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Denna studie undersöker hur 10 ungdomar mellan 16 och 25 år ser på roller och hur de antar 

och utövar roller. De intervjuas kring 14 olika aspekter på rollbegreppet och svaren analyseras 

kvalitativt. Den teoretiska referensen utgörs av Goffmans teori om jaget och maskerna och 

Meads teori om den generaliserade andre. Resultaten visar att roller existerar eftersom man 

alltid är någon i förhållande till någon annan. Roller gör att människor kan känna tillhörighet, 

alla hör hemma någonstans. Roller definierar identitet och tillhörighet. Roller behövs för 

samhällets upprätthållande av struktur och ordning. Uppväxttiden karakteriseras av att lära sig 

rolltagande, vilket förmedlas via förebilder. Förebilderna har förväntningar och de vill man 

leva upp till. Rollförväntningar och det sociala trycket styr vilken roll man väljer att anta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Relation, roll, symbolisk interaktion, inramning, reflexiv och ”den generaliserade 
andre”. 
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Inledning 
Idén till den här uppsatsen väcktes när en relativt nyfunnen vän svarade lustigt på mitt tilltal. 

Det kom sig så att jag var ute och gick och passerade där hon bor. Jag såg henne i 

korridorsköket och istället för att ta trapporna upp, ropade jag på henne. När jag inte fick 

något gehör så tänkte jag att hon nog inte hade hört också traskade jag vidare. När jag vid ett 

senare tillfälle sa att jag varit där och ropat efter henne svarade hon med att säga ”ja jag vet 

men jag ignorerade det”. Jag nöjde mig med svaret och det var inget mer med det. Hon bjöd 

med mig på kräftskiva, vilket jag tyckte var trevligt men kunde inte komma ifrån det 

noncharlanta svar hon gett mig. Så väl på festen frågade jag henne rakt ut vad hon menade 

med det hon sagt. Var hon överhuvudtaget medveten om vad hon sagt och hur hon sagt det? 

Det visade sig att det var den jargongen hon hade med sina vänner och eftersom jag inte sett 

dem interagera var hennes reaktion något fullständigt främmande för mig. Detta väckte min 

för-teori för ämnet roller1. Min grundidé var att jag skulle jämföra äldres och yngres syn på 

roller, men jag kom senare fram till att det var bättre att jag koncentrerade materialet och det 

var då som jag bestämde mig för att studera ungdomar i åldern mellan 16 och 25 år.  

 

Frågeställning och syfte 
En av mina intervjuinformanter kommenterade att ”sånt här är så svårt för att det är 

undermedvetna saker” och det är just i den här frasen som mitt intresse ligger. Är vi medvetna 

om på vilket sätt vi använder oss av oss själva, våra kroppar när vi kommunicerar med andra, 

våra medmänniskor? Är du en och samma person hela tiden? Och vad eller vem har format 

dig till den du är i det sociala rummet? Är det en medveten gest att ändra attityd och 

gestikulerande? Är det jag som tar den rollen eller är det samhället som tilldelar mig den? Vad 

skapar de olika rollerna? Hur påverkas roll av de yttre attributen man tar på sig? Alla de här 

frågorna och många fler har jag försökt finna svar på framförallt för att jag tycker att det görs 

för lite forskning om hur människor, ungdomar – individer beter sig i det sociala rummet. 

Anledningen till att jag beslutade mig för att intervjua ungdomar i åldern mellan 16 och 25 år 

var att  de i den åldern genomgår en grundläggande förändring i sin syn på sig själva. 

Eftersom ämnet är nära dem kan de lättare relatera till den här typen av frågor. Ungdomar är 

inte rädda att jämföra sig själva med andra, det sker öppet hela tiden och de talar därför också 

gärna om det som något naturligt, självklart. Samtidigt som man i ungdomsåren kan 

                                                           
1 ”Det beteendemönster som förknippas med skyldigheter och rättigheter i en viss social position. En individs 
roll i en grupp eller social situation definieras av de förväntningar han själv och andra har på honom.” 
Bengtsson, Mats & Hjern, Benny. 1973. Sociologisk uppslagsbok. Raben & Sjögren, Uddevalla. s 235. 
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experimentera mer eftersom man inte av omgivningen har fått en viss stämpel på sig hur man 

är och hur man bör vara. 

 

Framförallt anser jag att det görs för lite sociologisk forskning av typen: hur vi människor 

profilerar oss själva och vad i samhället det är som gör att vi profilerar oss olika från situation 

till situation? Vem är vi när vi är vem vi är? Helt enkelt varför finns det roller? Vi går in i 

och genomför roller dagligen men vad är det för något vi gör? Det ville jag ta reda på genom 

att göra en kvalitativ studie av ämnet roll och social identitet. 

 

Metod 
Uppsatsen är en kvalitativ empirisk studie. Kvalitativ metod valdes framförallt för att få en 

djupare helhetsbild av rollbegreppet och vad begreppet innebär för den sociala kontextens 

vidkommande. Kvalitativ studie gav mig de redskap jag behövde för att studera fenomenet 

roller inifrån, eftersom närheten till informanterna förhoppningsvis ingav dem förtroende för 

mig som forskare och deras tillit gjorde att de gav relevanta och trovärdiga svar. Jag 

utformade en semistrukturerad2 intervjuguide med öppna svarsmöjligheter för att underlätta 

för mig att formulera uppföljningsfrågor samtidigt som jag kunde välja att gå tillbaka till 

intervjuguiden om jag ansåg att vi kom för långt ifrån det diskuterade ämnet. Intervjuerna 

bandades och transkriberades för senare analys, vilket tog tid eftersom intervjuerna varade 

mellan 45 min och upp till en timme. Varje informant informerades i förväg om att intervjun 

bandades, skrevs ner och att allt som kunde kopplas just till dem anonymiserades. 

 

Hur fungerade samspelet mellan mig som forskare och mina intervjuninformanter? För att få 

en så valid bild av verkligheten som möjligt växlade jag mellan ett inre (engagemang) och 

yttre (distans) perspektiv, vilket skedde utifrån svaren jag fick på frågorna som jag ställt. 

Utifrån det svar jag fick formulerade jag sedan min tolkning av intervjupersonens svar i en ny 

fråga, för att se om min förståelse av intervjuinformantens svar stämde överrens med min 

tolkning av svaret. Det gav intervjuinformanterna tid att utveckla svaret ytterligare utan att få 

nya frågor hela tiden. Min lyhördhet som forskare var avgörande för utformandet av deras 

svar. Samtidigt ingav det dem förtroendet att jag inte redan satt med svaren på frågorna utan 

att det var deras svar jag ville åt. För min egen del gav uppföljningsfrågorna3 en bättre och 
                                                           
2 ”Frågorna brukar vara specifierade, men intervjuaren har betydligt större frihet att fördjupa svaren”...”och gå in 
i en dialog med den som intervjuas.” May, Tim. 2001. Samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur, Lund. s 
150.  
3 ”En upprepning av de betydelsefulla orden i ett svar kan leda till vidare utläggning.” Kvale, Steinar. 1997. Den 
kvalitativa forskningsintervju. Studentlitteratur, Lund. s 124. 

2 



djupare förståelse om intervjuinformanternas uppfattning av roller. Jag uppfattade inte att 

konstellationen forskare - informant påverkade vårt handlande gentemot varandra, vilket kan 

bero på att de kände att de kunde identifiera sig med min ålder och inte behövde förhålla sig 

till min roll som forskare. Det gjorde att samtalet flöt naturligt både för mig och dem, så 

naturligt det kan bli i närvaro av en bandspelare. Jag upplevde att informanterna insåg vad 

som krävdes av dem eftersom de bad mig presicera frågan ytterligare då frågetecken fanns, 

vilket kändes bra för mig dels för att jag kunde få den information jag var intresserad av, dels 

för att informanterna kände tillit och inte bara svarade för att de förväntades göra så. De blev 

antagligen engagerade i ämnet eftersom det var ett ämne nära dem själva i det 

utvecklingstadium de befann sig.  

 

Urval 
Vilka medel har jag använt mig av för att uppnå studiens syfte? Som nämnts tidigare var och 

är jag intresserad av ungdomars syn på rollbegreppet. ”Urvalet görs systematiskt utifrån vissa 

medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt  definierade.”4. Därför valde 

jag att intervjua tio ungdomar i åldersgruppen 16 till 25 år, den yngsta är 16 år och den äldsta 

24 år, lika många av båda könen. Jag ville se hur roller uppfattas hos de båda könen och inte 

ifall det finns en skillnad mellan könen. Hälften av ungdomarna bor fortfarande hemma och 

den andra hälften har flyttat hemifrån. Jag kommer inte att diskutera skillnad i min analys mer 

än att upplevelserna för dem som bor själva kan te sig annorlunda än för dem som fortfarande 

befinner sig i ursprungsfamiljen. Jag hade kunnat inrikta mina intervjuer enbart på flickor i 

17-års åldern som inte lämnat förälrarhemmet, men det hade inte gett den variationsbredd i 

urvalet som jag eftersträvade. Utifrån de ovan nämnda kriterierna (kön, ålder, boendeform) 

ansåg jag urvalet hade de förutsättningar som behövdes för att belysa ungdomars syn på 

roller. 

 

Hur fick jag kontakt med mina informanter? Dels satte jag upp lappar (se bilaga 2) på stan 

(cafeér och gymnasieskolor) där ett fåtal nappade. Sedan berättade jag för vänner om 

ämnesvalet för min uppsats. Dessa tipsade mig om yngre bekanta i deras närhet, som jag 

kunde höra av mig till för att se ifall intresse fanns. Någon av dem hade i sin tur en vän, 

vilken jag kunde vända mig till. Jag använde mig alltså av ett icke-slumpmässigt urval och i 

de fall där informanterna tog kontakt med mig genom annonsen användes urval genom 

självselektion d.v.s informanterna kontaktade mig, om de befann sig i den sökta 
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åldersgruppen. Informanterna kände inte varandra, men två stycken kände till varandra men 

umgicks inte. 

 

Teori 
Huvudsyftet med en kvalitativ studie är att ”öka informationsvärdet och skapa en grund för 

djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar.”5. Empirin belyser 

praktiken som i sin tur kompletteras genom teori. Den teoretiska referensen bygger på 

Goffmans teori om jaget och maskerna och Meads teori om den generaliserade andre. 

Goffmans teorier intresserade mig bl.a. eftersom han dels gör skillnad mellan privat och 

offentligt rum, dels för att han diskuterar teamets sammansättning och följder. Mead 

behandlar hur vi socialiseras genom språket, han utgår ifrån helheten för att förklara 

individens perspektiv. Jag valde de här teorierna för att jag anser att de är de som bäst belyser 

min frågeställning. Jag har använt teorierna som en allmän utgånspunkt för upplägget och 

genomförandet av denna explorativa studie.  

 

Goffman – Jaget och maskerna 

Goffman skildrar vardagslivets interaktioner och jämför dem med ett scenframträdande. De 

aktiviteter som formar och ger uttryck för scenframträdandet skiljer sig inte nämnvärt från hur 

vårt agerande i verkliga livet tar sig uttryck. Han menar att den stora skillnaden ligger i att 

scenframträdandet är uppdiktat och följer ett manus, men i verkliga livet har vi inget manus 

att falla tillbaka på och är därför utelämnade. I det sociala verkliga livet vet vi vad vi kan 

förvänta oss av situationen, eftersom individerna i den är något sånär definierade på ett eller 

annat sätt p.g.a. att vi har en relation av något slag till den andra individen. Det är när den 

förväntade framtoningen blir en annan än den tänkta som vi förvånas över människors 

agerande. Individens uttrycksförmåga sker genom två slags tecken eller signaler, dels det han 

”sänder ut (give expression)”, dels det uttryck han ”överför (give off expression)”6. Det första 

inbegriper individens verbala förmåga att uttrycka sig och det andra inbegriper gestikulerande 

och mimik. Det är inte alltid dessa uttryckssätt överrensstämmer med varandra, men oftast 

visar kroppen det munnen döljer, vilket de andra (granskande) individerna kommer att 

använda sig av för att tolka situationen, nämligen det vilket personen överför (give off 

expression). Detta kommer personen i sin tur att uttnyttja för att projicera en enligt honom 

                                                                                                                                                                                     
4 Holme, Idar Magne & Solvang, Krohn Bernt. 1997. Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Studentlitteratur, Lund. s 101. 
5 Holme, Idar Magne & Solvang, Krohn Bernt. 1997. s 101. 
6 Goffman, Erving. 1995. Jaget och maskerna. Kristianstads boktryckeri AB, Kristianstad. s 12. 
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rättfärdig bild av sig själv. ”De andra kan sedan använda sig av vad de betraktar som de 

okontrollerbara aspekterna av hans expressiva beteende som en kontroll av det som överförs 

via de kontrollerbara aspekterna.”7. I slutändan är det de observerade andra som segrar över 

individens försök att manipulera sin omgivning i hopp om att få den att tro något annat om 

honom. Det är viktigt att komma ihåg att ”den definition av situationen som projiceras av en 

speciell deltagare är en integrerande del av en projektion som skapas och bärs upp av och 

genom det intima samarbetet mellan flera deltagare.”8. Däremot krävs det av individen ”att 

han lär sig tillräckligt många uttrycksvarianter för att kunna ´hoppa in´ och mer eller mindre 

klara av alla de roller som det är sannolikt att han kommer ges.”9. Det räcker inte med att man 

kan rollen man måste också kunna ge uttryck åt den, så att den förverkligas inför andra 

människor. Därför handlar rolltagande inte så mycket om att ge uttryck av/för sig själv utan 

snarare om att i framträdandet kunna ge uttryck för den uppgift som ska utföras. Man lever sig 

in i den rollen som förväntas av en och därav skapas även rollen, genom interaktion med de 

rollteam man ingår i. ”De agerande kan upphöra med att uttrycka sig men kan inte upphöra 

med att överföra uttryck.”10. Det sker per automatik och är under hela interaktionens gång 

öppet för publikens granskning.  

