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Sammanfattning 

Syftet med studien var att utforska de svårigheter i livssituationen som unga vuxna beskriver 

att de upplever på nätet, genom att studera inlägg på mobilapplikationen Jodel. Vidare syftar 

studien till att belysa vad som präglar unga vuxnas livssituation idag och hur svårigheterna är 

specifika för gruppen unga vuxna. Studien utgår från en hermeneutisk ansats och inspireras 

av netnografisk forskningsmetod. För att analysera empirin har tematisk analys använts. 

Studiens resultat analyseras utifrån vuxenblivandet och rollteori. Resultatet visar att unga 

vuxna upplever svårigheter relaterat till familjebildande, karriär och prestation, vilka är 

nyckelövergångar till vuxenblivandet. Svårigheterna kopplas till de krav och förväntningar 

som följer med inträdandet i vuxenroller, och är specifika för vuxenblivandet. Till följd av 

svårigheterna beskriver unga vuxna att de upplever oro, ångest och osäkerhet. Unga vuxna 

förväntas prestera för att genomgå nyckelövergångarna vilket leder till stress och att de 

känner sig otillräckliga. Krav och förväntningar är konsekvenser av nyckelövergångarna och 

den ökade individualiseringen, vilket förklarar varför nyckelövergångarna upplevs som 

svårigheter i unga vuxnas livssituation. 

 

Nyckelord: unga vuxna, vuxenblivandet, övergångstiden, livssituation, socialt arbete, 

netnografi, Jodel 
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Abstract 

The aim of the present study is to explore which difficulties young adults express that they 

are experiencing in their life situation online, by studying posts on the mobile application 

Jodel. Furthermore, the study aims to highlight what characterizes young adult's life situation 

today. The study is based on a hermeneutistic approach and inspired by a netnographic 

research method. A thematic analysis has been used to analyze the empirical data. To analyze 

the result the theory emerging adulthood and role theory has been used. The result of the 

study show that young adults experience difficulties in family formation, career and 

performance, which are key transitions to adult life. The difficulties are linked to the demands 

and expectations that follow with the entry into adult roles, and are specific to the period of 

emerging adulthood. The results of the study show that young adults experience uncertainty 

about the great choices in life, such as the choice of education, profession and partner. As a 

result of the uncertainty, young adults describe how they experience feelings of depression 

and anxiety. Young adults are expected to perform to accomplish the key transitions into 

adulthood, leading to stress and a feeling of being inadequate. Requirements and expectations 

are consequences of the key transitions and the increased individualization, which explains 

why the key transitions are perceived as difficulties in the young adult's life situation. 

  

 

Keywords: young adults, emerging adulthood, transitional phase, life situation, social work, 

netnography, Jodel 
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1. Inledning 
Invånare i de nordiska länderna hör till de människor i världen som upplever sig som allra 

lyckligast. Men lyckan är ojämnt fördelad och de unga vuxna är betydligt olyckligare än 

resten av befolkningen. I uppskattning av lycka urskiljer sig Sverige, då gruppen olyckliga 

unga vuxna är större i Sverige än i övriga Norden (Nordic Council of Ministers, 2018). På 

uppdrag av regeringen har Socialdepartementets myndighet Forte (Forskningsinstitutet för 

hälsa, arbetslivs och välfärd) sammanfattat svensk forskning om unga och unga vuxna. I 

kartläggningen framkommer det att unga vuxnas levnadsvillkor påverkas negativ av bland 

annat låg socioekonomisk status. Detta leder till ökad risk för ohälsa, arbetslöshet, bristfälliga 

relationer, låga studieresultat och kriminalitet (Forte, 2018). Enligt Socialstyrelsen (2017) 

försämras unga vuxnas välmående på grund av faktorer i livssituationen. Vilka faktorer som 

orsakar det försämrade välmåendet är relativt okänt (Socialstyrelsen, 2017). Forskningen 

inom området är enig om att det sker en förändring av unga vuxnas livssituation men är oense 

om det sker en positiv eller negativ utveckling av unga vuxnas välmående (Galambos, Barker 

& Krahn, 2006;Rohde, Lewinsohn, Klein, Seeley & Gau, 2013; Socialstyrelsen, 2017). 

Utifrån tidigare forskning ska det poängteras att aktuellt forskningsfält inte innefattar någon 

studie som bedrivits på nätet. Därför kommer föreliggande studie bedrivas på nätet för att 

fylla eventuella kunskapsluckor kring unga vuxnas livssituation. 

 

Nätet är ett av de sociala rum där unga vuxna ger uttryck för sina upplevelser av svårigheter i 

sin livssituation (Lunde & Daneback, 2018). Unga har idag möjlighet att vara uppkopplade 

online princip hela tiden till följd av mobiltelefonen. De får tillgång till en virtuell värld där 

de kan kommunicera, presentera, diskutera och producera innehåll av deras liv online. Andra 

får även möjlighet att kommentera innehållet och diskutera olika aspekter inom livet (Statens 

medieråd, 2019). Allt fler individer använder idag internet för att dela med sig av det som 

upplevs som svårt i livet. Att dela med sig av svårigheter hjälper personer att hantera dem 

(Edenroth Cato, Börjesson & Palmblad, 2016). Genom att föra diskussioner med varandra 

online kan unga hjälpa varandra och ge stöttning (Statens medieråd, 2019). Att söka stöttning 

online förekommer hos unga då de föredrar informellt stöd före professionellt stöd. Unga 

använder idag internet som källa för att söka råd och stöd vad gäller fysisk och psykisk hälsa 

därför att det är möjligt att vara anonym (King, Bambling, Lloyd, Gomurra, Smith, Reid, & 

Wegner, 2006). Unga vuxna tenderar även att använda internet för att hålla kontakten med 

familj och vänner (Subrahmanyam, Reich, Waechter & Espinoza, 2008). Dagens samhälle 
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blir mer digitaliserat och 94 procent av alla unga vuxna mellan 16-24 år använder internet 

varje dag (SCB, 2018). Därför är det viktigt att det bedrivs forskning på området med 

moderna metoder som kan spegla dagens samhälle, för att vi ska få ökad förståelse för hur 

unga vuxnas livssituation ser ut idag. Föreliggande studie kommer därför att studera inlägg på 

mobilapplikationen Jodel för att den primärt används av unga vuxna för att diskutera aktuella 

ämnen i livssituationen. 

  

Jodel är ett forum på nätet, tillgänglig genom en mobilapp, där användare anonymt kan 

interagera med andra personer i sitt närområde. Kontakten på Jodel sker genom text- och 

bildinlägg. Som användare på Jodel får du möjlighet att kryssa i att om du är student eller 

exempelvis arbetande, på så sätt visas inlägg från den valda gruppen i större utsträckning. 

Enligt Jodels egna policy måste du som användare av appen vara äldre än 16 år (Jodel, 2019). 

Från början var Jodel en app för studenter där de kunde dela med sig om vad som händer i 

området i nutid. Senare har Jodel spridit sig över flera delar av världen, men används 

framförallt främst av studenter och ungdomar i universitetsstäder. Genom att identifiera 

svårigheter i inläggen på Jodel är det möjligt att studera unga vuxnas svårigheter i 

livssituationen på ett sätt som tidigare inte gjorts. Detta kan bidra med ökad förståelse för 

unga vuxnas livssituation och säga något nytt som inte tidigare identifierats med traditionella 

forskningsmetoder.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utforska unga vuxnas svårigheter i livssituationen genom att studera inlägg på 

mobilapplikationen Jodel. Vidare syftar studien till att belysa vad som präglar unga vuxnas 

livssituation idag. Syftet med studien uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

  

1.   Vilka svårigheter i livssituationen kan identifieras i inlägg på Jodel? 

2.   Hur kan dessa svårigheter förstås som specifika/unika för gruppen unga vuxna? 

 

2. Bakgrund 
I socialtjänstlagen (2001:453), SoL, anges det att socialtjänsten har ett övergripande ansvar 

för social omsorg, råd, stöd, ekonomisk rådgivning, och annat bistånd till familjer och 

enskilda (SoL, 2 kap. 1 § ). I socialtjänstlagen anges bestämmelser om stöd till målgrupperna 

barn och unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare, brottsoffer, 
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skuldsatta personer samt personer som vårdar och stödjer anhöriga (SoL, 5 kap. 1-12§§). Det 

är inte självklart till vilken målgrupp som unga vuxna kategoriseras. Unga vuxna mellan 

åldrarna 16-24 benämns fåtal gånger i Socialstyrelsens (2018) handlingsplaner. Unga vuxna 

är i en ålder som gör att de hamnar i en organisatorisk gråzon (Socialstyrelsen, 2018). Allt 

fler socialkontor i Sverige upplever att fler unga vuxna blir aktuella inom socialtjänsten. 

Många socialkontor i Sverige är överens om att organiseringen av arbetet kring unga vuxna 

inte är anpassade utifrån målgruppens behov. I socialtjänstens arbete med unga vuxna 

betonas främst missbruk-och beroendeproblematik samt stöd kring försörjning. Under en 

längre tid har det diskuterats om att metoder och insatser kring unga vuxna måste anpassas 

för att kunna tillgodose målgruppens behov (Arnsvik, 2012). 

 

3. Tidigare forskning 
Inom detta avsnitt presenteras svensk och internationell forskning om vad som präglar unga 

vuxnas livssituation och hur unga vuxna själva upplever sin livssituation. 

 

3.1 Internationell forskning om unga vuxnas livssituation 

Tidigare forskning visar att ungas psykiska hälsa påverkas av faktorer som präglar deras 

livssituation (Jithoo & Bakker, 2011). Psykisk ohälsa bland unga vuxna har ökat under de 

senaste 20 åren och unga vuxna upplever stress i högre utsträckning jämfört med personer i 

medelåldern och äldre. Upplevelsen av stress härleds till unga vuxnas ekonomiska situation, 

relationssvårigheter samt oro och tankar om hur deras framtid kommer att se ut (Landstedt, 

Coffey, Wyn, Cuervo & Woodman, 2017). Unga upplever idag krav och förväntningar som 

de förväntas leva upp till, dessa inkluderar sysselsättning, utbildning och ett socialt nätverk 

(Hilding, Luepker, Baigi & Lidell, 2006). Upplevda krav och förväntningar är bland annat 

relaterade till stärkt konkurrens på arbetsmarknaden och prestationskrav som följer med 

konkurrensen (Beck, 2000; Ziehe, 1993). Stress och problem med hälsan har rapporteras vara 

relaterade till upplevelsen av krav och förväntningar (Hildingh, Luepker, Baigi & Lidell, 

2006). Att uppleva stress under längre period är negativt för ungas psykiska hälsa och 

livssituation. Unga vuxna upplever mer stress till följd av att de kombinerar studier med 

arbete. Det är inte kombinationen i sig som är den utlösande stressfaktorn, utan det är den 

ekonomiska situationen som stressar unga. Unga vuxna känner ett behov av att arbeta vid 

sidan av studier för att uppnå en ekonomisk hållbar situation (Landstedt et al., 2017).  
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Ångestkänslor och nedstämdhet är vanligt förekommande bland unga vuxna, vilket härleds 

till aspekter i personernas livssituation, exempelvis arbete och relationer. Unga vuxna som 

upplever att det är svårt att uppnå och bibehålla relationer och arbete upplever ångest och 

nedstämdhet i större utsträckning än andra (Jithoo & Bakker, 2011). Arbete, utbildning och 

stabila relationer är faktorer som kan skapa tydliga roller för unga vuxna. Personer som inte 

kan identifiera sig med någon tydlig roll riskerar att uppleva lägre välmående, hög stress, 

huvudvärk och sömnsvårigheter (Hildingh, et al., 2006). Unga vuxna utvecklar med hjälp av 

arbete, utbildning och relationer en social roll som ger tillgång till social gemenskap, samt 

bidrar till utvecklandet av en vuxenroll. Personer som inte har tillgång till arbete, utbildning 

eller stabila relationer har svårigheter med att utveckla dessa roller (Formica, Pellerone, 

Morabito, Barberis, Ramaci, Di Giorgio & Mannino, 2017). 

