bra jobb som man kan tjäna mycket 
pengar på och som man samtidigt trivs med.  På samma gång ska man hinna se en massa, resa 
runt jorden och hinna skaffa familj och barn. Många upplever även en stress över framtiden 
som känns oviss. Flera ungdomar vet inte vad de vill bli och lever med vissheten om att 
många akademiker går arbetslösa. Även om man utbildar sig betyder det inte att man får ett 
jobb, vilket känns stressande. Ytterligare en stressfaktor är studielånen. Det är för lite pengar 
man får från CSN (centrala studiestödnämnden) för att kunna leva på, och många känner att 
de måste skaffa ett jobb under studietiden. Problemen ökar om man inte lyckas skaffa sig ett 
arbete efter studierna vilket kan medföra att man inte kan betala tillbaks sina lån. Flera känner 
därför ibland att det känns meningslöst att fokusera på studierna.24  
     De studenter som deltagit i undersökningen menar bland annat att stress handlar om 
emotioner, det vill säga oro över livets olika delar som ekonomi, relationer, tentor och 
avsaknaden av framtidskontroll. Andra nämner teknikens och globaliseringens framfart som 
en av orsakerna till den upplevda stressen. Man förväntas vara ständigt nåbar och upplever en 
oro över att missa något. Som svar på den tekniska utvecklingen har det blivit hårdare tider 
där allt ska gå så snabbt som möjligt. Man ska vara flexibel och tjäna in tid genom att 
exempelvis prata i telefon samtidigt som man jobbar på datorn. Den största faktorn till stress 
bland studenterna är ekonomin. Hyrorna är för höga och studielånet för lågt. Man måste jobba 
för att få ekonomin att gå ihop, vilket medför i att man aldrig är ledig. Man har inte ens tid att 
vara sjuk. Då man jobbar är man stressad över att man borde plugga och när man pluggar 
tänker man på att man borde arbeta för att få ekonomin att hålla. Studenterna nämner att de 
faktorer som stressar dem i sig inte är en orsak till stress, men i kombination ger de en 
stressande situation. 25 
 

2.2 Kristna pojkars identitetssökande 
 
Philip Lalander har i sin avhandling ”Anden i flaskan” undersökt alkoholens betydelse för 
olika ungdomsgrupper. Genom deltagande observation, intervjuer och gruppdiskussioner har 
han kommit fram till sitt resultat. Varje ungdomsgrupp har studerats i 4-6 månader. Lalander 
har haft hjälp av Dan Porsfelt som under delar av 1994 och 1995 studerat en grupp kristna 
                                                 
23 SOU 2006:77. s. 121f 
24 Ibid  s. 125ff 
25 Ibid. s. 145ff 
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helnyktra fotbollssupportrar. Även om avhandlingen inte ligger exakt i linje med det vi 
skriver om, anser vi att den ändå är givande, då deras resultat beskriver hur kristna ungdomar 
formar sitt liv och sin verklighet genom sin starka tro på Gud. 26 
Den undersökta kristna gruppen består av fem killar i 20 årsåldern, bosatta i det lilla samhället 
Huså. De är alla uppvuxna där och har i stort sätt aldrig lämnat orten. Fyra av killarna är starkt 
troende medan den femte inte är religiös i samma bemärkelse. De troende är uppväxta i 
religiösa hem och har tidigt insocialiserats i kristendomen genom psalmsånger, kristen 
förskola och söndagsskola. I samhället Huså är många religiösa och pojkarnas liv präglas i 
stor utsträckning av den kristna världsbilden. Fotbollsintresset är även stort i bygden och 
killarna har genom sina fäder fått upp intresset för fotboll de med. Lalander menar att 
pojkarna skolats in i föreningslivet både vad gäller fotboll och religion. Bland annat är de 
aktiva i kyrkokören och i Spångköpings hejarklack.  
Frälsningen är en stor del av den kristna tron. Att bli frälst handlar enligt killarna om att bli 
räddad från helvetet. Det är genom den man förstår Guds storhet och gör ett val att leva i 
enighet med sin tro. Allt annat bleknar i jämförelse. De världsliga blir sekundärt då man vet 
att det finns ett högre och mer fulländat liv efter livets slut. Frälsningen medför med andra ord 
att man får ett mer distanserat förhållningssätt till det profana livet. Under gymnasietiden 
tvingades de kristna pojkarna att konfronteras med alternativa skapelseberättelser och med 
människor som inte trodde på Guds existens. Deras egna sanningar blev så att säga ifrågasatta 
och killarna blev tvungna att hitta sätt för att hålla sina tvivel i schack. Hade de misslyckats 
med detta hade det, enligt Lalander, inneburit att de blivit tvungna att omkonstruera sin 
verklighet, deras mening med livet hade med andra ord fallit samman.  
     Lalander finner en rad olika sätt med vars hjälp pojkarna legitimerar sin kristna identitet. 
Genom Bibeln hittar de stöd i tanken på att Gud existerar och finner även vägledning för hur 
de ska leva sina liv. Andra bevis på Guds existens var för Husågruppen tungomålstalande 
eller profetior samt vetenskapliga argument. Legitimeringen blev även möjlig då andra runt 
om pojkarna legitimerade deras tro. Lalander menar att också religiösa personer behöver 
bekräftelse från andra kristna för att inte helt uppslukas av sina tvivel. Ser man till pojkarna så 
umgås de nästan uteslutande med andra kristna. De gånger då gruppen tvingas konfronteras 
med de icke kristna intar de en särställning i förhållande till dem. De är medvetna om att de 
vet något som inte andra känner till och menar att dessa andra fokuserar enbart på det 
världsliga vilket innebär att de går miste om ett evigt liv. De tycker synd om dessa människor 
och menar att de inte vet sitt bästa. Deras liv är utan mening och de fokuserar för mycket på 
sig själva. Det som är större och ligger utanför dem själva, som religion och evighet, lägger de 
inte vikt vid och pojkarna tycker att det gör de icke kristna till tomma och tillgjorda. Själva 
upplever pojkarna att de är styrda av en högre mening. Gruppen möter även på motstånd inom 
sin församling. De nämner en del medlemmar som är för dogmatiska och fördömande enligt 
deras mening. De upplever det som att vissa anser att ”man får vara som man vill, bara man är 
en av dem”. De har bland annat fått kritik för att de lägger för mycket fokus på fotboll och i 
vissa fall känner de ett tvång att delta i kristna sammankomster. De känner sig, med andra ord, 
till viss del styrda av konventioner och normer, men inom gruppen finns en frizon där de kan 
få utlopp för sin individuallitet. 27 
 
 
2.3 Religionens roll i hanteringen av oro och bekymmer  
 

                                                 
26 Lalander, P. 1998. Anden i flaskan, alkoholens betydelse i olika ungdomsgrupper. Stockholm:  Symposion. s. 
16f, 71ff  
27 Lalander, P. 1998. kap 5 
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Sung Joon Jang och Byron R. Johnson har undersökt vilka effekter en religiös tro kan ha på 
känslor och hantering av olika stressorer, såsom bekymmer eller oro. Under år 1992 utförde 
Jung och Johnson intervjuer med 659 respondenter med afroamerikansk härkomst. Dessa var i 
åldrarna 29 till 90 år och medelåldern låg på 53 år. Av de intervjuade var 68 procent kvinnor 
och 32 procent män. 28  
     För att kunna avgöra religionens roll i hanteringen av oro och bekymmer såg Jang och 
Johnson till ett antal faktorer. Bland annat mätte de respondenternas känsla av kontroll. En 
ytterligare faktor de såg till var konstruerandet av socialt stöd.  
I linje med deras hypoteser visar resultatet på att religiositet har en signifikant påverkan på 
orostillstånd. Afroamerikaner som är religiösa tenderar att rapportera en lägre grad av oro och 
bekymmer än de som inte är religiöst troende. Dessa effekter är dock inte signifikanta då 
känslan av kontroll läggs till som en variabel mellan religiositet och oro/bekymmer. Jang och 
Johnsons studie visar att den välgörande effekten religiositet har på oro/bekymmer kan 
förklaras genom känslan av kontroll. Religiositet visar en positiv effekt på känslan av kontroll 
som i sin tur har en positiv effekt på känslor av oro eller bekymmer. De signifikanta 
effekterna av religiositet på orostillstånd har inte heller någon betydelse då socialt stöd 
adderas till modellen. Religiositet visar en positiv påverkan på socialt stöd. Socialt stöd visar i 
sin tur en positiv effekt på känslor av oro/bekymmer. Detta innebär att de religiösa 
individerna rapporterar en högre grad av socialt stöd från sina familjer och vänner än de icke 
religiösa. Jung och Johnson antyder därför att detta stöd skulle kunna förklara de positiva 
effekter religionen har på känslor av oro och bekymmer hos dessa individer. Deras studie 
finner med andra ord starka empiriska samband för att en religiös påverkan på känslor av oro 
och bekymmer delvis kan förklaras av den känsla av kontroll och det sociala stöd individen 
upplever.  
     Jung och Johnson studie överrensstämmer med tidigare forskning, som pekar att 
religiositet tenderar att öka känslan av kontroll. Detta genom att religionen uppmuntrar 
människor att förklara allehanda stressorer med att det var Guds vilja, eller tillfällen för 
personlig utveckling och andligt växande. Ovanstående baseras på en fundamental syn som 
säger att det är en rättvis värld, där goda människor får uppleva lycka och framgång och där 
onda människor får vad de förtjänar.29 
 
2.4 Religiöst engagemang, stress och mental hälsa 
 
Ellison m.fl. har i sin studie ”Religious Involvement, Stress and Mental health” undersökt 
religionens påverkan på den mentala hälsan. Genom att testa ett antal hypoteser med data från 
en studie gjord i Detroit (the 1995 Detroit Area Study) har de kommit fram till sitt resultat. 
Bland annat har de sett till religionens roll i fråga om stress.  
Ett vanligt antagande är att en religiös tro kan fungera som en buffert vid stressfulla händelser 
eller tillstånd. Ett annat argument är att religiositet snarare förvärrar effekten av stressen, 
åtminstone inom vissa områden, så som vid familjerelaterade problem. Detta eftersom 
religiöst involverande kan förvärra påverkan av vissa stressorer, genom att väcka känslor av 
skuld och skam. 30 
Ellison med flera visar genom sitt resultat att tron på ett evigt liv kan fungera som en buffert 
mot stress. Bland annat minskade den skadliga påverkan i fråga om arbetsrelaterade 

                                                 
28 Jang, S & Johnson, B. 2004. Explaining Religious Effects on Distress Among African Americans. Journal for 
the Scientific Study of Religion 43:2. s. 239ff 
29 Jang, S & Johnson, B. 2004. s. 245 ff 
30 Ellison. C, Boardman. J, Williams. D, Jackson. J. 2001. Social Forces. The university of North Carolina press. 
s. 235ff 
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psykosociala problem för den grupp som trodde på evigt liv. Främst var den stressbuffert man 
kunde upptäcka hos dessa människor knuten till långtidsrelaterade stressproblem, som till 
exempel fattigdom eller kroniska sjukdomar. Dessa människor var likaså bättre på att hantera 
stora livsförändringar eller förändrade framtidsutsikter. I fråga om korttidsrelaterade 
stressproblem som svar på obehagliga situationer eller tillstånd, hade de individer som trodde 
på evigt liv vare sig större eller mindre buffert mot denna stress, än de som inte trodde på 
evigt liv. Däremot visar en frekvent tillbedjan till Gud eller täta kyrkobesök, i motsats till tron 
på evigt liv, ingen signifikant påverkan på stressbufferten. Inte heller kunde ett religiöst 
involverande hjälpa individen att hantera stressorer på ett bättre sätt. Vad gäller det andra 
antagandet, det vill säga att religiositet har en stressförvärrande effekt, visade deras studie 
inget bevis på att detta skulle stämma.  
Ellison med flera pekar på en uppfattning som säger att religiösa församlingar uppmuntrar till 
en positiv livsstil. Av den anledningen tror vissa att den mentala hälsan gynnas eftersom den 
positiva livsstilen minskar risken för att utsättas för stressfyllda händelser och tillstånd. Deras 
resultat tyder på detsamma. De som regelbundet besöker kyrkan rapporterade mindre 
stressorer än andra människor. De hade även mer kontroll över den stress som möjligen kan 
påverka den mentala hälsan negativt, det vill säga, de hade en förmåga att hantera den bättre. 
Denna kontroll ökade ytterligare i de fall man hade kontroll över andra stressorer, så som 
familj och ekonomi. Dessa fynd är i linje med den uppfattningen att ett religiöst engagemang 
kan påverka den mentala hälsan. Detta genom att minska risken för stressfyllda händelser och 
tillstånd inom de två domänerna, familj och ekonomi. Dock minskar stressen nödvändigtvis 
inte inom andra områden.31  
 
2.5 Ungdomars upplevelse av stress 
 
Yvonn Silwärn har i sin C-uppsats ”sjung om studentens lyckliga dar” undersökt ungdomars 
upplevelse av stress. Genom att se till de krav som finns både på en strukturell, kulturell och 
individuell nivå studerar hon de objektiva och subjektiva faktorer som de undersökta 
ungdomarna upplever framkallar stress i deras nuvarande livssituation. Dessutom undersöker 
Silwärn även vad ungdomarna ser som pressande, samt deras inställning till stressen ut ett 
framtidsperspektiv. Med hjälp av djupintervjuer med sex ungdomar i åldern 17-19 år finner 
hon svar på sina frågeställningar.32 Resultatet tyder på att ungdomarna själva tillskriver sig att 
prestera högt för att trygga sina framtida karriärmöjligheter. Däremot känner de av en outtalad 
press och en del känner också en press från omgivningen som påverkar dem bland annat i 
deras strävan efter ett yrke med hög status. Den press de känner på att passa in bland andra 
blir som mest framträdande i en bekant miljö där ungdomarna upplever att de faller offer för 
en yttre påverkan i högre grad än vad de gör i en obekant miljö. De många valmöjligheterna 
ungdomarna står inför skapar tvivel och oro. De är osäkra på vad de ska välja och när. Denna 
kluvenhet rör främst frigörelsen från hemmets trygga vrå och val av ”rätt” utbildning. 
Samtliga av hennes respondenter är stressade i sin nuvarande livssituation och har en 
pessimistisk samhällsbild. De känner stress över att inte hinna med allt, samt över att inte 
räcka till, både på fritiden, i skolan och privat. Den pessimistiska samhällsbilden grundar sig i 
en rädsla över att den stress de känner kommer att bestå eller öka. Inte heller har de någon 
lösning på hur de ska hantera den stress de upplever.33 

 

                                                 
31 Ellison. C, Boardman. J, Williams. D, Jackson. J. 2001s. 235ff 
32 Silwärn, Y. 2006. Sjung om studentens lyckliga dar – en kvalitativ studie om ungdomar och stress. Luleå: 
Institutionen för arbetsvetenskap.. s. 7f 
33 Ibid. s. 26ff 
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Kapitel 3: Teorier 
 
3.1 Thomas Ziehe – Tendenser i det senmoderna samhället 
 
Subjektivering, Ontologisering och Estetisering 
 
Barn och ungdomar påverkas i hög grad av de moderniseringsprocesser som skett i samhället 
och kulturen, menar ungdomsforskaren Thomas Ziehe. De påverkas inte bara till det yttre utan 
även till det inre. Ungdomar blir indragna i moderniseringsprocessen genom vardaglig 
kommunikation och via massmedia. Genom massmedia får de tillgång till information vare 
sig de vill det eller inte. Med andra ord har ungdomen genom moderniseringsprocessen fått 
tillgång till de vuxnas värld. På samma gång som detta medför att de mognar snabbare, 
försvinner samtidigt de skyddsbarriärer de tidigare haft. Ungdomarna blir ständigt 
uppmärksammade på de stora problem som råder. Ziehe nämner massarbetslöshet, 
miljöförstöringar, utbildningskriser och teknologiska faror som några exempel på de problem 
ungdomen tvingas leva med vissheten om. Ungdomarna måste samtidigt som de brottas med 
dessa frågor utveckla sin individuallitet. Förmågan att tackla denna balansakt ger upphov till 
olika kulturella tendenser bland ungdomarna i samhället, menar Ziehe. 
 