 

Inramning 

Hur mycket möda en person än lägger ner på sin personliga fasad (sätt att förmedla sig själv 

utåt genom kläder, yrkesstatus, agerande m.m.) dels genom sitt ”uppträdande” d.v.s. den 

sociala statusen som förmedlas via den agerande, dels sitt ”manér” d.v.s. den roll vilken han 

räknar med att spela, så går det inte att ”förvränga” framträdandets ”inramning”. Inramningen 

är den platsbundenhet som bidrar till att skapa rollen, rollen blir en utmärkande del av 

inramningen. Kontroll över inramningen skapar en känsla av säkerhet, vilken kan vara 

fördelaktig under själva interaktionen, men samtidigt negativt eftersom man inte har 

”möjlighet att dölja fakta som förmedlas av inramningen.”11. Goffman menar att vi 

institutionaliserar den sociala fasaden eftersom vårt förväntade agerande skapar stereotyper 

vilka upprätthålls genom vårt beteende. Undantag görs synligt när det ”normala” förväntade 

beteendet uteblir. Exempelvis förväntas man bära svart på begravning om en person kommer i 

clowndräkt så uppmärksammas det eftersom den förväntade klädseln uteblivit. Vi framhåller 

och vill visa upp aspekter av oss själva samtidigt som vi under vårt framträdande strävar efter 

                                                           
7 Goffman, Erving. 1995. s 16. 
8 Goffman, Erving. 1995. s 73. 
9 Goffman, Erving. 1995. s 70. 
10 Goffman, Erving. 1995. s 99. 
11 Goffman, Erving. 1995. s 88. 
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att hålla tillbaka en del andra. ”Om en individ ska kunna nå upp till idealnormerna under sitt 

framträdande måste han avstå från eller dölja alla handlingar som är oförenliga med de 

normerna.”12. Detta kan ske genom förvrängning, vilket innebär att en person utger sig för att 

vara en annan än den han/hon är. När det sedan upptäcks är det alltför sent för att kunna rättas 

till. Det är inte ett falskt framträdande utan mer ett oärligt spel.  

 

Främre och bakre region 

Den främre regionen är den plats där framträdandet tar form, framme på scenen. Den främre 

regionen upprätthåller normerna, vilket sker på två olika sätt dels genom hövlighetsnormerna 

(hur den agerande behandlar publiken) men även genom dekorum/anständighetsnorm (hur den 

agerande uppför sig). Dekorum delas upp i ytterligare två led nämligen moraliska (mål i sig 

själv, regler) och instrumentella (inget mål i sig utan snarare självklara skyldigheter. 

Exempelvis de skyldigheter en arbetsgivare kan begära av sina anställda, såsom att värna om 

utrustning m.m.). De båda ”används för att rättfärdiga de flesta av de normer som måste 

upprätthållas"13 på ett eller annat sätt för att skenet inte skall bedra. Den bakre regionen, 

bakom kulisserna, är den region där framträdandet kan ske fullt öppet och naturligt, men utan 

offentlig insyn. Här kan individen ta en paus från de krav som ställs på honom. Exempelvis 

kan läraren ta sin tillflykt till lärarrummet när klassrumsmiljön blir för överväldigande, för att 

efter rast ha inhämtat nya krafter för kommande framträdande. Ofta kan det hända att 

människor inte respekterar andra människors rätt till den bakre regionen eftersom de inte ser 

den som någon bakre region. De tar för givet att den är öppen för alla men omvänt hade de 

inte tolererat att andra inkräktat på deras revir. Om skiljeväggen mellan den främre och bakre 

regionen inte upprätthålls, så minskar även den sociala distansen mellan människor som råder 

i och med skiljeväggen. 

 

Intryckstyrning 

Intrycksstyrning är inte något som vi i vårt vardagsliv är medvetna om, men då man studerar 

rollskiftningar kan man upptäcka intryckstyrningens påverkan på individen. Framförallt 

märks det på humöret och hållningen som ändras, själva sättet man framträder på inför andra. 

Inträdandet i den bakre regionen kan liknas vid att man tar av sig masken. Hela vårt samhälles 

karaktär manifesteras med hjälp av skiljeväggen mellan den främre och bakre regionen, ”ofta 

väntar man sig att de som arbetar bakom kulisserna ska uppfylla vissa tekniska normer medan 

                                                           
12 Goffman, Erving. 1995. s 44. 
13 Goffman, Erving. 1995. s 98. 
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de som arbetar i den främre regionen ska uppfylla vissa expressiva normer.”14. Regionerna 

behöver inte vara fasta. Exempelvis kan ett vardagsrum fungera som främre region då gäster 

är på besök, men när de lämnat rummet är det den bakre regionen som gör sig gällande igen. 

Det är tillfällets referenspunkt som är avgörande för vilken region det handlar om. Förlusten 

av kontroll kan innebära att man ofrivilligt befinner sig inom båda regionerna samtidigt. 

Viktigt att tänka på är ”att den agerande delar upp sin publik så att de individer som ser 

honom i en av hans roller inte är samma individer som ser honom uppträda i någon annan av 

hans roller.”15, eftersom destruktiv information inte behöver läcka ut då. Teamets 

sammansättning (såsom ålder, kön m.m.) är av avgörande betydelse för att definiera i vilken 

utsträckning teamet kommer att agera mer formellt även inför varandra bakom kulisserna.  

 

Mänskligt och socialt jag 

Goffman skiljer mellan det mänskliga jaget d.v.s individens framträdande och det sociala 

jaget d.v.s interaktionen mellan människor. Goffman poängterar att vårt mänskliga jag inte får 

ta överhand över vårt sociala jag. Det skulle orsaka kaos eftersom de mänskliga alltför 

impulsiva skiftningarna inte hade fungerat i större sociala framträdanden. Därför vill det till 

att teammedlemmarna16 kan lita på varandra, de skapar ett ömsesidigt förtroende. De sociala 

skillnaderna blir till en förenande kraft för teamet självt, teamet vinner på att bejaka 

teammedlemmarnas olikheter. ”I den mån som de samarbetar för att uppehålla ett bestämt 

intryck och använder sig av den metoden som ett medel för att uppnå sina syften utgör de vad 

som här har kallats för ett team.”17. Chansen för ett brännbollslag att vinna minskar om laget 

inbördes inte siktar på att vinna tillsammans, då saknas lagandan. Enklare uttryckt kan man 

säga att förtroligheten mellan individerna ökar, beroende på hur stort deras gemensamma 

intresse är att utföra uppgiften tillsammans. Därmed inte sagt att alla teammedlemmar är 

överrens bara för att de utför en uppgift tillsammans. Trots resonerande och samarbete kan det 

vara meningsskiljaktligheter inom laget. Huvudvikten ligger i att teamet tillsammans formar 

lagandan, annars kan det bli svårt för individen att definiera situationen om samarbetet inom 

teamet inte synliggörs. Styrandet av framträdandets utförande skiftar mellan 

teammedlemmarna, det viktiga är att de är samstämmiga i sitt samarbete. Solidaritet inom 

teamet bidrar till ökad sammanhållning. När en person ställer sig utanför scenframträdandet 

blir de andra i teamet lidande. Det som då händer är att någon annan teammedlem tar 

                                                           
14 Goffman, Erving. 1995. s 111. 
15 Goffman, Erving. 1995. s 122. 
16 ”En teammedlem är en individ vars dramaturgiska samarbete  man är beroende av för att skapa eller 
frambesvärja en given definition av situationen.”. Goffman, Erving. 1995. s 78. 
17 Goffman, Erving. 1995. s 79. 
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kommandot och visar vad som gäller. Mindre team ger förutsättningar för att färre incidenter 

ska inträffa, vilket skapar mindre chans för förvirring och oroligheter. Om en teammedlem går 

emot teamets normer eller väljer att lämna teamet blir han behandlad som om han inte längre 

existerade i teamet, han mister sitt medlemskap.  

 

Teamets olika knep för att kommunicera inbördes 

Team använder sig av olika knep för att kommunicera inbördes trots att det finns risk för att 

det (i sin roll) kan bli avslöjat av andra team, men samtidigt stärker det tron på det egna 

teamets förmåga att manipulera andra team. Goffman har valt att kategorisera teamets olika 

knep i fyra olika kategorier: 

• Behandling av de frånvarande – Det ena teamet förlöjligar det andra i dess frånvaro. Det 

kan ske dels genom parodi, dels genom hur man talar om individen i dennes frånvaro. 

• Iscensättningsjargong – De dramaturgiska villkoren gör inte skillnad i det som diskuteras. 

”Komiker och vetenskapare pratar om helt olika saker, men deras prat om sitt prat skiljer 

sig inte mycket åt.”18. 

• Teammaskopi, ”regivinklar som överförs” – Teamet går emot den förväntade rollen 

genom att använda sig av hemlig kommunikation. Teamet ger inte ett ärligt uttryck för 

den roll det ger sken av att spela. Teamet förvränger den formella kommunikationen för 

att framhäva det informella som inte kan sägas rent ut, underhåller fakta.  

• Rollomkastningar – Teamet ger sig tillkänna utan att direkt avslöja sig. Teamet använder 

sig istället av ett kodspråk för att kontroller om den andre är en utomstående. Då individen 

misstar sig om den andre kan information överföras vilken inte borde överföras, man talar 

då om dubbelspel. 

 

Alla människor i sociala miljöer ”gör ett framträdande och visar upp en fasad, men den 

inramning i vilken de gör det ligger utanför deras omedelbara kontroll och utgör en 

integrerande del av det agerande som presteras av de personer hos vilka de befinner sig.”19. 

Hitintills har team diskuterats som grupp men team behöver inte framföras av en grupp. Det 

är fullt tillräckligt att individen är publik åt sig själv. En person inbillar sig då att ifall han går 

emot den accepterade beteendenormen så kommer det straffa sig. Exempelvis anses det ofint 

att peta näsan därför gör inte individen det när han är själv eftersom gruppens normer 

institutionaliserats på individens eget beteende och agerande. Trots att ingen iakttar honom är 

han obenägen att göra tvärtemot, det sitter i ryggraden. 
                                                           
18 Goffman, Erving. 1995. s 156. 
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Mead – Medvetandet, jaget och samhället 

Det är interaktionen mellan roller som intresserar mig, men för att förstå den behöver man 

kunskap om hur den enskilda individens agerande fungerar. I boken ”Medvetandet, jaget och 

samhället” framställer Mead (1976) hur individen successivt formas till en varelse medveten 

om sitt eget agerande och sin inverkan på omgivningen, symbolisk interaktionism. Enligt 

symbolisk interaktionism ”föregår den sociala interaktionen medvetandet och jaget.”20. Mead 

diskuterar inte nämnvärt vilken inverkan omgivningen har på individen utan snarare 

individens förmåga att sätta sig in i hur en annan människa mår och känner sig, empatisera. 

Därför valde jag att utgå från Meads teorier. Mead utgår från att kommunikation (språket) 

upprätthåller den sociala ordningen i samhället. Kommunikationen tar sig uttryck genom 

språkets symboler, singnaler och gester21 (d.v.s signifikanta symboler – betydelsebärande 

symboler) gruppmedlemmarna emellan. ”Vi försöker alltså att förklara individens beteende i 

termer av den sociala gruppens organiserande beteende, snarare än att betrakta den sociala 

gruppens organiserade beteende i termer av de separata gruppmedlemmarnas beteende.”22. 

Mead utgår från gruppen och helheten för att förklara individens beteende. Fokus ligger på 

individernas kommunikativa handlingarna sinsemellan, vilka förmedlas via språket och 

gesterna. Symbolerna blir signifikanta endast när tolkningen är densamma för två eller fler 

personer, ”det är alltså genom våra handlingar och samhandlingar som innebörden skapas – 

den ligger inte i objekten som sådana.”23. ”Det är mina handlingar och känslor, mina 

samhandlingar och därmed andra människors handlingar, definitioner och tolkningar som ger 

innehållet: objektets jags innebörder.”24. Mead frågar sig hur individen blir varse helheten? 

Hur fungerar ”sambandet mellan den värld som är gemensam och den som är speciell för 

varje individ”? Svaret han ger ligger i de signifikanta symbolernas betydelse som det lilla 

spädbarnet förväntas anamma/bli medveten om genom socialisationen. 

 

                                                                                                                                                                                     
19 Goffman, Erving. 1995. s 85. 
20 Skogsberg, Christina.1985. Jaget och omvärlden. Natur och kultur, Malmö. s 41. 
21 ”Början på en respons blir stimulus för den första varelsen att ändra attityd, att antaga en annan handling. 
Termen ”gest” kan identifieras med dessa begynnande sociala handlingar.” Mead, Georg H. 1995. Medvetandet, 
jaget och samhället - från socialbehavioristisk ståndpunkt. Argos förlag, Lund. s 52. 
22 Mead, Georg H. 1995. s 30. 
23 Skogsberg, Christina.1985. s 47. 
24 Skogsberg, Christina.1985. s 48. 
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Medvetande 

När barnet kan tolka och ge uttryck för de signifikanta symbolerna, när barnet väcker samma 

reaktioner hos sig själv som hos andra individer då har individen ett socialt medvetande25, 

barnet kan ta de andras roller. Medvetande sker genom kommunikation och inte tvärtom. 

Barnet har lärt sig att handla rationellt, veta hur hon kan konversera genom signifikanta 

symboler/gester26, ”att kunna förutsäga sina egna responser”27 d.v.s barnet kan framkalla 

samma respons hos sig själv som det framkallar hos andra. Det händer när barnet blir 

medvetet om sitt eget agerande (vilket sker genom kommunikation) och gör att barnet senare 

kan använda sig av det för att instinktivt tolka andras agerande. Det sker inte direkt genom 

imitation (eftersom imitation inte innefattar den symbolbärande betydelsen) utan barnet lär sig 

snarare att associera en viss respons med ett visst stimuli (gest). ”I konversation med gester 

framkallar det vi säger en viss respons hos den andra och det i sin tur förändrar vårt eget 

handlande, så att vi skiftar från det vi började att göra, på grund av det svar den andra ger.”28. 

Kommunikation förutsätter att alla inbegripna använder sig av samma uppsättning symboler 

för att poängen inte ska gå förlorad och för att undvika missförstånd. ”Konversationen med 

gester medför inte en symbol som har en universell betydelse för alla ... individerna. Den kan 

vara fullkomligt effektiv ändå, eftersom det stimuli som en individ ger kan vara det rätta för 

att framkalla olika reaktioner hos individerna i gruppen.”29. Människor anpassar sig 

omedvetet efter den situation i vilken de befinner sig. Huvudsaken är att de använder sig av 

samma symbolbärande betydelse så att samverkan kan ske utan några större komplikationer. 

När samverkan sker, d.v.s då den givna gesten resulterar i det avsedda beteende hos den andra 

individen och denne också reagerar utifrån det, då har vi vad vi kallar för mening. Det är 

mening (intelligens) som skiljer människorna från djuren, eftersom de senare inte handlar 

utifrån signifikanta symboler, de inbjuder inte ”inom sig själv responsen att utföra 

processen”30. Eftersom djuren är oförmögna att skapa mening bakom det de gör kan de 

därmed inte heller relatera handlingar till sig själv. Vi människor kan relatera till oss själva 

och handlar därför utifrån något ändamålenligt medvetet som ligger utanför oss själva, i den 

objektiva värld inom vilken vi befinner oss i. Föregripande av framtiden är karakteristiskt för 

människan, hennes handlande utgår från hennes tidigare erfarenhet. Eftersom medvetande 

                                                           
25 ”Medvetande är inget annat än införandet av denna externa process i individens beteende eller förhållningssätt 
för att möta de problem som uppstår.” Mead, Georg H. 1995. s 141. 
26 ”Medvetande är helt enkelt samspelet mellan sådana gester i form av signifikanta symboler.” Mead, Georg H. 
1995. s 142. 
27 Berg, Lars-Erik. 1992 Den lekande människan. Studentlitteratur, Lund. s 35. 
28 Mead, Georg H. 1995. s 112. 
29 Mead, Georg H. 1995 s 59. 
30 Mead, Georg H. 1995. s 92. 
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innefattar ”ett förhållande till tingens egenskaper”31 kan vi på förhand genom tidigare stimuli 

välja ut responser som blir avgörande för vårt handlande. ”Den kombinationen som vid en 

tidpunkt kan framträda som medel och mål framträder vid en annan tidpunkt som orsak och 

verkan”32. Det är det reflexiva som är karakteristiskt för människan men inte för djuren, som 

handlar utan någon tanke på varför, eftersom tanken indikerar en konversation som individen 

har med sig själv. Man kan tänka eftersom medvetande gör det möjligt att ta in en yttre idé i 

sin egen sinnesfär. Tankevärlden är enligt Mead samhället, eftersom det finns överallt.  