 

Den tidigare forskning som studerat unga vuxnas livssituation, visade sig handla om psykisk 

hälsa hos studenter i Kanada, samt faktorer som påverkar varför individer väljer att avsluta 

sina studier i USA. Under 2016 utfördes en studie i Kanada som undersökte riskfaktorer i 

unga vuxnas livssituation som påverkade unga studenters hälsa. Perioden som ung vuxen 

anses vara en känslig period där aspekter som ansvarstagande kan hota unga vuxnas hälsa 

(Newcomb-Anjol, Barker & Howard, 2017). Galambos, Barker och Krahn (2006) menar att 

den psykiska hälsan förbättras i perioden från ung till vuxen, medan Rohde, Lewinsohn, 

Klein, Seeley och Gau (2013) argumenterar för att den psykiska hälsan försämras och stress 

ökar. Newcomb-Anjol et al. (2017) resultat visar att individer med ekonomiska svårigheter 

var den grupp som riskerar att uppleva försämrat välmående. Individer som inte befann sig i 

en riskgrupp var fortfarande sårbara för att uppleva depression (Newcomb-Anjol et al., 2017). 

Val att avsluta studier har tidigare endast studerats hos ungdomar eller hos vuxna, aldrig i 

målgruppen unga vuxna. Därför studerade Maynard, Salas-Wright och Vaughn (2015) 

avhopp från studier hos unga vuxna och dess samband mellan avhopp och droganvändning, 

psykisk hälsa och kriminellt beteende. Resultatet visar att avhopp från studier är mer frekvent 

hos män som har en lägre socioekonomisk status än övriga i studien. Sambandet mellan 

avhopp och daglig användning och beroende av nikotin identifierades. Droganvändning bland 

avhoppare rapporterades inte vara mer frekvent än hos de som tagit examen. Unga vuxnas 

livssituation präglas av mer droganvändning än någon annan period i livet. 

Alkoholanvändning var mer frekvent hos individer som tagit examen, vilket författarna 

menar kan bero på den kultur som existerar inom studentlivet. Individer som avslutat sina 

studier upplevde psykiska svårigheter i större utsträckning än hos de som tagit examen. De 
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som avslutat sina studier var de som även befann sig inom en riskgrupp för att begå 

kriminella handlingar (Maynard et al., 2015). 

 

3.2 Svensk forskning om unga vuxnas livssituation 

Friśen, Carlsson och Wängqvist (2014) studerade unga vuxnas egna förväntningar på 

vuxenlivet. Både män och kvinnor uppgav att de var positivt inställda inför att skaffa barn i 

framtiden, men att det inte var deras fokus i ung vuxen ålder. Unga vuxna tenderar idag att 

skaffa barn senare i livet, då de är fokuserar främst på att utbilda sig, få stabil ekonomi och 

relation. Dessa fynd återkommer även i Amerikansk forskning och tyder på att det inte längre 

är normativt att få barn i början av 20 års ålder. Unga vuxna uppgav även att denna period i 

livet präglades av självfokus, där deras egna drömmar och visioner prioriteras. Resultatet 

visar även att fler kvinnor än män uppgav att de förväntades bli föräldrar i framtiden, även 

om de kanske inte vill det. Författarna menar att detta beror på att det existerar en social norm 

i det svenska samhället med förväntningar om att kvinnor ska bli mammor.  

 

Frisén och Wängqvist (2011) studerade även hur identitetsutvecklingen hos unga vuxna 

påverkas relaterat till arbete, kärleksrelationer och familj. Resultatet visar att en stabil 

kärleksrelation främjar unga vuxnas identitetsutveckling då relationen bidrar med stabilitet 

och trygghet. Unga vuxna som befann sig i stabila relationer hade utvecklat sin identitet 

medan unga vuxna som inte hade en stabil relation upplevde identitetsförvirring. Gällande 

arbete hade unga vuxna med universitetsutbildning en stabil identitet medan unga vuxna utan 

universitetsutbildning upplevde identitetsförvirring. Wiklund, Öhman, Bengs och Malmgren-

Olsson (2014) studerade vilka stressorer unga vuxna kvinnor upplevde i sin livssituation. En 

del av studiens resultat visar att unga vuxna kvinnor upplevde påfrestningar till följd av att de 

alltid strävade efter att prestera och leva upp till omgivningens förväntningar, vilket många av 

dem ansåg att de inte lyckades med. Dessa upplevda förväntningar innebar att prestera i 

studier, på arbetet, som partner och som familjemedlem. Kvinnorna beskrev hur de upplevde 

sig som otillräckliga när de inte levde upp till förväntningarna, de uppgav även att de saknade 

socialt stöd. En del kvinnor ansåg att kraven var orealistiska och de drog sig för att söka 

hjälp, istället kämpade de för att hålla uppe en fasad för att bevisa för omgivningen att inget 

upplevdes som jobbigt. Kvinnorna upplevde det även svårt att prioritera mellan aktiviteter i 

livet, då de gärna ville lyckas hinna med det mesta samtidigt. Övertid fick detta negativa 

effekter på kvinnorna då det blev för mycket att hantera. Wängqvist och Frisén (2011) 

studerade även korrelationen mellan identitet och psykiska påfrestningar hos unga vuxna. 
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Resultatet tyder på att unga vuxnas identitetsutveckling präglas av psykiska påfrestningar. 

Till följd av att unga vuxna upplever psykiska påfrestningar kan de behöva söka 

professionellt stöd som hjälper dem att genomgå denna utvecklande men även utmanande 

tidsperiod i livet.  

 

3.3 Motivering till föreliggande studie 

Tidigare forskning visar på att ungas psykiska hälsa påverkas av möjligheter och risker i 

livssituationen som präglar dagens samhälle. Den visar också att unga vuxna själva upplever 

att de behöver prestera för att leva upp till omgivningens förväntningar (Jithoo et al., 

2011;Wiklund, et al., 2014). I de tidigare studierna om unga vuxnas livssituation har ingen 

studie utförts med netnografisk forskningsmetod, fast att SCB (2018) skriver att unga vuxna 

spenderar mycket tid på nätet. Subrahmanyam et al., (2008) och King et al., (2006) redogör 

även för att unga söker sig till nätet för att få socialt stöd och råd. Tidigare studier om unga 

vuxna har inte studerat unga vuxnas egna uttryck på nätet för vad som upplevs svårt att 

hantera i livssituationen. Därför är det av intresse att studera ungas egna uttryck för vad som 

upplevs svårt att hantera i deras livssituation. Genom att studera inlägg på Jodel kan det bidra 

till att belysa aspekter i ungas vuxnas livssituation som tidigare forskning inte 

uppmärksammat. 

  

4. Teoretiskt ramverk 

Inom detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket, vilket innefattar teorin om 

vuxenblivandet samt rollteori som innefattar utträdesprocesser, rollförlust och 

objektsposition. I föreliggande studie används vuxenblivandet som teoretisk begrepp för att 

benämna livsfasen mellan ung och vuxen. Vuxenblivandet används som en synonym till det 

engelska begreppet emerging adulthood, som är vedertaget inom internationell forskning 

kring unga vuxna. Teorierna och begreppen används för att analysera, tolka och förstå de 

svårigheter unga vuxnas beskriver i inlägg på Jodel. Vuxenblivandet används för få en 

djupare förståelse av vad som präglar unga vuxnas livssituation. Teorin om utträdesprocesser 

och begreppet rollförlust används för att förstå vad som sker när unga vuxna går från en roll 

till en annan eller när de förlorar en roll. Begreppet objektposition används för att förstå unga 

vuxnas upplevelser av förväntningar och hur förväntningarna påverkar rollen som ung vuxen. 
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4.1 Vuxenblivandet  

I alla mänskliga samhällen genomgår människor en övergång från barn till vuxen. Processen 

från barn till vuxen omfattas av somatiska-, psykiska- och sociala utvecklingsprocesser som 

hänger samman i inträdandet i en vuxenroll. Ur ett biologiskt perspektiv förknippas 

övergången med fysisk tillväxt och sexuell mognad. Sociala faktorer spelar en avgörande roll 

i utvecklingen av biologiska fenomen från ung till vuxen. August Hollingsheads (refererad av 

Mitterauer, 1991, s. 29) definition av åldern mellan barn och vuxen är omstridd inom 

ungdomssociologin, och lyfter fram de sociala och samhälleliga faktorerna i övergångsåldern. 

  

Sociologiskt sett är tonåren eller adolescensen den period under individens liv då det 

samhälle, i vilket han lever, upphör att betrakta honom (pojke eller flicka) som ett barn, men 

inte tillerkänner honom den vuxnes ställning, roller och funktioner. I termer av beteende 

definieras tonåringen genom de roller individen förväntas spela, tillåtes spela, tvingas spela 

eller är förhindrat att spela på grund av sin ställning i samhället. De markeras inte genom 

någon speciell tidpunkt, såsom puberteten, eftersom deras form, innehåll, varaktighet och 

förekomst under livscykeln bestämmes på olika sätt i skilda kulturer och samhällen. 

(Hollingshead, refererad av Mitterauer, 1991, s. 29) 

  

Historiskt sett har det inte varit givet att en person som uppnått rättslig myndighetsålder, eller 

könsmognad i tidigare epoker, övergått till en fullständig vuxenroll. Idag är övergången 

istället knuten till faktorer som bosättning, giftermål, form av arbete och övertagandet av 

rollen som förälder. Theodor Scharmann (refererad i Mitterauer, 1991) poängterar i sin 

definition av övergången från ungdomsrollen till vuxenrollen, vikten av att utveckla en 

myndig och ansvarskännande personlighet. Övergången från barn till vuxen innebär att gå 

från omyndig och beroende, till att bli ansvarstagande och sikta mot realisera en 

familjebildning (Scharmann, refererad i Mitterauer, 1991). 