För det första ser han en tendens som han kallar för subjektivering. Subjektivering handlar om 
en längtan efter att uppleva närhet. Denna längtan härrörs från en sårbar självuppfattning och 
en fokus på relationer. Eftersom vi känner oss mer sårbara, tenderar vi att bli mer lyhörda 
inför andra. Ungdomar har utvecklat en empatisk inlevelseförmåga som, enligt Ziehe, 
ytterligare ökar rädslan för att bli avvisad och sårad. Ett dominerande motiv hos många unga 
är att se till att skydda sig från negativa reaktioner. Eftersom flertalet ungdomar letar efter 
situationer som tillåter psykisk intimitet, är de därför öppna och igenkännande mot andra 
samtidigt som de själva ger uttryck för den egna situationen. De vill inte känna sig ensamma 
om sina problem. Istället för ensamhet vill de som sagt uppleva närhet. Ingenting lämnas 
längre oberört, utan kommer upp till ytan. Man pratar om allt för att känna sig ”befriad”. Man 
använder således andra för att klara av att möta sig själv. Närheten man söker i andra är därför 
ett sätt att rikta uppmärksamheten mot sig själv. Även sexualiteten har fått en förändrad 
innebörd, där man istället för att få utlopp för den egentliga driften använder sexualiteten för 
att bli bekräftad.  
     Ytterligare en tendens som blivit tydlig är vad Ziehe kallar för ontologisering. Här söker 
man inte efter närhet och man fruktar inte heller mellanmänsklig kyla. Istället saknar man en 
överordnad sanning och letar efter meningen med livet.  Många söker sig till religionen för att 
få svar, andra letar efter meningen med livet inom en rad olika andliga områden. Bland annat 
kan man se att ungdomar genom astrologi och tarotkort försöker finna svar.  Man letar, menar 
Ziehe, efter en fastare grund att stå på, då de egna känslosvängningarna inte kan bemästras.  
     Slutligen finns det tendenser som tyder på att ungdomarna genom estetisering försöker 
göra livet värt att leva. Istället för att eftersträva närhet eller visshet och mening stävar 
ungdomarna efter ökad intensitet. Man försöker undvika tristess och leda genom att själv 
skapa en verklighet som ger spänning och intensitet. Man gör livet till ett estetiskt projekt där 
man provar sig fram mellan olika uttryckssätt och livsstilar. 34  
 
 
 

                                                 
34 Ziehe, T. 1994. Kultur analyser- ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm: Symposion bibliotek. s. 154ff, 
39f 
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Kulturell friställning 
 
Ziehe anser att det i det senmoderna samhället även finns andra tendenser. Dessa tyder på att 
människan befriats från det traditionella. Enligt honom är det framförallt tal om en kulturell 
friställning som främst påverkar dagens ungdomar. Våra kulturella traditioner har minskat i 
genomslagskraft. Vi har fått en ny syn på familjen och äktenskapet och den traditionella 
arbetsmoralen är inte längre lika synlig. Den kulturella friställningen har medfört, menar han, 
att våra inre bilder blivit friare eftersom medierna, reklamen och medvetandeindustrin skapat 
möjligheter till nya tankar, drömmar och fantasier. Denna friställning är dock ambivalent 
menar han. Samtidigt som möjligheterna blir fler blir även osäkerheten och otryggheten 
större. Att vi släppts fria från våra kulturella kontexter innebär att människan själv blivit herre 
över sitt eget liv och kan inte längre orientera sig mot det fasta. Detta på samma gång som 
medvetandegörandet i dagens samhälle gjort oss uppmärksammade på våra egna 
begränsningar. Därmed har den subjektiva påfrestningen blivit större. Alla beslut måste man 
själv ta, vilket ger upphov till prestationsångest. En känsla av att verkligheten består av krav 
och förväntningar som är omöjliga att leva upp till är således baksidan av den ökade friheten. 
Den kulturella friställningen kan dock även vara berikande på många sätt, anser Ziehe. 
Fördelen med friställningen är att man inte längre har ett förutbestämt liv, inte heller tvingas 
man ärva sin identitet. Istället har man möjligheten att själv prova ut en identitet som både kan 
ändras, utsmyckas och återtas. 35 
     Att konstruera en modern identitet är lättare sagt än gjort och kan alltså ge upphov till både 
ambivalens samt en känsla av instabilitet och kulturell hemlöshet. Individen pendlar dagligen 
mellan olika världar och är i ständig rörelse. Ziehe pekar på alla de världar som finns 
tillgängliga för dagens ungdom. Framtiden är inte längre utstakad och det som är aktuellt i 
dag är kanske inte det i morgon. De många livskontexterna ungdomarna rör sig mellan utökar 
även vetandet, vilket gör det svårare för individen att göra ett val. En känsla och rädsla över 
att missa något innebär att flertalet ungdomar istället för att göra ett val hoppar mellan olika 
kontexter. Det krävs mer arbete och motivation för att undgå att hamna i ett villrådigt 
tillstånd, anser Ziehe, än vad det krävs för att lyckas ta sig ut ur invanda mönster. 36  
 
Ulrich Becks syn på samma fenomen      
 
Ulrich Beck pekar i sin bok ”Risksamhället”, i likhet med Ziehe, på dessa svårigheter att ta ett 
beslut. ”Beslut rörande utbildning, yrke, arbetsplats, bostadsort, äktenskapspartner, antal barn 
och så vidare, med alla de ytterligare beslut som i sin tur fyller på dessa, inte bara kan, utan 
måste fattas.”37 De val man inte tar får även de konsekvenser för individen, som idag måste 
lära sig att betrakta sig själv som centrum för sina handlingar. Förr i världen förklarade man 
olika händelser som ett ödets nyck, idag ser man samma händelser som personliga 
misslyckanden. Blev man förr arbetslös vad det guds vilja, det vill säga något man inte själv 
kunde styra över, idag lägger man skulden på sig själv. Nya former av skuldbelastning har 
därmed uppstått, menar Beck. Man måste numera vara en tänkande individ som dagligen 
måste ta ställning. Man tvingas leva med detta för högt ställda krav, såvida man inte helt ger 
upp och blundar för verkligheten. 38 
 
 

                                                 
35 Ziehe, T. Kulturell friställning och narcissistisk sårbarhet. i. Fornäs J, Lindberg U, Sernhede O. 1994. 
Ungdomskultur: Identitet och motstånd. Stockholm: Symposion. s. 155ff 
36 Ziehe, T.1994. Kultur analyser. Stockholm: Symposion Bibliotek. s.67  
37 Beck, U. 1986. s. 218f 
38 Ibid. s. 213ff 
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Det reflexiva karaktärsdraget 
 
Ett reflexivt jag har uppvecklats där individen till och med har gjort sig själv till föremål för 
reflektion. Till följd av mediernas exponering av mänskligt liv, där människors drömmar, 
sorger, relationer och bekymmer visas till allmän beskådan, har en för tidigt utvecklad 
mogenhet skapats hos unga individer, menar Ziehe. Den mänskliga fallenheten att reflektera 
över sitt och andras beteenden har ökat enormt i det post/senmoderna samhället. Detta 
samhälle kännetecknas av en görbarhet vad gäller att förverkliga sina livsprojekt och mål. 
Görbarheten, som blir allt större ger till resultat att individualiseringen framhålls i det att 
människan ständigt hamnar i situationer där hon måste välja. Det blir viktigt för individen att 
exempelvis välja rätt karriär, rätt livsstil, rätta vänner och rätta drömmar. Görbarheten och 
individualiseringen skapar en ökad reflexivitet, i betydelsen att vi funderar över och tänker på 
oss själva, vår identitet och över de val vi gör.39 De oändliga valmöjligheterna tvingar 
individen att bli reflexiv. Det reflexiva draget har blivit en av den moderna människans mest 
framträdande karaktärsegenskap. Från början utvecklades det reflexiva karaktärsdraget genom 
vetenskapens utveckling och genom uppkomsten av det linjära tidsbegreppet. Människan kom 
genom detta att bli mer framtidsorienterad och religionens roll fick ge vika för förnuftet. I det 
moderna samhället söker man inte längre kunskap i det förflutna och man letar inte heller i 
lika stor utsträckning efter svar genom att se till Bibeln.40  
 
Prestationsprincipen 
 
Den framtidsrelaterade pressen har kanske genom uppkomsten av det linjära tidsbegreppet 
blivit än mer framträdande. Det som Ziehe kallar för prestationsprincipen griper idag tag i allt 
fler samhällsområden. Det är inte bara andra som utsätter oss för press, menar han, utan vi har 
även höga prestationskrav på oss själva. Det ligger ett mått av sanning i de höga 
kvalifikationskrav ungdomarna ställer på sig själva. Arbets- och livsmöjligheterna kan 
drastiskt försämras om man inte håller en hög kvalifikationsnivå. Den sociala och psykiska 
pressen den enskilde lever under blir alltså allt större. Enligt Ziehe måste alla människor i dag 
utveckla, säkerställa och omskapa sin identitet i enighet med de konkurrerande, karismatiska 
personligheterna som förmedlas via massmedia, via kulturen och via medvetandeindustrin. 
Allt fler områden har därmed kommit att påverkas av marknaden och därmed av 
prestationsprincipen. Individen måste hitta en identitet som säljer. Man ska ha de ”rätta” 
vännerna, den ”rätta” stilen och kunna presentera sig själv på ett smickrande sätt. 41 
 
3.2 KASAM  
 
Den salutogenetiske forskaren Aaron Antonovsky har utvecklat en teori som han kallar för 
KASAM. KASAM står för känsla av sammanhang. Hans teori förklarar varför vissa 
människor, de med en hög KASAM, klarar av motgångar bättre än andra. Genom att 
undersöka friskfaktorer, det vill säga faktorer som gör att någon förmår hantera exempelvis 
stress bättre, har han kommit fram till tre komponenter som centrala utgångspunkter i hans 
teori. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
     Begriplighet ser Antonovsky som själva kärnan i begreppet KASAM. Han menar vidare att 
den åsyftar i vilken grad man uppfattar inre och yttre stimuli på ett ordnat, strukturerat sätt, 
snarare än på ett oordnat oförklarligt sätt. Han menar att en person med hög känsla av 
begriplighet förväntar sig att de stimuli som denne kommer råka på i framtiden kan ordnas 
                                                 
39 Ekman, P. 1998. Ung 2000. Stockholm: Verbum. s. 69f 
40 Thörn, H. 1997. s. 18ff 
41 Ziehe, T. 1994. s. 36f 
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och förklaras. Antonovsky säger vidare att extrema exempel, såsom krig, död och 
misslyckanden kan förekomma, men att denna person kan se på detta med (be)griplighet. 
     Med den andra komponenten hanterbarhet, talar han om i vilken omfattning man upplever 
att det står resurser till ens förfogande. Vilka man kan använda sig av för att klara av de krav 
som ställs av de stimuli som man överöses med. Dessa resurser kan vara till exempel ens 
make eller hustru, kolleger, Gud, partiledaren etc. Bara det är någon man känner att man litar 
på och kan ta med i beräkningen. Antonovsky menar att om man har en hög känsla av 
hanterbarhet så kommer man inte känna att livet behandlar en orättvist eller som att man är ett 
offer för händelser som sker i ens liv. Han säger vidare att olyckliga saker sker i livet, men att 
en person med hög känsla av hanterbarhet då skulle klara sig och inte känna sorg för alltid. 
     Den tredje av komponenterna är meningsfullhet. Antonovsky ser detta som begreppet 
KASAMs ”motivationskomponent”. I sin undersökning fick han fram att de som bedömdes ha 
en stark KASAM berättade mycket om områden i livet som var av vikt för dem, som de 
engagerade sig mycket i eller som betydde mycket för dem. De fick inom dessa områden ta 
del av utmaningar, vilka var värda känslomässigt engagemang. I motsats till detta så visade de 
med lägst KASAM snarare på avsaknaden av något i livet som skulle betyda särskilt mycket 
för dem. Antonovsky menar att man kan säga att meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning 
man känner att ens liv har en känslomässig innebörd. Att vissa av de problem och hinder man 
stöter på i livet ses som utmaningar värda att kämpa för, snarare än bördor man helst av allt 
vore utan.42 
 
För att sammanfatta dessa tre komponenter säger Antonovsky att:  
 
”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande 
och varaktig men dynamiska känsla av tillit att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 
livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta 
de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering 
och engagemang.”43 

 
3.3 Livet måste ha en mening 
 
Ännu en teoretiker som pekat på vikten av att känna mening med livet för att bäst klara sig, är 
den österrikiske neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl. Han har efter sin fångenskap i 
tyska koncentrationsläger under andra världskriget, utvecklat teorier kring hur stor inverkan 
en människas tro kan ha på dennes sätt att hantera sitt liv. Idén fick han just på grund av sin 
fångenskap, där han lade märke till att det många gånger var de individer som hade någon 
mening i sitt liv, som var de som klarade sig bäst i sin överlevnad. Enligt Frankl kan en tro 
bestå i exempelvis tron på Gud eller vara en stark politisk tro. Men även kärlek, konst och 
musik kan ge en människa hopp och tro för att klara många hinder. Han menar att det är 
viktigt att känna mening med det som ska förverkligas i framtiden.44  
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Antonovsky, A. 2003. s.38ff 
43 Ibid s. 41 
44 Frankl, V. 1996. Livet måste ha mening. Erfarenheter i koncentrationslägren. Viborg: Natur och Kultur. s. 
48ff, 96ff  
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3.4 Generation X  
 
Generation X är ett begrepp som myntats av Douglas Coupland i hans roman från 1991, med 
samma namn. Begreppet syftar till de individer som är födda mellan 60-talets mitt till 1980-
talets mitt. De tillhör en generation där samhället, ekonomin och familjerollen förändrades 
från hur det sett ut i tidigare generationer.  
     I Philip Lalander och Thomas Johanssons bok, Ungdomsgrupper i teori och praktik, tar de 
upp Couplands debutroman, Generation X. Tales for an Accelerating Future, som skildrar 
just detta fenomen. Där beskrivs individerna ur Generation X ha en dynamisk, flytande och 
”sökande” identitet, som oavbrutet står under förändring. Individen relaterar inte längre till 
gruppen, det sociala livet eller kulturen. Hon lever istället i en relativt privat sfär, alltid 
förberedd att ta sig vidare. Det egoistiska synsättet dominerar och det mest fasansfulla för 
denne individ är att bli definierad av andra. Att bli definierad innebär en risk för att bli fast i 
en bestämd kategori, och tillhöra den grå massan. Det centrala är individualiteten. 45 
     Det finns en rotlöshet bland individer ur Generation X, vilket till viss del kan förklaras i att 
många familjer flyttat ofta. Bland annat har man flyttat av ekonomiska skäl, andra har flackat 
runt på grund av diverse andra orsaker som på ett eller annat sätt krävt eller gjort det 
nödvändigt för familjen att flytta. En annan anledning till känslan av rotlöshet är det höga 
antalet skilsmässor bland föräldrar, vilket lett till att barnen tvingats pendla mellan sina 
föräldrar och därmed olika hem.46 
     Det talas om mediernas påverkan som något som haft betydelse för dessa personer i deras 
identitetsskapande, då media fått ökad inverkan i samhället under deras uppväxt. Detta har i 
viss mån lett till att blasera dem, det vill säga, få dem att inte uppleva samma starka känslor, 
eftersom de redan upplevt allting genom media. Parallellt med detta blaserade förhållningssätt 
finns även ett kritiskt tänkande. Det finns en skepticism mot såväl kärnfamilj, politik och 
romantisk kärlek. En längtan finns hos många unga människor efter att ingå i en eller flera 
grupper, där de får ta del av den närhet, intimitet och acceptans som kan återfinnas i 
gruppsammanhang. I situationer där den egna personliga stilen prioriteras, där den unga 
personen vill vara något unikt och speciellt och skapa sin individuella stil, bidrar detta till 
speciella band mellan individen och gruppen. I en sådan situation upprätthålls gemenskapen 
med gruppen bara så länge individen känner behållning av att befinna sig i den. Om de 
upplever att de mister sin individualitet och ”slukas upp av gruppen”, reagerar ungdomarna 
med att lämna den för att leta nya sociala sammanhang där de kan fortsätta utveckla sin 
individualitet. 47 
 
3.5 Arvtagarna  
 
I motsats till teorin om Generation X finns teorin om Arvtagarna. Lalander och Johansson 
menar att ungdomars tankar om sig själva påverkats mycket av förändringar i samhället samt 
av medialiseringen/globaliseringen som uppstått under de senare årtiondena.  De är samtidigt 
noga med att påpeka att det inte verkar vara alla ungdomar som fallit för individualiseringen. 
De anser vidare att många ungdomar skapar till merpart sina livsstilar utifrån föräldrakulturen 
och hembygdens tradition. Dessutom specificerar de sig med att säga att det är möjligt att 
unga från landsorter är mindre påverkade av individualiseringen än de ungdomar uppvuxna i 
en storstad. Det är dessa ungdomar som inte påverkas i lika hög grad som Lalander och 
Johanson kallar för Arvtagare.  
                                                 
45 Johansson, T & Lalander, P. 2002. Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. s. 104f 
46 Flory, R & Miller, D. 2000. GenX Religion. London: Routledge. s. 234  
47 Johansson, T & Lalander, P. 2002. s. 106ff 
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     Begreppet myntar de bland annat genom att se till en studie gjord av Norell och Törnquist, 
där de undersökt arbetarungdomar i 20-årsåldern. Resultaten från denna studie visar på att 
dessa ungdomars livs- och festvanor i stor omfattning gått i arv från föräldrarna. Norell och 
Törnquist menar att begreppen klass och kön i den meningen skulle vara synnerligen 
väsentliga. De anser vidare att det för dessa ”arvtagarungdomar” är angeläget att vara som de 
andra i den egna klassen för att ses som ”normala”. 
     I jämförelse med ungdomar från Generation X, där individerna inte vill tillhöra ett 
kollektiv, och inte bli definierad som att de tillhör en viss kategori, så vill Arvtagarna göra sig 
själva så lik andra som möjligt, genom symboler och handlingar. Arvtagarnas liv och 
livsprojekt är relativt utstakade. Deras identitet tryggas genom att den sammanbinds i 
föräldrarnas och andra vuxnas beteenden och visdomsord. Dock är det svårt även för dessa 
individer att motstå medias påverkan. Budskap pumpas ut där det meddelas att ”Du kan 
förändra ditt liv, din stil och ditt utseende”. I det samhälle vi lever i idag så främjas 
ombytlighet, ungdomlighet och flexibilitet, och Arvtagarna är som sagt inte vad man skulle 
definiera som ombytliga. Det ligger status i att till exempel resa och vara kosmopolitisk, inte i 
att göra motsatsen där man stannar hemma och blir som sina föräldrar. Lalander och 
Johansson menar att detta skulle kunna leda till att det numer inte skulle vara helt utan 
problem att vara en Arvtagare. De tror inte att arvtagarna får vara ifred i skapandet av sin 
kultur. Att medias bilder kommer fram till dem, via skola, TV eller datornätet, kan därmed 
förändra reflexiviteten och möjligheterna till självreferenser hos dem. 48 
 
Arvtagare    Generation X 
Vill vara normala   Vill vara individuella 
Lokal socialisation   Global socialisation 
Fast förankrade    Rörliga 
Grupptrogna    Otrogna 
Uppriktiga    Ironiska 
Figur 1. Johansson, T & Lalander, P. 2002. Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.  s. 109 