 

Jaget 

Jaget är personligheten, självet. Jaget blir till genom språket. Språket är en viktig del för 

utvecklandet av jaget eftersom jaget uppstår genom social erfarenhet, genom interaktion. När 

man säger någonting säger man till sig själv det man säger till andra i annat fall vet man inte 

vad det är man pratar om33. Individen är kapabel att reflexivt svara sig själv. ”Språkets 

avgörande betydelse i utvecklingen av mänsklig erfarenhet ligger i det faktum att stimulus är 

sådant att det kan framkalla samma reaktioner hos den talande individen som hos den 

tilltalade.”34. Eftersom man själv kan höra vad man säger tenderar man att reagera på samma 

sätt som den person man tilltalat, man säger då att man uppväckt samma respons hos sig själv 

som man gjort hos den andra. ”Det gäller en person som använder sig av signifikant tal till en 

annan. Han vet och förstår vad han ber den andra personen utföra, och i viss mening inbjuder 

han inom sig själv responsen att genomföra processen.”35. Jaget utvecklas först när individen 

kan objektifiera sig själv genom att ta en annan persons roll. Man blir till ett jag när man ta 

den andra personens roll och attityd d.v.s. att kunna handla gentemot sig själv såsom andra 

skulle handlat. Det är därför som jaget inte finns från födseln utan utvecklas allteftersom 

genom ”I” och ”Me”. ”I” är den fantasifulla delen av självet och ”me” är den medvetet 

reflekterande delen av självet. De bildar tillsammans en individs personlighet, jaget. ”Jaget 

har den egenskapen att det är objekt för sig själv, och den egenskapen skiljer det från andra 

objekt och från kroppen.”36. Människan är medveten om sig själv, självmedveten d.v.s. hon 

kan inta en objektiv position och utifrån den handla rationellt. 

 

                                                           
31 Mead, Georg H. 1995. s 101. 
32 Mead, Georg H. 1995. s 103. 
33 Mead, Georg H. 1995. s 116. 
34 Mead, Georg H. 1995. s 68. 
35 Mead, Georg H. 1995. s 92. 
36 Mead, Georg H. 1995. s 110. 
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Leken och ”I” 

”I” är den fantasifulla och hämningslösa delen av självet. Genom leken kontrollerar barnet 

utvecklingen av sin personlighet. Det sker i nuet genom att barnet ikläder sig olika roller på 

ett lekfullt och charmfullt sätt genom ”I”. Exempelvis kan barnet i en och samma lek skifta 

mellan att vara mamma, pappa, polis och läkare. ”I” handlar förutsättningslöst, det finns inget 

mål att eftersträva. Barnet har inget mål utan barnet gör vad som för stunden behagar i den 

situation som barnet befinner sig. Därmed kan inte barnets handlande förutsägas. Eftersom 

barnet ännu inte utvecklat någon bestämd personlighet vet man inte vad man kan vänta sig av 

det. Barnets handlande sker genom ”I”. Det är handlandet i sig och i nuet som är det primära 

för barnets agerande. Barnet erfar handling först efteråt. Det är när handlingen blivit utförd 

som barnet också blir medvetet om den, barnet är inte självmedvetet. Då barnet känner att det 

inte har mer att hämta av leken övergår det till spelet. I spelet lär sig barnet att kunna ta alla de 

andras agerandes roller och de regler och förordningar som hör till den rollen. 

 

Spelet och ”me” 

I spelet måste barnet kunna ta alla de andra agerandes roller. Den här processen är 

karakteristisk för att självmedvetenhet ska skapas. Barnet antar andras roller genom ”me” som 

”är den kända, medvetna och genomreflekterande aspekten av självets process.”37. ”Me” är 

ständigt närvarande. Vad barnet gör påverkas och kontrolleras av alla de andra som är med i 

spelet och även av barnet själv. Exempelvis vid en brännbollsmatch så håller barnet koll dels 

på sitt eget lag och dels på det andra laget, ska brännaren hinna före springaren. Därigenom är 

”I” med i skapandet och iscensättandet av ”me”, eftersom det nya handlandet bygger på 

tidigare erfarenhet, ”me” kan reglera ”I”. Alla i spelet måste vara beredda på att kunna inta 

varandras roller, ”me” representerar gruppens värde. Spelet är framtidsförankrat och 

målinriktat. Det vill till att alla som deltar i spelet gör vad de är ämnade att göra och att alla 

har tilltro till att de andra också gör vad de förväntas göra. Spelets utformning sker i samspel 

mellan deltagarna, individens personlighet är organiserad. Individen kan förvänta sig vad som 

kan komma att ske, då den agerar på ett visst sätt. ”Så tillvida som barnet verkligen antar den 

andras attityd och tillåter denna att bestämma vad det skall göra med hänsyn till ett 

gemensamt mål, blir det en organisk medlem av samhället. Barnet övertar detta samhällets 

anda och blir en verklig medlem av det.”38. Så formas personligheten(s alla skikt) genom 

                                                           
37 Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo. 1999. Klassisk och modern samhällsteori. Studentlitteratur, Lund. s 
141. 
38 Mead, Georg H. 1995. s 123. 
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spelet. Individen kan kontrollera sig själv med genom att ta andras roller, vilket krävs genom 

hela livet. 

 

”Den generaliserade andre” 

Individens utveckling av de sociala rollerna skapar generalisering innebärande att kunna 

föreställa sig någon annans roll, att kunna rollövertagande. ”Den generaliserade andre 

framkommer hos individen som ett resultat av social interaktion.”39. När det sker vet 

individen vad hon kan vänta sig av de andra rollerna beroende på situation. Genom att 

individerna i ett samhälle intar den generaliserade andres attityder sker samförstånd mellan 

dem. ”Jag kan endast existera i bestämda förhållande till andra jag.”40. Samhället möjliggörs 

genom ”den generaliserade andre”; utan det finns inget jag och inte heller något fungerande 

samhälle är möjligt. ”Den sociala handlingens organisation har blivit införd i organismen och 

blir då individens medvetande ... Denna process, där ens egen organism sätts i relation till de 

andra i de interaktioner som sker, såtillvida som den införs i individens beteende genom 

konversationen mellan ”I” och ”me”, utgör jaget.”41. Jaget färgas av erfarenheter som utgör 

vår personlighet. 

 

Resultat: Data och analys 
Analysarbetet genomfördes sedan intervjuerna transkriberats. I efterhand tycker jag det var 

bra eftersom jag fick distans till mitt material, vilket gjorde att jag kunde angripa det ur ett 

mer objektivt perspektiv. Genomgående för nästintill alla intervjuer är att informanterna till en 

början är fåordiga, men efter hand finner de sig tillrätta i intervjusituationen och svarar mer 

otvunget och utförligt. Jag har analyserat intervjuerna med informanterna med referens till 

intervjuguiden se bilaga nr 1. Utifrån svaren har jag redovisat mina slutsatser kring varje 

intervjufråga. Detta för att ge läsaren en översikt av informanternas svar innan mina slutsatser 

redovisas. Jag har valt att för varje intervjufråga redovisa svar från alla informanter. Detta för 

att jag vill belysa alla informanters svar eftersom jag anser att alla har något viktigt att säga. 

 

Här nedan följer först en kort presentation av varje informant, så att ni som läsare lättare får 

en bild av personerna och på så sätt är det enklare att följa med i textanalysen: 

                                                           
39 Bengtsson, Mats & Hjern, Benny. 1973. s 93. 
40 Mead, Georg H. 1995. s 126. 
41 Mead, Georg H. 1995. s 136. 
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Informant Kön Ålder Bostadsform Uppväxt Sysselsättning 

Beatrice K 16 I radhus Föräldrar och 

syskon 

Avslutat 

högstadiet 

Cecilia K 17 I villa Föräldrar och 

två bröder 

Gymnasist 

Fredrik M 18  Mamma och 

bror 

Gymnasist 

Pär M 19 Hyr rum Mamma och 

två systrar 

Gymnasieutbil

dad. Arbetar 

som 

tidningsbärare 

Siri K 19 I villa Föräldrar och 

syster 

Gymnasist 

Sally K 20 Lägenhet Mamma i 

radhus och i 

lägenhet  

Högskolestuder

ande 

Richard M 21 I villa  Föräldrar och 

bror i villa 

Gymnasieutbil

dad. Arbetar 

med diverse 

Annie K 22 Lägenhet har 

en kompis 

inneboende 

Föräldrar, bror 

och syster i 

villa och 

lägenhet 

Gymnasieutbil

dad. Arbetar på 

Ica 

Andy M 23 Delar lägenhet 

med en kompis 

Med mamma i 

lägenhet 

Gymnasieutbil

dad. 

Universitetsstu

derande, tlf-

försäljare och 

nattklubbsvakt 

Kalle M 24 Delar lägenhet 

med en kompis 

Föräldrar och 

syskon på 

lantgård 

Gymnasieutbil

dad. 

Universitetsstu

derande, 

hantverkare 

och arrestvakt 
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Vad är roll 

Inledningsfrågan till intervjun näst efter bakgrundsbeskrivning berörde vad ungdomarna 

associerade med begreppet roll. Efter citaten står inom parentes informantens namn, ålder och 

på vilken sida svaret av intervjun finns. När det är kommatecken mellan en eller fler siffror 

betyder det att man kan finna svaret på de nämda sidorna. Vad tänker de på när de hör ordet 

roll?  

Olika grupper som klassen, familjen, olika kompisgäng (Beatrice 16:1). 

Teater, eftersom jag är så teaterintresserad och eh det blir ju ofta såhär att man eh alltså när jag 

säger roll så tänker jag spela en roll på teater och film och musikaler ... Alltså man man är alltid en 

roll. Alltså även om man är hur naturlig som helst hemma. Det tyckte jag var rätt så läskigt så jag blev 

ganska rädd där att man alltid spelar en roll att man faktiskt aldrig kan, är sig själv ... Jag tycker inte 

om det där att man aldrig är naturlig, men det kanske är sant möjligtvis (Cecilia 17:1). 

Eh det är den karaktär, karaktärsbild som man, man ger. Eh jag som person skulle väl kunna ta olika 

roller, så det är väl ett uttryck man gör uttåt (Fredrik18:1). 

Jag tänker faktiskt på en femåring som sitter och funderar över sig själv. På alltså försöker definiera 

sig själv. Funderar på hans mamma kanske precis har sagt till honom att han, att han alltid ljuger. Så 

sitter han och funderar på om det är en bild han vill bli associerad med. Och försöker kanske därmed 

definiera sina egna normer och leva upp till sina egna krav på, på omgivningens förväntningar på 

honom. Hur han vill bli uppfattad ... Det finns kanske handlingar som, som man kan göra utan, utan 

någon egentligen i ens omgivning vet om dom. Men ändå så tycker man att dom inte är en själv, man 

kan inte själv förlika sig med dom (Pär 19:1). 

Roll det kan vara till exempel könsroller, kvinnligt och manligt ... Sen finns det ju andra roller liksom 

fadersroll, modersroll och såna saker (Siri 19:1). 

Sätt att bete sig mot andra (Sally 20:1). 

Jag tänker nog på rollspel, då man ska vara en person då. Eh spela en viss roll, tror jag (Richard 

21:1). 

Många saker till exempel yrkesroll eller vad man har för roll i sin umgängeskrets. Livsstil såna saker 

(Annie 22:1). 

Det första jag tänker på är väl typ skådespelare och alltså i den bemärkelsen ... Alltså i den 

bemärkelsen som skådespelare så är det ju någon som regiserar, så är det väl kanske i samhället 

också ... Alltså alla olika situationer man är i så spelar man en annan roll tror jag (Andy 23:1). 

Roller är väl yrkesrolller. Det är väl det jag tänker på mest och ofta är det väl tänker man på 

uniformer, på att man delar in fack efter titel och sen blir det väl efter uniform ... Ja, alltså tänker man 

polis så har dom uniform så uppträder dom på ett visst sätt (Kalle 24:1). 

 

De flesta anser att roller är någonting man gör utåt, något man visar upp för andra och 

samtidigt också för sig själv. De är alla rörande överrens om att en individ har flera 
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uppsättningar roller. Utifrån Andys svar kan man tänka sig att vi alla tar på oss skådespelarens 

roll mer eller mindre i det dagliga livet. Beatrice och Siri associerar roller med könsroller, 

men även andra kategorier såsom klass och familjestruktur. Vi intar alla olika positioner i 

förhållande till den omgivning i vilken vi befinner oss. Då kan sägas att roll är ett visst 

beteende vilket vi intar beroende på vår position i gruppen. Pärs beskrivning har slående 

likheter med Meads beskrivningar av den generaliserade andre. Det är först när det lilla barnet 

kan uppleva sig själv genom de andras beteende, som det också vet hur det kommer att 

handla.  

 

Var skapas rollerna 

Jag vill här se hur pass grundläggande uppfostran är för roller. Vad är det som gör att vi blir 

dom vi är i en viss miljö. Vilken betydelse har uppväxtmiljön. 

För första rollen skapas väl i familjen och sen nästa i skolan eller på dagis och sen i skolan ... De 

vuxna i omgivningen alltså deras värderingar skapar nog den största delen av rollen. För det är ändå 

i hemmet man tillbringar mest tid (Beatrice 16:2). 

Leksaker tror jag dominerar väldigt mycket. Man får olika sorters leksaker hon blir uppmanad och 

leka med söta rosaskimrande saker. Och han blir uppmanad och leka med tuffa skjutvapen ... Men 

dagis exempel där jag praoade, för det är ett bra exempel för jag vet ju hur det var där. Och där var 

det verkligen så åh din lilla tjockis åh din lilla tuffing åh. Och lilla flickan kom och sitt i knäet och stor 

pojke du sitter själv ... Så dagis formar nog väldigt mycket, eh barn. Tror jag för dom är där så mycket 

från 8 till 16, fem dar i veckan och då är dom där väldigt mycket ju. Många barn är ju där redan från 

dom är ett, två år. Så oftast träffar dom ju dagispersonalen oftare än sina föräldrar (Cecilia 17:3,4). 