  

Vuxenblivandet är en reproduktion av samhällets sociala struktur men även en grund för 

samhällelig förändring. Vuxenblivandet innebär att levnadsvillkoren förändras. Det ställs inte 

samma krav på ungdomar som på vuxna. Kraven som ställs på unga vuxna präglas av socialt 

förmedlade nyckelövergångar, exempelvis avsluta skolan, skaffa ett varaktigt arbete, en 

bostad och bilda egen familj. Upplevelsen av kravens innehåll motsvaras av hur 

övergångarna gestaltas, exempelvis vilken typ av arbete, boende och kärleksrelation. 
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Vuxenblivandets övergångar och krav gestaltas olika beroende på sociala, kulturella och 

materiella förhållanden (Waara, 1996). Unga vuxna måste själva ta ansvar för sitt egna liv 

och sina beslut (Beck, 2000), det ställs krav på att de ska ha en livsplan som visar hur de ska 

genomföra dessa nyckelövergångar. Unga vuxna förväntas utbilda sig för att få ett stabilt yrke 

som bidrar till att de blir självförsörjande, och för att bilda familj behövs en stabil relation 

(Arnett, 2014).  

 

Förändringen av unga vuxnas livssituation kan förklaras med att övergångstiden från ung till 

vuxen har förlängts (Arnett, 2000; 2014; Biggart & Walther, 2006; Giddens, 1996). 

Förlängningen av vuxenblivandet förklaras med att det tar längre tid för unga vuxna att 

etablera sig i samhället vilket hänger samman med faktorer som högre utbildningskrav, en 

konkurrenskraftig arbetsmarknad samt ökad globalisering och individualisering. 

Välutvecklade socialförsäkringssystem är en faktor till att individualiseringen ökar. Till följd 

av detta har individer idag fler möjligheter att forma sitt eget öde och sina egna livsval i 

större utsträckning än tidigare, vilket medför att krav ställs på den egna individen för att 

lyckas i livet. Dessa valmöjligheter leder till att det vilar ett ansvar på individen att fatta 

beslut, exempelvis om utbildning. Fler möjligheter och val för individen innebär också risker 

(Beck, 2000). Valmöjligheterna bidrar till att individer kan uppleva känslor av hopp och att 

ingenting är omöjligt att uppnå, men det kan också bidra till att individerna upplever 

oroskänslor på grund av att de får ett större ansvar över sitt liv och hur det ska se ut 

(Wängqvist, 2018). Den ökade individualiseringen resulterar i att problem i systemet 

förvandlas till personliga misslyckanden (Beck, 2000). 

 

Arnetts (2014) teori om vuxenblivandet innefattar fem kännetecken. Det första är 

identitetsutvecklingen där unga vuxna försöker besvara frågan; vem är jag? Det andra 

kännetecknet är instabilitet i livet vad gäller kärlek och yrke. Det tredje kännetecknet är 

självfokus, där unga vuxna prioriterar sig själva. Det fjärde innefattar en känsla av att vara 

mittemellan och det femte innefattar en upplevelse av att allt är möjligt (Arnett, 2014). 

Vuxenblivandet präglas av osäkerhet, instabilitet och att pröva sig fram i olika delar av livet 

vilket innefattar utbildning, yrke samt kärleksrelationer. Att bilda familj och inleda en karriär 

är aspekter som identifierar unga vuxna som vuxen. Tankar kring val av yrke och hur unga 

vuxna ska agera för att få det arbetet förekommer inom vuxenblivandet. Funderingar om 

utbildning grundar sig i vad för typ av yrke unga vuxna ser sig arbeta inom i vuxenlivet. Vad 

gäller kärleksrelationer börjar funderingar om vem de själva är som individer och vem de 
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skulle passa ihop med. I ungdomen håller relationer endast några få veckor och tas inte på 

lika stort allvar som det gör inom vuxenblivandet. Att fatta dessa större livsbeslut är vad som 

identifierar unga vuxna som en vuxen individ, vilket sker gradvis (Arnett, 2000). Unga vuxna 

mellan 18-25 år betraktas inte som ungdomar. De är inte redo att identifiera sig som vuxna på 

grund av att de ännu inte tagit de större livsbeslut som leder dem in i vuxenlivet och 

vuxenrollen (Arnett, 2000). Vuxenblivandet beskrivs av unga vuxna som en upplevelse av att 

befinna sig mitt emellan, där de inte betraktar sig som ungdom men heller inte upplever sig 

som en självförsörjande vuxen (Maynard et al., 2015). Idag tar unga vuxna de större 

livsbesluten senare i livet, det är vid 30 års ålder som de identifierar sig som vuxna (Arnett, 

2000). 

  

Vuxenblivandet präglas av instabilitet samtidigt som unga vuxna förväntas ha en 

framtidsplan om vem de vill bli och vad de vill göra. Unga vuxna kan ha en plan för hur 

övergången från ung till vuxen ska se ut, men den planen kan alltid revideras då unga vuxna 

får mer erfarenheter. Val av utbildning och yrke kan komma att ändras efter att unga vuxna 

testat på vissa ämnen och yrken (Arnett, 2014). Trots att vuxenblivandet är en tid av 

utveckling för unga vuxna så är den inte lätt att genomgå då det förekommer besvikelser, 

exempelvis avslutas kärleksrelationer. Att hitta ett arbete som passar individen eller att nå en 

viss position kan också vara en utmaning, som är för svår att uppnå. Besvikelserna innebär 

känslor av misslyckande men även möjligheter att pröva igen. I ungdomstiden var rollerna 

tydliga och unga hade vetskap vad de förväntades att uppnå. Inom vuxenblivandet är dessa 

roller diffusa och det är upp till individen själv att forma sitt liv, vilket kan vara en 

förvirrande faktor för unga vuxna (Arnett, 2000). Arnetts teori om vuxenblivandet är endast 

applicerbart i samhällen med välstånd, där det finns möjlighet till utbildning, och där 

utbildning är en nödvändighet. I andra länder där giftermål sker i ung ålder avslutas 

ungdomstiden mycket tidigare och början på vuxenlivet börjar (Arnett, 2000). 

  

4.2 Rollteori 

Rollteori studerar hur samhällets struktur och förväntningar påverkar individers agerande 

(Angelöw & Jonsson, 2000; Payne, 2008). Rollteori kan användas för att beskriva individers 

samspel med varandra. Inom samspelet reagerar individer olika beroende på vad det finns för 

förväntningar i människans omgivning. En individs roll påverkar hur individen hanterar 

förändringar som sker i livet. Förväntningar på personer kan vara i ständig rörelse och ser inte 

alltid likadana ut, det finns specifika förväntningar och generella förväntningar. De generella 
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förväntningarna innefattar personens egna rollskapande, den specifika rollen innefattar de 

regler som samhället har och i sin tur reglerar den specifika rollen som individen själv skapat 

(Angelöw & Jonsson, 2000). Björn Eriksson är grundaren till objektsposition. Begreppet 

förklaras som att den sociala omgivning som individer agerar inom har förutbestämda regler 

och roller. Reglerna beskriver hur personerna i den sociala omgivningen ska agera. Det finns 

förutbestämda förväntningar på hur man som kvinna, polis, ungdom och exempelvis läkare 

ska agera. Det kan förklaras som att personerna är fångade i ett socialt system där de inte 

agerar utifrån sig själva, istället agerar de på det sätt som förväntas (Arvidson & Johansson, 

2017).  

Helen Rose Fuchs Ebaugh (refererad i Arvidson & Johansson, 2017) är skaparen till teorin 

om utträdesprocesser. Hon menar att utträdesprocesser innebär att personer bryter sig loss 

från tidigare roller och träder in i nya. Hon själv har gjort en utträdesprocess där hon gick från 

att vara nunna till professor i sociologi. Teorin innefattar fyra faser som följer varandra. 

Första fasen innebär begynnande tvivel där personen börjar tvivla på sin nuvarande 

livssituation. Tvivlet kan förekomma under en längre period och är mer eller mindre 

påtagligt. Tvivlet innefattar hur personer börjar söka efter något mer i livet än vad de redan 

har. Här kommer fas två, sökandet, som innebär att personer ställer sig själv frågor som vem 

är jag nu? vad ska jag göra nu? och hur kommer omgivningen betrakta mig? Denna fas kan 

vara utmanande då det är genom andras ögon som individer får en bild av sig själva. Den 

tredje fasen sker när beslutet att göra slut med sin pojkvän eller byta arbete fattas. När 

beslutet fattas påverkas av händelser som sker före beslutet, det är dessa händelser som leder 

till att personen till slut bryter sig loss. Den fjärde fasen innefattar att skapa sin nya roll och få 

acceptans för den, av sig själv och av sin omgivning och de sociala normer som råder. Denna 

fas kan vara utmanande för individer då det blir en omställning, personen som exempelvis 

valde att göra slut måste nu förlika sig med livet som singel. Omgivningens acceptans och 

bekräftelse för den nya rollen är av stor vikt för det hjälper individen att acceptera rollen 

(Arvidson & Johansson, 2017). Avsaknad av tydlig roll eller rollförlust innebär att personer 

kan förlora tydliga roller som individen tidigare haft, exempelvis ungdom. Upplevelsen av 

avsaknad av roll/rollförlust kan påverka individen på ett negativt vis, individen kan uppleva 

känslor av misslyckande och svårigheter (Angelöw & Jonsson, 2000). 
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5. Metod 

Inom detta avsnitt presenteras val av datainsamlingsmetod, urvalsmetod, analysmetod samt 

etiska överväganden. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

För att studera människans agerande på nätet har netnografi utvecklats som forskningsmetod. 

Netnografi är en vidareutveckling av etnografi. Primärt används etnografi i fältarbete för att 

studera identiteter, språkliga mönster, värderingar och andra sociala uttryck i olika kulturer. 

Netnografi har samma syfte som etnografi, men är anpassad för att bedriva forskningen på 

nätet. Kriterierna för att en netnografi ska vara möjlig är att det som studeras är 

internetbaserat och klassas som socialt (Berg, 2011). Eftersom denna studie baseras på data 

som samlas in från internet, faller sig netnografi som ett lämpligt val av forskningsmetod. 

Nätmiljöer har blivit en naturlig del av människors vardag och det behöver därför bedrivas 

forskning som studerar det sociala livet på internet (Berg, 2011; Burrell, 2009). Utifrån egna 

erfarenheter som unga vuxna vet vi att det är väl känt att mobilapplikationen Jodel är ett 

nätforum för konversationer som annars är förbjudna eller skambelagda i det sociala rummet. 

Därför har vi valt att utföra studien på nätet och studera texter på Jodel.  