 
I dagens komplexa samhälle är det svårt att finna renodlade Generation X-are eller Arvtagare. 
I figur 1 ovan, visas ytterligheterna hos de två karaktärerna. Mellan dessa ytterligheter kan 
man sedan, beroende på vilka kollektiv eller grupper det gäller, placera in grupper med 
hänsyn till hur de skapar sin kultur och sina identiteter. Vissa faller mer år Generation X-
hållet, medan andra har flest tendenser av Arvtagarnas sätt att vara på. 
På den vänstra sidan hamnar då de kollektiv som låter sig inspireras av föräldrar, skola och 
andra signifikanta vuxna. Lalander och Johansson skriver att de unga kristna kan placeras i 
denna grupp. Dock hamnar de inte längst ut till vänster, utan även denna grupp påverkas av 
individualisering och globalisering. Till höger hittar vi de individualistiska och 
experimenterande ungdomarna, där bakgrund beroende av kön eller klass inte har särskilt stor 
betydelse för skapandet av kulturen i gruppen. Dessa är ”mediaintensiva” och alltid sökande 
efter nya upplevelser. Mellan dessa poler kan sannolikt de flesta andra ungdomsgrupper 
placeras in. Dock kan ungdomarna röra sig mellan dessa variabler beroende på var i sina 
ungdomsår de befinner sig. Ju äldre individen blir, desto större är chansen att denne blir mer 
och mer lik sina föräldrar i fråga om värderingar och ideal, trots att de tidigare kan ha 
revolterat mot dessa.49 
 

 
 

                                                 
48 Johansson, T & Lalander, P. 2002. 108ff 
49 Ibid. s. 108ff 
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3.6 Den inifrånstyrda och den gruppstyrda karaktären 
 
Teorierna om Generation X och Arvtagarna kan i en förlängning kopplas till David Riesmans 
teorier om de inifrånstyrda och de gruppstyrda människorna, menar vi. Vi har därför valt att 
föra fram våra egna tankar kring detta. De idealtyper Riesman har konstruerat är karaktärer 
som i viss mån är flytande, vilket innebär att en individ kan ha delar av de olika karaktärerna 
inom sig samtidigt.  I inledningen beskrev vi det traditionsstyrda samhället utifrån Riesmans 
synvinkel. Under renässansen och reformationen växte emellertid en ny västerländsk 
samhällstyp fram, som kom att drastiskt förändra den stabila livsföringen som tidigare 
dominerat. Från att ha varit traditionsstyrd kom människan att bli, vad han kallar, inifrånstyrd. 
Denna inifrånstyrda karaktär har många liknelser med de Arvtagare som Lalander och 
Johansson tar upp. Riesman skriver: ”…individen styrs ”inifrån” i den meningen att en 
drivkraft på ett tidigt stadium inplanterats i honom av de vuxna och inriktats mot generella 
men icke desto mindre ofrånkomligt bestämda mål.”50 Med andra ord har den inifrånstyrda 
individen ett val att själv bestämma sitt liv och sin framtid, men påverkas till viss del 
fortfarande av sina traditioner, vilket bland annat gör det möjligt för föräldrar och andra 
signifikanta andra att hålla individen på rätt kurs. 
     Den inifrån styrda har fått konkurrens av ytterligare en karaktär som Riesman kallar för 
den gruppstyrda. Denna karaktär liknar i viss utsträckning karaktären hos ungdomarna från 
Generation X eftersom båda typerna påverkas av massmedias anonyma röster. Men på samma 
gång skiljer de sig åt då den gruppstyrde är likt en kameleont, alltid uppmärksammad på 
andras signaler. Han rör sig i olika kretsar och vänder så att säga kappan efter vinden. Att 
vinna andras gillande är det mest väsentliga och av den anledningen är han styrd av sina 
medmänniskor. Dessa medmänniskor behöver i någon egentlig mening inte ha någon stark 
förankring i den gruppstyrdes liv. Det kan vara tal om bekantas bekanta eller en individ den 
gruppstyrde, som sagt, stiftat bekantskap med genom massmedia. 51  
 

Kapitel 4: Metod 
 
4.1 Val av metod och metodteori  
 
Inom forskning skiljer man mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Med kvantitet syftar man 
på hur stort eller hur mycket det är av något, medan kvalitet avser egenskapen eller arten av 
något. 52De kvantitativa metoderna kännetecknas av att man utför mätningar med hjälp av 
numeriska observationer. Genom bland annat enkäter, frågeformulär och test samlar man in 
information som blir till statistik och matematik. Inom de kvalitativa metoderna använder man 
sig inte av siffror och tal utan samlar istället in sina data genom det skrivna eller talade ordet. 
53  
     Vanligtvis förknippas de kvantitativa metoderna med det traditionella förhållningssättet 
som utgår ifrån att det finns en mer eller mindre objektiv verklighet som existerar oberoende 
av oss människor. Genom våra sinnen får vi information och kunskap om verkligheten. I 
motsats till det traditionella perspektivet kan man även betrakta omvärlden som subjektiv. 
Verkligheten ses då som en social och kulturell konstruktion som uppfattas olika av olika 
individer. Istället för att observera och mäta en relativt given verklighet intresserar man sig 
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hellre för att ta reda på hur människan tolkar, upplever och formar sin verklighet. Det är detta 
som kallas för det kvalitativa perspektivet. 54 
     De humanistiska tolkningsmetoderna som har människans upplevelsevärld i fokus, så som 
många kvalitativa ansatser, kallas för hermeneutik. Genom att försöka förstå hur en individ 
upplever en situation kan man tillskansa sig ovärderlig kunskap om hur människor tänker, 
som riskerar gå förlorat om man enbart ser till det abstrakta och logiska. De humanistiska 
tolkningsmetoderna bygger på att man som människa kan förstå andra människor, det vill 
säga tolka deras verklighet. Man kan genom att se till sig själv förstå någon annan genom 
igenkännande och empati. Eftersom det handlar om tolkningar kan man aldrig vara absolut 
säker på att man förstått rätt. Sanningen man finner är med andra ord alltid relativ i detta 
hänseende. Det samma gäller när man tolkar en text. Eftersom det är någon annans verk man 
läser kan man inte med säkerhet veta att man tolkat rätt. Människor är komplexa varelser 
vilket gör den hermeneutiska kunskapen osäker, men på samma gång blir kunskapen mer 
nyanserad och rikare. Eftersom hermeneutiken tolkar sina undersökningsobjekt blir forskarens 
förförståelse en viktig ingrediens i arbetet. Förförståelsen gör det möjligt att förstå andra 
samtidigt som den problematiskt nog kan styra tanken åt fel håll. 55 
     Då vi i vår uppsats har varit intresserade av att undersöka våra respondenters 
upplevelsevärld har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer för att 
undersöka vårt forskningsområde och få våra frågeställningar besvarade. Anledningen till 
metodvalet bestod i att vi ville få förståelse för hur de undersökta ungdomarna lät sin identitet 
komma till uttryck, samt hur de resonerade kring sin upplevelse och hantering av stress.  Att 
vi valt att beröra ett så pass komplicerat område som existentiella frågor har vidare lett till 
vårt val av metod som lämpar sig bättre för att undersöka hur någon ser på livet. Hur man 
tänker kring existentiella frågor och sin religionsbild torde komma fram mer vid en intervju, 
än vid exempelvis en enkät, tänker vi. 
 
4.2 Urval 
 
De respondenter vi använt oss av i vår undersökning har vi funnit via ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi själva valt ut de individer som förekommit lättast 
tillgängliga för oss. Personer man finner på detta sätt är dock oftast inte representativa för 
populationen i stort, vilket till viss del kan ses som en kritik till vår studie. Urvalet av 
respondenter har även gjorts systematiskt, utifrån av oss medvetet formulerade kriterier. 56 
Dessa kriterier var att hälften av individerna skulle vara frikyrkliga ungdomar och den andra 
hälften icke kristna ungdomar. Samtliga respondenter skulle vara mellan 20 och 24 år gamla 
och vi försökte även i möjligaste mån få en så jämn könsfördelning som möjligt mellan de 
undersökta grupperna. Då vi valt att göra en jämförelse mellan unga frikyrkliga och unga icke 
kristna, ville vi åtminstone ha ett godkänt antal respondenter. Vi utgick från att det skulle 
krävas mer tid för att få tag på frikyrkliga ungdomar och la därför fokus på dem först. En 
bekant till en av oss är kristen och har genom sitt kyrkliga engagemang kontakt med en 
ungdomsledare i en frikyrka i Göteborg. Detta visade sig vara en givande kontakt och vi fick 
samtliga fem frikyrkliga respondenter därifrån. De icke kristna respondenterna fick vi tag på 
genom andra kontakter. Några av dem hade vi en ytlig förbindelse till, vilket vi var medvetna 
om kunde vara till vår nackdel, men vi valde ändå att använda oss av dem då det visade sig 
vara svårare än vi trott att hitta lämpliga intervjupersoner från denna grupp.Sammantaget har 
vi intervjuat tio personer, vilket i sig inte är någon stort antal, men med tanke på tid och 
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resurser har vi inte möjlighet att genomföra fler intervjuer. Av de tio respondenterna har fem 
ungdomar från varje grupp undersökts. Av de frikyrkliga respondenter vi fick tag i var tre 
killar och två tjejer, alla mellan 20 och 21 år gamla. Alla var från samma frikyrka och var på 
ett eller annat sätt engagerade i deras tonårsverksamhet.  I det andra fallet, med de icke kristna 
ungdomarna, fick vi tag i två killar och tre tjejer i åldern 20 till 24 år.   
 
4.3 Tillvägagångssätt 
 
Undersökningen började med att vi letade reda på tidigare forskning och teorier som rörde 
vårt val av ämne. Det var lättare sagt än gjort då ämnet visade sig vara relativt outforskat. 
Med hjälp av olika sökbaser på Internet, så som Sociological Abstract, Libris, Gunda, 
Högskolan i Borås bibliotekskatalog, uppsatser.se och Artikelsök hittade vi tillslut en del 
material av intresse. Då det var svårt att finna tidigare forskning som undersökt exakt det vi 
har haft till avsikt att studera har vi fått använda oss av en del forskning som angränsar till 
vårt val av område. Vi fann mycket om ungdomar och stress i allmänhet och hittade även en 
hel del intressant som rör ungdomars verklighet i det moderna samhället.  
     Därefter utformade vi intervjufrågor som kunde kopplas till de teorier och den tidigare 
forskning vi funnit. Till vår hjälp använde vi oss bland annat av Antonovskys 
färdigformulerade frågor om hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Detta för att få 
tips till frågor som kunde vara lämpligt att ställa vid utforskandet av dessa begrepp.   
Sammantaget blev det 40 frågor. Vissa av frågorna var endast utformade för den frikyrkliga 
gruppen då dessa frågor handlade om deras tro och kyrkliga engagemang.  Innan vi påbörjade 
arbetet med att intervjua, testade vi frågorna på två försökspersoner, en från vardera 
urvalsgrupp. Genom dessa pilotintervjuer fick vi information om hur frågorna uppfattades och 
om något behövde ändras eller utvecklas. Vi gjorde några smärre korrigeringar och därefter 
ännu en testintervju. Då den gav oss det vi ville ha började vi att aktivt söka efter lämpliga 
respondenter. Det var även svårt att hitta en plats där man kunde utföra intervjuerna. Efter att 
två av våra intervjuer som ägde rum i allmänna utrymmen blev störda under samtalen valde vi 
att göra resterande intervjuer hemma hos en av oss. Detta visade sig vara ett bra val och vi 
fick inför varje intervjutillfälle chans att bjuda på kaffe och lätta upp stämningen. Samtliga 
intervjuer gick bra och varje respondent intervjuades individuellt. Våra intervjuer varade 
mellan 1-2 timmar och vi spelade in varje intervju med en diktafon. En av oss ställde frågorna 
medan den andre antecknade och fyllde i med lämpliga följdfrågor då det behövdes. 
Sammantaget blev det 10 intervjuer av semistrukturerad karaktär med 5 respondenter från 
varje undersökningsgrupp.  
     En semistrukturerad intervju innebär att man ställer förutbestämda frågor som man sedan 
kan be respondenten fördjupa eller vidareutveckla genom följdfrågor. Med andra ord har man 
färdigformulerade frågor, men det finns inget som stoppar intervjuaren från att gå utanför 
denna mall och följa upp något intressant ämne som kommit upp under intervjuns gång. 
Denna intervjuform gör det möjligt för respondenten att svara mer fritt, samtidigt som 
intervjuaren genom sina färdigformulerade frågor lättare kan göra jämföranden. Intervjun blir 
således både strukturerad och ostrukturerad på samma gång. 57  Denna intervjuform passade 
oss utmärkt eftersom vi både ville få en djupare förståelse för den enskilde respondentens 
verklighet samtidigt som vi ville kunna göra jämförelser mellan de båda grupperna av 
undersökningspersoner.  
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4:4 Bearbetning och analys  
 
Då vi samlat in vårt material började vi skriva ut varje intervju. Några av inspelningarna 
visade sig vara av krass kvalitet vilket försvårade vårt arbete. Det gick dock efter viss 
ansträngning att få ut vad vi behövde från varje intervju. Eftersom insamlingsmaterialet var 
stort och brett krävdes det att vi fick struktur på det vi samlat in. De uttalanden som inte rörde 
vårt syfte eller de eventuella upprepningar som fanns strök vi för att få ett minde material att 
arbeta med. För att se till att vår analys blev begriplig och hanterbar behövde vi därefter en 
analysmetod.  
     Enligt Steinar Kvale finns det fem metoder för att underlätta framställandet av en analys.58 
Vi använde oss främst av meningskategorisering som innebär att man kodar intervjun i olika 
kategorier. Kategorierna kan kodas som plus eller minus, förekommande eller icke 
förekommande, samt mycket eller lite av något. 59 De kategorier vi använde oss av var 
mestadels formulerade utifrån våra intervjufrågor eftersom dessa följde vårt syfte på ett 
tydligt sätt. Varje fråga analyserades gruppvis och ett diagram framställdes där vi redogjorde 
för de uppgifter som framkom. Att vi valde att analysera gruppvis berodde mestadels på det 
faktum att vi haft till syfte att jämföra de både grupperna. Vi tyckte att de likheter och 
skillnader som framkom genom meningskategoriseringen därmed blev mer framträdande. 
Varje kodning vi använde oss av grundade sig på de ställda frågorna från vår intervjuguide. 
Var det tal om en ja och nej fråga, kodade vi med hjälp av förekommande eller icke 
förekommande. Vid mer ostrukturerade frågor där svaren var mer mångfasetterade delade vi 
upp frågan i egna kategorier. Bland annat fick vi många olika svar på vad de intervjuade 
kände stress inför. Varje stressfaktor blev en kategori för att kunna avgöra om det var flera ur 
en intervjugrupp som upplevde att källan till stress grundade sig i liknade eller samma 
upplevelser.  
     Kategoriseringen gav dock inte en tillräckligt nyanserad bild av våra intervjuer, utan 
bidrog mest till att ge struktur. Vi kunde lätt se mönster mellan och innan de båda grupperna, 
men materialet blev aningen platt. För att ge en bild av vad som bidrog till dessa mönster gick 
vi åter igenom det fullständiga materialet och tog hjälp av ytterligare en av Kvales 
metodförslag. Genom meningskoncentrering av utvalda stycken i intervjuerna som vi ansåg 
lämpliga för att förklara de uppvisade mönstren formade vi grunden för vår slutgiltiga analys. 
Meningskoncentrering innebär att man mer kortfattat förklarar en del av en intervjutext, med 
andra ord gör man texten mer koncentrerad.60 Slutligen tog vi ut några valda citat från de 
genomförda intervjuerna. Detta för att ytterligare förbättra vår analys och göra läsaren mer 
insatt i intervjupersonernas verklighet 
 
4.5 Reliabilitet och validitet  
 
En forskare måste sträva efter att uppfylla reliabilitet och validitet i sin undersökning. En 
undersökning är reliabel om samma mätningsmetod ger samma resultat vid olika mättillfällen. 
Valid är undersökningen om den mäter det den har till avsikt att undersöka. 61  
     Vissa forskare menar att kvalitativa undersökningar inte är godkända sett till reliabilitet 
och validitet. Man brukar mena att resultaten inte är tillförlitliga eftersom intervjufrågorna är 
ledande. Vidare kan man se att några anser att forskningen inte är giltig eftersom den bygger 
på subjektiva tolkningar. Reliabiliteten och validiteten i kvalitativa forskningar ifrågasätts 
därför ofta. I motsats till dessa nitiska attityder finns de som har en mer flytande syn på 
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begreppen och anser att kvalitativ forskning mycket väl kan leva upp till dessa krav. Kvale för 
i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” en diskussion kring reliabilitet och validitet 
som ger en intressant vinkling på problemet. Han menar att tendensen till att se kunskap som 
antingen sann eller falsk håller tillbaka forskningsutvecklingen. Istället för att se det som 
antingen svart eller vitt bör man nyansera tankegångarna och föra en dialog kring de frågor 
och tankar som uppkommer under den kvalitativa intervjuforskningen. Att den kvalitativa 
ansatsen i viss mån kan ses som subjektiv förnekar han inte, men menar att man genom samtal 
och intersubjektivitet kan få tillgång till människors vardagsförståelse. En förståelse som 
formar individens världsuppfattning och handlande. Att tolkningen och upplevelsen är 
subjektiv behöver inte innebära något negativt, utan kan snarare bidra till mer mångfasetterad 
kunskap. Kvale medger att man tolkar saker olika men upplever själv att dagens forskare inte 
tolkar tillräckligt mycket. Genom att penetrera ett ämne utifrån flera infallsvinklar och göra 
flera tolkningar av samma fenomen kan man skapa en större bild av det undersökta området, 
vilket kan ses som ett argument för intervju som metod. Flera tolkningar kan snarare vara en 
styrka än en svaghet. Vidare diskuterar Kvale ledande frågor. Inte heller detta behöver vara ett 
problem, enligt Kvale. Ledande frågor kan vara ett sätt att verifiera om intervjupersonen talar 
sanning. Man kan således avgöra om insamlade materialet är tillförlitligt eller ej.62  
 