Personligen tror jag det är någonting man, man formas in i, väldigt, väldigt tidigt i åldrarna. Hur man 

blir behandlad och hur man ser andra behandla människor som är lik en själv ... Det handlar väl lite 

om vilka personer man låter ha ett stort inflytande på en själv ... Så det är, det är nog egentligen vad 

som helst, bara det har ett stort inflytande på en... alltså att det påverkar en ... Dom intrycken man får 

är det man formas av (Fredrik 18:1,2). 

Jo, jag tror att dom tidiga barnåren är väldigt viktiga. Sen tänker jag mig att man, att man där får 

själva kärnan. Och sen därefter lägger på nya lager på den som eventuellt kan dölja den tidigare 

kärnan. Men fortfarande att kärnan alltid finns så att varje yttre lager finns liksom, den här lökbilden. 

Men eh det skapas ju mycket av vad man tror att omgivningen tycker om en. Och vad man får för feed-

back på sitt eget beteende ... Eh i princip alla miljöer påverkar en. Ju mer dom påverkar en desto mer 

kan man väl förvänta att dom påverkar ens roll. Men det är, huvudsakligen är det nog föräldrarna och 

kompisrelationer i tidiga barnåren. Fast sen blir det ju mindre föräldrar ju äldre man blir och mer 

rena sociala kontakter med vänner (Pär 19:1,2). 
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Rollerna... dom tror jag skapas av omgivningen, som barn lärs in i dom här rollerna av föräldrar och 

vänner och andra människor. Så jag tror det är hela samhället individerna som, som skapar rollerna 

(Siri 19:1). 

I familjer, grupper olika sorters grupper, vänner eller skola (Sally 20:1). 

Ja som barn har man en roll som man ser upp till föräldern och kanske har dom som förebild (Richard 

21:1). 

Det samhället gör av oss, som hur vi ska vara till exempel och sen också mellan oss människor i olika 

grupper då, där vi säkert har olika roller i olika sammanhang. Så sammanhang tror jag och hur tror 

jag då som interaktion (Annie 22:1). 

Förväntningar som man tror att dom har på en också vill man leva upp till dom förväntningarna 

(Andy 23:1). 

Jag vet inte jag tror det är att det ligger nog i samhället i strukturerna att det är så. Det är nog 

någonting man växer upp med, tror jag ... Det är nog någonting man blir. Men det är nog även så att, 

jag vet när jag jobbar som arrestvakt så, så eh kan man ju inte säga saker som man tycker och tänker 

(Kalle 24:1). 

 

Rollerna formas i de tidiga barnåren och oftast är det av personer som barnen spenderar 

mycket tid tillsammans med såsom föräldrar och dagis/skol personal. Barnen har förebilder 

som de ser upp till, eftersom de värderar de här personerna högt försöker de sträva efter att 

vara som sina förebilder. Uppväxtiden karakteriseras mycket av att man växer upp med roller 

runtomkring sig efterhand som man lär sig att tolka rollerna kan man själv anta en roll i 

förhållande till rollerna runtomkring, vilket Mead benämner som ”den generaliserade andre”. 

Det kan även vara så att barnet känner den vuxnes förväntningar på sig och försöker leva upp 

till de förväntningarna för att inte göra de vuxna personerna besvikna. Kalle sa senare som 

svar på en annan fråga att ”det blir blir lite som att, man blir som man umgås och man umgås 

med dom som man vill bli” (Kalle 24:6). Pär kommenterade att ju mer miljön påverkar ju mer 

kan man förvänta att det påverkar ens roll. Barnet umgås med sin närmsta krets (familj, 

vänner, släkt) och ju äldre barnet blir desto mer väljer barnet själv umgängeskrets, vilken 

också kommer att forma barnets personlighetsdrag och då även roller som kommer i 

förhållande till andra umgängeskretsar.  

 

Miljöpåverkan 

Jag vill här se hur pass avgörande miljön är för individens kommande beteende. Vilken 

påverkan har miljön på rollen i den situation vi befinner oss i? Vilken inverkan har 

omgivningen på rollbyten?  
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Alltså om man har fått en viss roll tilldelad av andra så kan man ju påverkas av det alltså det är nog 

många som är avslappnade om de är med sina kompisar, men sen så i klassen är de spända och har 

en viss roll där ... Ja det är väl som man vill att andra ska se på en ... Och alltså att man fäster efter 

hur man vill bli sedd, så uppträder man (Beatrice 16:1). 

Det är ju så att, det här med grupptryck och så där att man har ju den här rollen som passar 

omgivningen, om man inte är väldigt stark ... Det blir ju så, man anpassar ju sig (Cecilia 17: 2,4). 

Och det är väl ändå det som kännetecknar självkänsla att man kan vara sig själv i många olika 

situationer. Att man inte låter sig själv formas av de yttre kraven. Så det är nog ingen tvekan om det, 

men sen det är ju inte så lätt heller. I vissa fall kanske man inte kan komma ifrån det (Fredrik 18:2). 

Särskilt om de varierar sina normer kan ju ses som att dom inte är riktigt säkra på hur dom ska bli 

uppfattade av omgivningen. Att dom tänker väldigt mycket på hur dom ska bli uppfattade av 

omgivningen, alltså att dom ändrar sig till omgivningen vilket är en slags osäkerhet. Men eh dom 

skulle antagligen känna sig ännu osäkrare om de lät bli, för dom skulle inte känna att dom passade in 

så att säga (Pär 19:2). 

Det tror jag, det tror jag påverkar jättemycket. För jag tror inte att rollerna är någonting som är 

nedärvt, såhär genetiskt så jag tror definitivt att miljön har stor påverkan definitivt ... Att visst det är 

bestämt hur kvinnor ska vara och hur män ska vara. Att männen ska vara de här starka människorna. 

Och att kvinnorna ska stanna hemma i hemmet och ta hand om barnen och sånt ... Alltså det finns ju 

att man tar på sig en roll, olika roller i olika situationer. Som eh om jag är i ett rum med vuxna 

människor, så tar jag ju på mig barnrollen på något sätt. Att jag blir den som vet mindre och kanske 

blir mer tystlåten än de vuxna och så (Siri 19:2). 

Ja, miljön och situationen. Om man är uppväxt i varm, trevlig miljö så tror jag att man blir sån mot 

andra (Sally 20:1). 

Uppväxten har ju väldigt stor roll hur man blir, mer tror jag än vad man ärver ... Eh ja helt klart 

vilken standard man har vuxit upp i. Familj, plats eh... syskon, kompisar. Om man har mycket 

kompisar eller om man känner sig utstött och mobbad. Vilket självförtroende man då får, beroende på 

vilken omgivning man växer upp i (Richard 21:1). 

På det sätt att man vill vara olika personer i olika sammanhang ... Och till exempel profesionell om 

man är på arbetet. Lite nervös och inte känner folk och då kanske man är lite på sin vakt och då har 

man en roll. Sen så blir man också tillskriven roller oftast, som man kanske inte, som är ofrivilliga 

men kanske ändå leder till en roll bara för att dom förväntas av en ... Jag tror nog många gånger att 

det kan vara skönt att vara en roll (Annie 22:1). 

När man är i en viss miljö så försöker man spela en roll som passar bra i den miljön. Som 

arbetstagare eller som arbetsgivare eller som... pojkvän, flickvän eller som kompisar alltså man 

anpassar ju sin roll efter miljön man är i (Andy 23:2). 

Mm jag tror det påverkas väldigt mycket. Ehm... Men det var nog mer förr vad man jobbar med till 

exemepel som hantverkare, så hade man en viss stolthet över det. För folk hade, folk eller om man 
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säger miljön påverkade ju väldigt mycket. För att man visste att den personen hade väldigt stort 

kunnande (Kalle 24:2). 

 

Vilket klimat man har vuxit upp i formar hur individen som vuxen beter sig mot andra. Men 

individer anpassar även rollen efter den miljö de befinner sig i, såsom profesionell jämfört 

med en mer privat sfär. Sammanhanget (det personliga, den sociala statusen och den man 

räknar med att spela) är av avgörande betydelse för vilka roller som formas i det sociala 

rummet. Det sociala rummet kallar Goffman för inramning. Inramningen är som nämnt 

tidigare den platsbundenhet som bidrar till att skapa rollen. Ens förutfattade meningar om hur 

andra ska uppfatta en kan prestera förväntningar på ens eget beteende och hur man framställer 

sig själv, men det går inte att ändra miljön runtomkring en: inramningen är platsbunden. 

Miljön kan tilldela individer vissa bestämda roller som t.e.x. klassrumsmiljön, det är inte 

enbart en anpassning utan även en tilldelning, alla kan inte vara lärare. Kalle tror att miljön 

förr hade större betydelse för vilka roller som existerade, eftersom det låg en viss stolthet i det 

man gjorde ”smittade” det av sig på miljön runtomkring. Men roller är som sagt diffusa 

eftersom självkänslan avgör hur mycket av dig som finns i den roll du befinner dig i eller om 

du endast spelar Allan med rollen. 

 

Rollers situationsbestämdhet 

Jag vill här se hur vilken medvetenhet som råder när man antar en ny roll. Är roller situations 

”bestämda”? Är man medveten om hur man beter sig i olika situationer och vad beror 

medvetenheten på? 

Ja man har nog liksom en grund eller personlighet, eller roll det beror på hur man vill se det. Men sen 

så man kan ju liksom vara annorlunda i olika situationer ... Och liksom får den rollen som förväntas 

av en i olika situationer. Och det är ju situations, ja det är det (Beatrice 16:1). 

Man antar alltid vissa roller. Eh (hörs ej) tror jag, som var typ 28-29, han var äldre i alla fall ... Då 

kommer jag ihåg när jag satt och pratade med honom då hade man verkligen en roll. För då kände 

man sig liksom, då ansträngde man ju sig för, för att se sådär du vet. Man vill ju inte se barnslig ut 

liksom när, när man diskuterar någonting med någon (Cecilia 17:4). 

Ja det finns väl många uppenbara exempel på det. Eh... kanske det här dubbellivet som tonåringen 

lever. Roller med, gentemot sina föräldrar och så kanske mot, mot eh ja sin kompisgrupp eller vad det 

nu är och eh... Jag menar det är ju nästan nödvändigt i vissa fall (Fredrik 18:2). 

Många människor ändrar sin roll när dom hamnar i en annan situation. En del människor ändrar dom 

väldigt mycket och det ser jag som ett tecken på osäkerhet. En del människor är mer liksom sin egen 

roll så att säga och, och trivs med den även i olika situationer, men det kan ju också vara en nackdel 

(Pär 19:2). 

19 



Om man är i en situation där man förväntas, det är ju förväntningar så, så tar man ju oftast på sig den 

rollen som situationen kräver (Siri 19:2). 

Ja, jag tror inte att man kan bete sig hur som helst var som helst. Man intar olika roller ... 

inställsamhet ... Ja, jag tror att man egentligen har vissa roller mer bestämda. Sedan så vågar man 

inte alltid spela ut dom ... Det är... att överjaget hämmar den roll man är ifrån början för att de ska 

passa in i dom andra situationnerna ... Ja för att... eftersom den riktiga rollen inte passar in. Om det 

är fel situation (Sally 20:2). 

Ja alltså människor i olika åldrar och på olika platser, beter sig på olika sätt, som påverkar såklart ... 

Ja, om det är en människa som man känner väl, som står en nära då påverkar det nog en väldigt 

mycket liksom då hur man själv kommer att agera och sådär (Richard 21:2). 

Det skulle jag nog säga, jag vet inte riktigt om jag kan utveckla det men ah det är det resonemanget 

jag fört hittintills, så jag det tror jag (Annie 22:2). 

Ehm att roller är situationsbestämda, i en viss situation intar man en viss roll (Andy 23:2). 

Jag vet inte, jag tror att dom är offer för strukturen att man blir... Att samhället är på ett visst sätt. 

Eh,men sen kan det vara situationsbestämt (Kalle 24:2). 

 

Genomgående för i stort sett alla svaren är att det är någonting i situationen såsom 

förväntningar, föreställningar om vad andra tycker om en som gör att man inrättar sig efter 

den situation vilken man befinner sig i. Lyttkens42 benämner föreställningen som inferenser 

av ”om-så-karaktär” vilken vi använder oss av när vi tolkar sociala sammanhang, om det är 

min morfar så är jag barnbarnet, barnbarnets relation i förhållande till morfardern inbegriper 

vissa förhållningssätt.  Det kan ske genom att man lägger band på sig genom att inte svära och 

bete sig artigare än vad man normalt gör. Sally är här inne på att överjaget reglerar att man 

”uppför sig väl”, men när man är sig själv så finns inte överjaget där. Det påminner lite om 

Meads teorier om att ”I” regleras med hjälp av ”me” och därav vet man vad som ska ske från 

en situation till en annan. Cecilia svarade att hon en gång ansträngt sig eftersom hon inte ville 

förmedla en bild av sig själv som barnslig. Cecilia använde sin verbala förmåga då hon 

uttryckte sig eftersom hon ville ge ett uttryck av att vara äldre än hon var. Hon var medveten 

om det yttre beteende hon sände ut, Goffman kallar det för (give expression). Anledningen till 

att hon var extra medveten om det hon sände ut var antagligen för att det är lättare för en 

person att reglera det man sänder ut via tal (give expression) än det är att reglera det man 

överför via gestikulerande och mimik (give off expression) eftersom många av de överförda 

rörelserna är spontana och i stunden omedvetna, det är först efteråt vi erfar var vi nyss gjorde. 

 

                                                           
42 Lyttkens, Lorentz. 1981. Människors möten – En undersökning av samspelets innebörd. Doxa, Lund. s 26. 
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Förväntningar och roller 

Jag vill här se vilket samband förväntnigar har på rolltagandet. Lever människor upp till en 

förväntad bild som andra har av dem? 

Är man tillräckligt säker och trygg i sig själv så har man väl den rollen, som man själv har skapat sig. 

Men om man inte vet riktigt hur man är eller hur man vill vara, så är det ju lätt att man anpassar sig 

efter andras förväntningar. För det är lättare glida in i någon annans skapande av en roll till en, än 

din egen roll (Beatrice 16:2). 

Ah jag tror jag lever upp till den bilden för det är ju så dom känner mig. Alltså när jag träffar 

människor första gången så försöker jag ju alltid va ganska glad och så därade. Och då känner dom 

mig som sådan ... Det är liksom, det handlar faktiskt om folkvett, ren och skär folkvett. Att man, att 

man kan föra sig och vara trevlig (Cecilia 17:5,6). 

Ja alltså jag har funderat lite över det här och på nåt vis så är det ju ändå så att jag tycker att så som 

man blir behandlad och blir betraktad, blir man som tycker jag ... Men sen kanske det också handlar 

lite om hur stark man är och hur mycket man kan stå emot den här sociala inflytelsen som andra har 

på en. Alltså det skulle förenkla saker och ting om man beter sig så som andra förväntar sig, tycker 

jag ... Alltså om du är nåt, om du ändå skiljer dig från mängden, då blir du betraktad som nån för sig 

och eh... där blir ens acceptans ifrågasatt (Fredrik 18:3,4). 