 

Exempel på inlägg från Jodel: 
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Under 21 dagar genomfördes en systematisk datainsamling av texter och inlägg på Jodel, 

utifrån ett förutbestämt schema. Klockan nio varje morgon och klockan elva varje kväll 

samlades data från texter och inlägg på Jodel. Tiderna för datainsamling fastställdes efter ett 

datainsamlingstest, som visade på hur många inlägg som publiceras per dygn, samt hur länge 

inläggen fanns kvar innan de försvann från Jodel. Genom att genomföra datainsamlingen två 

gånger per dag, en gång på morgonen och en gång på kvällen, riskerades ingen data gå 

förlorad. Datan samlades in genom fältanteckningar som skrevs ned utifrån inlägg om 

svårigheter i livssituationen. Fältanteckningar skrevs under pågående observation för att 

skapa exakthet i datan samt för att minska risken för minnesluckor. För att belysa 

huvuddragen i inläggen kring svårigheter i livssituationen var majoriteten av 

fältanteckningarna sammanfattande, och särskilt utmärkande inlägg beskrivs mer i detalj (se 

Lalander, 2011). Under dessa 21 dagar har det publicerats 3486 inlägg på Jodel. Av de 3486 

inlägg vi gått igenom har vi skrivit fältanteckningar på cirka 110 inlägg. Inläggen kan 

innehålla upp till 240 tecken. Om användaren sedan vill skriva mer behöver denne fortsätta 

skriva som en kommentar till inlägget. I inläggen på Jodel har vi endast fokuserat på inlägget 

och inte på konversationerna i kommentarsfälten. Vid något tillfälle där konversationerna 

gynnat studien har kommentarerna använts. Anledningen till att vi valt att inte titta på 

kommentarerna och endast inläggen är för att det skulle bli för mycket data att sortera. En 

annan viktig faktor att nämna är att de inlägg som analyserats kan vara skrivna av samma 

personer. Eftersom det är anonymt kan vi inte veta om inläggen är skrivna av olika användare 

eller samma användare.   

  

I linje med de kvalitativa forskningstraditionerna har observatören en förförståelse som färgar 

urval och tolkningsarbete i fältanteckningarna. Fältanteckningar innebär inte att det är fritt 

fram att skriva ned sina åsikter om vad som helst. Det ställer krav på observatören att vara 

medveten om sin förförståelse och ge tydliga beskrivningar i anteckningarna (Lalander, 

2011). Den hermeneutiska forskaren studerar sitt objekt för att skapa en förståelse för 

händelsen. Forskarens förförståelse betraktas inom hermeneutiken som en styrka och är 

nödvändig för att forskaren ska kunna göra tolkningar av fenomenet. Forskaren behöver veta 

och förstå att förförståelsen kan påverka forskningen både positivt och negativt (Ödman, 

2017). Hur vi har skrivit fältanteckningarna påverkades av vår egen förförståelse, där 

förförståelsen är en förutsättning för att veta hur det är att uppleva något som svårt och vilka 

hinder som kan existera i livet. I vetenskapsteoretisk bemärkelse kan studien därför 

kategoriseras som tolkande utifrån en hermeneutisk ansats. 
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Informationens tillgänglighet på nätet gör det möjligt för netnografiska studier att bedriva 

datainsamling parallellt med analysarbetet. En netnografisk forskningsmetod underlättar 

därför komplettering av eventuella luckor eller brister i datan under forskningsprocessen. 

Ytterligare fördelar är att netnografisk forskning inte är särskilt tidskrävande samt att 

datainsamlingen kan ske obemärkt och ge en god inblick i målgruppens sociala liv på internet 

(Frostling-Henningsson, 2017). Vid utförandet av en netnografi behöver forskaren ta ställning 

till om hen ska vara aktivt deltagande i nätforumet som studeras och öppet redogöra för sin 

studie för användarna. Forskaren kan dock välja att verka anonymt (Frostling-Henningsson, 

2017). 

  

För att inte riskera “manipulerade inlägg” som skulle kunna påverka datan har vi valt att 

verka helt anonymt och därför inte skrivit något på Jodel om studien. Nackdelen med att inte 

delta i konversationerna på Jodel är att vi inte kan ställa följdfrågor. Det är möjligt att datan 

hade blivit mer innehållsrik om vi deltagit i konversationerna och ställt frågor kring 

uttrycken. Det skulle riskera studiens “äkthet”, som i det här fallet värderats högre än de 

möjligheter som följer att ställa frågor. Vi valde att inte skriva någonting på Jodel och därför 

är personerna bakom inläggen och texterna helt ovetande om att det används som data till 

studien. Vi återkommer till detta i etiken (se avsnitt 5.4). 

  

5.2 Urvalsmetod 

Valet av nätforum baserades på ett försök att studera unga vuxnas livssituation på ett sätt som 

det inte tidigare har undersökts. Jodel är ett aktivt nätforum som primärt används av unga 

vuxna. Nätforumet bygger på diskussioner om aktuella ämnen i användarnas livssituation. 

Studien innefattar ett ändamålsenligt urval vilket är den vanligaste urvalsmetoden inom 

kvalitativ forskning. Urvalet, vad gäller vilka texter som blir data för analysen, väljs utifrån 

dess relevans för studiens ändamål (Bryman, 2011). Utifrån ett datainsamlingstest framkom 

det en stor bredd och variation på inläggen i nätforumet. Urval av inlägg på Jodel baserades 

på vår tolkning av svårigheter i livssituationen samt vad som framkommit i tidigare 

forskning, utifrån detta valdes relevanta inlägg ut. 

  

För att undvika att behöva behandla alla inlägg exkluderades och inkluderades inlägg utifrån i 

vilken utsträckning de kan bidra till att besvara studiens syfte och frågeställning. Inlägg som 

innehållsmässigt ansågs vara för korta valdes bort då de inte gick att analysera och dra 
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slutsatser kring. Inlägg som beskrev sexuella frågor, diskussioner om TV-program, politik, 

och allmänna frågor som exempelvis var individer kan handla valdes också bort. De inlägg 

som inkluderades, var inlägg om svårigheter i livssituationen baserade på vår tolkning av 

uttryck för svårigheter i livet, som exempelvis “jag mår dåligt över…”, “har ångest över…”, 

“orkar inte…”, “klarar inte av…”, “ledsen över…”, eller “vill inte leva längre…”. 

  

Appar, nätforum och sociala medier har oftast en åldersgräns på 13 år för att bestämma vilka 

som får använda sig av dessa. Trots att sociala medier har åldersgränser är dessa enkla att 

kringgå (Lunde & Daneback, 2018). Som tidigare beskrivits är Jodels egna policy att 

användarna behöver vara minst 16 år för att använda sig av appen. Vid nedladdning av appen 

inför datainsamlingen, framkom det att användaren tvingas ange ålder. Användare måste 

ange en ålder över 16 år för att få tillgång till flödet. En användare som är 12 kan ange ålder 

16 och få tillgång till appen, utan att det sker någon ytterligare ålderskontroll. Detta innebär 

att målgruppen är svår att definiera och redogöra för. Inläggen kan beskriva ungefärlig ålder 

på användarna utifrån vad som uttrycks i inläggen. Inlägg som handlar om utbildning, yrke, 

karriär och familjebildande tolkas som indikationer på att det skrivits av unga vuxna. Genom 

mobilens platsfunktion kan användare skriva och läsa inlägg från användare inom 10 km 

radie. För att öka möjligheten att studera inlägg från unga vuxna har datainsamlingen 

bedrivits i närheten till ett universitetsområde i en mellanstor stad i Sverige. Det kan öka 

sannolikheten att inlägg som publiceras på Jodel är skrivna av unga vuxna. Det går inte med 

säkerhet fastställa om några av inläggen på Jodel är skrivna av barn, därför belyses detta i 

etik avsnittet (se 5.4). 

  

5.3 Analysmetod 

För att analysera den data som samlats in har en tematisk analys använts, i syfte att lyfta fram 

vanligt förekommande uttryck eller begrepp som utmärker unga vuxnas svårigheter i 

livssituationen. Utifrån en induktiv ansats behöver forskaren organisera den kvalitativa datan, 

vilket uppnås genom att först bedriva öppen kodning på det insamlade materialet. Detta görs 

genom att forskaren läser igenom datan flertalet gånger för att anteckna vad datan innehåller 

(Fejes & Thornberg, 2015). Under analysprocessen genomfördes en öppen kodning i enlighet 

med tematisk analys, för att bearbeta fältanteckningarna, med studiens frågeställningar i 

åtanke. Efter flertalet genomläsningar av materialet resulterade kodningen i att vissa 

fältanteckningar innehöll återkommande uttryck och mönster som noterades. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver att nästa steg i analysprocessen är att skapa teman utifrån 
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kodningen som kan abstraheras till meningsenheter och kondenserade enheter för att 

underlätta tematiseringen (Fejes & Thornberg, 2015). Efter kodningen utformades därför en 

tabell där vi utifrån fältanteckningar presenterar centrala meningsenheter som tolkas som 

uttryck för svårigheter i livssituationen. Meningsenheternas bärande delar skapade 

kondenserade enheter för att identifiera det mest centrala i meningsenheterna (se exempel på 

analysprocess). När samtliga fältanteckningar bearbetats flertalet gånger kunde följande tre 

teman identifieras: familjebildande, karriär, och prestation. För att förstå dessa teman 

orienterade vi oss i befintligt forskningsfält och hittade kopplingar till vuxenblivandet och 

rollteori. Tematiseringen är bifogad i Bilaga 1 och resultatet redogörs för i avsnitt 6. 

  

Exempel på analysprocess; 

Svårigheter i livssituationen 

Meningsenhet                                   Kondenserad enhet           Tema 

Vet inte vad de ska göra i 

framtiden. Känner sig pressad att 

studera men vet inte vad de vill 

göra. 

Pressad Prestation 

  

5.4 Etiska överväganden 

Alla användare på Jodel är anonyma och risken att identifiera någon utifrån inlägg eller texter 

är förhållandevis liten, ändå har vissa försiktighetsåtgärder vidtagits i studien för att skydda 

dessa personer. Det är viktigt att data presenteras med försiktighet för att de som berörs av 

studien inte ska kunna identifieras eller ta skada (Ahrne & Svensson, 2011). Datan redovisas 

som fältanteckningar för att respektera personerna som skrivit texterna eller inläggen och för 

att inte riskera att någon känner igen sin text. För att kunna bedöma lämplighet och etik på en 

offentlig arena som internet, är det viktigt att vara medveten om att miljön består av flera 

olika kommunikationsaspekter som tillåter varierande grad av sekretess. Därför är det svårt 

att avgöra om det som skrivs har för avseende att vara privat eller offentligt. När det bedrivs 

forskning på nätet krävs det eftertänksamhet och ställningstagande om vad som är privat 

respektive offentlig data (Frostling-Henningsson, 2017). Vi är medvetna om att inläggen inte 

är utlagt på Jodel i syfte att bedriva forskning kring. För studien är det en fördel att inläggen 

skrivs utan hänsyn till studien, då det ökar äktheten i inläggen och uttrycken. Vi har även 

övervägt att datan på Jodel är offentlig, därför att det inte krävs inloggningsuppgifter för att få 
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tillgång till inläggen.  