4.6 Vår förförståelse 
 
Som unga i dagens samhälle känner vi tydligt av de krav som ställs på oss. Det är både yttre 
och inre krav. Å ena sidan vill man passa in och lyckas skapa en tryggad framtid, samtidigt 
som man inte vill vara en i mängden. Många av de stressaspekter som uppfyllt och uppfyller 
våra liv är vi medvetna om att flera andra unga i vår närhet känner av. Bostadssituation, 
utbildning, arbete, val av livspartner, ekonomi osv. skapar oro och stress då dessa är svåra att 
uppfylla på en allt hårdare marknad. Vi tror att dagens unga känner en stor press på att 
uppfylla vissa steg i livet för att man ska känna sig lyckad som människa. Till stor del ligger 
även stressen i att man bör ha gjort vissa saker innan man uppnått en viss ålder. Det är lättare 
sagt än gjort att ro i land med dessa krav. En utbildning leder inte automatiskt till ett arbete, 
utan man måste även ha den rätta personligheten, vilket vi tror kan skapa en identitetsstress.  
Religionens roll menar vi skulle kunna påverka bemästringen av denna identitets- och 
framtidsstress på ett positivt sätt. Vår syn på religionen är att man lägger sig själv åt sidan och 
viger sitt liv åt Gud. Vi tänker oss att man har en mindre ytlig syn på livet och att man ser en 
större helhet i det som händer runt omkring en.  Det finns ett liv efter döden vilket gör att de 
problem som icke-troende unga tampas med kan kännas mer triviala, även om vi tror att 
frikyrkliga unga självklart påverkas de med. Möjligtvis tar sig stressen i uttryck på andra sätt, 
det vill säga att frikyrkliga stressas mer över andra saker än icke kristna. Val av livspartner, 
familjeskapande och att följa sin trosbild är aspekter som vi tror stressar de frikyrkliga i högre 
grad än den andra gruppen vi valt att undersöka. Religionen skulle kunna skapa en annan typ 
av stress eftersom man samtidigt som man ska leva upp till samhällsidealen även måste leva i 
enlighet med Gud, för att få en plats i himlen. Vidare tror vi att de frikyrkliga påverkas mer av 
sina föräldrar i jämförelse med de icke kristna.  
     Ingen av oss har funderat nämnvärt över detta ämne tidigare, och vi har egentligen ingen 
bild av hur resultatet kommer att bli, vilket gör det mer spännande. Att vi är så pass öppna kan 
bero på vår bristande erfarenhet vad gäller frikyrkan. En av oss har visserligen haft en del 
förankring i svenska kyrkan eftersom hennes morfar var präst. Båda har även konfirmerat sig. 
Vår kunskap om olika församlingar och kristna inriktningar är näst intill obefintliga. Vi har 
med andra ord relativt få kunskaper om ämnet. Ingen har läst bibeln eller besökt kyrkan 
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regelbundet. Vi ser oss som andligt öppna, men vet inte exakt vad det är vi tror på.  Vi skulle 
vilja beskriva oss som privatreligiösa, dvs. vi tror på någon form av Gud men tillhör inte 
någon etablerad religion. Kanske skulle man kunna benämna oss som Agnostiker.  
 
4.7 Överväganden  
 
Irving Seidman är utbildningsprofessor och tar i sin bok ”Interviewing as Qualitative 
research” upp en del intressanta aspekter som man bör se till vid intervju som 
forskningsmetod. Några av dessa råd har vi tagit i beaktande under våra intervjuer. Bland 
annat menar Seidman att det är viktigt att vara tillräckligt påläst för att ha en grund till ämnet, 
men bara så påläst att man fortfarande är genuint öppen till vad respondenterna säger. 
Insättandet i ämnet får med andra ord inte påverka forskarens förförståelse i den grad att 
han/hon tar saker och ting för givna. Att ta saker för givna kan även bli ett problem då man 
intervjuar någon man har en relation till. Det är inte säkert att man kan hålla distans nog till 
varandra om man är bekanta. Det viktiga är med andra ord att utforska, inte att dela 
antaganden.63  
     Seidman anser att en intervjuare måste kunna lyssna på tre nivåer. För det första måste 
man kunna lyssna till vad respondenten verkligen säger. Det krävs ofta koncentration för att 
förstå substansen i det som sägs. För den andra måste forskaren kunna lyssna och se skillnad 
på respondentens inre röst och hans mer allmänna röst. När respondenten talar med en allmän 
röst väljer den intervjuade ord som passar sig inför en publik. Det äkta och sanna budskapet 
blir dolt bakom en fasad. Det är denna fasad forskaren måste kunna lokalisera och försöka 
komma igenom, bland annat genom att uppmuntra respondenten att tala mer djupgående. Den 
inre rösten är istället en röst som förmedlar just det djupa, det äkta och det sanna. Slutligen 
måste också forskaren kunna lyssna samtidigt som han är uppmärksam på att den röda tråden 
följs. Att ha processen och substansen av vad som sägs i åtanke är A och O för att kunna leda 
intervjun på rätt spår och för att få fram så innehållsrik information som möjligt.  
Lika viktigt som att lyssna är det att kunna ställa bra frågor. Ibland är det svårt att förstå vad 
en respondent egentligen säger och ibland får man inte tag i de svar man vill ha. Är man 
osäker, anser Seidman att det är viktigt att man försöker få klarhet i det som sägs genom att 
ställa fler frågor. Det samma gäller när man inte är nöjd med ett svar. Då bör man be 
respondenten utveckla sina tankegångar eller ställa detaljfrågor för att få en tydligare och mer 
mångfascinerad bild av det hela.64  
     Vidare menar Seidman att våra sociala identiteter som klass, kön och etnicitet kan påverka 
en intervjusituation. Vi tänker att detta även borde gälla vid religiositet. Forskaren måste vara 
medveten om sina förutfattade meningar och sin förförståelse som finns knutet till den 
undersökta sociala identiteten. Kommer intervjuare och respondent från olika sociala 
bakgrunder kan komplikationer uppstå. Det mest gynnsamma är om man som intervjuare har 
en liknande bakgrund som sina undersökningspersoner. Då får man fram mer genuin 
information och risken för att en maktkamp bryter ut är avsevärt mindre. Trots olika 
bakgrunder kan det bli ett lyckat utfall om intervjuaren är lyhörd på vad som kan tänkas skada 
tilliten i relationen. Ett artigt och respektfullt bemötande där man tydligt visar att man är 
genuint intresserad av respondenten är också extra väsentligt vid dessa intervjupremisser. 65 
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4.8 Etiska överväganden 
 
För att följa de etiska huvudkraven för forskning tog vi vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer i beaktande innan vi påbörjade våra intervjuer. Vetenskapsrådet har fyra etiska 
principer. Dessa är informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningspersonerna om syftet 
med forskningen. Bortsätt från information bör även personerna som deltar i undersökningen 
få rätt att själva bestämma om de vill medverka och hur de vill medverka. Det är detta som 
kallas för samtyckeskravet. Vad gäller nyttjandekravet innebär detta i korthet att den 
insamlade informationen endast ska användas i forskningssyfte. Slutligen bör man som 
forskare även ha konfidentialitetskravet i åtanke. Konfidentialitetskravet innebär att man ska 
se till att skydda undersökningspersonernas identitet och integritet. Detta innebär bland annat 
att försäkra sig om att personuppgifter inte blir tillgängliga för obehöriga. 66 
     För att följa dessa fyra principer tog vi en del spörsmål i beaktande. Under den inledande 
kontakten med de frikyrkliga och icke kristna ungdomarna var vi noga med att tala om syftet 
med vår undersökning. Detta för att låta de eventuella respondenterna få möjlighet att känna 
efter om de kunde tänka sig att delta i vår undersökning, samt om de var lämpliga utifrån vår 
urvalsbild. Innan intervjun förklarade vi för våra respondenter att deras deltagande var 
frivilligt och att de inte behövde svara på våra frågor om de fann dem olämpliga, samt att de 
när som helst under intervjun kunde avböja från samtalet. Vi talade också om att vi tänkte 
spela in intervjuerna med en diktafon och frågade om de samtyckte till detta, vilket de gjorde. 
För att förhålla oss till nyttjandekravet berättade vi att den information vi samlade in under 
intervjutillfället endast skulle användas i forskningssyfte och att inga obehöriga skulle få 
tillgång till det inspelade materialet. Slutligen var vi även noga med att informera 
respondenterna om att deras deltagande var anonymt och att detta innebar att inga namn eller 
uppgifter skulle publiceras som kunde skada respondenternas integritet.  
 

Kapitel 5: Resultat 
 
5.1 Bakgrund 
 
5.1.1 Icke kristna 
 
Vi intervjuade två killar och tre tjejer i åldrarna 20 till 24 år. Endast en bodde kvar hemma hos 
sina föräldrar, medan de övriga hade eget boende. Fyra av fem hade ett parförhållande. 
Majoriteten av ungdomarna var studenter, det var endast en som arbetade fulltid. Av de 
studerande arbetade två individer extra och rent ekonomiskt ansåg huvudparten av de 
intervjuade att ekonomin gick runt. Två av ungdomarna hade skilda föräldrar varav en 
pendlade mellan föräldrarnas hem. En respondent hade gifta föräldrar, i de två övriga fallen 
var föräldrarna sambo. Samtliga var uppvuxna i icke kristna hem. Ingen hade i någon egentlig 
mening flyttat runt under uppväxtåren. Det var endast en som i dagsläget flyttat från hemorten 
på grund av studier på annan ort. En övervägande majoritet av respondenterna hade valt en 
liknande karriärväg som sina föräldrar. Tre av fem hade fått de flesta av sina intressen 
hemifrån, de resterande två hade lite eller inget föräldrainflytande vad gäller val av intressen.  
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5.1.2 Frikyrkliga 
 
Av de frikyrkliga ungdomarna var tre killar och två tjejer, alla i åldrarna 20 till 21 år. Av 
dessa bodde tre kvar hemma, de två andra delade lägenhet med kompisar och var så kallade 
kombos. En övervägande del av respondenterna befann sig inte i något förhållande. Endast en 
hade ett parförhållande. I likhet med de ickekristna så hade i stort sett samtliga en känsla av 
att de hade kontroll över ekonomin. Det fanns dock en vars ekonomi var kaosartad. Av de 
frikyrkliga gick två i bibelskola, två studerade och en arbetade. Av de studerande arbetade en 
extra. Samtliga hade gifta föräldrar och var uppvuxna i kristna hem. Majoriteten av de 
intervjuade hade flyttat mycket under uppväxtåren. Bara en av dem hade valt en liknande 
karriärväg som sina föräldrar. En av de frikyrkliga hade fått mestadels av sina intressen 
hemifrån medan resterande fyra fått inget eller några av sina intressen från föräldrarna. 
 
5.2 Stress 
 
5.2.1 Icke kristna 
 
Då vi frågade efter situationer då respondenterna kände stress delgav många att det till stor del 
handlade om att ha för mycket att göra, att inte klara av något man borde eller när tiden inte 
räckte till. Tre av dem nämnde tentor som en orsak till den stress de upplevde. Det fanns bara 
en av dem som upplevde stress vid sociala situationer. Denna individ var även den enda som 
kände sig mycket stressad över sin framtid, i fråga om utbildning, bostad och sociala 
relationer. De andra fyra var relativt opåverkade vad gäller denna typ av stress. I det stora hela 
kände de inte speciellt mycket stress i nuet, bortsett från närliggande tentor.  Krav på att vara 
nåbar, det vill säga, alltid finnas tillgänglig via mobiltelefon, e-mail eller exempelvis msn, var 
något de flesta ungdomarna kände av. Dock upplevde bara en individ stress över detta. I fråga 
om valfrihet kunde samtliga respondenter från denna grupp se både positiva och negativa 
sidor av alla val som finns tillgängliga för dem i dag. Det fanns dock inga tydliga tecken på att 
detta var en jättestor stressfaktor för dem då endast två av fem ofta kunde känna stress då de 
stod inför ett beslut. Synen på framtiden var positiv för huvudparten av de intervjuade icke 
kristna. Detta trots att de flesta såg den som oviss. 
 
”Väldigt oviss. Nä jag har ingen aning. Jag ska plugga i fyra år till, sen får vi se. Dom säger 
ju att det finns mycket jobb och sådär så det ska väl inte vara några problem, men, nä jag vet 
inte. Jag känner mig inte alltså stressad av det alls, jag tycker det är rätt skönt att inte ha 
bestämt. Det är ju många som har bestämt allting.” 
 
Endast en individ kände mycket oro och stress över framtiden, som vi även nämnt ovan, de 
övriga försökte leva i nuet och hade inställningen att allt kommer att ordna sig till det bästa. 
Två av dessa individer kunde dock känna viss stress över framtiden i fråga om karriär, då de 
gav uttryck för en oro över skolan, betyg och vidareutveckling.  
 
”…sen känner jag att detta vill jag nog inte jobba med hela livet, utan kanske max ett par år 
som det är nu. Kan vara stressande vad det är jag egentligen vill göra och när jag ska göra 
det, hur jag ska få plats med det, hur ska det komma in någonstans? Om jag skulle vilja 
utbilda mig mer och läsa något annat, när ska man ha tid att göra det och kommer man våga 
det?”  
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Alla nämnde yttre faktorer som orsak till den stress de kände. De kände av osynliga normer 
och krav från samhället, de flesta var dock överens om att stressen i vissa fall även kom 
inifrån, då man ställde krav på sig själv. 
 
” …det finns vissa normer som man ska efterleva. Man ska vara så framgångsrik och lyckad. 
Det ska gå så bra för en. Man ska vara så bra på allting. Både med jobb och det sociala. Sen 
tror jag man har egna föreställningar också, hur man vill att det ska bli för en. Man har en 
viss föreställning om hur det ska vara. Så när man känner att man inte riktigt klarar av det, 
då kan man bli stressad.”  
 
Hur de undersökta ungdomarna hanterade stress var relativt individuellt. Någon försökte 
strukturera upp sina handlingar för att undvika kaos. Någon annan försökte ta tag i det som 
stressade för att slippa ha det hängande över sig och en tredje hanterade stress genom att tänka 
rationellt och därigenom lugna ner sig själv. Det enda gemensamma tendens som kunde 
upptäckas vad gäller stresshantering hos icke kristna ungdomar var det faktum att 3 av 5 
ventilerade den upplevda stressen med andra.   
De krav respondenterna kände från andra var i de flesta hänseenden kopplat till deras nära 
relationer. Kraven upplevdes komma från bland annat föräldrar, kompisar och deras partner. 
Några nämnde krav från arbetet som något de kände av och en av de intervjuade gav även 
uttryck för ett upplevt krav från samhället, media och tv. Vad gäller de krav de ställde på sig 
själva handlade dessa till stor del om att se till att bli en lyckad människa. Man ställde krav på 
att vara bra i skolan, vara bra på jobbet och bli omtyckt socialt. En skilde sig dock från de 
övriga då denne individ i stort sätt inte hade några större krav på sig själv.  
 
5.2.2 Frikyrkliga 
 
Stressande situationer handlade för de flesta frikyrkliga ungdomar om en känsla av brist på 
kontroll över tillvaron. Det rörde sig bland annat om en upplevelse av att inte kunna styra över 
saker och ting eller att ha för mycket på gång samtidigt. Någon gav även uttryck för att stress 
framkallas i situationer då andra är beroende av att man presterar.  Den enda som markant 
stack ut från de övriga nämnde att stress uppstod då det var för lite människor i närheten eller 
då tillvaron var för lugn. 
I fråga om stress över nuet var det endast en individ som svarade nekande på frågan. De 
övriga menade att de inte visste vad de skulle göra av sina liv och hur deras framtid skulle bli, 
vilket enligt dem var orsaken till den stress de kände i dagsläget. De sökte med andra ord efter 
sin identitet och meningen med livet.  
En majoritet av de tillfrågade kände ett krav på att ständigt vara nåbar. Dock var det inte lika 
många som kände stress över detta även om det fanns två personer som upplevde det.  
 
” - Upplever du ett krav på att ständigt vara nåbar? 
- Japp. I alla fall när det gäller telefon, eftersom jag är ledare bland ungdomar så är det 
många som behöver tala ut. Så jag har många som ringer mig ofta för att tala ut. För jag 
märker att det är många som är självmordsbenägna och så där. Och då känns det som om 
man alltid måste vara nåbar. Så ja, jag måste alltid vara nåbar. 
- Upplever du detta som stressande? 
- Det finns tillfällen ja. Ett exempel är då det var en som ringde, jag tror det var varje dag i 
två veckors tid, och då var det cirka tre timmar om dan. Och då blev man väldigt stressad av 
det. För man kände att allt annat fick flyttas åt sidan.” 
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Valfrihet var något som alla ansåg vara både positivt och negativt. Alla individer förutom en 
ansåg att beslut var något som alltid eller ofta gav upphov till stress. 
 
”Man har fått glädjen att välja, men man är också dömd att alltid välja i alla situationer, 
även om du inte vet vad som är rätt eller om båda är negativa… Bara en liten ändring i livet 
kan förändra så mycket. Det är lite skrämmande… Jag kan fantisera över att om jag tar det 
ena beslutet kommer livet att se ut såhär, och om jag tar det andra beslutet så kommer det se 
ut såhär. Och då tänker jag väldigt långt framåt! ” 
 
Större delen av de frikyrkliga ungdomarna såg framtiden som oviss. På ett personligt plan 
hade man en mer positiv framtidssyn i jämförelse med hur man såg på samhällets utveckling. 
Där uttryckte några individer en oro kring miljön, samt över det allt mer egoistiska tänkandet.  
Samtliga respondenter kände stress över framtiden. Denna stress handlade framför allt om att 
hitta meningen med livet, att hitta sig själv och komma på vad man vill göra med sitt liv. 
Även att hitta en själsfrände och bilda familj samt att inte ha kontroll över sin yrkeskarriär var 
något man nämnde som stressande.  
 