Alltså när man bryter mot dom normer som man förväntas följa som ju är olika för olika grupper så.... 

blir människor alltid osäkra med en och dom brukar, dom brukar inte tycka om en så att säga när dom 

känner att, att man inte följer det som man påstår sig vara (Pär 19:4). 

En förväntning skapar, skapar rollen, att man tar rollen. Till exempel om jag är ute med barn som är 

yngre än jag, så förväntas jag att jag ska sköta, ta hand om dom och så vidare och då kanske jag tar 

vuxenrollen automatiskt fastän jag inte är så vuxen än. Så förväntningar skapar roller tror jag ... Jag 

tror man har olika roller med olika människor man är ... Nej alltså jag tror samhälllet behöver de här 

olika rollerna. Sen är det uppbyggt för att allting ska fungera. Jag tror inte man kan vara den här 

samma personen man måste ändå vara flexibel och kunna inte olika positioner och så (Siri 19:2,3). 

Av andra är det, andras förväntningar på en själv. Hör ihop, styr rätt mycket den roll man spelar ... 

Som man är uppfostrad av vara på olika ställen. Man har förväntningar av föräldrarna att inte skrika 

t.ex. mitt i en affär. Och förväntar sig att göra det man ska i skolan både av lärare och föräldrar 

(Sally 20:3). 

Om roller associeras till då kanske en roll som flickvän eller en roll som kompis, så kan det kanske allt 

vara förväntningar från dessa (Richard 21:2). 

Om man kanske var på någon fin middag eller i en situation med situationsbestämda. Då är det ju 

också vissa förväntningar som då finns i den situationen antar jag. Den man vill vara eller den man 

tror folk vill att man ska vara. Så det tror jag på så sätt hänger ihop med förväntningar (Annie 22:2). 
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Det är väl att man inte känner att man inte tycker att man är tillräcklig så därför vill man försöka visa 

upp någon fasad som egentligen inte kanske existerar och så gör man det så gott man kan genom att 

försöka spela någon form av roll (Andy 23:1). 

Ser man en polis så förväntar jag mig att han kör inte fortare än 50 km/h inne i stan. Han är inte full, 

han har rena kläder och han, han beter sig normalt ... Eh så man har väldigt stora förväntningar på 

olika roller (Kalle 24:2,3). 

 

Rollförväntningarna är som ett mönster, för varje situation vet människorna i den vad som 

förväntas av dem och mellan dem. Enligt Goffman vet människor vad som förväntas av dem i 

den främre och den bakre regionen och därför handlar de utifrån respektive regions 

förväntningar. ”Genom att tillhöra en given grupp får vi förväntningar riktade mot oss från 

gruppen som enhet och från alla dess medlemmar, förväntningar som har betydelse för den 

enskilde och för hur denne skall handla i en given situation.”43. Om man inte anpassar sig 

efter detta mönster så står man utanför och blir missanpassad. Marginaliseras genom sitt 

beteende och utfryst genom omgivningens reaktion eftersom ”människor i interaktion 

tillämpar olika inferensregler så görs detta alltid under ett normalitetsantagande”44. Eftersom 

förväntningarna är situationsbundna, kan normalitetsantagandet ändras mellan situationer. 

Pärs svar antyder att normbrytande skapar en osäkerhet hos de andra närvarande. Därför krävs 

det att man följer den specifika situationens etikettsförväntningar, i annat fall skapas en 

misstro mot den person som ifrågasätter situationens s.k. ordningsföreskrifter. Viktigt är att 

man är den man utger sig för att vara, för att missförstånd inte ska uppstå. Speciellt när man är 

med människor som känner en väl, eftersom nära personers möten ”är så impregnerade med 

ömsesidiga förväntningar att det är omöjligt att alls tänka sig dessa möten utan 

förväntningar.”45. Utifrån informanternas svar är det förväntningarna som gör att man tar 

rollen. Rollförväntningarna gör det enkelt för människor att anpassa sig, finna sin plats så att 

samhället fungerar i det stora hela. 

 

Förväntningar varifrån 

Varifrån kommer rollförväntningarna? Hör förväntningarna ihop med vilken grupp man rör 

sig med? 

Det är väl, kommer väl alltid ifrån att man vill passa in. Alltså att det kommer ifrån om alla får en 

grundroll då när de är små och sen så tar de väl med sig den vidare ... Alltså man väljer ju någonstans 

om man vill anpassa sig eller inte vill anpassa sig, men det finns ju färdiga roller för att det liksom 

                                                           
43 Trost, Jan & Levin, Irene. 1997. Att förstå vardagen. Studentlitteratur, Lund. s 126. 
44 Lyttkens, Lorentz. 1981. s 28. 
45 Lyttkens, Lorentz. 1981. s 52. 
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skulle vara lättast så och det är lättast att välja saker till tjejer om det är som tjejer ska vara t.ex. 

Alltså att det är den enklaste vägen att gå för samhället liksom (Beatrice 16:2). 

För att jag, så fort jag känner mig obekväm med situationen eller känner det att jag inte kan hantera 

då blir jag på ett trevligt och det funkar ganska bra ... Så jag har spelat så jädra mycket teater. Det 

har nog hjälpt, jag vet inte om det hjälper, hjälpt mig, men det har nog förstärkt min medvetenhet om 

roller och att jag faktiskt spelar en roll väldigt ofta och att jag väldigt ofta inte är mig själv, sådär 

(Cecilia 17:6,7). 

Och det är då dom växer då fram när det är flera människor som samlas. Inte en kan nog inte skapa 

det, för det är ju ett socialt fenomen. Eh... men utöver det så skapar man väl det för att det är, jag 

menar man vill ju det av någon anledning vill man ju ha det. Och det förenklar väl saker och ting det 

är väl det, det är på något vis väldigt praktiskt. Eh... det är väl kanske jobbigt att vara väldigt 

personlig, det är väl praktiskt att bara kunna köra standardfraser. Och eh med tanke på att man 

träffar så eh, så eh det väl nog praktiskt att kunna veta hur man ska göra och inte tänka så mycket och 

eh lägga energi på annat (Fredrik 18:4). 

Om man själv kommunicerar att man inte passar in, att man inte duger i något avseende så, så 

kommer andra människor också att blir övertygade om det. Och det, ja det är ju som en slags 

kommunikation. Man förmedlar, man förmedlar lite vilken status man själv, ja vill ha det låter ju 

löjligt att säga också hånfullt mot nästan alla som absolut inte vill ha den statusen som så att säga 

förmedlar, att dom innehar (Pär 19:9). 

Från omgivningen, från människor ... Men eh det kan ju vara till exempel om man går in i en affär och 

eh dom tittar misstänksamt på en som om man skulle ta någonting eller nåt sånt och då kan man ta det 

att man tänker oh nej och nu kanske. Också går man och inbillar sig själv att man gör något dåligt 

fastän man inte gör de. Typ det kan ju vara direkt också men annars är det mer indirekt (Siri 19:3). 

Från andra ... Kan även vara från en själv men dom har, men dom tycker jag att man har fått från 

andra redan. Alltså förväntningarna överförs från andra till en själv, så man har dom på sig själv ... 

När man har godtagit dom ... Att man vill nå förväntningarna ... Om man förväntas vara snäll och sen 

får en belöning för att man är snäll, så upprepar man ju beteendet. Och har då fått den förväntningen 

att sammanbinda med något positivt och vill då vara snäll eftersom man får en belöning (Sally 20:3). 

Från sitt inre nä jag har ingen aning ... Ja man skapar ju dom själv. Man har ju sin egen syn på vem 

som har vilken roll för en. Det är ju just bara din egen syn, så den skapar du själv (Richard 21:2). 

Mycket från en själv, till största delen från en själv tror jag. I och med att de flesta saker är inte 

explicit som folk säger till en utan mer som man själv... tror att... Eller liksom man tror att folk 

förväntar sig av en. Som när jag var ny på mitt jobb så... var det kanske mest att man satte press på 

sig själv mer än vad kanske andra människor egentligen gör. Folk förstår att det kan ta tid att lära sig 

saker eller så. Men eh ja jag tror ofta det är en själv faktiskt (Annie 22:2). 

Det är väl att man inte känner att man inte tycker att man är tillräcklig så därför vill man försöka visa 

upp någon fasad som egentligen inte kanske existerar och så gör man det så gott man kan genom att 
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försöka spela någon form av roll ... Det är ju inte så att bara för att man är en säker människa så är 

det liksom bara en roll man kör alltid utan man tar ändå olika roller i olika sammanhang (Andy 

23:1,2). 

Ah jag vet inte, mycket är väl uppväxt alltså uppfostran. Att föräldrarna har sagt att poliserna, dom är 

såna och såna. Och eh... kriminella dom är såna och såna ... Man påverkas nog mycket av det som 

man inte har en aning om, som man aldrig stöter på själv i verkliga livet. Ehm jag vet ju inte hur 

amerikanerna är, men läser man i tidnigarna så ska dom vara helt dumma i huvudet, men det är ju 

inte säkert att dom är det bara för att det står i tidningen (Kalle 24:3). 

 

Jag uppfattade att många av informanterna upplevde att det här var en krånglig fråga, vilket 

inte är så konstigt med tanke på att det är en relativt diffus fråga. Det tycks finnas en socialt 

bestämd grundstruktur hur det bör vara och antingen väljer man att anpassa sig till den och 

leva upp till förväntningarna eftersom man vill passa in eller så struntar man blankt i att 

anpassa sig, men då blir man kanske också stämplad som avvikare. Medvetenheten om att det 

existerar roller kan göra att man lever upp till rollförväntningarna så pass mycket att man inte 

så ofta låter sig själv synas igenom, utan man agerar efter ett manus. Följden blir också att 

ingen lär känna dig fullt ut eftersom förväntningarna styr vem du är. Du låter då andra 

bestämma vem du är, vilket kan vara enkelt eftersom man då inte behöver försvara vem man 

är. För när man är för sig själv finns inte förväntningarna på en eftersom det är något som 

skapas när fler människor samlas, interagerar med varandra, men liksom Mead poängterar kan 

man känna de andras förväntningar på sig fastän man är helt ensam. Det kan leda till att du 

själv formar ditt beteende utifrån de förutfattade meningar du har om hur andra tycker om dig 

ifall du skulle handla på ett opassande sätt. Här har Richard och Annie en intressant syn 

eftersom varje individ har en ”egen syn på vem som har vilken roll för en. Det är ju just bara 

din egen syn, så den skapar du själv.”. För om varje individ inte hade haft förutfattade 

meningar om hur folk bör vara, hade man inte heller behövt leva upp till de förväntningarna. 

Enligt Sally överförs förväntningarna från andra till en själv. Om förväntningarna kommer 

från andra och förväntningarna är något man vill leva upp till eftersom man sen barnsben har 

fått lära sig att det lönar sig såsom att barnet får en glass efter det har ätit upp så kommer 

barnet äta upp eftersom barnet vet att det lönar sig.  

 

Regleras roller med normer 

Finns det normer som reglerar roller, vad och hur man får göra och inte får göra, finns det 

speciella förhållningssätt som man rättar sig efter? Skapas det regler för hur människor ska 

bete sig, regler som människor anpassar sig efter? 
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Hela försäljningen med mode och allt sånt det har ju också med roller att göra (Betrice 16:2). 

Eller ställa sig upp och skrika på ett jättestort bibliotek där alla är tysta och sådär. Det är ju liksom 

såna saker liksom, som, som är helt sjuka. Jag menar det är ju klart att man inte gör det ... Så jag tror 

att precis som man reglerar sig så ibland så kanske man vill skrika och låta men så behärskar man sig 

och bara är tyst och eh... I förhållande till situationen helt enkelt (Cecilia 17: 8). 

Fredrik relaterar till kommunikation via internet: Men där är ju också tydliga seder om vad man inte 

får säga, om vad man inte får fråga o.s.v. och det utan några som helst explicita regler på det elller att 

man överhuvudtaget har kommunicerat eller analyserat det, men att det ändå finns där. Så det 

varierar nog säkert men jag kan nog tänka mig att det är mer vanligt med oskrivna lagar än att det är 

explicit (Fredrik 18:5) . 

Om man utgett sig för att följa vissa normer, på olika sätt genom kläder eller åsikter eller folk brukar 

gärna generalisera, rama in en i ett fack. Om man nu känner att man passar dåligt in i det facket eller 

bytar, bytar stil och normer så det är ju inte precis ett brott mot samhällsordningen. Men ett brott mot 

gruppordningen, ett brott mot den sociala ordningen och då brukar dom bli misstänksamma. Folk blir, 

folk accepterar mindre att äldre ändrar sig än dom accepterar att yngre ändrar sig (Pär 19:4). 

Eh ja det finns ju vissa bestämda hur vi ska vara, vad som är rätt och så vidare. Så jag tror rollerna 

rättar sig efter det ... Vi försöker kanske att eftersträva att vara på ett visst sätt, som förväntas att man 

ska vara (Siri 19:3). 

Jag tycker nästan att det är förväntningarna. Fast då är man nästan mer bunden till de normer. 

Normerna måste man lära sig förstå, förväntningarna kan man mer ta till sig. Det är lättare att förstå 

att om föräldrarna säger sluta skrik om man skriker, så har man förstått att dom förväntningarna 

säger att man ska vara snäll. Men normen är kanske att det bara blänger och då får man förstå det 

själv och det kan vara svårt när man är mindre (Sally 20:4). 

I Sverige är det väl inte så mycket så för att i Sverige är det så pass fritt att man, man kan ha den 

rollen man vill. Men det finns många ställen, då andra länder där det bara är accepterat att då kanske 

mannen ska ha en roll... han ska dra in pengarna i familjen och kvinnan ska ha en roll som ta hand om 

barnen och städa och sådär. Och så är det väl det, det som är det rätta där och då kanske det inte 

accepteras så mycket annat. Men i Sverige är det väl kanske mer en större frihet, jämfört med många 

länder att man väljer rollen ganska mycket själv  (Richard 21:3). 

Som det här med könsroller till exempel. Det har ju vissa normer då, hur tjejer och killar ska vara ... 

Eh man märker ju det på allt, man märker ju det på, att bara att vi har olika klädstil att eh... markerar 

en könsskillnad eller eh... hur eh att det finns skillnad på hur killar och tjejer beter sig. Vad dom har 

för yrken och såna saker (Annie 22:2). 

Ja det gör det väl för alltså rollen man intar alltså den bild, den rollen man försöker skapa för sig 

själv har man väl skapat i sitt huvud med utgångspunkt från regler och normer som gäller i samhället 

eller just den situationen man befinner sig i (Andy 23:2). 
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Eh... allting styrs väl egentligen av moral, hur man är med människor ... Men jag tror mycket är med 

uppfostran, hur man har blivit uppfostrad. Hur man är som person (Kalle 24:4). 