 

Tillförlitlighet och äkthet är särskilt relevant att belysa när det handlar om nya angreppssätt 

inom forskning. Studiens tillförlitlighet har stärkts genom att datainsamlingsmetod och 

analysmetod förklaras och motiveras. En tydlig redogörelse för studiens tillvägagångssätt 

stärker tillförlitligheten och äktheten. I vilken utsträckning studien undersöker det som den är 

avsedd att undersöka påverkar också studiens tillförlitlighet. Netnografin som är den 

metodologiska inspirationen till studien används för att skapa förståelse för ett specifikt 

fenomen (Berg, 2011), vilket överensstämmer med föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. Dock är det svårare att fastställa om studien faktiskt undersöker målgruppen 

unga vuxna. På grund av att Jodel är offentligt och anonymt går det inte med säkerhet att 

fastställa åldern på användarna. Det kan därför förekomma inlägg på Jodel som är skrivna av 

personer under 18 år. Vi har därför endast fokuserat på inlägg som behandlar svårigheter som 

relationsproblem, ekonomi, familjebildande, yrke, karriär och utbildning. Genom att använda 

inlägg som behandlar något av dessa ämnen ökar sannolikheten att de är skrivna av unga 

vuxna och inte av barn, då det kan antas att barn inte upplever problem med exempelvis 

karriär eller utbildning i lika stor utsträckning som unga vuxna och vuxna. Andra aspekter 

som varit i åtanke är om inläggen endast är uttryck för spontanitet eller om vissa inlägg inte 

är sanningsenliga. Jodel är lättillgängligt, användarna är anonyma och inläggen kräver inte 

någon särskild eftertänksamhet. Användare behöver alltså inte oroa sig för konsekvenserna av 

det som skrivs. Efter att ha utfört datainsamlingen och studerat Jodel under tre veckors tid 

framkom det att inlägg kring svårigheter var återkommande och inläggen fick flertalet 

kommentarer där användare skrev att de känner igen sig. Därför förutsätts det att inläggen 

som ligger till grund för studiens resultat inte är uttryck för spontanitet eller enstaka lögner 

även om det inte kan uteslutas i alla inlägg.  

  

Materialet hanteras på ett medvetet sätt genom hela forskningsprocessen. För att ingen ska 

riskera att känna igen sitt inlägg i denna studie har pronomen han/hon samt exakt ålder i de 

fall som det framkommit, avidentifierades i fältanteckningarna. Genom att föra 

fältanteckningar har datan även skrivits på ett sätt som gör att det inte är personens exakta 

text som redovisas, samtidigt som essensen i uttrycken bevaras. Av forskningsetiska skäl har 

vi inte deltagit i några konversationer och har därför inte riskerat att manipulera datan genom 

att locka fram önskvärda inlägg (Ahrne & Svensson, 2011). Vi valde att inte konversera med 

användaren på grund av ytterligare etiska skäl. Då användarna är anonyma skulle vi inte ha 
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möjlighet att erbjuda dem stöd efter konversationerna, som det går att göra vid exempelvis 

intervjuer. Under datainsamlingsperioden har vi valt att inte berätta för personer i vår 

omgivning om vilket internetforum vi bedrivit datainsamlingen på. Detta för att undvika att 

personer skulle göra inlägg på Jodel med vetenskap av studien för att medvetet manipulera 

studiens resultat. 

 

6. Resultat och analys 
Resultatet av datainsamlingen och tematiseringen redovisas i löpande text samt i Bilaga 1. 

Avsnittet börjar med en presentation av flödet på Jodel. Sedan används karriär, 

familjebildande och prestation från tematiseringen för att analysera resultatet av 

datainsamlingen utifrån den teoretiska ramen och tidigare forskning. Analysens sammanfattas 

slutligen i slutsatsen (se avsnitt 7). 

 

6.1 Tät beskrivning av miljön på Jodel 

När en användare öppnar Jodel i mobilen möts personen direkt av tre inlägg. Inläggen har 

randomiserade färgkoder för att vara estetiskt tilltalande för användaren. När appen är startad 

kan användaren direkt börja scrolla sig ner i flödet och få tillgång till ytterligare cirka hundra 

inlägg. Det senaste inlägget är alltid längst upp i flödet och det äldsta längst ned. På varje 

inlägg finns en tidsstämpel som visar hur länge sedan inlägget skrevs, samt en siffra som 

visar hur många kommentarer inlägget har. Det senaste inlägget brukar vara skrivet inom de 

senaste 10 minuterna och de äldsta för cirka 17 timmar sedan. Användaren kan välja att 

kommentera och integrera med andra användare på varje inlägg. För att användare ska kunna 

orientera sig bland kommentarer i ett inlägg benämns personen som skrivit inlägget som “OJ” 

(original jodlare) eller “TS” (trådstartare), första personen som kommenterar inlägget 

benämns som “1”, nästa som “2”, och så vidare. Personens tilldelade benämning är endast 

bunden till det specifika inlägget. Användaren kan även välja mellan att se de senaste 

inläggen i flödet eller de mest kommenterade inläggen. På Jodel kan du rösta upp eller ner 

inlägg. Genom att rösta upp inlägg blir det enklare för andra personer att hitta intressanta 

inlägg, medan ett inlägg som röstas ned mer än fem gånger försvinner från forumet. De 

inlägg som fått flest röstningar visas tillsammans med de mest kommenterade inläggen. 

 

Vi har följt Jodel i tre veckor och läst 3486 publicerade inlägg. Inläggen på Jodel skiljer sig åt 

och kan handla om vad som helst. Vissa inlägg består av enstaka meningar medan andra 
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inlägg är långa och utförliga. Inläggen på Jodel kan handla om allt från politik och 

samhällsfrågor till kvällens Game of Thrones avsnitt eller att det sitter en snygg kille som 

luktar illa på bussen. I skrivande stund öppnar vi Jodel för att ge exempel på hur flödet kan se 

ut. I det första inlägget och det senaste inlägget som är blått, skriver en användare “Lyssnar 

på julmusik”. Inlägget är skrivet för sex minuter sedan och inga kommentarer. Nästa inlägg är 

gult och skrevs för tjugo minuter sedan “Hej jodel, har precis flyttat hemifrån och tänkte bara 

kolla när kylen fylls på?”. Inlägget har fått fyra uppröstningar och tre kommentarer där tre 

olika användare skriver “Söndagar klockan 15”, “Fredagar”, “Den 4:e varje månad kommer 

en liten hustomte med diverse varor”. Flödet följs av ytterligare 114 inlägg med varierat 

innehåll, som “Han sa att han älskade mig igår och idag vill han göra slut”, “Har det varit en 

skjutning mot barbershop? Skotthål på fönstrena”, “Den utländska tjejen på MC nyss, 

vackraste jag sett”, “Vad är ett pervo enligt er?”, “Jag börjar alltid gråta när jag tänker på 

framtiden lol”. Flödet på Jodel består främst av korta och till synes spontana inlägg.  

 

6.2 Oro och osäkerhet 

Utifrån den insamlade datan på Jodel är en återkommande svårighet i unga vuxnas 

livssituation upplevelsen av oro och osäkerhet. Oron och osäkerheten identifieras i inlägg 

som handlar om ekonomi och framtiden. Exempelvis beskriver en användare i ett inlägg på 

Jodel hur hen känner sig stressad och oroad för att hen inte betalat två fakturor och sitter 

därför i en svår situation. En annan användare skriver i ett inlägg på Jodel att den vill få stopp 

på alla tankar om problem, till följd av tankarna upplever hen känslor av ångest om sin 

framtid. I andra inlägg skriver användare om hur de upplever ångestkänslor på grund av att 

framtiden är osäker. Användare beskriver även om hur de känner sig otillräckliga. 

Gemensamt för inlägg på Jodel om oro och osäkerhet, är att de upplever känslor av ångest, 

nedstämdhet, stress, ensamhet, och att vara otillräcklig, vilket även Landstedt et al. (2017) 

beskriver präglar unga vuxnas livssituation. Upplevelsen av stress härleds till unga vuxnas 

ekonomiska situation, relationssvårigheter samt oro och tankar om hur deras framtid kommer 

att se ut (Landstedt et al., 2017). Oron och osäkerheten som identifieras i inläggen på Jodel 

kan vara uttryck för den osäkerhet som Arnett (2014) beskriver att vuxenblivandet präglas av. 

Att användare på Jodel beskriver hur de upplever oro och osäkerhet gällande ekonomi och 

framtiden kan vara en indikation på att användarna som skrivit inläggen befinner sig i 

vuxenblivandet. Oron och osäkerheten kan förklaras utifrån att det skett en ökad 

individualisering. Individualiseringen leder till upplevelsen av att allt är möjligt och att du 

kan bli vad du vill och göra vad du vill, om du vill. Därför är den ökade individualiseringen 
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en anledning till att den enskilda individen upplever höga krav och förväntningar från sig 

själv och från omgivningen (se Beck, 2000; Wängqvist, 2018). Den ökade 

individualiseringen kan förklara varför vuxenblivandet präglas av upplevelser om oro och 

osäkerhet. Kraven och förväntningarna förklarar varför användarna skriver i sina inlägg att de 

upplever oro inför framtiden. Inläggen på Jodel visar på att unga vuxnas livssituation kan 

präglas av upplevelser om oro och osäkerhet i vuxenblivandet till följd av den ökade 

individualiseringen, vilket leder till att unga vuxna kan uppleva känslor av ångest, 

nedstämdhet, stress, ensamhet och att vara otillräckligt.  

 

6.3 Svårigheter i nyckelövergångarna 

Att fatta beslut om större livsval som exempelvis utbildning, yrke och partner är en 

nödvändighet för att bli vuxen (Arnett, 2014) och beskrivs inom sociologin som socialt 

förmedlade nyckelövergångar (Beck, 2000; Waara, 1996; Ziehe, 1993; 1989). 

Nyckelövergångarna innefattar krav som ställs på unga vuxna och som måste göras för att 

individen ska identifieras som vuxen. Nyckelövergångarna innefattar att avsluta utbildning, få 

ett stabilt arbete, bostad och bilda familj (Waara, 1996). På Jodel har vi identifierat inlägg om 

svårigheten att välja utbildning, att klara utbildningen samt att välja yrke. I ett inlägg skriver 

en användare att hen inte vet vad den ska göra i framtiden. Användaren beskriver hur den 

känner sig pressad att studera men vet inte vad hen vill göra. En annan användare skriver i ett 

inlägg att den inte har några konkreta mål i livet och upplever att livet står stilla. Användaren 

beskriver att hen funderar på att studera, men innerst inne vill hen egentligen inte det. I ett 

annat inlägg beskriver en användare att den upplever åldersnoja för att hen är 25 år och har 

inte kommit någonstans i livet för att hen inte vet vad den vill göra i framtiden. Användaren 

skriver att den har examen men har inget fast arbete. Inläggen visar på nödvändigheten att ta 

beslut som gör att individen genomgår nyckelövergångarna (Beck, 2000; Waara, 1996; Ziehe, 

1993;1989), vilket kan upplevas som svåra livsval (Arnett, 2000;2014). I övergångsperioden 

från ung till vuxen är det nödvändigt att ta livsval för att genomföra nyckelövergångar, det är 

livsvalen som leder den unga vuxna in i vuxenrollen (Arnett, 2000). Upplevelsen av att livet 

står stilla och känslan av att inte komma någonstans i livet kan förstås utifrån att personerna 

ännu inte fattat vissa livsval för att kunna göra övergången till vuxenlivet. Känslan av att inte 

komma någonstans i livet kan förstås utifrån att unga vuxna upplever höga förväntningar på 

hur livet borde vara. Även personen som funderar på att studera men som inners inne 

egentligen inte vill det, kan förstås uppleva förväntningar. Ziehe (1993;1989) poängterar att 

höga förväntningarna hos unga vuxna skapar konkurrens i skolan, på arbetsmarknaden och 
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socialt. Konkurrensen resulterar i hög press som leder till rädsla att misslyckas och det blir 

lättare för unga vuxna att veta vad de inte vill göra i livet, än vad de vill göra (Ziehe, 

1993;1989). Det kan därför förstås som att unga vuxna är medvetna om att de förväntas 

genomgå nyckelövergångarna, men att livsvalen som ska leda dem dit är svåra. Det kan vara 

därför som personerna upplever att livet står stilla eller att de inte kommer någonstans i livet. 