”- Vad är enligt dig orsakerna till den stress du känner? 
Hmm, meningen med livet. Asså, som kristen har man ju en mening med att hjälpa andra 
människor. Men frågan är, hur ska jag i min situation, med mina egenskaper hjälpa andra, 
att vara en vän och vad ska jag göra. Vem är det som är min framtida själsfrände och så 
där.” 
 
De frikyrkliga ungdomarna ansåg att orsaken till den stress de kände bland annat berodde på 
att de alltid ville vara till lags och hjälpa andra människor. Detta fann vi tecken på hos alla 
fem. En berättade att denne aldrig sagt nej till sina föräldrar då de frågat efter hjälp, en annan 
ställde alltid upp på samtal om någon behövde prata och en tredje såg sig som Guds 
representant på jorden som skulle förändra och hjälpa dem som hamnat snett. 
 
”Jag har haft krav på att jag ska vara en sån där supermänniska som ska styra upp andra liv, 
även sånna grejer som jag inte kan påverka…Jag har en kompis som har hamnat snett och 
jag satte som krav på mig själv att få min kompis att ändra sig liksom…Jag har alltid känt att 
jag måste fixa. Guds representant på jorden.”  
 
Bortsett från viljan att behaga tog några upp samhälleliga krav och normer som en orsak till 
stressen.  De normer och krav de kände av var vad som borde hinnas med under livet, som till 
exempel partnerskap och karriär. Vidare nämndes sökandet efter meningen med livet som 
något som gav upphov till den stress de kände.  
Hanteringen av stressen var olika beroende på individ. Vi fann inget gemensamt mönster dem 
emellan. Någon vände sig till religionen för att få stöd, andra pratade med någon och vissa 
försökte helt enkelt släppa stressen och göra så gott de kunde av situationen. Tre av fem valde 
att dela sina känslor med någon för att hantera stressen. Denna någon kunde vara antingen 
Gud, en vän eller en pastor.  
Samtliga respondenter upplevde att andra ställde krav på dem, men ansåg samtidigt att 
begreppet krav var ett starkt ord. Vissa såg hellre att man kallade det för förväntningar. De 
allra flesta kände att deras familj ställde krav eller hade förväntningar på dem. Majoriteten av 
ungdomarna menade även att samhället ställde krav som de ville leva upp till. 
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” Man ska ha ett välbetalt jobb och det ska vara prestigefullt. Man ska va på ett speciellt sätt, 
klä sig på ett speciellt sätt och vara i de rätta sociala grupperna bland innefolken. Man ska 
ha de rätta prylarna liksom.”   
 
Två av de frikyrkliga gav även uttryck för att deras kyrka hade vissa förväntningar på hur de 
skulle vara. Då det handlade om de krav de ställde på sig själva, rörde det sig i stor 
utsträckning om att vara en god kristen och finnas där för dem som har det svårt. Detta synsätt 
såg vi hos i stort sett samtliga respondenter. Vidare medförde tanken på att vara en god 
medmänniska att man ställde krav på sig själv att inte döma andra eller prata illa om någon. 
Många ville även känna att de gjorde något meningsfullt som exempelvis skaffa sig en 
utbildning eller se till att alltid genomföra en uppgift ordentligt.  
 
”Det enda stora kravet jag har på mig själv just nu är att jag ska försöka lära mig att 
acceptera att jag inte är felfri. Att acceptera att jag är som jag är istället för att försöka leva 
upp till en superbild som jag har målat upp över hur en människa ska vara. Eller hur en 
kristen människa ska vara.” 
 
5.3 Religionsfrågor 
 
5.3.1 Icke kristna 
 
Religionens roll i de icke kristna ungdomarnas liv var näst intill obefintlig för samtliga fem 
som alla var uppväxta i icke kristna hem. Två av respondenterna skulle dock kunna kallas för 
agnostiker, då de var öppna för det andliga och menade att det inte var omöjligt att man levde 
vidare på något sett efter att man dött. De övriga tre trodde inte på någonting och därmed inte 
heller på evigt liv.  
 
”Nä, vi har aldrig pratat om någon religion eller någon Gud eller så och det har inte vart 
något att det skulle vara dåligt heller. Det har aldrig varit någon som har pratat om det helt 
enkelt. Jag har aldrig tänkt att det skulle vara konstigt, men nu när jag har blivit lite äldre 
och pratat med farsan. Han är ju ateist och det är ju jag med får jag väll säga. Jag antar att 
det är som man blir uppfostrad.”  
 
5.3.2 Frikyrkliga  
 
Samtliga respondenter ur denna grupp menade att religionen spelade en avgörande roll för 
dem, och präglade i stort sett hela deras liv. Tre av de frikyrkliga ungdomarna trodde på allt 
som stod i bibeln och var vad de själva ansåg mer åt det konservativa hållet i sin tro. De 
övriga två tydde bibeln mer symboliskt. En av de intervjuade stack ut från de övriga, då denne 
kände mycket tvivel i sin tro vid denna tidpunkt. Samma person hade svårigheter att avgöra 
om det fanns ett evigt liv eller om man på något sätt levde vidare efter sin död. De resterande 
hade alla en stark tro på ett evigt liv. Under flera av intervjuerna beskrev ungdomarna vad de 
såg som bevis på Guds existens. Många använde sig av vetenskapliga bevis och universums 
komplexitet som ett tecken på Guds storhet. Andra hade haft Gudsupplevelser där Gud talat 
till dem på ett eller annat sätt.  
 
”Jag har känt beröring och blivit uppfylld av värme inom mig. Jag har sett en ängel och jag 
har sett folk bli helade. Jag kan inte tvivla för jag har sett så mycket. Jag har sett det själv.” 
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De hade alla fått sin tro genom sin familj men upplevde ändå att de någonstans själva gjort ett 
val. Av de fyra som inte tvivlade i sin tro upplevde alla att de blivit frälsta på ett eller annat 
sätt. Även om dessa fyra inte tvivlade på Guds existens, kunde de ändå känna tvivel över om 
han visste vad han gjorde i alla situationer. 
 
”Jag tvivlar inte på Guds existens och jag lever med det att Gud räddar världen. Men vissa 
dar så kan jag bara inte tro på det, för det händer så mycket fel grejer.” 
 
Några menade att de tvivel man kände, egentligen handlade om att man tvivlade på sig själv 
och sin egen förmåga. Vissa var av uppfattningen att tvivel var en naturlig del av en tro. 
Tvivlade man inte var det i stort sett samma sak som att vara hjärntvättad, menade en 
respondent. För att hantera de tvivel de brottades med pratade samtliga med någon om detta. 
De flesta valde att samtala med någon kristen vän. Det fanns även de som tog upp det med 
Gud eller en pastor.  
En större del av de frikyrkliga umgicks till stor del med andra kristna. En mindre grupp 
spenderade lika mycket tid med kristna och icke kristna vänner.  
Huvudparten av respondenterna kände av krav och normer från sin församling. Kraven rörde 
bland annat alkoholvanor, heteronormativitet samt sexualmoral, medan normerna mer 
handlade om hur man förväntades vara för att framstå som en god kristen. De frikyrkliga 
kände även av generationsskillnader vad gäller synsättet på bland annat tatueringar, gå ut och 
dansa samt alkoholkonsumtion.  
 
”Jag kan tycka att det är helt sjukt att man bryr sig om vissa saker i kyrkan när man borde 
bry sig om andra saker istället. (Syftar på miljön) Om man tittar hur många det är som åker 
bil till kyrkan så tycker jag inte att det har något att säga om vad jag dricker.” 
 
”När det är sådana abstrakta grejer som ens tro som egentligen inte går att mäta så blir det 
nog en stressfaktor. När man var tonåring så skulle man försöka samla mest kristna poäng. 
Man hade korset runt halsen och Jesusringarna. Det är jättelöjligt egentligen, men man var 
ju tonåring. Då var det lite att man mätte vem som var en bra kille och vem som var en bra 
kristen. Det var lite sådär: Hon är en duktig tjej, hon var med i lovsången och hennes pappa 
är…Så då är det synd om den stackaren som inte har de bästa förutsättningarna att räknas 
som en duktig kristen.” 
 
Någon menade på att församlingen var Guds förlängda arm som endast förmedlade hans ord. 
Vidare såg någon att kyrkans krav var ett sätt att hjälpa sina församlingsmedlemmar in på rätt 
spår.  
 
5.4 Personlighets- och identitetsfrågor 
 
5.4.1 Icke kristna  
 
Alla utom en upplevde någon form av oro i sitt liv. Av dessa var det endast en individ som 
oroade sig för saker utanför sig själv, så som klimatet, människosynen och att världen skulle 
vara på väg åt fel håll. De resterande oroade sig mer över personliga faktorer. Det kunde 
handla om föräldrar som var äldre eller föräldrar som hade skiljt sig. I andra fall handlade det 
om en oro över att inte hitta någon gemenskap eller en oro hur det skulle gå med till exempel 
ens kärleksförhållande.  
När det handlade om respondenternas känsla av kontroll över sin egen framtid, var det bara en 
som upplevde maktlöshet samt tvivlade på sin egen förmåga att lyckas. En annan levde istället 
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i nuet och kände att det därför inte spelade någon roll hur mycket kontroll man hade för det 
enda som räknades var hur det var här och nu. De övriga tre ansåg sig ha kontroll över sin 
framtid bortsett från vad de benämnde som det oförutsägbara.    
 
”Min kontroll sträcker sig till mitt nu. Jag vet vad jag ska göra i kväll och denna veckan 
kanske. Annars känner jag inget behov av någon kontroll. Kontroll är ett negativt ord för 
mig.”  
 
Alla ungdomar hade flera i sin tillvaro att räkna med i alla lägen. Näst intill alla nämnde båda 
sina föräldrar samt en eller flera vänner. Några av de tillfrågade tog även upp syskon eller 
partner på listan av några de kunde räkna med.  
Vid motgångar fanns det flera olika sätt att reagera på som de intervjuade tog upp. Det 
vanligaste sättet att reagera på var att försöka göra det bästa av situationen. Andra reagerade 
med att först bli arga och upprörda för att sedan resa sig upp och gå vidare. De såg varje 
motgång som en erfarenhet till förbättring för kommande tillfällen.  
Vi bad respondenterna ge exempel på en jobbig händelse samt hur de upplevt situationen. 
Detta för att få reda på hur de hanterade och begrep det inträffade. Det mönster vi kunde se 
var att fyra av fem respondenter på ett eller annat sätt hade en tendens till att missbedöma 
graden av det inträffade enligt deras egna subjektiva upplevelse. En individ tog en avbruten 
relation mycket hårdare än hon trott. Efter två veckor hade hon gått vidare. En annan 
respondent kände stor oro över att börja i en ny klass. Denne kände rädsla för att inte passa in 
samt ängslan för att inte få några vänner i den nya klassen. I efterhand visade det sig inte alls 
vara så farligt som befarats, utan händelsen hade missbedömts av individen i fråga.  
Tre av respondenterna nämnde enbart relationer som något som hade en viktig betydelse för 
dem i deras liv. De relationer som nämndes var de till familj, partner samt vänner. De två 
resterande tog också dem upp relationer som något betydelsefullt, men dessa två nämnde även 
sina intressen som något som var av stor vikt i deras liv. 
 
”Fiolen är ett instrument jag kan uttrycka mig på. Där får jag ut känslor som jag inte kan 
sätta ord på…den blir som en dagbok för mig.” 
 
En övervägande del av de icke kristna ungdomarna lade stor tyngdpunkt vid både relationer 
och livsstil i sitt sätt att uttrycka sin identitet. Detta eftersom de kände att de kom som mest 
till uttryck då de umgicks med sina nära vänner samt då de fick uttrycka sig själva genom 
kläder, åsikter eller intressen.   
 
”Man uttrycker ju sin personlighet med vilka intressen man har, vilken klädstil, vad man 
lyssnar på för musik. Men det hänger ihop med relationen till andra, för det är ju sånt man 
kanske pratar med andra om.”  
 
Det fanns inte någon av dessa ungdomar som gav uttryck för att det andliga och spirituella 
skulle vara en del av deras identitet. I fråga om att placera sig själv i ett fack, hade samtliga 
problem att välja endast en kategori. Ingen ville bli förknippad med vare sig det ena eller det 
andra, utan ansåg sig vara olika beroende på sammanhang.  
 
”Typ den här veckan har jag lite rockstil och lyssnar på rockmusik för jag känner för det. 
Och andra veckan ska jag ut i skogen och luffa, vandra i berg och så vidare. Så det är svårt. 
Det beror på vad man är på för humör, eller vad man läst om…typ det där lät ju ashäftigt, det 
vill jag också göra.”  
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De flesta ungdomarna ur denna grupp såg sig själva som framförallt anpassningsbara, de tog 
den roll som passade sig för ett specifikt tillfälle eller ett visst sammanhang. Endast en av dem 
såg sig själv som en som stack ut från mängden. Samma person intog gärna en dominant roll.  
Tre av dem kände ingen tillhörighet till någon grupp medan de resterande två hade ett antal 
olika grupper där de upplevde sig ha en plats. I stort sett samtliga hade dock tidigare haft 
grupper som de känt en tillhörighet till. Alla hade en plats där de kände sig hemma. Till stor 
del handlade det om fysiska platser, så som hemma hos sig själva eller hemma hos föräldrarna 
eller vänner. Av dessa uppgav en majoritet att de hade åtskilliga ställen som de kände sig 
hemma på.  
När det handlade om förebilder sade två av fem att de inte hade någon sådan person som 
inspirerade deras liv. Av de resterande angav två respondenter en person som de inte fysiskt 
kände, utan endast kommit i kontakt med via böcker, tv och så vidare.  
Den roll föräldrarna haft i de undersökta ungdomarnas identitetsskapande verkade vara 
mycket stor, med tanke på att fyra av fem skattade föräldrarnas inflytande som stort eller 
mycket stort. När det rörde sig om andras åsikter lyssnade de icke kristna nästan uteslutande 
på människor som stod dem nära, andras åsikter var inte lika viktiga. Samtliga medgav även 
att de som hade samma åsikter som dem själva var det lättare att ta intryck av. Några menade 
att detta berodde på att man själv ansåg att ens egna åsikter var de rätta.   
”I de fall jag bryr mig om dem spelar det en väldigt stor roll. Är det någon jag inte känner så 
bryr jag mig helt enkelt inte.”  
 
5.4.2 Frikyrkliga 
 
Fyra av fem av de frikyrkliga ungdomarna kände en oro över något i sitt liv. De oroade sig 
bland annat över framtiden och vad de skulle göra av sina liv. Det finns hos någon även en 
oro över att inte vara en tillräckligt bra kristen.  
Deras upplevelse av kontroll över framtiden var relativt stor. Många ansåg sig ha kontroll 
över sitt eget liv, det enda de inte kände de kunde styra över var hur andra människors val 
skulle kunna påverka deras framtidsutsikter. Två individer svarade att de inte kände kontroll 
över hur livet skulle te sig, men trodde dock att det skulle ordna sig till det bästa. Känslan av 
kontroll var i många fall förknippat med deras tro på Gud. Deras tro gav dem en känsla av 
kontroll eftersom det var Gud som såg till att saker och ting löste sig på bästa sätt. Att viga sitt 
liv till Gud var dock inte helt oproblematiskt då flera av de frikyrkliga ungdomarna gav 
uttryck för att de på sätt och vis lämnat över kontrollen till Gud. En kontroll de många gånger 
själva hade velat behålla.  
 
”Jag har ingen kontroll över huvud taget, men där kommer ju religionen in ganska så starkt. 
Jag har ju ändå sagt att jag vill ge mitt liv till Gud och göra det som han vill. Jag går dit han 
vill att jag ska gå och då får jag förlita mig till honom…Man känner sig trygg att nått blir det 
av mig i alla fall, även om jag inte vet exakt vad.”  
 
”Men jag kan tvivla på att det kommer lösa sig. Jag menar, jag tror ju ändå på att om man 
lägger det i hans hand så kommer han att hjälpa mig att lösa det. Men där kan jag bli lite 
sådär, nä men nu vill jag gärna lösa det själv, här och nu. Så det känns jobbigt att lägga ifrån 
sig kontrollen på något sätt. Som med skolan nu i höst. Jag tror att Gud kommer att hjälpa 
mig att välja rätt i höst, men ändå kan jag inte helt lämna det där, för det är så svårt.  Där är 
det svårt att ha tro för vissa grejer liksom. En tro för att det löser sig eller att det kommer att 
bli bra.”  
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Samtliga av de intervjuade ansåg sig ha någon att räkna med i alla lägen. Alla individer 
räknade upp Gud, sin familj och sina vänner som något de kände att de alltid kunde lita på.  
Flera av dem nämnde dock känslor av utanförskap som de erfarit under sin uppväxt. En hade 
fått flytta runt mycket och hade haft svårt att få kompisar, en annan hade fått letat länge innan 
denne hittat till sin nuvarande frikyrka och känt ett hemmahörande. Man nämnde även att 
dessa känslor lett till att man idag kände ett ansvar för att hjälpa dem som hamnar utanför. 
 
”Det är lite grann som öarna, man är en utböling. Man ska ha bott där i 17 generationer. Då 
fick jag inte några kompisar över huvudet taget. Jag hade visserligen min familj, men det är 
inte riktigt samma grej. Jag vet inte, nu i efterhand när man har flyttat till andra ställen och 
börjat umgås med folk blev det att man har fått mycket hjärta för dom som har det svårt. Dom 
som ingen ser eller vad man ska säga. Man har lärt sig att se dom människorna.”  
 
De intervjuade ungdomarna hade alla olika sätt att tänka på vid motgångar. Det enda mönster 
som var möjligt att urskilja var att det stora antalet respondenter först kände någon typ av 
upprördhet för att senare försöka göra något åt det och gå vidare. En respondent såg 
motgångar som en prövning där det som inte dödade en, härdade. Denne menade att det var 
en del av livet och att det ofta finns en tanke med det.  
När det däremot handlade om huruvida de tolkade och begrep en händelse som för dem känts 
jobbig medgav en majoritet av ungdomarna att de såg situationer ur dess rätta perspektiv.  
 