 

Normerna följs med automatik. Man vet vad man får göra och gör man inte det ”straffas” man 

på något sätt, så att man får dåligt samvete eller liknande. Normbrytande är ett sätt att lära sig 

var gränserna går för vad som accepteras respektive inte accepteras. Det är mer accepterat att 

de yngre inte följer normer eftersom de inte anses ha lärt sig vad som är rätt och fel, vilket 

brukar bortförklaras som om att det var en olyckshändelse varpå de blir tillsagda att inte göra 

så igen. Nästa gång förväntas de handla utifrån vad de lärt sig från tidigare situationer där 

liknande händelser inträffat. Vi föds inte med förmågan att tillämpa normer det är något vi lär 

oss genom uppfostran46. Det är inte något rationellt logiskt resonemang som föranleder att vi 

förstår att vi handlat opassande utan det är en känsla som uppkommer och som får oss att 

styra in och handla rätt. Intervjupersonernas svar antyder att vi inte alltid är medvetna om 

detta utan att vi handlar automatiskt, vanemässigt och oreflekterat. 

 

Press från omgivningen 

Jag vill här se i vilken mån det är något självalt eller om det påverkas av press från 

omgivningen. Sätter omgivningen press på hur man bör vara, att man får en roll som man 

anpassar sig efter? 

Det beror ju på vilken omgivning man väljer att vara i ... Så det beror ju på, alltså i vissa sorters 

omgivningar är det klart mycket press och vissa är det mindre så. Det beror ju på hur man vill leva 

sitt liv (Beatrice 16:2). 

För att det är usch det här med ideal är ju hemskt egentligen. Det är ju, det är faktiskt så att det finns 

ju ideal oavsett hur mycket man säger att man inte är präglad av det ... Men jag menar ända från att 

man är liten och gick på stan med mamma har man sett planscher på tjejer och sånt. Och jag vet inte, 

det är klart att det kommer redan därifrån ... Alltså jag vet inte det är väl, det är väl när man är ute så 

ser man alla över allt och sen så tänker man att, att man inte vill se ut som en som folk tittar på med 

avsmak, ganska rakt av (Cecilia 17:8,9,10). 

Alltså det är ju vad ska man säga subindelningar eller någonting och där gäller det ju också att det 

som är accepterat det är det som är okej ... det handlar om man skapar ju identitet liksom med dom 

här kläderna och om man då ja alltså det är väl det, det blir det vanliga köret liksom om man då har 

en identitet redan, så behöver man inte det, man tycker att det räcker (Fredrik 18:9,10). Tänk om det 

är så att det, det ämnar sig inte för mig att bli accepterad i den omkretsen jag har eller så, eller att 

vara på ett visst sätt, så är det ju det jag tvingas till att vara ... Det är ju också det där, det är också en 

balansgång, hur stor är pressen och hur stor är min vilja att bryta mig ifrån? ... Eller så är det bara 
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en viss lyster att experimentera och att den avtar och därav följer det att man bara är som man är. Att 

denna stämpeln har väldigt lätt för att sätta sig (Fredrik 18:5,6). 

Nästan alla har ju åsikter om hur folk bör vara. Och sen eh ja en del är gruppidentifikationen (Pär 

19:4). 

Från omgivningen, inte från den närmaste kretsen, så finns det ingen sån press. Men det kan ju finnas 

från yttre att man ska vara på ett visst sätt o.s.v ...Jag tror att det sker så automatiskt så man tänker 

inte. Så jag tror att även en väldigt stark människa kan ta på sig en roll som hon förväntas ta på sig. 

Så att eh det behöver inte handla om osäkerhet (Siri 19:4). 

Det är svårt att säga var, men den känns. Man vill göra som dom andra runt omkring, inte sticka ut 

från mängden fast det är också bra på sitt sätt ... Jag tror man mest märker det i situationer som 

arbete och skola, bland vänner och släkt tycker inte jag att det är lika starkt ... Ja det ska löna en 

själv. Gör man det man ska på sitt arbete så blir man omtyckt av chef. Och kanske även av 

arbetskamrater om det lönar dom lite (Sally 20:4). 

Men det finns väldigt mycket eh... rätt och fel för människor. Hur dom tycker att dom själva ska vara 

och vilken roll dom ska ha, tyvärr ...Jag tycker nog att man mår bättre i sig själv om man inte känner 

att man måste va just så och måste lägga mycket kraft på att sträva efter att ha just den rollen som 

man kanske inte hade haft om man inte hade känt pressen att det var just så ... Jag vill inte anpassa 

mig för jag vill känna att jag är den jag är. Och det, det är därför man har dom vännerna man har, för 

att dom man känner sig mest hemma, man känner att man kan vara sig själv mest (Richard 21:3,4). 

Det är egentligen mer logiskt att man måste vara på ett visst sätt i ett visst sammanhang. För att man 

orkar, fungerar i till exempel arbetet så måste man vara relativt diplomatisk och diskutera bara en 

viss sorts grejer för om man ska ha samma roll som man har i sitt privatliv i sin arbetsroll, yrkesroll 

sådär, så går det inte ihop liksom ... Man kan även vara samma människa även om man har olika 

roller. Det är lite att anpassa sig efter miljön för att få det att fungera, klappa och gå ihop (Annie 

22:3). 

Alla måste ju bli komforma det är ju därför vi går i skolan eller så. Alla måste ju fostras för att passa 

in i samhället annars fungerar det ju inte. Men eh... det är ju samma sak där i olika situationer så 

förväntas man vara på olika sätt. Typ om man ska gå och prata med en myndighetsperson så, alltså så 

försöker man sig lägga till med en schargong som är mer lik deras. Och man tar kanske på sig bättre 

kläder än man normalt skulle göra ... Jag tror i mångt och mycket att man påtvingar sig själv det att 

man. Alltså att man tror att andra förväntar sig det av en och då tvingar man sig själv och försöka 

vara decoform med just den situationen eller den miljön (Andy 23:3). 

När jag åker hem till mina föräldrar uppe i Småland och fiskar ... Då kan jag inte raka mig på tre 

veckor och då bryr man sig ingenting ... Men sen när man kommer ner hit så tänker man det är klart 

jag ska träna, det är klart. Så man påverkas väldigt mycket när man är med folk i stan. Men när man 

kommer hem sen, upp till landet så tänker man inte alls på det ... Eh jag tror det är grupptryck. Jag vet 

                                                                                                                                                                                     
46 Lyttkens, Lorentz. 1981. s 17. 
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inte om man kan kalla det grupptryck, men det är alltså, det är påverkan. Jag tror media påverkar 

mycket på det sättet. Så att man, dom förmedlar en bild hur man ska se ut (Kalle 24:4). 

 

Det finns en press från omgivningen att man bör se ut på ett visst sätt. Ideal skapas och 

förmedlas av modeindustrin. Pressen är inte lika stark i ens närmiljö (familj, vänner, släkt) 

som den är i det offentliga livet. Det är vi som individer som väljer att påverkas av det och 

stänga ut dem som står emot grupptrycket, vilka ”stämplas” som avvikare eftersom de inte 

kan identifiera sig med gruppens normer. Eftersom vi är benägna att döma ut andra, tycks det 

som om vi är medvetna om att de kan döma ut oss, ifall vi inte rättar oss efter det ideal som 

existerar. Det innebär att någon (modeindustrin, media) ”bestämmer” hur man bör se ut och 

vara för att bli betraktad på ett acceptabelt sätt från ens omgivning. Mer eller mindre 

omedvetet drivs vi av den här processen att förändra oss efter de normer eller ideal som råder. 

Vi ansluter oss ”under samspelets gång till vad de andra aktörerna gör”47 och tar efter. Alla 

människor påverkas oavsett om de har en stark eller mindre stark karaktär, vi formas av de 

existerande idealen runtomkring oss. Viktigt att komma ihåg, som Annie påpekar, är att fastän 

vi ändrar oss efter miljön vi befinner oss i för stunden (omgivningen), så är man trots det 

samma person. Olika situationer kräver att man agerar olika och man kan helt enkelt inte 

spela samma roll hela tiden, men personen bakom rolltagandet är densamma. Längden på 

informanternas svar antyder att de reflekterat över hur det sociala omgivningens tryck 

påverkar människan och hennes beteende. 

 

Roller och kommunikation 

På vilket sätt är roller viktiga för hur vi kommunicerar och interagerar med varandra? 

Förenkla eller försvårar kommunikation rolltagande? 

Det är nog många som känner att man behöver passa in i roller och inte tar kraften och bryter sig loss 

fastän de kanske hellre hade velat vara och se ut på ett annat sätt. Så det är nog ganska många som 

blir instängd av rollerna. För att de aldrig har fått höra att man inte behöver passa in ... Då kanske 

man missar ganska mycket som man hade kunnat ha utbyte av hos ganska många, därför att de 

uppträde på ett sätt som de tror att andra vill att de ska uppträda (Beatrice 16:3). 

Egentligen så är rollerna dumma när det gäller kommunikation för att om man egentligen ska visa sitt 

sanna jag och verkligen hålla en bra kommunikation, så borde man egentligen kasta bort alla roller 

och vara som man verkligen är. För annars blir det ingen kommunikation (Cecilia 17:10). 

                                                           
47 Lyttkens, Lorentz. 1981. s 44. 
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Fackspråk är väl på ett sätt, ja det är att man tar en roll och eh där är det ju väldigt tydligt för man 

pratar ett språk som bägge två förstår ... Så eh alltså man kan nog se väldigt enkelt på det att det bara 

förenklar själv, själva kommunikationen (Fredrik 18:6,7). 

Det är viktigt att man, för att förstå varandra ska man veta vilken värdegrund den andre utgår ifrån. 

Eftersom folk oftast har lite svårt att förstå någon annan värdegrund än sin egen, så kommunicerar 

man lättast med människor som har samma värdegrund, samma grupptillhörighet i något avseende 

(Pär 19:4). 

Det är ju... man förväntar sig att en människa ska vara på ett visst sätt och då kan det ju vara enklare 

att kommunicera med den människan, än om hon reagerar på eller är på ett sätt som man inte 

förväntar sig. Mm... liksom faders och barnrollen till exempel, fadern talar till sitt barn på ett sätt, 

som far och barnet, så just det är ju viktigt ändå för dom här rollerna (Siri 19:4). 

Det är viktigare att man... försöker vara en och samma och alltså inte försöka ändra sig efter andra 

där. I och med då är man den sociala människan och då vill man ju vara med dom som är ungefär 

likasinnade annars trivs man inte. Man söker oftast vänner som är, som tycker samma sak så har man 

något gemensamt. Men det säger ju inte att man har likadan roll, att man inte delar samma roll, då får 

man ju en ny roll i den gruppen (Sally 20:5). 

Ja det är viktigt att man förstår varandra när man, när man pratar med någon. Eh om man... om man 

ska ha någon nära kontakt med, så måste man nog förstå sig på ganska mycket den andra människans 

roll, om man nu ska ha en form av nära kontakt och veta den människans värderingar och vilken roll 

den människan vill ha och sådär (Richard 21:4). 

Förenklar nog, fast ah med det också sagt att mycket kan gå förlorat ... Jag menar om man träffat den 

människan så försöker man vara mer eh tyda den liksom. Men har man redan satt den i en roll så 

behöver man inte lägga så mycket energi på det, utan kanske lyssna på innehållet mer ... Men har man 

en roll, ah jag tror att man kan lyssna mer på ett annat innehåll samtidigt som mycket går förlorat 

eftersom man redan har satt den i ett fack liksom (Annie 22:3). 

Det är ju viktigt på det sättet att man intar rollerna, båda två om det nu är två personer vi pratar om, 

för att det ska fungera så bra som möjligt eller så smidigt som möjligt. Jag intar den rollern som jag 

tror är förväntad av mig och motpartern intar den rollen han eller hon tror är förväntad av honom 

eller henne (Andy 23:4). 

Men det blir lite som att, man blir som man umgås och man umgås med dom som man vill bli ... Tar 

jag med en kompis ut till landet så, så ska han följa med ut och jaga älg och han kommer dit i 

kabokläder och något speciellt vapen som dom har sett på film så är det ju ingen i mitt jaktlag som 

pratar med honom. Så det gäller ju att smälta in lite också (Kalle 24:6). 

 

Kommunikation verkar förenkla rolltagande i offentliga situationer där man intar formella 

roller och där man använder sig av ett facksspråk. När det gäller ett mer vardagligt 

sammanhang, där folk har nära relationer och använder ett mindre precist språk så antyder 
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informanternas svar att kommunikationen försvårar snarare än förenklar rolltagande. I ens 

egen närmiljö underlättar kommunikationen, eftersom det är ett sätt att utåt förmedla vem 

man är och vad man tycker beroende på hur man klär sig, vad man säger och hur man säger 

det. Bra kontakter kräver att man förstår varandra. ”Man blir som man umgås och man umgås 

med dom som man vill bli” (Kalle 24:6). Personer som känner varandra väl vet hur man pratar 

och umgås med varandra. De kan koderna så de behöver inte avväga/koda/analysera/definiera 

var den andra personen befinner sig. I och med att man tar för givet att man vet var man har 

den andra personen så kanske man missar viktigt information eftersom man tar för givet att 

man redan vet vad den andra personen tycker. 

 

Rolltagande 

Vilka faktorer styr att man intar en viss roll? 

Ja alltså fastän det är nog mest en själv, för t.ex. om jag mår dåligt i skolan och inte har lust att prata 

med någon annan om det för jag tycker, alltså för att jag inte vill dela med mig av det till folk jag inte 

känner. Då tar jag ju en roll som kanske är gladare än vad jag är egentligen, för att jag liksom inte 

orkar ta itu med det. Alltså bara så olika roller för att förenkla  det för mig själv (Beatrice 16:4,5). 

Jag tycker att eh det måste ju finnas något slags överhuvud någonstans. Som bestämmer hur allting 

ska se ut och hur allting ska göras och sen för vidare det till sina modeller, och sina klädindustrin, och 

sina butiker och grejer. Och det finns ju alltid något överhuvud som bestämmer vad som ska visas på 

TV, vilket program som ska göras ... Man kanske vill känna att man har makt, att man har makt att 

man får alla att gå i ens fotspår (Cecilia 17:10,11). 

Det är ju en balansgång beroende på hur stark, hur starkt det yttre inflytandet är gentemot vad man 

själv har för vad ska man säga ideér och tankar (Fredrik 18:7). 

Alltså det är ju där igen med hur man, hur man känner sig välkommen i olika grupper. Hur man 

definierar sina normer till, till att anpassa sig till dom människorna man tycker om, ser upp till 

kanske. Man anpasar sig, man anpassar sig själv, sina normer, sina yttre attribut av alla slag ... Men 

alltså hjälper en att ordnas med rätt typ av människor, hjälper en att kommunicera vilken typ av 

människa man är. Det är ett sätt att kommunicera och kommunikation är helt nödvändigt och på 

samma sätt är roller helt nödvändigt (Pär 19:5). 

Vi själva, som lever i samhället gör det. Det är väl någon sådan dubbelverkan individ och samhälle. 

Så att det är vi själva ... Jag tror att om man är osäker på sig själv, så är det enklare och inta rollen 

som man förväntas ha (Siri 19:5). 