  

Användaren som beskriver i ett inlägg hur den funderar på att studera men egentligen inte vill 

det kan även förstås utifrån teorin om utträdesprocesser. Teorin innefattar att personer lämnar 

en roll för att träda in i en annan (Arvidsson & Johansson, 2017). Inlägget kan tyda på att 

användaren befinner sig i den tvivlande fasen eftersom inlägget beskriver ett ifrågasättande 

angående livssituationen och vad användaren vill göra. I den tvivlande fasen präglas 

situationen av att personen börjar längta efter något annat än det som sker i nuet (Arvidsson 

& Johansson, 2017) vilket inlägget beskriver genom att användaren har tankar på att studera. 

Det kan förstås som att användaren även har påbörjat fas två som innefattar sökandet, då 

användaren har tankar på att studera fast den inte vill det. Den sökande fasen präglas även av 

att söka efter bekräftelse och acceptans från omvärlden (Arvidsson & Johansson, 2017), 

vilket kan vara en anledning till att användaren väljer att uttrycka sin svårighet på en offentlig 

mobilapplikation som Jodel. Att dela med sig av sin svårighet på Jodel ger användaren 

möjlighet att söka råd och stöd, samt få bekräftelse, vilket King, et al. (2006), Edenroth Cato 

et al. (2016) beskriver är en del av unga vuxnas vardag. 

 

På Jodel förekommer det också inlägg som beskriver en önskan av att dela livet med någon. 

Exempelvis beskriver en användare i ett inlägg en önskan av att hitta en stabil partner och att 

bli sedd, hörd och älskad. I ett annat inlägg beskriver en jodelanvändare hur den känner att 

det är något fel på hen för att hen är 25 år och inte hittat en stabil partner. Ytterligare ett 

inlägg beskriver en användare hur hen känner konstant ångest över att vara singel och att hen 

tänker på det varje dag. Användaren beskriver hur ångesten äter upp hen inifrån och att hen 

mår dåligt av att inte ha sex och kärlek. Ett annat inlägg beskriver hur användaren upplever 

ångest för att hen aldrig kommer träffa någon, och kan inte vänta med att skaffa barn hur 

länge som helst. För att kunna få barn innan 30 beskriver användaren hur hen måste träffa 

någon idag. Arnett (2000;2014) belyser att inom vuxenblivandet läggs det stor vikt vid att 

etablera stabila kärleksrelationer. Relationer tas på större allvar inom vuxenblivandet och 

tenderar att hålla längre än i ungdomstiden. Unga vuxna som befinner sig inom 

vuxenblivandet börjar fundera på vem de själva är och vem de kan tänka sig att dela livet 
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med (Arnett, 2000;2014). Att finna en stabil partner kan leda till familjebildande vilket är en 

av de större nyckelövergångarna till vuxenlivet (Waara, 1996). Inläggen som uttrycker 

önskan att dela livet med någon för att kunna skaffa barn och känna sig älskad går att förstås 

som att användarna befinner sig inom vuxenblivandet. Inläggen kan förstås utifrån att 

användarna söker efter stabilitet och kärlek för att kunna genomgå nyckelövergången. Att 

befinna sig inom vuxenblivandet där identitetsutvecklandet präglas av oro och osäkerhet kan 

bidra till att unga vuxna söker efter stabiliteten och tryggheten hos någon annan. Det kan 

förklara varför användare på Jodel skriver inlägg om önskan av att hitta en partner som älskar 

en och bidrar med trygghet. Stabiliteten och tryggheten kan vara en faktor som underlättar för 

den unga vuxnas vuxenblivande. Därför kan det upplevas som en svårighet i unga vuxnas 

livssituation att inte vara i en stabil relation, utan relationen blir det svårare för den unga 

vuxna att genomgå nyckelövergången. 

 

Unga vuxna påverkas av de förväntningar omgivningen har på dem och dessa förväntningar 

skiljer sig beroende på vilken roll den unga vuxna har, vilket även kallas objektsposition 

(Arvidson & Johansson, 2017). Det ställs inte samma krav och förväntningar på barn och 

ungdomar som på vuxna. Vuxenblivandet innebär att lämna rollen som barn och ungdom och 

inträda i en ny vuxenroll (Angelöw & Jonsson, 2000). De krav och förväntningar som 

medföljer rollen som ung vuxen, är att de ska avsluta skolan, skaffa ett varaktigt arbete, en 

bostad och bilda egen familj (Waara, 1996). Varför inläggen som beskriver en önskan av att 

hitta en stabil partner upplevs som en svårighet i unga vuxnas livssituation går att förstås 

utifrån de förväntningarna som existerar från omgivningen. Det existerar en förväntan att 

unga vuxna ska stabilisera sig med en partner för att kunna bilda familj och genomgå 

nyckelövergången (Waara, 1996). Inläggen som beskriver en önskan av att finna en partner 

går att förklaras som att användarna ännu inte har genomgått nyckelövergången 

familjebildande men upplever en förväntan att de ska ha gjort det utifrån en viss ålder. Att 

inte ännu ha genomgått nyckelövergången och leva upp till omgivningens förväntningar kan 

vara en förklaring till varför användare beskriver i inlägg på Jodel hur de upplever känslor av 

ångest och att det är något fel på hen. Inlägget som uttrycker en stress att hitta en partner nu 

för att kunna få barn innan 30 går även att förstås utifrån att det existerar en social norm i det 

svenska samhället att skaffa barn i ung vuxen ålder (se Frisén, Carlsson & Wängqvist, 2014). 

Inlägget kan därför förstås utifrån att användaren vill finna en partner så fort som möjligt för 

att kunna bilda familj för att det föreligger en förväntan av omgivningen att användaren ska 

ha genomgått denna nyckelövergång innan hen fyller 30. Upplevelsen av att inte hinna lyckas 
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med familjebildandet kan vara anledningen till varför användaren beskriver att den upplever 

ångestkänslor.  

 

I ett inlägg beskriver en användare sin upplevelse av att sakna förståelse och insikt om sitt 

syfte på jorden och att dö skulle upplevas som fridfullt. Användaren skriver att hen är mellan 

20 och 25 år, aldrig upplevt kärlek, fått barn, fast arbete eller bostad. Inlägget är ett exempel 

på hur användaren inte har lyckats inträda i en tydlig vuxenroll, då inlägget tydliggör att 

användaren aldrig identifierat sig som en partner, kollega eller förälder, användaren har heller 

inte haft egen bostad. Angelöw et al. (2000) och Formica et al. (2017) beskriver att inte 

identifiera sig med vad som förväntas av vuxenrollen, exempelvis att vara en partner, en 

kollega eller förälder, kan påverka måendet negativt och därför upplevas som en svårighet i 

livssituationen (Angelöw et al., 2000; Formica et al., 2017), vilket återspeglas i inlägget ovan 

då användaren beskriver hur den aldrig fått uppleva kärlek eller identifierat sig som en 

partner, kollega eller förälder. Användarens uttryck om att sakna ett syfte i livet och 

användarens försämrat mående kan förklaras utifrån att hen ännu inte identifierat sig med det 

som förväntas av vuxenrollen. Precis som i andra inlägg som kan kopplas till 

nyckelövergångarna, är upplevelsen av krav och förväntningar återkommande. Personerna 

upplever förväntningar och krav, och är därmed medvetna om vad de behöver göra för att 

identifiera sig som vuxna. Ändå upplever unga vuxna att krav och förväntningar är 

ospecifika. Det kan förstås som att livssituationen inte enbart präglas av svårigheter i 

vuxenblivandet, utan även svårigheter att identifiera sig som ung vuxen. Unga vuxnas 

livssituation präglas av nyckelövergångarna i vuxenblivandet och de krav och förväntningar 

som de upplever bundet till att inträda i en vuxenroll. Utifrån inläggen på Jodel och den 

forskning som tidigare presenterats (se avsnitt 3), identifieras krav och förväntningar bundet 

till att övergå från ung till vuxen. Kraven och förväntningarna som unga vuxna upplever är 

enbart bundet till att bli vuxen. Unga vuxnas livssituation präglas av att bli, snarare än att 

vara. Det kan vara förklaringen till den osäkerhet som unga vuxna upplever. Om unga vuxna 

upplever att de inte kan identifiera sig som unga vuxna kan det vara en förklaring till varför 

unga vuxnas livssituation präglas av träda in i en vuxenroll för att skapa en stabil identitet. 

Det kan också vara en förklaring till varför unga vuxna upplever att livssituationen präglas av 

oro och osäkerhet vilket påverkar deras mående negativt. 

 

Andra vanligt förekommande inlägg på Jodel handlar om att det är svårt att hantera relationer 

som tagit slut. Utifrån dessa inlägg kan det förstås som att unga vuxna upplever krav och 
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förväntningar på att de ska lyckas bibehålla en stabil relation. Exempelvis beskrivs det i 

inlägg hur användare mår dåligt och är ledsna över att det inte är möjligt att kontakta personer 

som de inte längre är tillsammans med. Andra användare skriver i inlägg på Jodel hur de 

upplever ledsamhet och krossat hjärta till följd av uppbrott. En användare skriver i ett inlägg 

att hen fortfarande mår dåligt över att en relation tog slut för över 4 månader sen. Användaren 

beskriver att hen tänker på sin kärlek hela tiden och att hen snart inte orkar mer. I ett annat 

inlägg skriver en användare att den brukade vara glad men inte är det längre, då hen är ledsen 

för att en relation tagit slut. Arnett (2000;2014) poängterar att vuxenblivandet präglas av att 

pröva sig fram i kärlekslivet. Unga vuxna startar relationer med förhoppningar om att dela en 

framtid med personen, och kan upptäcka att det inte finns någon framtid med just den 

partnern. Att genomgå uppbrott av relationer är en del av vuxenblivandet där individen 

tvingas pröva igen och det är genom utmaningar och prövningar som individen utvecklas. 

Uppbrott kan innebära känslor av misslyckande för unga vuxna och en situation som är svår 

att hantera i livet (Arnett, 2000;2014). Det kan förstås som att unga vuxna upplever skapandet 

av en stabil relation som ett krav, för att sedan kunna bilda familj och genomgå 

nyckelövergången. Att misslyckas med detta kan leda till negativa känslor av nedstämdhet, 

vilket beskrivs av användare i inläggen på Jodel. Att inte bibehålla en stabil relation innebär 

även att vuxenblivandet förlängs då relationen har tagit slut och personen behöver börja om 

för att skapa en ny stabil relation och genomgå nyckelövergången. Att behöva börja om för 

att genomgå nyckelövergången kan vara en förklaring till varför familjebildandet anses vara 

en svårighet i unga vuxnas livssituation. 