”När det väl skedde, jag kommer ihåg att jag var jätte ledsen, men att det någonstans också 
var en lättnad. I och med att jag tror på ett liv efter döden, så var det inte så farligt. Så det 
var nästan en välsignelse att hon fick somna in hemma…Jag tror jag tog det ganska bra, jag 
tror jag hade en ganska sund inställning, jag fick ändå vara ledsen.”  
 
I de frikyrkliga ungdomarnas liv var Gud och vänner de aspekter av deras tillvaro som 
betydde mest för dem. Alla ungdomarna nämnde just Gud och vänner som något som var 
viktigt, några tog även upp familj, musik och naturen.  
De gånger då de kände att deras identitet kom som mest till uttryck var framförallt i deras 
relation till Gud. Många kände att de var mest sig själva då de umgicks med sina vänner. De 
såg kontakten med dem som lika viktig som deras relation till Gud då de ville ge uttryck för 
sin personlighet. Några ansåg dessutom att vännerna var viktigare. Ingen av de frikyrkliga 
ungdomarna lade vikt vid sin livsstil. Val av kläder, musik och så vidare var inget de kände de 
förknippade sin identitet med. Då vi bad dem placera sig själva i ett fack, kände alla på något 
sätt att de förknippade sig med att vara kristna. Dock ville ingen enbart bli associerade med 
facket kristen.  
 
”Jag är ju inte enbart den där oskyldige frikyrkokillen liksom.” 
 
”Kristen skulle jag vilja sätta på mig där. Men det finns ju så mycket. Man är ju så många. Så 
det blir många kategorier där.” 
 
”Man har lite svårt att säga att man är kristen för då reagerar andra negativt. Men jag är ju 
kristen och jag är lite estet. Jag är lite rocker och jag är lite skateare.” 
 
De frikyrkliga ungdomarna ansåg sig både sticka ut i mängden och anpassa sig, beroende på 
situation.  
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”Jag är väldigt bra på att anpassa mig samtidigt som jag är lite lätt provokativ. Ibland 
funderar man om vissa kristna har bott i en låda hela sitt liv… Man försöker vara ödmjuk 
men när jag pratar med de människorna vill jag provocera. Om jag vet att det inte lyssna på 
okristen musik, då måste jag poängtera att jag gillar hiphop eller just den där som dom tycker 
är så fruktansvärd.” 
 
I fråga om grupptillhörighet menade samtliga respondenter att de hade en grupp de kände 
tillhörighet till, även om de till största del såg sig som kristna. De flesta hade flera olika 
grupper som de tog som exempel, medan andra enbart angav kyrkan eller grupper av andra 
kristna. Den gemensamma anledningen till att de kände tillhörighet var på grund av liknande 
intressen inom gruppen. Vidare hade fyra av fem tidigare tillhört andra grupper. Även om de 
kände en tillhörighet till andra grupper var det flertalet av dem som nämnde att deras kristna 
livsstil i vissa fall gjorde att de avstod från vissa saker som andra inom dessa grupper gjorde. 
 
”Så länge man kan ära Gud så är det ingen grupp som är fel. Sen kanske det är vissa. Jag har 
ju en del kompisar som är ute och dricker alkohol och blir jättefulla och sådär. Det betyder 
inte att jag inte kan åka med dem. Men jag avstår från att dricka mig berusad…så ingen 
grupp är fel, men jag väljer själv hur jag står i vissa lägen.”  
 
Samtliga intervjuade angav att de hade en eller flera platser där de kände sig hemma. Många 
av platserna var förknippade med relationer till andra, där de kände en gemenskap och fick 
vara den de var.  
Alla fem frikyrkliga hade Jesus som sin förebild och idol. Hos honom fann de inspiration till 
hur de ville leva sina liv. Endast en angav en mediapersonlighet som sin förebild, utöver 
Jesus. Ingen uppgav sina föräldrar på denna fråga. Dock menade alla att föräldrarna haft en 
stor roll för dem i skapandet av deras identiteter. Denna inverkan på deras personlighet låg 
mycket i deras kristna uppväxt.  
När det handlade om betydelsen av andras åsikter i skapandet av identiteten medgav alla 
ungdomarna att det påverkades på ett eller annat sätt. Två ansåg att de enbart lät sig påverkas 
av de personer de brydde sig om. Någon tog istället enbart till sig av de med samma 
värderingar. Däremot lyssnade samtliga respondenter på allas åsikter, men tog endast intryck 
av de individer som stod dem nära, eller de med samma åsikter. Vidare medgav flertalet av 
dem att de inom kyrkans värld hade en tendens att ta åt sig av andras åsikter eftersom dessa 
människor i många hänseenden hade samma värderingar som dem. En av de frikyrkliga 
anförtrodde oss om rykten inom församlingen som denna individ tagit åt sig av, trots att det i 
själva verket rörde sig om lögner. Endast en av dem såg sig påverkas av media.  

 
Kapitel 6: Diskussion/analys  
 
I vår diskussion och analys del kommer vi att föra resonemang som i viss utsträckning går in i 
varandra eftersom våra frågeställningar hänger samman. Av den anledningen har vi valt att 
redovisa diskussionsdelen mer flytande. Hur ens identitet kommer till uttryck påverkar hur 
man upplever och hanterar stress. Och hur man upplever stressorer avgör även hur man klarar 
av att hantera dessa. Att inte dela upp diskussionsdelen utefter frågeställningarna har därför 
varit ett avsiktligt val från vår sida. Ytterligare en anledning till uppdelningen är att ämnet är 
av en komplicerad natur. Vi har undersökt existentiella frågor som i många fall kan vara 
vanskligt att forska kring.  
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6:1 Identitet till uttryck  
 
Identitet är i själva verket ett ganska brett och spretigt begrepp. Vad som är kärnan i någons 
identitet kan vara svårt att uttala sig om efter bara en timmes samtal med någon. Vi har dock 
kunnat se ett antal tendenser utifrån våra intervjuer på hur våra grupper skiljer sig åt vad 
gäller hur deras identitet kommer till uttryck. Sett till Ziehes teori om subjektivering, 
ontologisering och estetisering kunde vi lägga märke till vissa olikheter grupperna emellan. 
     De frikyrkliga ungdomarna verkade lägga mest fokus på subjektivering och ontologisering. 
Att ontologisering var något de skulle lägga vikt vid var inte speciellt överraskande med tanke 
på deras starka tro på Gud. Att de däremot fokuserade så mycket på relationer till vänner, så 
till den grad att några till och med skattade detta högre än sin relation till Gud, var för oss 
något oväntat. Överlag fick vi ett intryck att den frikyrkliga gruppen var mer lyhörd och 
kände en rädsla över att bli avvisade och sårade, i likhet med subjektiverings tendensen. Flera 
kunde berätta om känslor förknippade med utanförskap som format dem till den de var idag. 
Mycket verkade handla om en rädsla över att inte passa in i kyrkans gemenskap. Denna 
strävan efter att passa in ser vi som ett tecken på ett sökande efter närhet.  
     För oss är kyrkan ett samfund som hjälper människor i nöd. Man ska behandla sin nästa så 
som man själv vill bli behandlad. Detta har varit en tradition i århundraden. Kanske är det så 
att en outtalad norm har växt fram inom de kristna verksamheterna runt om i Sverige. En 
norm som gör att våra frikyrkliga ungdomar och möjligtvis många andra kristna känner ett 
krav och ett tvång på att vara en God kristen som ställer upp och är lyhörd inför andras 
känslor och tankar. Vi tycker oss se att denna anda är mycket tydlig bland våra frikyrkliga 
respondenter. Det verkade enligt oss som om de ständigt ställde upp för andra och la sig själv 
och sina egna intressen åt sidan för att finnas där för dem som behövde hjälp. Samtliga av 
dem var bland annat aktiva inom ungdomsverksamheten i deras kyrka och flera hjälpte 
dagligen unga individer som behövde stöd och någon att prata med. Kanske är detta ett sätt 
för dem att skydda sig mot negativa reaktioner och bli accepterade inom gruppen och finna 
den närhet som de behöver. Vidare skulle det kunna vara så att våra frikyrkliga ungdomar 
ställer upp för andra för att känna sig som goda människor. Vad vi menar är att man inte 
ställer upp för att andra ska tycka att man är bra, utan för att man själv ska anse sig vara god 
nog. Detta resonemang föder en tanke hos oss som säger att detta skulle kunna vara ett tecken 
på att man inom kyrkans värld föder känslor av skuld och skam hos de enskilda individerna. 
Detta utan att i någon egentlig mening ha någon baktanke med detta, eftersom det i realiteten 
är individen själv som skapar känslorna. Vi kommer att återkomma till detta senare i 
diskussionen.   
     Ontologisering handlar främst om sökandet efter meningen med livet. Detta fann vi tydligt 
hos den frikyrkliga gruppen som alla uttryckte funderingar över vart världen var på väg, samt 
sökte efter svar på varför det såg ut som det gjorde. Även tankar kring Gud uppkom, där de 
ifrågasatte vem han var, vad han hade för planer för dem och vad de förväntades åstadkomma 
med sina liv. Detta var ingenting som den icke kristna gruppen verkade fokusera på nämnvärt. 
Enligt oss verkade det som att de istället lade vikt vid nuet och inte bekymrade sig över 
framtiden och vad meningen med livet var. De var inte lika upptagna av existentiella frågor 
utan levde mer, vad vi skulle kalla det, i nuet. Egentligen tycker vi att det vore vara mer 
naturligt för icke kristna att spekulera kring dessa frågor eftersom de inte har någon förklaring 
att hänvisa till. Som kristen kan man förklara existentiella frågor genom att se till bibeln som 
på sätt och vis handlar om meningen med livet. I bibeln som är Guds ord beskrivs det hur man 
som människa bör leva sitt liv. Det finns så att säga inga frågetecken. Eftersom man som 
kristen ofta tror på ett liv efter döden får även jordelivet en annan innebörd. En innebörd som 
förklarar hur man ska leva och därmed får livet en mening. Man lever för att komma till 
himmelen.  Märkligt nog verkar det snarare som att de frikyrkliga respondenternas tro medför 
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en större fokusering på livets stora frågor. Möjligtvis beror det på att en tro väcker en större 
nyfikenhet kring det existentiella, eftersom man brottas med dessa frågor i kyrkans värld. Så 
även om man tror på Gud verkar det inte betyda att de kristna ungdomarna kunde förklara 
dessa frågor genom att hänvisa till sin tro. 
     Vad gäller estetisering, det vill säga att prova fram sig fram mellan olika uttryckssätt och 
livsstilar, var det den icke kristna gruppen som skattade detta som viktigt för att kunna 
uttrycka sin identitet. Om det inte varit så att de icke kristna gav ett, enligt oss, självsäkert 
intryck hade vi kunnat tolka detta på samma sätt som Ziehe, det vill säga, att dessa ungdomar 
i sökandet efter en identitet i ett samhälle fyllt av faror, gör livet till ett estetiskt projekt.  Vi 
kunde snarare se tecken på att den icke kristna gruppen var mycket säker på sin identitet, då 
de inte verkade bry sig så mycket om vad andra tyckte utan själva ansåg att deras val och 
åsikter var de rätta. Vidare oroade de sig inte nämnvärt över problem i samhället. Vi menar att 
detta skulle kunna vara ett tecken på att de har funnit sin identitet. Vi tror att anledningen till 
att de lade vikt vid kläder och estetik snarare kan beror på det samhälle vi lever i. Som ung 
förväntas man följa modet och ha ett uttryckssätt som förändras allt efter modets nycker. Att 
detta blir en central del i de icke kristnas liv är därför, menar vi, en naturlig process hos unga i 
dagens samhälle. Det är med andra ord inte ett sätt att hitta en identitet, utan snarare ett sätt att 
ge uttryck för sin identitet. Varför den frikyrkliga gruppen inte lade lika stor vikt vid detta kan 
vi endast spekulera kring, men vi tror det kan ha något att göra med det faktum att dessa 
ungdomar förknippar sig så starkt med sin kristna identitet. De behöver inte genom kläder och 
andra uttryckssätt göra sig unika, eftersom de redan har en inre kompass som de styrs efter. 
Kristendomen är en ideologi, inte något som bestämmer ens yttre attribut, kläder och så 
vidare. Vi tänker därför att de frikyrkliga har en fast kärna som de inte vill kompromissa med. 
Deras kristna ideal och värderingar gör att de inte vill leva fullt ut som exempelvis en 
punkrockare. Vi tror att ett ständigt sökande efter olika livsstilar snarare kan vara ett hot mot 
de frikyrkliga ungdomarnas liv eftersom de förväntas leva sitt liv i enighet med Gud och 
bibeln. En viss livsstil och dess estetiska uttryckssätt kan därmed innebära att de blir tvungna 
att kompromissa med sin inre kompass. Troligtvis lägger säkert våra frikyrkliga respondenter 
vikt vid kläder och uttryckssätt de också, men förknippar inte detta lika starkt med sin 
identitet. De lever inte ut en annan livsstil till fullo, utan behåller sina egna ideal. Vilket även 
någon nämnde bland de frikyrkliga. Olika stilar och klädval är, troligtvis för dem, ett sätt att 
ge prov på sin mångsidighet och se till att inte enbart bli förknippad med sin frikyrkliga 
identitet, även om det är den de associerar sig med till största del. Likt Lalanders studie 
baserat på observation av några kristna killar i Huså, har man således som kristen ett behov av 
att både vare lik den kristna gruppen, samtidigt som man vill ha en egen identitet.  
 
6:2 Meningen med livet kontra fokus på sig själv 
 
Våra frikyrkliga ungdomar sökte alltså, enligt oss, efter meningen med livet. För deras 
identitetsskapande verkade det vara viktigt att försöka se till helheten och förstå varför vi har 
kommit hit till jorden. Vad vi kunde se, fokuserade de frikyrkliga respondenterna inte bara på 
sig själv och sina närmaste, utan brydde sig även om saker som hände utanför deras enskilda 
liv. Bland annat gav man uttryck för att vilja göra något för mänskligheten och finnas där för 
andra. Man kände ett ansvar för planeten och en oro för det allt mer egoistiska tänkandet. Vi 
ser dessa åsikter och tankar som ett speglande av deras identitet. En identitet som troligtvis 
kommer till uttryck genom deras kristna värderingar.  
     De icke kristna fokuserade istället mycket på sig själva och den allra närmaste sfären av 
vänner och familj. De verkade heller inte lägga något känslomässigt kapital i vad som händer 
ute i världen. En viktig aspekt inom teorin om Generation X är att dessa ungdomar just har 
fokus på sig själva och sitt eget liv. Vi tycker oss se detta mycket tydligt hos den icke kristna 
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gruppen. Det de uttryckte oro för handlade i stort sett bara om deras privata liv. Vi såg även 
tecken på att vad man brydde sig om till stor del handlade om människor i deras allra närmsta 
krets så som föräldrar, partner och nära vänner. Det som låg utanför dem själva, så som 
miljöförstöringar, samhällets utveckling och meningen med livet var det ingen som i någon 
egentlig mening gav något starkt uttryck att fundera speciellt mycket över.  
     Vi fick överlag ett intryck av att de hade en mer blasé inställning till livet, då de inte gav 
uttryck för några större känslor kopplade till oro och stress. Detta i likhet med andra från 
Generation X. Upplevelsen av oro och stress hade med andra ord ingen större plats i deras 
tillvaro, åtminstone inte i jämförelse med den frikyrkliga gruppen. Skillnaden enligt oss ligger 
i att de frikyrkliga har ett vi-tänkande, där man bryr sig om världen, medan de icke kristna har 
mer av ett jag-tänkande, där man har fokus på det egna livet.  
 