Först och främst familjen och uppväxtmiljön ... Man har ju den rollen som man fått från sina föräld, 

eh hemifrån liksom. Men... sen så tar man dom kompisarna man vill, sen så är man bara med dom, jag 

vet inte om man har någon speciell roll så fall är det väl den som ringer. Jag tror inte det är så starka 

roller bland dom emellan (Sally 20:6). 
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Människor omkring en styr hur man själv ser på saker och eh... Det är också en själv som styr ... såhär 

passar jag bäst in här ... Och jag tror inte att det behöver vara så att man är mer osäker för att man 

skiftar utan det är nog mer att man har lättare att anpassa sig och eh... eh och då känner av 

situationen så pass bra att man kan anpassa sig (Richard 21:4,5). 

Jag tror som sagt ganska mycket en interaktion och många olika faktorer. Eh och kanske ett 

etablisemang också... som, som styr både det som är vår inre privata sfär men också utifrån 

massmedia ... Jag menar det är mycket vad som är på modet som styr, vilka roller vi har för tillfället 

(Annie 22:3,4). 

Ehm den personen eller den struktur som är mest dominant, så försöker alla andra anpassa sig efter 

det ... Ja men ända alltså ända sen barnaben blir vi fostrade in i roller. Och det är ju klart att alltså 

samma roller produceras ju av media och av... förebilder för att... för att man ska återskapa dom 

rollerna och för att... man ska falla in i ledet (Andy 23:4). 

Jag tror lite att föräldrarna styr alltså dom sätter nog upp vissa regler, normer för hur roller ... Man 

upptäcker väl det när man växer upp, olika roller ... Det är väl lite för att man vill ligga till lags. Man 

vill inte göra folk besvikna, jag tror det är ganska ytligt i alla fall ... Man har ju ändå alltid i 

bakhuvudet att man får inte... ställa till något j-vulskap för då blir föräldrarna besvikna, jag tror det 

(Kalle 24:7, 8). 

 

Vi fostras in i rolltagande eftersom vi ska veta varandras platser, vilket underlättar den sociala 

kommunikationen. Kommunikation är nödvändig för upprätthållandet av roller. Enligt vissa 

är det modeindustrin som bestämmer vilken roll man väljer, ”vad som är på modet som styr” 

(Annie 22:3,4) och för andra är det de yttre förväntningarna. Precis som Fredrik poängterar är 

det en balansgång mellan hur ”starkt det yttre inflytandet är gentemot vad man själv” (Fredrik 

18:7) har för ideér och tankar om hur saker och ting ska vara och i vilken utsträckning det 

behöver vara på det viset. Man väljer själv i vilken utsträckning man vill anpassa sig, men 

samhället kan påverka ens val. Richard anser att en person som skiftar väldigt mycket mellan 

roller behöver inte vara mer osäker utan den personen har endast lättare att anpassa sig. 

Återigen markeras rolltagande mer i offentliga sammanhang än i privata. 

 

Roller och det sociala rummet 

Varför behövs roller i det sociala rummet, hur vore det om roller inte existerade? 

Det förenklar det genom att alltså så som jag sa innan, man inte liksom visar sig själv helt för alla så 

det förenklar det liksom för en själv ... Alltså man kan ju testa olika roller själv, för att utforska sig 

själv (Beatrice 16:5). 

Man behöver det där rummet tror jag och det innersta tränger nog ingen in i. Om man säger att man 

har ett äpple så kanske alla kommer, vad pedagogiskt sagt. Så kanske folk kommer till skalet så står 
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dom där och pickar lite och sen så, och det är väl det dom flesta gör på mig. Och sen så kanske det 

finns såna som går innanför skaler och kommer in till köttet och saften och liksom så också kommer de 

nästan in i kärnhuset. Men jag tror att kärnhuset det måste man ha för sig själv ... Det är ju bättre jag 

vet ju liksom om att jag spelar, för då kan jag lägga bort den också. Det kan också bli frustrerat om 

man måste lägga bort en roll så blir man konstig på ett annat sätt. Så frågan är om man någonsin kan 

vara helt naturlig (Cecilia 17:12). 

Många ledarroller är ju på något vis originella, men dom påverkar det kanske varken negativt eller 

positivt. Men dom sociala rollerna och när man tar dom, dom förenklar nog. Men sen å andra sidan 

så ser man ju  ändå att det leder till den här tomheten och folk som går in i väggen. Det kanske är 

någonting just det här med att vi tar sociala roller och eh och eh att det inte finns plats för det andliga 

tänkandet o.s.v., det här att bearbeta sitt inre (Fredrik 18:6). 

Umgås han i samma sammanhang hela tiden så kan han ju ha samma roll tycker jag nog, men och 

ibland kan han ju kanske köra en roll som är lämpad för ett sammanhang, så kan han kanske köra den 

rollen i ett sammanhang ... Ibland finns det tid för, för att dra sig till, vara tyst och kanske hålla sig 

lite i bakgrunden, vilket kanske är en rolll. Ibland är det mer lämpligt med motsatsen och då är det 

viktigt att man kan anpassa sig till situationen (Pär 19:6). 

Genom att det fungerar som det gör att... barnen är där dom är och dom vuxna är där dom är och 

chefen där han är och arbetarna där dom är, så allting fungerar och klaffar och så att hela samhället 

fungerar. Så jag tror att det kan vara bra med rollerna (Siri 19:5). 

Om man vågar spela ut dom tror jag det förbättrar ... om man t.ex. é ärlig eller en ledare i sig själv 

och vågar ta tag i saker tror jag det har bättre verkan rent socialt än om man försöker spela 

tillbakadragen om man egentligen är stark, för då kanske man bara kommer i konflikt med sig själv 

(Sally 20:6). 

Man ska väl kunna läsa av den andre människans roll lite, vad den har för roll för att förstå varandra, 

när man träffas på olika platser ... Det förbättrar väl då socialt, det sociala. Det förbättras väl om 

man då kan, om man då vet var man har varandra, då när man träffas var man än är ... Så har det ju 

väldigt stor betydelse för hur det ska gå ... På det sättet att man inte missförstår varandra (Richard 

21:6). 

Så jag tror det är för att man ska kunna orientera sig lättare i tillvaron och inte tänka på alltför 

mycket på hur man ska vara ... på det sättet tror jag det förenklar, att man har det som en mall liksom 

... Det kan ju naturligtvis också försvåra om man inte kan känna sig hemma i någon av de här sociala 

rollerna som finns liksom för tillfället att välja mellan. Men just nu tror jag att det är ganska 

pluralistiskt och att folk kan vara... vilka dom vill, man har väl helt enkelt olika umgängeskretsar 

(Annie 22:4). 

Det gör saker och ting smidigare. Ehm... det är alltid så att man blir påtvingad en roll man kan ju inta 

en roll för att, att det ska fungera lättare och smidigare. För att man ska kunna umgås med människor 

som man kanske normalt inte skulle umgås med. Så försöker man inta en annan roll. Som om man 
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träffar sin partners föräldrar eller nåt sånt så intar man ju en helt annan roll än vad man normalt är 

(Andy 23:5). 

Alltså roller gör ju att alla hittar någon plats och va ... Ehm... men jag tror väl att folk känner 

tillhörighet till olika roller det gör väl alla. Men sen är det nog väldigt många som är som dom ändå 

är ... Mm för att man ska må bra och att man ska kunna. Man kan behöva olika roller, kunna ta olika 

roller. Och ibland kanske man bara känner för att slappna av och ta det hur lungt som helst (Kalle 

24:8,9,10). 

 

Sociala roller ”gör saker och ting smidigare” (Andy 23:5) eftersom man kan anpassa sin roll 

efter situationen, man kan inta roller som man vanligtvis inte intar. Roller gör att människor 

kan känna tillhörighet, alla hör hemma någonstans. De sociala rollerna förenklar genom att 

man inte behöver ge sken av vem man själv är, det behöver inte bli så personligt. Roller 

behövs för att folk ska må bra och kunna slappna av. Så länge alla vet sin plats agerar de 

utifrån det. Man kan komma i konflikt med sig själv om man inte agerar i sina roller. 

Omgivningen uppfattar en som annorlunda och det kan lätt leda till missförstånd. I det 

offentliga, i den främre regionen agerar vi enligt Goffman från en rad uppsättning av masker. 

Maskerna lägger vi av när vi inträder i den bakre regionen. ”Där kan den agerande koppla av; 

han kan lägga av sin fasad, vila från sina repliker och kliva ut ur sin rollgestalt”48, där 

framträder det personliga. Ifall det personliga framträder i fel situation verkar det göra 

situationen svårhanterbar för människor, de vet inte längre hur de ska bete sig. Det finns ett 

gammalt talesätt som lyder ”att tappa ansiktet” vilket antagligen kommer ifrån att man 

förlorat kontrollen i en situation, man har gjort bort sig. Det sociala rolltagandet verkar ske 

omedvetet. Trots det kan det göra att vi människor förbrukar energi och därav kommer ifrån 

oss själva, blir utbrända. 

 

Förändras roller med åldern 

Jag vill här se hur om de överhuvudtaget har tänkt på det om de tror att deras roller kommer 

förändras. Har tanken slagit dem hur de kommer agera som äldre? Förändras rollerna med 

åldern? Vad är det isåfall som gör att de ändras? 

Ja alltså ja det har ju förändrats en del men det är ju inte så att min personlighet har förändrats 

liksom drastiskt. Man utvecklas ju men förändras tror jag inte jag har gjort så mycket (Beatrice 16:6). 

(Skratt) alltså jag är ju mer medveten om att jag spelar roller nu. Alltså nu är jag mer duktig på det, 

än när jag var 13, 14 var jag inte så bra på att prata, agera vuxet när det behövdes ... Det går liksom 

inte bara och kalla på mamma och pappa och hjälp mig med det här ... Men nu bara försöker jag 

                                                           
48 Goffman, Erving. 1995. s 102. 
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liksom hantera det oh det funkar ju liksom ... Men, men (skratt) men jag tror man märker, man kan 

märka liksom sådär oj jag kan det här, jag förstår det här (Cecilia 17:14,15). 

Man lär sig väl bättre att tolka sociala miljöer och eh... Ja man lär sig bättre, man förstår bättre och 

på nåt vis, på nåt vis är det lättare att anpassa sig till dom här olika miljöerna och sammanhangen 

när man pratar med en vuxen, vad som är passande och prata om och sådär ... Jag tycker jag alltid 

har varit väldigt, väldigt jag eh inte säker men iallafall bestämd över vad jag vill vara och sådär ... Ja 

alltså exempelvis gymnasietiden så tyckte jag, det var en väldigt ny miljö för mig ... Ehm och det var ju 

väldigt omvälvande och eh... alltså jag försökte nog passa in där lite tror jag ... Alltså det handlar om 

man skapar ju identitet liksom med dom här kläderna och om man då ja alltså det är väl det, det blir 

det vanliga köret liksom om  man då har en identitet redan, så behöver man inte det, man tycker att 

det räcker (Fredrik 18:7,8,10). 

Jo jag tycker att dom har varierat ganska mycket faktiskt. Eh jag känner att jag har tänkt ganska 

mycket på såna här saker eftersom jag kanske ofta inte varit helt nöjd med min roll. Jag känner att jag 

som barn kanske fick mycket kritik för min roll för att då var det ungefär att jag lyssnade dåligt på 

omgivningen också dåligt anpassade mig till omgivningen ... Dom barnaåren där så fortsatte jag och 

köra ganska mycket som min stil, jag kände mig nog inte speciellt osäker i den. Jag umgicks med 

samma familj så att säga, dom lärde känna mig efter ett tag. Men som så många andra så när man 

hamnar i ett nytt sammanhang så märker man att den rollen man arbetat upp tillsammans med andra 

passar inte längre in ... Och det är väldigt svårt att ändra sin roll när den redan är invand hos andra 

människor. Så för mig var det så att jag fick en chans att ändra min roll i och med att jag började 

gymnasiet. Och började få, bytade umgänge så att säga, fick en ny chans att definiera mig i 

omgivningens ögon (Pär 19:7,8). 

Ja, alltså jag tror rollerna förändras genom hela livet och det känner jag ju att mina också har gjort 

definitivt. Jag är ju en helt annan människa nu än till exempel jag var för några år sen ... Jag märker 

ju det själv men dels också genom omgivningen som, som reagerar, reagerar på annorlunda sätt nu än 

vad dom gjorde innan. Kommentarer och sånt man får ... Dels så tror jag, jag tror det har skett 

naturligt i och med att man blir äldre och så. Och sen så har jag tävlingsinstinkt hela tiden ... Så 

utmanar jag mig själv, försöker övervinna såna rädslor hela tiden (Siri 19:6). 

När jag var mindre så ville jag bestämma och sen kom jag i skolan och där fick man ju lära sig att 

eleverna bestämde, bestämmer ju inte allting när de vill göra saker ... För när jag bodde hemma då 

var det fortfarande mina uppväxtnormer och förväntningar och rollen jag hade växt upp med och att 

flytta direkt tillsammans med någon som jag gjorde det är nog svårare ... att få dom att fungera tar sin 

lilla tid. Få dom att komma överrens, så det är mycket att ge och ta (Sally 20:7). 

Jag har förändrats jättemycket. Eh min roll när jag var mindre var nog väldigt, väldigt... eh... Jag 

hade ju tider då jag var väldigt, väldigt osäker och försiktig och vågade inte ta kontakt med så mycket 

människor. Och eh den har ju helt klart utvecklats och jag har mer vågat liksom och lärt mig ta 

kontakt med människor och eh fått mer vänner och sådär. Det har varit min roll då som vän och som 
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person att bli vän till andra. Inte min roll till min familj och sådär den har alltid varit den samma 

(Richard 21:6). 

Ah jag är relativt ung så att det kommer säkert att ändras många gånger igen. Men dom är väldigt 

åldersberoende absolut ... Ah man tvingas ju leva i en annan roll i och med att man måste ta ansvar, 

så då har man en helt annan roll i sitt eget liv faktiskt i och med att det är man själv som styr det i 

mycket högre grad än innan. Ehm... på det sättet tycker jag att det har ändrats jättemycket (Annie 

22:5). 

Det kommer ju rätt naturligt efter ett tag, men eh det är klart man förändras. Alltså man bygger på 

nya delar till någon roll, man kanske skrotar en annan roll helt ... Man försöker ju... utvecklas och 

skapa nya roller, så får man kassera några gamla. Och sen rollerna, rollen som vän har ju mer eller 

mindre varit samma eller grunden i det hela är ju samma, men den har liksom byggts på efter hur, 

efter när man får erfarenheter. Man träffar andra, ser hur dom spelar sina roller, så lägger man till 

och tar bort (Andy 23:5,6). 

Nä... jag har väl hittat mig själv mycket mer och det är väl inte... I och med att jag har bytt jobb så 

mycket ... När man gick på gymnasiet eller när man gick på högstadiet så tänkte man ju så skulle man 

ju sticka ut och alla skulle se upp till en och man skulle...Ah man kunde bete sig hur f-n som helst bara 

för att få uppmärksamhet. Nu är det inte så. Jag vet inte det har väl med mognad att göra (Kalle 

24:10). 