 

Svårigheterna att hantera uppbrott inom vuxenblivandet kan även förstås som en rollförlust 

Rollförlust innebär att individen förlorar en som roll som den tidigare haft, exempelvis rollen 

som partner. Upplevelsen av rollförlust kan påverka unga vuxna negativt då känslor av 

misslyckande kan uppstå och det psykiska måendet försämras (Angelöw & Jonsson, 2000). I 

inlägg på Jodel som handlar om uppbrott beskriver användarna känslor av misslyckande och 

uppgivenhet där användare inte orkar fortsätta kämpa i vardagen till följd av uppbrottet. Ett 

inlägg på Jodel beskriver just upplevelsen av misslyckande. Användaren skriver hur hens 

relation har tagit slut och att användaren nu upplever sig som en misslyckad människa. Dessa 

upplevelser går att förstås som att de unga vuxna upplever rollförlust då de har förlorat sin 

roll som partner. Att förlora sin roll som partner kan även vara anledningen till att unga 

vuxna beskriver hur de mår dåligt och inte orkar kämpa, då rollförlust kan leda till försämrat 

psykiskt mående. Konsekvenserna av att förlora en roll kan förstås utifrån fas fyra inom 
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teorin om utträdesprocesser (Arvidson & Johansson, 2017), som präglas av att personen 

måste anpassa sig till den nya rollen som singel. Att genomgå uppbrott kan leda till att den 

unga vuxna måste genomgå en utträdessprocess från rollen som partner till singel. Denna fas 

kan upplevas vara utmanande för att den unga vuxna söker acceptans för sin nya roll av sig 

själv och av sin omgivning för att kunna hantera den. Detta skulle kunna förklara varför 

familjebildandet upplevs som en svårighet i unga vuxnas livssituation. 

 

6.4 Individualiseringens konsekvenser för unga vuxna 

I ett inlägg skriver en användare att hen känner sig avvikande för att den ännu inte 

inte hittat och upplevt en stabil kärleksrelation trots att hen är mellan 20-25 år. Inlägget har 

tidigare analyserats utifrån att användaren inte har en stabil kärleksrelation. Inlägget kan 

också förstås utifrån den förlängda övergångstiden till vuxenblivandet. Inlägget är ett 

exempel på en ung vuxen som söker efter en stabil livspartner, men inte funnit det. En 

förklaring till varför den unga vuxna inte ännu har hittat en stabil kärleksrelation kan 

förklaras genom att unga vuxna idag fattar dessa större beslut senare i livet. Arnett 

(2000;2014) beskriver hur övergångstiden från ung till vuxen har förskjutits och det är inte 

förrän vid 30 års ålder som individer idag har stabiliserat sig och fattat de större besluten, 

exempelvis val av partner som leder dem in i vuxenrollen. Förskjutningen kan bero på den 

ökade individualiseringen. Unga vuxna behöver idag lägga ner mycket tid på sig själva för att 

kunna säkra sin framtid (Beck, 2000), vilket kan vara anledningen till att unga vuxna har 

fokus på utbildning och yrke, som prioriteras framför relationer och familjebildande. Den 

tekniska utvecklingen de senaste årtiondena har resulterat i att människor fått större kunskap 

om olika livsstilar och möjliga levnadsbanor (Bauman, 2002; Giddens, 1991). Kunskapen för 

med sig en förväntan hos unga vuxna, att fler livsval är möjliga. Den ökade kunskapen 

stärker unga vuxnas förväntningar, bidrar till den ökade individualiseringen och förlänger den 

tiden det tar för unga att genomgå nyckelövergångarna (Ziehe, 1986). Det förstås som att 

förskjutningen, som resultat av den ökade individualiseringen, är anledningen till varför unga 

vuxna finner en stabil partner senare i livet, då fokus ligger på annat och det finns fler 

valmöjligheter att välja mellan. Förskjutningen kan därmed vara en anledning för unga vuxna 

att inte skynda på genomförandet av nyckelövergångarna. Samtidigt kan kunskapen om fler 

möjliga livsval till följd av den ökade individualiseringen, vara anledningen till varför unga 

vuxna kan upplever höga förväntningar, exempelvis att de förväntas hitta en stabil partner 

innan 20-25 års ålder. Den ökade individualiseringen är dubbelsidigt då den kan främja och 
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hämma unga vuxnas livssituation. Individualiseringen är en bidragande faktor till vilka 

svårigheter som präglar unga vuxnas livssituation. 

 

På Jodel förekommer det inlägg som beskriver utmaningarna med att prestera i livets alla 

aspekter, vad gäller på universitetet, på arbetet som partner eller som familjemedlem. I ett 

utmärkande inlägg skriver en användare att hen har självmordstankar på grund av hög press 

och hat mot sig själv vad gäller att alltid prestera, vara glad, bäst, trevlig och finast. 

Användaren beskriver hur hen upplever att hen inte kan leva upp till allt och känner sig 

otillräcklig. Användaren känner sig besviken på sig själv och att hen sviker sin familj och 

vänner. I ett annat inlägg skriver en användare att hen försöker prestera i allt i livet men 

upplever sig själv som misslyckad när hen inte lyckas. Användaren beskriver hur den känner 

sig “rutten i grunden”. Användaren skriver att hen inte är värd något utöver sina prestationer.  

 

Dessa inlägg går att förklaras genom Ziehes (1993) prestationsprincip. Ziehe menar att 

pressen är resultatet av en ökad konkurrens i unga vuxnas livssituation som får konsekvenser 

för ungas mående. Unga vuxna pressas till att prestera vilket skapar konkurrens mellan unga 

vuxna i skolan, arbetet och på fritiden. Unga blir bedömda av både sig själva och av sin 

omgivning inom dessa aspekter i livet, vilket utsätter dem för en stor press (Ziehe, 1993; 

1989). Prestationsprincipen kan användas för att försöka förstå den press att prestera som de 

unga vuxna beskriver att de upplever i inläggen. Inläggen beskriver inte utförligt inom vilka 

aspekter i livet som användarna upplever att de måste prestera, ett av inläggen beskriver ett 

försök att prestera i allt i livet. Det är dock tydligt att det existerar en press som skulle kunna 

kopplas till att användarna vill lyckas i livet. När de upplever att de inte lever upp till 

prestationerna uppkommer känslor av besvikelser och misslyckande. Pressen att prestera som 

användarna beskriver i inläggen kan bero på de krav som unga vuxna upplever inom 

vuxenblivandet. För att genomgå nyckelövergångarna måste unga vuxna prestera, vilket blir 

ett krav som stressar dem. Detta kan vara en förklaring till varför användarna upplever sämre 

välbefinnande och kan vara en av de anledningar till att en av användarna beskriver hur hen 

har självmordstankar. En av användarna beskriver även hur hen upplever hur den sviker sin 

familj. Upplevelsen skulle kunna förstås utifrån att unga vuxna blir bedömda av sin 

omgivning, och att inte leva upp till omgivningens förväntningar skulle kunna vara en 

förklaring till varför användaren upplever att hen sviker sin familj. Varför användarna 

upplever denna press att prestera skulle kunna gå att förstås utifrån individualiseringen då 

Beck (2000) belyser att unga behöver sätta sig själva i fokus för att säkra sin framtid, att säkra 
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sin framtid skulle kunna innebära att de unga måste prestera för att kunna få ett stabilt liv. 

Samtidigt som deras livssituation präglas av flertalet möjliga livsval som skapar en osäkerhet 

kring vilken väg i livet de ska ta.  

 

Aldrig tidigare har det funnits lika stora möjligheter för unga vuxna som det gör idag, och 

aldrig tidigare har unga vuxna haft lika många valmöjligheter som idag. Det sker på 

bekostnad av att samhället bestämmer värdet på prestationerna, och om du inte lever upp till 

förväntningarna läggs skulden på den enskilda individen. Inläggen på Jodel är tydliga 

exempel på den ökade individualiseringen (Beck, 2000). Unga vuxna har blivit mer autonoma 

i den bemärkelsen att val och möjligheter sträcker sig förbi familjebakgrund och 

lokalsamhället. Unga vuxna konkurrerar idag på en global marknad där deras värde bestäms 

av hur väl de presterar. Exempel på valmöjligheterna beskrivs i ett inlägg på Jodel där 

användaren skriver hur hen är i en svår situation för att hen måste välja mellan erbjudandet 

om ett stabilt jobb med oändliga möjligheter eller studier i en annan stad som skulle ta 

användaren ett steg närmare sin dröm. Valmöjligheter som tidigare inte funnits finns nu 

tillgängliga, och unga vuxna tvingas konkurrera och jämföra sig med människor över hela 

världen (Beck, 2000; Gillberg, 2000). Unga vuxnas livsval är inte längre förutbestämda 

utifrån föräldrarnas yrke och livsval. Val av utbildning, arbete och karriär är inte bundet till 

föräldrarnas livsval som i mer traditionella samhällen. Att livsvalen inte längre är självklara 

och att de upplevs som svåra val, utmärker unga vuxnas livssituation idag. Tryggheten från 

förutbestämda livsval har bytts ut mot ett osäkrare vuxenblivande med högre krav på unga 

vuxna att ta ansvar för sina egna livsval (Foucault, 2007; Moss, 1998; Rose, 1995), vilket kan 

förklara varför nyckelövergångarna upplevs som svårigheter i unga vuxnas livssituation.  

  

7. Slutsats 
Syftet med studien är att utforska och försöka förstå de svårigheter i livssituationen som unga 

vuxna uttrycker att de upplever på nätet, genom att studera inlägg på Jodel. Vidare syftar 

studien till att belysa vad som präglar unga vuxnas livssituation idag. I inläggen på Jodel 

identifieras svårigheter i familjebildande, karriär och prestation, vilka är nyckelövergångar i 

vuxenblivandet. Svårigheterna kopplas till de krav och förväntningar som följer med 

inträdande till vuxenroller och är specifika för vuxenblivandet. De svårigheter i 

livssituationen som unga vuxna uttrycker att de upplever på Jodel leder till oro, ångest och 

osäkerhet. Unga vuxna kan uppleva att de förväntas prestera vilket leder till stress och att de 
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känner sig otillräckliga. Krav och förväntningar är konsekvenser av nyckelövergångarna och 

den ökade individualiseringen, vilket kan förklara varför nyckelövergångarna upplevs som 

svårigheter i unga vuxnas livssituation. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Studien är nydanande och explorativ då den identifierar svårigheter i unga vuxnas 

livssituation med en forskningsmetod som aldrig tidigare används för att studera 

problemområdet. Studien har inspirerats av netnografin som metodologiskt verktyg för att 

utforska ett område på ett sätt som det aldrig tidigare har studerats. I den netnografiska 

forskningen anses det vara av vikt att resultat som framhävs endast förstås utifrån det 

undersökta nätforumet. Inom netnografin finns rekommendationer kring hur netnografisk 

forskning kan bedrivas, men det finns inga fastställda riktlinjer, vilket har varit en utmaning i 

föreliggande studie. Studien har utförts med hänsyn till netnografins rekommendationer kring 

bland annat datainsamling och etiska överväganden. Vi valde att studera anonyma inlägg om 

svårigheter i livssituationen på Jodel, för att nå en äkthet i unga vuxnas uttryck som 

möjligtvis inte hade kommit till uttryck genom exempelvis intervjuer eller enkäter, då ämnet 

kan upplevas vara känsligt. Fördelarna med att använda en netnografisk datainsamlingsmetod 

är att datan finns lättillgänglig. Brister med att välja Jodel som endast innehåller anonyma 

inlägg är att det inte går att säkerligen veta vilka det är som skriver inlägg, det går heller inte 

veta om det som uttrycks i inläggen är ärligt. Ytterligare en brist som identifierades under 

analysprocessen var att inläggen som skrivs på Jodel ofta korta och mindre förklarande. Det 

tunna innehållet i inläggen blev en utmaning i genomförandet av analysen. Ändå 

genomfördes studien med inspiration från netnografin för att belysa området ur ett nytt 

perspektiv med ambitionen att bidra med något nytt till forskningsfältet. 