6:3 Jag och Vi 
 
Utifrån vårt resultat menar vi att begreppsparet Jag och Vi även blir synligt när man ser till 
hur de väljer att förknippa sig själva i relation till andra. De kristna kände en tillhörighet till 
andra kristna och förknippade sin identitet med den kristna tron. Vidare eftersträvade de att 
vara goda kristna och samtliga hade Jesus som sin förebild. Ser man till den icke kristna 
gruppen tycker vi oss se en strävan efter att vara unik. De inspirerades inte av andra i lika stor 
utsträckning och kände ingen stark tillhörighet till någon grupp. 
     I kontrast till varandra tycker vi oss se mönster av att den icke kristna gruppen lutar mer åt 
Generation X än de frikyrkliga. Den blasé inställning som Generation X förväntas ha vill vi 
även tillskriva denna grupp. Även om de icke kristna hade mer av Generation X än de 
frikyrkliga, visade vårt resultat på att de icke kristna påverkades mer av sina föräldrar. I alla 
fall om man ser till val av utbildning, yrke och intresseområden. De kristna kan enligt 
Lalander och Johansson ha mycket av vad de kallar arvtagare. Det tydligaste tecknet på detta 
var att dessa ungdomar ärver sin tro från sina föräldrar. Ser man till de icke kristna verkar 
även dessa fått sin trosbild, eller rättare sagt avsaknaden av en trosbild, hemifrån. Vårt resultat 
tyder därför på, menar vi, att man ärver sin trosbild hemifrån oavsett om man är troende eller 
ateist. 
     De frikyrkligas identitet såg, enligt oss, ut att komma till uttryck genom deras religiösa tro 
och synsätt. Många av deras intressen var förknippade med kyrkan. Detta kan vara ett sätt att 
se det som att de är en del av det Johansson och Lalander kallar för Arvtagare, eftersom deras 
identitet påverkas så pass av kyrkan och signifikanta andra inom den. Mycket pekar dock på 
att snarare än att vara Arvtagare är de vad Riesman beskriver som Inifrånstyrda. Detta då de 
både har en egen fri vilja samtidigt som de påverkas av signifikanta andra, så som pastorer, 
Gud och lärare. Vi menar att de som medlemmar i dagens samhälle har möjligheter att välja 
vad de ska göra av sina liv, men att deras religiösa övertygelse i vissa avseenden begränsar 
dem i deras beslut. Enligt vissa av dem har de gjort ett val att leva i enighet med Gud och det 
innebär att de avsäger sig att delta i vissa aktiviteter som andra ungdomar gör.  
Exempelvis var det några av de frikyrkliga som inte drack alkohol. Att de inte väljer att gå i 
föräldrarnas fotspår i val av utbildning och så vidare ser vi som tecken på att de ändå tar egna 
beslut.  
     Vad gäller de icke kristna visade också de tecken på att ha tendenser åt Arvtagarrollen. 
Många tog bland annat efter sina föräldrar i val av yrke, intressen och så vidare. Även om 
denna tendens var tydlig var det dock där likheten stannade mellan dem och Arvtagarna. Med 
tanke på hur individualistiska de icke kristna ungdomarna gav intrycket att vara, med fokus på 
dem själva och sina egna åsikter och värderingar, tycker vi det är förvånande hur pass mycket 
deras liv gestaltades av liknande karriärvägar som deras föräldrar. Kanske är de omedvetna 
om detta val och tror sig vara sina egna, eller är det så att de fortfarande vill vara lika sina 
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föräldrar? Några uttryckte även att de enbart lät sig påverkas av de med liknande åsikter och 
världsåskådning. Dessa åsikter menar vi är ett kulturellt arv från den familj man är uppvuxen 
i. Denna påverkan är så stark att det blir självklart för de icke kristna att vara som sina 
föräldrar. Föräldrarnas val har, med andra ord, blivit deras val. Hur kommer det sig i så fall att 
de frikyrkliga respondenterna inte tagit efter sina föräldrar i samma bemärkelse? Vi 
spekulerar i att det möjligtvis kan förhålla sig så att de frikyrkliga är mer insocialiserade i 
kyrkan än vad de är i sina familjeband. Visst påverkas säkert också de av sin familj, men 
eftersom kyrkan och deras religiösa övertygelse har en sådan väsentlig plats i deras liv är det 
kanske denna som påverkar dem mest. Man måste inte välja samma karriärväg som 
föräldrarna för det är inte de som har den ultimata planen utan det är Gud.  
     Det kristna hade alla Jesus som idol och påverkades av honom och försökte sträva efter att 
bli så lik honom som möjligt. Fokus på personlig karriär var inte det viktigaste utan det 
handlade, vad vi kunde se, mer om att vara en god människa. Vi menar därför att de 
frikyrkliga respondenterna i jämförelse lägger sig själv mer åt sidan och inriktar sig på 
helheten. 
 
6:4 Upplevelsen av stress 
 
Hanteringen och upplevelsen av stress menar vi går hand i hand. Har man en förmåga att 
hantera stress på ett fullgott sätt upplever man därmed också stressen som mindre hotande, 
tänker vi. Känner man inte av stress i någon större utsträckning skulle det kunna innebära att 
man hittat ett sätt att bemästra och hantera stressorer.  En individs upplevelse av stress är dock 
alltid subjektiv och av den anledningen är det svårt att generalisera, det vill säga dra slutsatser 
som att alla frikyrkliga eller icke kristna ungdomar tänker likadant. Detta är något vi till viss 
del fått erfara under vårt uppsatsskrivande. Eftersom vi ställt öppna frågor för att undersöka 
upplevelsen av stress har respondenterna svarat relativt individuellt. Den tidigare forskning 
kring stress vi redovisat, så som SOU-rapporten, och Sylwärns uppsats har inte stämt överrens 
med våra respondenters svar i någon större utsträckning. Detta är ännu ett tecken på att 
upplevelsen av stress är subjektiv, menar vi. I många avseenden delade ungdomarna inom 
grupperna alltså inte samma erfarenheter av stress. Vi har ändå kunnat se tendenser till vad de 
känner sig stressade över, vilket vi valt att lägga vikt vid. Inom varje grupp fanns det dock ett 
fåtal individer som markant skiljde sig från de andra och därför är värda att nämnas. Bland de 
frikyrkliga respondenterna var det en som tvivlade mycket på sin tro vid intervjutillfället, 
medan de övriga hade en klar bild över sin trosbild. I fallet med de icke kristna ungdomarna 
var det även där en individ som stack ut och upplevde en, vad vi kallar, hög grad av stress. Av 
de resterande icke kristna kunde vi inte uppfatta samma gradnivå av stress.  
     Överlag fick vi ett intryck av att de icke kristna verkade vara relativt oberörda av stress, i 
motsats till de forskningsresultat vi tagit del av. Det enda som vi i någon egentlig mening 
kunnat se tendenser på inom den icke kristna gruppen var att de kände stress inför tentor samt 
när de hade ont om tid att genomföra en uppgift. De var enligt vår uppfattning mindre 
stressade i jämförelse med de frikyrkliga eftersom de gav uttryck för en lägre grad av stress. 
För den frikyrkliga gruppen handlade den upplevda stressen framförallt om att hitta meningen 
med livet. Detta visade sig, menar vi, då de kände sig stressade över att inte veta vad de skulle 
göra av sina liv och då de försökte komma underfund med vem de var. Vi har även tidigare 
nämnt att de frikyrkliga i stor utsträckning sökte efter meningen med livet. För oss har detta 
blivit ett sätt att förklara varför de upplever en högre grad av stress.  
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6:5 Meningen med livet: positivt eller negativt för hanteringen av stress 
 
Enligt Frankl är det viktigt att känna mening med det man vill förverkliga i framtiden. Känner 
man en mening med livet klarar man att möta motgångar bättre. Att de frikyrkliga söker efter 
meningen med livet kan innebära att de fortfarande inte hittat svar. Vi tänker att de frikyrkliga 
torde känna en större mening med att vara här, eftersom de vigt sitt liv till Gud. Som kristen 
är det inte bara det egna livet som är viktigt utan hela skapelsen har betydelse. Prov på detta, 
menar vi, visar sig genom deras oro för miljön och samhällsutvecklingen. Att de inte har hittat 
meningen med livet behöver alltså inte betyda att de inte tycker att livet har någon mening. Vi 
tror snarare att de frikyrkliga genom sin tro finner mening och vill göra något som är 
meningsfullt för dem, men att de på grund av sin ringa ålder ännu inte vet vad de ska göra för 
att fullborda sin plats på jorden som kristen. Några av respondenterna yttrade en önskan om 
att vilja göra något för att visa sin tacksamhet inför Gud. Att de ännu inte verkar ha lyckats 
med denna uppgift bör sannolikt därför kunna vara en orsak till den högre grad av stress som 
de frikyrkliga ger uttryck för. De känner en press på sig att göra något som är viktigt för dem.  
     Om man däremot ser till de flesta icke kristna letade inte de, vad vi kunde se, efter någon 
mening. Eftersom de inte verkar söka efter meningen med livet så kan det hända att de redan 
funnit den, och därför klarar livets motgångar bättre, enligt Frankls teori. Att klara av 
motgångar på ett fullgott sätt tänker vi därför borde innefatta en högre förmåga att även 
bemästra stress. Det skulle också kunna vara så att de helt enkelt inte lägger någon vikt vid att 
finna en existentiell mening med livet i samma bemärkelse som de frikyrkliga och känner 
därför ingen stress att hitta detta.  
     I Ellison med fleras forskning finns en hypotes utformad som de ej fick belägg för. Den 
påstod att en tro, istället för att skydda en individ mot stress, snarare förvärrade den genom att 
väcka känslor av skuld och skam. Att lägga stark vikt vid att tillfredställa Gud genom att visa 
sin tacksamhet och alltid ställa upp för andra torde kunna ge upphov till sådana känslor, viket 
vi i tidigare nämnt. Vi menar att om dessa outtalade krav och normer som kan finnas inom 
kyrkan och som vissa av de frikyrkliga respondenterna även tog upp, inte efterlevs så kan 
känslor av skuld och skam uppstå. En av dessa ungdomar anförtrodde oss med information 
om hur man förväntades vara för att få hög status inom ungdomsgruppen i kyrkan. Vi tyckte 
oss kunna utläsa ifrån dennes resonemang att det fanns vinnare och förlorare. Att försöka leva 
upp till en bild som en perfekt kristen skulle därför kunna vara en stressfaktor som våra 
frikyrkliga respondenter brottas med och därför indirekt en möjlig förklaring till varför de ger 
uttryck för en högre grad av stress. 
 
6:6 Bemästrandet av stress 
 
Vad vi anser att vi fått fram är vissa tendenser på att de frikyrkliga respondenterna har en hög 
KASAM. Deras kristna tro går som en röd tråd genom de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. De flesta uppgav att de i en jobbig situation oftast såg saker 
ur dess rätta perspektiv. Vidare var deras upplevelse av hanterbarhet stor då de nämnde många 
resurser att räkna med i alla lägen. Slutligen har vi, som ovan nämnt, valt att tyda deras 
kyrkliga engagemang som något som ger deras liv mening, även om de ännu inte hittat 
meningen med livet.  
     De icke kristna ungdomarna visade sig i jämförelse ha en lägre KASAM, menar vi. Fyra 
av fem medgav att de missbedömde graden av den återberättade händelsen som för dem varit 
obehaglig. Vad gäller hanterbarhet verkade denna även vara hög hos de icke kristna som hade 
en positiv framtidssyn, vilket vi tolkar som ett bevis på att de inte ser sig själva som offer. 
Ytterligare ett tecken på en hög hanterbarhet är det faktum att samtliga räknade upp ett antal 
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individer att räkna med i alla lägen. Meningsfullhet kan vara något de icke kristna redan har 
vilket vi tidigare nämnt, men samtidigt har de inte någon Gud som ger dem en större mening. 
     Tidigare resonemang som förts har lett till att vi kommit fram till att de icke kristna 
ungdomarna i viss utsträckning intagit en blasé inställning till livet, vilket innebär att man inte 
känner samma starka känslor. Antagandet bygger vi på de uttalanden som framkommit under 
intervjuerna, där den icke kristna gruppen inte gjort några större utsagor kopplade till stress 
och oro. Då vi endast undersökt specifika emotioner kan vi inte uttala oss om hur dessa 
ungdomar förhåller sig till andra känslor. Grovdraget tycker vi ändå oss se tendenser till det 
blasé karaktärsdraget. Eftersom begreppet meningsfullhet bygger på att man har något i sitt 
liv som ger en känslomässig innebörd kan det hända att denna komponent i KASAM är 
relativt låg hos de icke kristna. Dock gav de uttryck för att försöka göra det bästa av 
situationen vid motgångar, samt att försöka se det som en erfarenhet de kunde dra lärdom av, 
vilket är prov på motsatsen. Sammanfattningsvis anser vi att graden av KASAM verkar vara 
något högre hos de frikyrkliga än de icke kristna, även om skillnaden är marginell. 
 
6:7 Upplevelsen och hanteringen av långtidsrelaterad och korttidsrelaterad stress  
 
Ellison med flera antyder att en tro på evigt liv fungerar som en buffert mot stress. Den 
stressbuffert de såg prov på handlade mest om en förmåga att bemästra långtidsrelaterade 
stressproblem, där de menar att de med en tro på evigt liv kunde hantera stora livsförändringar 
bättre än de som saknade en tro på ett liv efter döden. Då vi ser till våra undersökningsobjekt 
finner vi inte samma koppling som Ellison med flera. I vårt fall var det snarare den icke 
kristna gruppen som visade tendenser till att kunna hantera långtidsstress på ett mer effektivt 
sätt. De kände många gånger tillförlit till att det skulle gå bra för dem i livet och överlag var 
de varken oroliga eller stressade över framtiden. Den frikyrkliga gruppen nämnde många fler 
stressorer kopplade till framtiden, bland annat bildandet av partnerskap och en oro över 
utvecklingen i världen. Alltså oroade de sig både för sig själva och för hela vår planet. 
     Ellison med flera tar även upp korttidsrelaterade stressproblem och menar att detta är något 
som inte skiljer sig åt mellan troende och icke troende i lika stor utsträckning. Även vi kunde 
se detta i vårt resultat. Kortsiktiga stressorer påverkas vi alla av, men det är också hot som 
försvinner relativt snabbt i de allra flesta fallen. Däremot så tror vi att den långsiktiga stressen 
är mer kopplad till personligheten och hur denna kommer till uttryck. Hur du tänker avgör hur 
du kommer att bemästra en långtidsstressor. En blasé och självcentrerad personlighet torde då 
kunna vara ett skydd mot långtidsstressorer sett till vårt resultat.  
 
6:8 Känslan av kontroll och socialt stöd 
 
Avsaknad av framtidskontroll är enligt resultaten i SOU-rapporten något som skapar stress 
hos ungdomar. Det de frikyrkliga respondenterna bland annat kände stress inför var just 
framtiden som de såg som oviss. Även de icke kristna hade samma syn på framtiden, men den 
stora skillnaden dem emellan var att de icke kristna inte kände någon stress över detta. De 
uppgav ej heller att de hade något större behov av att kunna kontrollera sin framtid utan tog en 
dag i taget. Det vi såg som speciellt med de frikyrkliga var att trots deras tillförlit till Gud 
hade de ändå ett behov över att vara herre över sina liv. Ett kontrollbehov som gav upphov till 
stress, menar vi. Man förlitade sig på att Gud skulle ordna saker till det bästa, men upplevde 
samtidigt ett obehag över att lämna ifrån sig sin kontroll. Den brist på tillit till Gud de kände 
var enligt de frikyrkliga ett tecken på deras tvivel, som de menade var en naturlig del av en 
tro. De tvivlade inte på Guds existens, utan på hans förmåga att hjälpa dem på bästa sätt.  
     Enligt Jang och Johnson är det känslan av kontroll snarare än en religiös tro som gynnar 
hanteringen av oro och bekymmer. De menar dock att en stark tro har en positiv effekt på 
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känslan av kontroll, vilket vi i vårt resultat inte direkt kunnat se prov på med tanke på att de 
frikyrkliga gav uttryck för att sakna kontroll i vissa hänseenden. Däremot tycker vi oss, i 
likhet med Jang och Johnson, kunna se att känslan av kontroll spelar in i upplevelsen av oro 
och bekymmer. Detta då graden av stress minskade när känslan av kontroll var större, så som 
hos de icke kristna ungdomarna. Vidare menar Jang och Johnson att även ett socialt stöd kan 
fungera som en positiv faktor vid hanteringen av oro och bekymmer. Har man många man 
kan lita på och upplever att man får stöd från andra under svåra tidpunkter i sitt liv leder detta 
till att man bättre hanterar känslor av oro och bekymmer. Man behöver så att säga inte vandra 
ensam då livet känns tungt.  
     Vad vi kunnat se verkar samtliga respondenter ha en relativt hög grad av socialt stöd. Alla 
hade de någon att ty sig till och kunna prata av sig med då tillvaron kändes jobbigt. En 
skillnad vi tyckte oss uppfatta var att de frikyrkliga, förutom familj och vänner, hade 
ytterligare en sfär att vända sig till. Denna sfär bestod av det stöd de fick från Gud. Han 
omsluter dem på alla plan och hans stöd finns med dem oavsett var de befinner sig.  De icke 
kristna har med andra ord två sfärer, medan de frikyrkliga har tre. De olika sfärerna kan enligt 
oss symbolisera olika typer av socialt stöd. Vi tänker oss att ens familj symboliserar den sfär 
som i viss bemärkelse är närmast. Det är inte för inte som det finns ett gammalt talesätt som 
säger att blod är tjockare än vatten. Utanför detta finns den andra sfären som består av vänner 
och andra signifikanta andra som man känner stöd ifrån. Slutligen finns den tredje sfären som 
endast de frikyrkliga respondenterna får ta del av. Gud finns både inom dem och med dem, 
men på samma gång är stödet inte fysiskt utan handlar mer om en övertygelse om att någon 
vakar över ens välbefinnande. Du kan få aktiv hjälp från familj och vänner, men Gud kan 
skänka inre trygghet, tänker vi. Alltså har de frikyrkliga ungdomarna en annan typ av stöd 
som vi tror hjälper dem att hantera den högre graden av stress de känner i jämförelse med de 
icke kristna. Det har därför verktygen att kunna hantera fler stressorer, tror vi.   
 
6:9 Identitet till uttryck, hur påverkar det upplevelsen och hanteringen av stress  
 
Sett till det engagemang de frikyrkliga ungdomarna lägger på att vara en god kristen som 
ställer upp för andra och räddar världen, menar vi leder till att de är i behov av hjälp för att 
klara av att möta stressfyllda situationer. Det är, menar vi, på grund av deras religiösa tro som 
de genuint vill ställa upp för andra, visar empati och bekymrar sig för hur världen ser ut. Att 
de tenderar att ta in så många intryck kan vara orsaken till att de känner en hög grad av stress, 
men denna stress kan de på sätt och vis minska, tänker vi, genom sin tro, sin höga grad av 
KASAM och sitt sociala stöd. Det ena föder det andra. Vi tror att de icke kristna skulle kunna 
må väldigt dåligt om de tagit in lika många intryck som de frikyrkliga. Vi spekulerar kring om 
de snarare kan vara så att de har lärt sig att hantera stress genom att blockera intryck och 
stänga av känslor. Detta blir möjligt, tänker vi, genom att de nästan enbart lägger fokus på det 
som står dem närmast. De har därmed utvecklat en mer självcentrerad världsbild i jämförelse 
med de frikyrkliga respondenterna. Likt Beck anser, krävs det som människa att man tar 
ställning i olika frågor. Att ta ställning kan i viss mån vara stressande, vilket den frikyrkliga 
gruppen nämner, men är på samma gång ett tvång i dagens samhälle så länge man inte helt 
ger upp och blundar för verkligheten. Är det detta som de icke kristna ungdomarna har gjort, 
undrar vi. Har det egoistiska tänkandet blivit en bemästringsstrategi, den blasé individen en 
vinnare? Sett ur stressynpunkt verkar de icke kristna i jämförelse vara mer harmoniska. De 
målar, enligt oss, upp en bild av att vara en supermänniska. De upplever inte någon större 
grad av stress eller krav och deras beskrivning av tillvaron får den att framstår som näst intill 
fantastisk. Majoriteten av dem såg inte beslutsfattande och nåbarhet som något stressande. De 
flesta hade en tillförlit till att allt kommer att ordna sig och hade en positiv syn på framtiden. 
Vi funderar på om detta är ett sätt att ge uttryck för en vald identitet. Är det så att man intalar 
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sig själv att man inte känner stress och oro, till dess att man tror på det själv? Ett intalade för 
att lyckas bemästra ett kravfyllt samhälle, eller är man omedveten om att man framställer sitt 
liv på detta sett?   
     Ziehe diskuterar hur medvetandeindustrin med Tv, Internet och tidningar lyckats förmedla 
en bild till oss hur man som människa bör vara. Som medlem i dagens samhälle tvingas man 
konkurrera på marknaden med uppdiktade karaktärer i form av filmstjärnor, kändisar och 
liknande som inte har några brister. Vi undrar om det kan vara så att våra icke kristna 
ungdomar efterstävar denna målbild av att framstå som perfekt. Det vi vill komma fram till är 
att de kanske i själva verket känner stress och rädsla över att inte lyckas i livet, men att de lärt 
sig att för att lyckas måste de framstå som perfekta och ger därför sken av att allt är som det 
ska. Detta borde i så fall betyda att våra frikyrkliga ungdomar har en bättre grund att stå på för 
att klara av att visa empati och medmänsklighet och inte helt gå upp i att visa en perfekt bild 
av sig själva. De har inte, vad vi kunnat se, intagit en blasé attityd gentemot världen. Faktum 
kvarstår ändå, de upplever mer stress och oro. 
     Om man ser till den icke kristna gruppen fanns det som tidigare nämnt en individ som 
stack ut och sa sig uppleva mycket stress. Den gemensamma nämnaren som fanns mellan 
denne och den frikyrkliga gruppen var att de alla funderade över meningen med livet, oroade 
sig över framtiden, visade mer empati för mänskligheten samt upplevde att känslan av 
kontroll över tillvaron var begränsad. Detta styrker ytterligare våra antaganden att det är dessa 
faktorer som ger upphov till stress. Hur dessa individers identiteter kom till uttryck torde 
såldes spela in vid upplevelsen och hanteringen av stress.   
 
6:10 Kritik och vidareutveckling  
 
Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar och att vi på ett fullgott sätt visat på de 
tendenser som skiljer grupperna åt. Med andra ord, menar vi, att validiteten i vår forskning är 
hög, eftersom vi undersökt det vi haft till avsikt att undersöka. Vi kan dock aldrig veta 
huruvida detta är generaliserbart på populationen i stort, men vi menar ändå att vi har fört 
fram många intressanta resonemang. 
      Existentiella frågor är överlag svårt att kartlägga. Vi är medvetna om att det lätt blir en 
subjektiv bedömning från vår sida. Vi kan aldrig säkert veta om respondenterna talat med, vad 
Seidman kallar för en allmän- eller en inre röst. Det skulle lika gärna kunnat vara att den 
uppfattning vi fått av de icke kristna som minde fokuserade på meningen med livet, inte 
stämmer med hur det i realiteten ser ut. Existentiella frågor är frågor av känslig natur som 
kräver att respondenten känner ett förtroende för den som intervjuar om svaren ska bli äkta. 
Vår förhoppning är att våra respondenter har vågat tala med en inre röst, men vi kan aldrig 
veta säkert. Det som talar emot oss är att vi fick ett intryck av de icke kristna att de gärna 
talade om sig själva i positiva ordalag. De flesta förmedlade en självsäker och trygg bild, där 
de inte visade någon sårbar sida.  
     Vi har i vår forskning försökt att finna skillnader mellan två grupper, varvid den ena 
gruppen bestod av frikyrkliga ungdomar. Att leva med en tro innebär just att man tror, man 
vet inte, som en av våra respondenter uttryckte det. Det finns därför inga givna svar att ge, 
vilket gör det väldigt svårt att forska kring. Detsamma gäller det existentiella där det är svårt 
att beskriva vad det är man egentligen känner. Dessa båda ämnen handlar om en subjektiv 
känsla som är svår att greppa tag i och än mindre beskriva i ord. Vi kan därför se att det finns 
en anledning till att vi haft så svårt att finna tidigare forskning inom ämnet. 
     Då vi varit intresserade att förstå våra respondenter och se till deras subjektiva upplevelser, 
har vi inte gjort något genuint försök till att kartlägga hur frikyrkliga och icke kristna i 
allmänhet skiljer sig åt i dessa frågor. Självklart har vi varit intresserade av att få svar på 
denna fråga, men vi har valt att börja med att se till de tendenser våra undersökta grupper gett 
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prov på och hur dessa människor skiljer sig åt. Av den anledningen anser vi att det hade varit 
intressant att fördjupa forskningen i en eventuell fortsatt studie. Där hade man kunnat 
undersöka ett större urval, kanske genom att använda sig av en kvantitativ metod och nyttja 
vår studie som grund för utvecklingen av forskningsområdet. Vi ser även att det hade varit av 
intresse att se till andra religioner. Fungerar andra religioner på liknande sätt som den kristna? 
Får man samma resultat om man har en annan religiös uppfattning, eller är det främst den 
kristna identiteten som både ger upphov och fungerar som en buffert mot stress? 
     Det resultat vi har fått fram har i viss mån skiljt sig från tidigare forskning vi använt oss 
av. Vi är dock medvetna om att denna skillnad kan ligga i att vi undersökt så pass få 
respondenter, som dessutom befunnit sig i en ålder då man brottas med många frågor som kan 
påverka utfallet. Det kan även vara så att de frågor vi ställt skiljer sig från vad som ställts i 
den forskning vi jämför med. Vi har inte funnit någon tidigare forskning som berört exakt 
samma ämne som vi valt att undersöka. Av den anledningen kan vi inte säkert veta om 
reliabiliteten är hög eller ej. Vi tror att med tanke på komplexiteten i frågor av existentiell 
natur är det ingen som valt att undersöka vårt ämnesområde tidigare i någon större 
utsträckning. Reliabiliteten kan aldrig med säkerhet fastställas i dessa typer av 
undersökningar.  
     Vi har i vårt kapitel om tidigare forskning använt oss av Yvonn Silwärns C-uppsats ”sjung 
om studentens lyckliga dar”. Trots att vi är medvetna om att en C-uppsats inte är ansedd som 
godtagbar forskning i en annan C-uppsats, har vi valt att ta med denna. Då vi haft problem att 
finna tidigare forskning inom vårt valda område har vi sett till de resurser som varit 
tillgängliga för oss. Vi ansåg att Silwärns resultat kunde tillföra en bredare bild av ungdomar 
och deras upplevelse av stress. 
     Sett till vårt val av teori har vi kommit att ifrågasätta utforskandet av respondenternas 
KASAM. En hög känsla av sammanhang är enligt Antonovsky en förutsättning för att kunna 
bemästra stress på ett fullgott sätt. Det har enligt oss varit svårt att undersöka Antonovskys 
teori. Med tanke på att många av våra respondenter hade svårt att nämna händelser som för 
dem varit omskakande, anser vi att vi inte har fått fram det vi egentligen hade behövt för att 
på ett fullgott sätt bedöma respondenternas KASAM. Antonovskys frågeformulär är utformat 
som en enkät. Vi valde vissa delar av enkäten och omformulerade till intervjufrågor. Det var 
frågor av känslig natur vilket ledde till att vissa av de intervjuade verkade känna obehag inför 
att svara. De talade kryptiskt och vi vågade inte pressa dem för hårt. För det andra försökte vi 
täcka hans teori genom ett fåtal frågor vilket kan ses som en kritik till oss själva. Vi borde 
kanske ha utvecklat detta ytterligare för att verkligen gå in på djupet.  Vissa tendenser har vi 
dock kunnat lägga märke till. Vi känner ändå att vi har fått en känsla av respondenternas 
KASAM.  
      Hur respondenten väljer att öppna sig kan således komma att påverka utfallet. Det kan 
vara svårt att öppna sig för en människa man aldrig tidigare träffat, speciellt när det rör sig om 
så känsliga frågor som vi tagit upp. Vidare kan även dagsformen hos den intervjuade påverka 
intervjusituationen och därmed resultatet. Har det hänt något roligt känns livet lättare och man 
svarar på de existentiella frågorna genom att använda mer positiva formuleringar. Vi är 
medvetna om att det för oss är svårt att avgöra om respondenterna har styrt oss i fel riktning. 
Det finns många faktorer som kan ha påverkat intervjusituationerna. Dessutom kan vi aldrig 
veta om respondenterna svarat utifrån vad de egentligen tycker.  
     För att kunna försäkra oss om att vi gjort vad vi kunnat för att undvika att färga resultatet 
har vi bland annat följt Seidmans råd vid intervju. Vi har försökt att behålla en genuin 
nyfikenhet och inte låta vår förförståelse styra oss allt för mycket. Att påverka våra 
förutfattade meningar genom att läsa på för mycket har inte varit ett problem i vårt fall. Att vi 
läst på och satt oss in i vårt ämnesval har enbart varit till vår fördel då våra kunskaper om 
frikyrkliga ungdomar var näst intill obefintlig då vi påbörjade vår studie. Däremot kan vårt 
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utforskande av de icke kristna ha påverkats till viss del av de förutfattade meningar och den 
ytliga relation vi haft till denna undersökningsgrupp. Då vi själva är unga i dagens samhälle 
kan det hända att vi tror oss veta hur ungdomar av idag upplever stress, men vi har dock, som 
sagt, försökt att vara så genuint intresserade av våra respondenter som möjligt och gått in med 
ett öppet sinne. Därför anser vi inte heller att den ytliga relation vi redan hade med de icke 
kristna respondenterna har påverkat utfallet.  
     Vidare menar Seidman att resultatet kan påverkas negativt om intervjuare och respondent 
har olika bakgrund och så vidare. Det vi behövt se till är ålder och religion. Eftersom vi själva 
är unga ansåg vi inte att åldersaspekten var något vi behövde lägga någon större vikt vid. 
Däremot diskuterade vi mycket hur vi skulle förhålla oss till de frikyrkliga ungdomarna 
eftersom de lever i en för oss annorlunda social kontext. Vi var bland annat rädda för att vissa 
av frågorna skulle misstolkas och tas på fel sätt. Vi tror dock inte att någon av de intervjuade 
tog illa vid sig eller upplevde det som att vi behandlade dem på ett annorlunda sätt på grund 
av deras religiösa bakgrund.  I många fall märkte vi däremot av vår egen okunskap och fick 
ställa frågor för att över huvud taget förstå innebörden i det som blev sagt. Till viss del kunde 
detta säkert uppfattas som oprofessionellt, men vi tror och hoppas att de hade förståelse för 
vår religiösa okunskap.  
 
6.11 Sammanfattning 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka om det finns någon skillnad i hur våra 
intervjuade frikyrkliga och icke kristna ungdomarna ger uttryck för sin identitet. Vidare har 
vårt syfte varit att ta reda på om dessa grupper skiljer sig åt vad gäller upplevelse och 
hantering av stress. De frågeställningar vi använt oss av har varit följande: Finns det någon 
skillnad mellan de två intervjuade grupperna i hur deras identitet tar sig i uttryck?  
Finns det någon skillnad mellan de två intervjuade grupperna vad gäller upplevelsen av 
stress? samt, Finns det någon skillnad mellan de två intervjuade grupperna i hur de hanterar 
sin upplevda stress? Genom att använda oss av en kvalitativ metod med intervju har vi funnit 
svar på våra frågor. Vi har sammantaget intervjuat fem frikyrkliga ungdomar och fem icke 
kristna ungdomar i åldern 20-24 år.  
    Vi har i början av uppsatsen för att ge läsaren en grund till ämnet förklarat hur ett mer 
kravfyllt och stressande samhälle har uppstått. För att kunna föra ett resonemang kring det 
insamlade resultatet har vi använt teorier och  tidigare forskning kopplat till vårt syfte och 
våra frågeställningar. De teorier vi använt oss av är bland annat, Antonovskys teori om 
KASAM och Ziehes teori om subjektivering, ontilogisering och estetisering.  
     Det som enligt oss varit synligt är att frikyrkliga ungdomar tenderar att känna och visa mer 
empati i jämförelse med den icke kristna gruppen. Som en konsekvens av deras kristna 
värderingar känner de en medkänsla för omvärlden och oroar sig för mänskligheten, medan de 
icke kristna mer har fokus på det egna livet och det som står dem närmast. De frikyrkligas 
fokusering på meningen med livet samt, relationer och medmänsklighet medför, enligt oss, att 
de känner en högre grad av stress och då framförallt långtidsrelaterad stress. De upplever att 
de måste vara goda kristna som gör världen bättre och känner krav på att alltid finnas där för 
andra, samt krav på att åstadkomma storheter i sitt liv. Bland de icke kristna kunde vi istället 
se mönster som pekade på att de utvecklat en blasé inställning till omvärlden, vilket gjorde att 
de upplevde en lägre grad av stress. Att de inte verkade bry sig om det utanför deras egna liv 
medförde, menar vi, att de kunde bemästra stressen på ett mer fullgott sätt eftersom ingenting 
berörde dem nämnvärt. Vid hanteringen av stress kunde vi se tendenser på att de frikyrkliga 
ungdomarna hade fler gynnsamma faktorer för att kunna bemästra stress i jämförelse med den 
icke kristna gruppen. Bland annat hade de ett högre socialt stöd och en större KASAM vilket 
skulle kunna vara en hjälp som leder till att de klarar av att ta in omvärlden och visa empati. 
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De intervjuade frikyrkliga verkar således, enligt oss, ha en förmåga att möta fler stressorer 
eftersom de har faktorer som hjälper dem, medan de icke kristna ungdomarna visar tendenser 
till att inta ett blasé förhållningssätt till livet vilket skulle kunna vara en strategi för att klara 
av att möta stressen och kraven som finns i samhället. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK TILL ALLA SOM GJORT UPPSATSEN GENOMFÖRBAR! 
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Intervjuguide     Bilaga 1 

 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Vad heter du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Hur ser din livssituation ut just nu? 
Jobbar – Studerar – förhållande – familj – bostad – ekonomi  
4. Kan du beskriva den familj du är uppvuxen i. 
Gifta – skilda – religion – intressen – föräldrarnas arbete – bostadsort 
5. Vad har du för intressen? Hur blev du i så fall intresserad av dem? 

 
Stressfrågor 
 

6. Under vilka situationer/händelser blir du stressad? 
7. Är det något i ditt liv som känns stressande just nu? I så fall vad?  
8. Upplever du ett krav på att ständigt vara nåbar, det vill säga att alltid svara i telefonen, 

på mailen eller msn? Upplever du detta som stressande? 
9. Ser du valfrihet som något positivt eller negativt? 
10. Kan du någon gång känna sig stressad inför ett beslut du måste ta? 
11. Hur upplever du framtiden? 
12. Vad i din framtid känner du dig eventuellt stressad inför? 
13. Vad är enligt dig orsakerna till den stress du känner? (samhället eller individuellt) 
14. Vad gör du för att hantera den eventuella stress du känner?  
15. Upplever du att andra ställer krav på dig? Vilka krav i så fall och vem ställer kraven? 
16. Upplever du att du ställer krav på dig själv? Vilka krav i så fall? 

 
Religionsfrågor 
 

17. Vilken roll har religionen i ditt liv? 
18. Kan du beskriva din trosbild? (har du en tro på evigt liv?) 
19. Om troende: Hur blev du troende? 
20. Om troende: Tvivlar du någon gång på gud? Varför i så fall? Hur hanterar du i så fall 

detta? 
21. Om troende: Umgås du oftast med dina kristna vänner eller med dina icke kristna 

vänner? 
22. Om troende: Känner du någon gång att din församling ställer krav på hur du ska leva 

ditt liv? På vilket sätt yttrar sig i så fall detta? 
 
Personlighets- och identitetsfrågor 
 

23. Känner du dig orolig över något i ditt liv? I så fall vad? 
24. Upplever du att du har kontroll över vad som kommer att hända i din framtid? 
25. Har du någon/några i ditt liv som du kan räkna med i alla lägen? Vem eller vilka? 
26. Kan du beskriva hur du tänker när du stöter på motgångar? 
27. 1)Kan du beskriva en specifik händelse som för dig känts ”jobbig”  
      2) Kan du förklara hur du upplevde situationen?  
      3)Anser du så här i efterhand att du såg på situationen ur dess rätta perspektiv? Det vill 
säga om du under- eller överskattat det inträffade.  
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28. Är det något i ditt liv som har en viktig betydelse för dig? Berätta i så fall vad och hur 
du känner inför detta.  

29. När känner du att din identitet kommer som mest till uttryck? (om flera, välj en) 
• Genom relationen till andra 
• Genom religionen eller annan andlig inriktning 
• Genom din livsstil (till exempel något intresse du har: musik, fotboll, kläder 

etc.) 
30. Förklara varför du just förknippar din identitet med detta. 
31. Om du skulle placera dig i ett fack ex. dansare, kristen, hiphoppare etc, vad skulle du 

välja då?  
32. Hur skulle du själv beskriva din personlighet/identitet? (trygg/säker, kameleont) 
33. Känner du en tillhörighet till någon ”grupp”? Vilken grupp i så fall och varför?  
34. Har du tillhört andra ”grupper”?  
35. Har du någon plats där du känner dig hemma? Vart i så fall?  
36. Har du någon förebild/person/idol som inspirerar ditt liv? Vem i så fall och på vilket 

sätt blir du inspirerad? 
37. Vilken roll har dina föräldrar haft i skapandet av din identitet? 
38. Vad betyder andras åsikter för skapandet av din identitet?  
39. Vems åsikter lyssnar du till? 
40. Är det något du skulle vilja tillägga?  
 
 

 
 
 
 
 
  