 

7.2 Slutdiskussion 

Utifrån inläggen på Jodel har studien kunnat identifiera svårigheter relaterat till 

familjebildandet, karriär och prestation. Svårigheterna som identifierades i inläggen på Jodel 

överensstämmer med de nyckelövergångar som präglar vuxenblivandet och kan därför förstås 

som specifika för unga vuxnas livssituation. Inläggen om svårigheter relaterat till 

familjebildande innefattade att söka och längta efter en stabil partner, dels för att kunna få 

barn och dels för att identifiera sig som vuxen. Återkommande inlägg relaterat till svårigheter 

i familjebildandet handlade om att hantera avslutade relationer. Till följd av uppbrotten 

förekom det upplevelser av nedstämdhet, misslyckande, ledsamhet. Att genomgå uppbrott 



32 

kan leda till en upplevelse av rollförlust och där personen behöver finna en ny stabil relation 

för att genomgå nyckelövergången och kliva in i en vuxenroll. I inläggen på Jodel 

identifierades även svårigheter gällande val av utbildning och yrke. Svårigheterna som var 

relaterade till karriär innefattar inlägg om upplevelser av oro och osäkerhet inför framtiden. 

Svårigheterna kring utbildning, yrke och karriär kan knytas an till livsvalen som är viktiga för 

att träda in i en vuxenroll. Svårigheter som relaterades till prestation handlade om att prestera 

inom utbildning, arbete och socialt. Unga vuxna behöver prestera för att säkra sin framtid och 

genomgå nyckelövergångarna, vilket kan få en negativ påverkan på de unga vuxnas mående. 

Prestationerna för med sig krav och förväntningar från omgivningen, att inte leva upp till 

dessa skapar försämrat välmående, exempelvis känslor av besvikelse, misslyckande, att vara 

otillräcklig. 

 

Genom att studien har kunnat identifiera de områden som unga vuxna upplever som 

svårigheter i livssituationen kan arbetet med unga vuxna stärkas. Unga människor kan vara 

svåra att nå fram till och det är svårt för de unga att själva finna rätt stöd. Tidigare forskning 

visar även att vissa unga vuxna undviker att visa omgivningen hur de egentligen mår och 

presenterar istället en fasad av att de mår bra. Det är därför viktigt att unga vuxna har någon 

som möter dem med stabilitet och råd. Här har socialtjänsten och andra aktörer som skola 

möjlighet att arbeta förebyggande och uppsökande. Stödet som finns idag (se avsnitt 2) är 

inte anpassat för unga vuxna som upplever svårigheter i livssituationen bundet till de fynd 

som vi har identifierat i denna studie. I dagsläget är socialtjänstens stödfunktion därmed inte 

heltäckande för unga vuxnas svårigheter. Vår studie har belyst att vuxenblivandet är en svår 

period att genomgå där unga vuxna måste prestera samtidigt som de upplever oro, osäkerhet 

och känslor av ångest. Att befinna sig i detta stadie under en längre period kan leda till att 

unga vuxnas psykiska mående försämras ytterligare. Med förhoppning om att främja unga 

vuxnas mående och minska andelen unga vuxna som känner sig olyckliga, kan det sociala 

arbetet arbeta mer förebyggande. Exempelvis kan det hållas föreläsningar på skolor och 

universitet för att belysa att vuxenblivandet präglas av krav, förväntningar, oro, osäkerhet och 

ångest. Genom att informera unga vuxna om vuxenblivandets utmaningar kan unga vuxna få 

ökad förståelse för sin livssituation vilket kan leda till att de inte känner lika höga krav och 

förväntningar på att genomgå nyckelövergångarna. Det sociala arbetet kan samtidigt 

informera vart unga vuxna kan vända sig om svårigheter i livssituationen upplevs vara för 

svåra att hantera själv. Unga vuxna kan uppleva psykiska påfrestningar i 

identitetsutvecklingen och kan de behöva söka professionellt stöd som hjälper dem att 
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genomgå svårigheter i vuxenblivandet. När unga vuxna behöver vända sig till professionella 

för stöd eller hjälp, behöver den professionelle ha förståelse för vad som präglar unga vuxnas 

livssituation. Studien kan bidra till att exempelvis socialsekreterare får ökad förståelse för att 

dåligt mående hos unga vuxna inte behöver vara kopplat till missbruk, ekonomi eller psykisk 

ohälsa. Föreliggande studie visar på att unga vuxnas mående och svårigheter i deras 

livssituation kan vara kopplat till nyckelövergångarna och vuxenblivandet.  

 

I studien identifieras viktiga fynd att studera vidare på. Tryggheten från förutbestämda livsval 

har bytts ut mot ett osäkrare vuxenblivande med högre krav på unga vuxna att ta ansvar för 

sina egna livsval vilket förklarar varför nyckelövergångarna upplevs som svårigheter i unga 

vuxnas livssituation. I kombination med att unga vuxna upplever nyckelövergångarna som 

svårigheter präglas även deras livssituation av konkurrens, vilket påverkar unga vuxnas 

mående. Helheten behöver därför studeras vidare på för att socialtjänst och andra aktörer 

inom socialt arbete är i behov av att bredda sin förståelse för vad som skapar dåligt mående, 

samt vad som kan vara orsaker till sociala problem. Ett förslag är att det bedrivs vidare 

forskning på vilket stöd som kan motsvara unga vuxnas behov gällande svårigheter i 

livssituationen. Förslagsvis bedrivs det även mer forskning med netnografisk 

forskningsmetod med hänsyn till den ökade digitaliseringen då nätet är ett lättillgängligt 

forskningsområde för både forskare och respondenter. 
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Bilaga 1 

Svårigheter i unga vuxnas livssituation 

 
Meningsenhet                                     Kondenserad enhet            Tema 

 
Person uttrycker i ett inlägg                Längtan efter en partner.         Familjebildande. 

längtan och saknaden efter                  

en stabil partner som kan älska 

personen för den hen är, som 

ser personen och som hör personen. 

  

Känner att det är något fel på mig för   Känner sig avvikande. 

att jag aldrig har hittat ett förhållande                         

och är 25 år.                                              

  

Personen känner sig ensam                   Ensam.          

och längtar efter att finna                       

någon att dela livet med. 

  

Har ångest då flertalet personer            Ångest för att inte 

i omgivning har barn har inte det          ha barn 

själv ännu.                                              

  

Uttryck av att sakna förståelse och       Saknar förståelse 

 insikt över sitt syfte på jorden och       för sitt syfte 

att dö skulle upplevas vara fridfullt.      

Individen uttrycker att hen är mellan     

20 och 25 år, aldrig upplevt kärlek, 

fått barn, fast arbete eller bostad. 

  

Uttryck av att må fruktansvärt dåligt                          Krossat hjärta 

på grund av krossat hjärta. Personen     

efterfrågar råd att laga hjärtat och 
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kunna gå vidare. Personen mår 

konstant dåligt varje dag och 

ingenting blir bättre. 

  

Flertalet uttryck av svårigheter                 Uppbrott 

att hantera uppbrott med deras               

partner, och hur man går vidare 

efter en relation tagit slut. 

Person beskriver hur ont det 

gör att inte ha möjlighet att kontakta 

sitt ex för att individen inte vill ha 

något med hen att göra. En person 

uttrycker hur hen varit positiv innan 

i livet men upplever sig själv och 

dess omgivning nu som negativ. 

  

 
Vet inte vad de ska göra i framtiden.     Pressad att studera.                             Karriär. 

Känner sig pressad att studera men       

vet inte vad de vill göra. 

  

Har inte några konkreta mål i livet       Livet står stilla. 

och upplever att livet står stilla.             

Har försökt att fundera på att 

studera, men innerst inne vill 

egentligen inte det. 

  

Känner att jobbsituationen påverkar        Klättra i karriären 

mående negativt. Har jobbat mycket     

den senaste tiden och upplever därför      

ångest, saknar livsglädje och allt 

känns meningslöst. Vill bara vara 

med familj och vänner men måste 

jobba så mycket för att klättra i karriären. 
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Person beskriver att hen upplever          

en “åldersnoja” för att hen är 25 år       Inte kommit någonstans 

och anser att hen inte kommit någon    i livet. 

vart i livet, hen har examen men 

inget fast jobb. 

 
Har visioner om att utbilda sig             Prestera utifrån förväntningar              Prestation 

inom ett visst yrke men                          

uttrycker att det ligger väldigt            

långt bort på grund av att 

det inte går att prestera så 

mycket som en egentligen vill. 

  

Uttryck för upplevelse av att                Prestera tillräckligt 

allt känns omöjligt och                          

ledsamhet till följd av att                    

individen under längre period 

studerat till tenta men efter att 

ha tittat på gamla tentor uttrycker 

personen att hen inte kan tillräckligt 

för att prestera. 

  

Uttryck om tankar och                           

funderingar kring hur man kan               Inte värd någonting 

höja sin självkänsla. Uttrycker              utöver sina prestationer. 

att hen försöker prestera i allt 

i livet men uttrycker upplevelsen 

av känslor av misslyckande och 

att hen är rutten i grunden. 

Uttrycker att hen inte är värd 

något utöver sina prestationer. 
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Uttryck av att individen tänker             Leva upp till allt. 

på att försvinna. Önskan av att             

andra inte vet vem hen är, att hen          

ska sluta existera. Uttrycker att              

självmordstankarna grundar sig i 

hög press och hat mot sig själv vad 

gäller att alltid prestera, att vara 

glad, bäst, trevlig och finast. 

Uttrycker att hen inte kan leva upp 

till allt detta och känner sig besviken 

på sig själv. Uttrycker att hen sviker 

sin familj och vänner. 

  

Uttryck för upplevelser av ångestkänslor                   Framtiden 

när hen tänker på framtiden och alla                          ger ångest. 

dess problem som följer framtiden 

för med sig. 

  

Upplever ångestkänslor och oro           Osäker och 

inför framtiden och uttrycker att           otillräcklig 

hen känner sig otillräckligt.                   

  

Uttryck av att befinna sig i                   Jobbigt val 

en svår situation där ett val                    

krävs av individen. Uttrycker 

att ett jobbigt val mellan 

erbjudandet om av ett stabilt 

jobb med oändliga möjligheter 

eller studier i en annan stad 

som skulle ta individen ett steg 

närmare sin dröm. 

 