 

De flesta informanter tycker att deras roll/er har förändrats och utvecklats positivt under åren. 

De flesta beskriver sin barndomstid som om de vore osäkra och inte alltför glada individer 

eller som att de gjorde nästintill vad som helst att få för uppmärksamhet. Ju äldre de blivit 

desto mer verkar de ha insett att det handlar mycket om att ge och ta, man kan inte bara ta och 

ta, utan ibland får man ikläda sig andra roller som exempelvis lyssnare. Hur märker man om 

roller förändras med åldern? Man märker det genom att man blir mer vuxen, man kan ta 

ansvar för att saker och ting fungerar som de ska. När man märker att man kan det då har man 

förändrats, man har mognat. Man noterar saker ur en annorlunda synvinkel när man blir äldre, 

man kan kanske inte alltid få som man själv vill, man får lära sig att anpassa sig efter andra 

människor och hur de fungerar. Det är den reflekterande rollen ”me” som ger sig till känna. 

Man märker av om man sårar människor genom sättet man agerar på och ser då till att ändra 

sig lite utifrån hur det är accepterat att bete sig mot andra människor. Eftersom de inte känner 

en sedan tidigare kan man ändra de detaljer man inte tycker om och lägga till de man saknar. 

Roller kan även ta annan form då ens livsituation ändras. Man börjar umgås med andra. 

Eftersom de inte har erfarenheter av hur man tidigare uppträtt och därför inte har 

förväntningar på hur man ska uppträda så kan man lära in nya beteendemönster. 
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Blir man en och samma roll ju äldre man blir? 

Inte alla fick chansen att svara på den här frågan eftersom den inte fanns med från början utan 

tillkom senare. Tror du att ju äldre man blir att man blir mer en och samma roll? 

Alltså det kommer nya situationer och då får man ju välja liksom hur man vill vara i den situationen 

(Beatrice 16:6). 

Det beror nog på vem man är det är nog väldigt individuellt ... Men jag tror nog att man eh, eller jag 

vet inte riktigt jag kommer nog alltid ha mina roller, tror jag. Jag tror liksom aldrig att jag kommer 

bli en sån där passionerad människa som liksom bara, bara alltid är ah du vet som alltid är mig själv 

och alltid är en och samma (Cecilia 17:17). 

Ja det kan jag nog tänka mig ... Sen så kanske det också är så enkelt att man inte just har ett såhär 

experimentellt (hörs ej) man har inte en massa övergångar i övergångar i, i som man till exempel har 

i dom tidiga åren mellan de olika skolorna. Alltså man har inte alltså ens liv lugnar ner sig väl, alltså 

man får inte lika många intryck, man blir inte påverkad lika mycket så det finns inte plats för det. Man 

lugnar ner sig på nåt vis kan man säga (Fredrik 18:10). 

Och jag kan känna det som att, som att den, den ständiga utveckligen med rollen kan vara väldigt 

positiv för att man får, man utvecklas lättare som människa, man eh funderar mer så att man bättre 

kan anpassa sig så som man själv vill ha sig och att anpassa sitt beteende så att konsekvenserna blir 

som man vill ha dom (Pär 19:10). 

Ja tror det på, det beror helt på vad, hur omgivningen förändras. Om omgivningen förblir som den är 

nu, så antagligen till att bli samma människa, men med nya situationer i världen till exempel krig då 

och så vidare, så förändras man som människa och sin roll man har i samhället. Så, så jag tror jag 

kommer förändras ganska mycket (Siri 19:7). 

Ja alltså jag vet inte, man har väl olika roller, maskerade olika roller inför olika människor. Då om 

man bor med sina barn har man en roll med dom, en roll med sina vänner kanske, men man hittar ju 

sig själv framförallt mycket mer med åldern. Att man vet liksom var man har sig själv (Richard 21:8). 

Nä jag tror jag kommer förändras med åren. Men däremot tror jag ... man får en mycket mer man får 

en snävare definierad personlighet och då också roll, då man blir äldre ... Jag har märkt på mig själv 

att man identifierar sig med vissa typer av, av äldre människor liksom ... Nej man är säkert olika i 

olika sammanhang fortfarande, men, men man umgås ju inte med så många olika personer. Man har 

ju ändå en mer, en roll som hur man är. Som vilken livsstil man har ju mer en sorts livsstil som äldre 

Dom saker man samlas kring idag är ju mycket mer, eller när man blir äldre är ju mycket mer 

beroende av vilken personlighet man har ... Men man kan ju inte göra vad som helst med någon man 

inte är lik liksom (Annie 22:5). 

Men nä jag tror inte bara för att man blir äldre, då får man ju nya roller, rollen som förälder eller 

rollen som ansvarsfull, är en roll som man kanske borde pröva på när man blir äldre. Så jag tror inte 

att det är så, att det avtar liksom inte. Man skaffar sig nya roller bara. Upp till en viss gräns då man 
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börjar blir gammal och sjuk eller senil eller nåt sånt och då är det nog mer eller mindre slut med det 

(Andy 23:6). 

Det finns en del poliser här dom är verkligen ärkepoliser, dom har jobbat med det i 40 år det är 

verkligen såna ärkesnutar ... Men jag tror att det kommer ändras för nu har man så mycket annat att 

göra när man är... Den generationen som växer upp nu, nu har dom så mycket annat dom håller på 

med ... Så jag tror det kommer försvinna, lite mindre roller, att man lever sig in i rollen så pass 

mycket. Jag tror man kommer ha fler roller och mindre roll-avancering när man blir äldre... än vad 

som är nu. Det tror jag (Kalle 24:12). 

 

Det finns en tendens bland informanterna att anse att ju äldre man blir desto mer tycks man 

lära känna sig själv och utifrån det agerar man mer enhetligt. Roller kommer nog alltid att 

finnas eftersom man bildar familj och får föräldrarrollen m.m. Livet kräver att man ikläder sig 

andra roller, men pendlingen dem emellan avtar antagligen eftersom lusten att experimentera 

och utforska sig själv avtar ju mer säker man blir på sin personlighet. Kalle tror att yrkesrollen 

(specialiseringen inom ett yrke) kommer att minska, vilket motiveras med att individer har så 

mycket mer att ägna sin fritid åt än att ta med sig jobbet hem. 

 

Är det viktigt att roller finns 

Jag vill här se om roller är viktiga för identitet och tillhörighet. Är roller viktiga för samhället? 

Hur vore det om roller inte fanns? 

Nej det är väl inte viktigt precis. Alltså det beror ju fortfarande på vad man menar med roller. Om det 

är viktigt med sociala roller som är bestämda i förväg ... men jag tror det är viktigt att man själv kan 

välja hur man vill uppträda i olika sammanhang ... Liksom för att göra det bättre för sig själv, alltså 

såna roller tror jag är viktigt om man har kontroll över dom. Men så fort dom påtvingas en utifrån så 

tror jag inte de är viktiga eller bra ... Det kanske är som samhället ser ut nu, så är det ju nödvändigt i 

olika sammanhang (Beatrice 16:6). 

Jaa joo det är väl det om jag ska återknyta till mig själv. Alltså jag behöver mina roller antar jag för 

att värja mig lite mot allt. Och det kanske, jag vet inte om det skulle fungera om alla var öppna 

antagligen inte ... Så det är klart att det är viktigt att roller finns men, men... Nä jag vet inte, 

egentligen så borde man inte ha dom, men man har dom och de är ganska bra i många avseenden. Att 

man kan anpassa sig och smälta in, för det är rätt jobbigt om man alltid hade varit en sån där som kan 

vara sig själv och stack ut alltid (Cecilia 17: 17). 

Ja alltså det är på nåt vis viktigt eller behövligt i och med tanke på att det finns liksom, så där kan 

man ju inte säga nej. Och det är väl, det ÄR väl praktisk antar jag vi lider ju inte av det på det viset då 

hade vi ju inte sysslat med det (Fredrik 18:10). 
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Ehm som sagt är det ju inte bra om dom är alltför föränderliga, det kan, det kan ju innebära 

svårigheter (Pär 19:6). 

Ja, i vissa situationer så anser jag att det är viktigt. Som man måste ju ha, föräldrar måste ju ha sina 

roller och så att de kan ta hand om sina barn. Och till exemepel på arbetsplatser och så, så är det ju 

enklast om det finns en chef till exempel som har den rollen, så han kan styra över sina medarbetare 

så dom vet vad dom ska göra. Så jag tycker det är viktigt att dom finns ändå (Siri 19:6). 

Kanske annars hade det blivit kaos på, bland en stor mängd folk, bland flera människor som 

egentligen är ute efter samma mål men har inte lärt sig normen i det sammanhanget ... Alla hade 

försökt vara den roll man är hemma. Och vissa då som kanske är tillbakadragna hade inte fått 

någonting hört, sagt eller gjort. Och dom som är väldigt framåt hade bara hörts hela tiden. Jag tror 

man måste balansera det som i skola och arbetsliv (Sally 20:8,9). 

Roller kommer ju alltid finnas men man kan ju inte sluta säga att roller inte kommer finnas, dom 

skapas ju oavsett hur man är så har man ju alltid en roll till någon. Eh... man ska ju välja sina roller 

själv och dom ska komma naturligt, det tror jag är viktigt (Richard 21:8). 

Ah jag tror nog inte det finns, har aldrig funnits ett samhälle där roller inte fanns ... Det skulle vara 

intressant att veta hur det var om det inte fanns något sånt yttre tryck ... Eller hur en tjej och en kille 

ska vara eller hur man ska vara i en viss ålder, om det inte fanns det skulle nog vara positivt tror jag 

på många sätt. För det skulle ändå vara intressant och mer pluralistiskt, bli mindre fördomsfulla än 

vad vi är, om det var så, så det tror jag är negativt absolut. Samtidigt som det då är positivt för vissa 

människor, som har svårt att orientera sig i tillvaron och köper ett ”paket” (Annie 22:6). 

Nä men jag kan inte tänka mig hur det skulle se ut om roller inte fanns. Liksom alla skulle springa 

runt och vara sig själva. Det liksom låter väl fint men det är ju någon form av utopi. Är det någon som 

egentligen vet vem, hur man är när man är sitt sanna jag? (Andy 23:5). 

Så som jag tror att det finns roller så tror jag det är viktigt. Det är för att folk ska kunna ha en 

tillhörighet. Ehm... fastän men jag vet inte nu anser ju jag att det finns roller, jag vet inte hur det 

skulle vara om det inte fanns någon ... Sen så tror jag att det är viktigt för personer att känna 

tillhörighet också. Känna att dom kan identifiera sig med... en busschaufför och vad han gör (Kalle 

24:10,11). 

 

Det verkade som om informanterna var kluvna i den här frågan eftersom roller inte kan finnas 

utan att fylla ett visst syfte hos utövaren. Om det är bra eller dåligt beror på informanternas 

erfarenheter. Det är viktigt med roller eftersom de gör att man kan identifiera sig med olika 

personer och yrken och vad de gör. Roller anses viktiga när man själv kan välja vilken roll 

man vill ta, men då det blir något påtvingat uppfattas de negativt. De flesta anser att det vore 

bra om människor kunde vara mer sig själv i offentliga sammanhang, men samtidigt inser de 

att det inte vore realiserbart. Däremot anser de flesta att den yttre pressen kunde minska, men 

den fyller sin funktion genom att individer prövar på olika roller och de finner till slut sin 
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identitet och sin tillhörighet. Roller behövs också för att människan ska kunna koppla av och 

inte gå på högvarv hela tiden genom att hon agerar utifrån en och samma roll. Roller behövs 

för att allting ska klaffa men samtidigt uppfattar många det jobbigt att människors roller är så 

entydiga eftersom inget oförutsett händer, när alla vet sin plats. Roller tycks vara ett 

nödvändigt ont eftersom vi hela tiden strävar efter att vara någon annan än den vi är, måste vi 

skapa den illusionen för dem som granskar oss. Utifrån detta ger de oss den stämpel vi sedan 

får leva upp till. 
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Diskussion 
Sammanfattande slutsatser av datanalys 

Det jag fortfarande frågar mig nu efter att ha genomfört intervjuer med 10 ungdomar och tagit 

del av och analyserat deras synpunkter och erfarenheter är i vilken utsträckning roller är något 

självvalt, som vi väljer att anta eller något vi tvingas till p.g.a att andra förväntar sig det av 

oss? En informant sa att det är en balansgång som beror på ”hur stor är pressen och hur stor är 

min vilja att bryta mig ifrån?” (Fredrik 18:5). Inflytandet utifrån, verkar av informanternas 

svar att döma, ändras med åldern. Vad mer än den experimentella lusten är det som gör att det 

ändras? Det är något jag här inte haft utrymme att diskutera utförligare, nämligen hur 

människors interaktion med tiden förändras. Jag hade även gärna velat komplettera min 

uppsats med observation, för att därigenom få ett kompletterande material för min analys av 

roller.  

 

Roller är något som vi antar i förhållande till varandra. Man kan inte till fullo vara sig själv i 

samspel med andra, ett sådant tillståndet kallar Goffman för ett optimistiskt idealtillstånd, 

vilket han menar inte skulle vara sunt för samhället. Detta bekräftas även av mina 

informanter, som menar att roller existerar eftersom man alltid är någon i förhållande till 

någon annan. En del menar att man aldrig är sig själv riktigt, eftersom man ständigt genom sig 

själv blir påmind om andras troliga responser. Andra menar att det är endast när de är helt 

ensamma som de är sig själv, eftersom de då inte kan anta någon roll i förhållande till någon 

annan. Vi måste behärska oss för att kunna ta hänsyn till varandra och det lär sig det lilla 

barnet redan från späd ålder för att så småningom socialiseras in i samhället. Det råder en de 

sociala lagarnas anda, en överrenstämmelse vilken får människor att upprätthålla olika roller 

för att samhället ska fungera så bra som möjligt. 

 

Mina informanter har menat att det vore härligt om folk kunde vara mer sig själv, men 

samtidigt poängterar de att roller behövs för att samhället ska upprätthålla en fungerande 

struktur och ordning. Det är därför av vikt att alla i sitt rollagerande bidrar till att upprättahålla 

ett fungerande samhälle, vilket vore nästintill omöjligt om folk betedde sig hur de ville oavsett 

var de var. Detta skulle göra situationen ohållbar och människor skulle inte veta var de hörde 

hemma. Människor synes värdera förebilder i omgivningen utifrån principen att de bör 

tillägna sig förebildernas egenskaper. För offentliga personer som respekteras är det tvärtom 

publiken som möter personen med auktoritet och vördnad och därigenom får de den respekt 

de tillskriver honom. När en offentlig person i högre position inte respekteras kan personen 
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eftersträva att bli mer gemytlig mot folket för att få deras tillgivenhet/godkännande. ”En 

sådan nedtrappning av den sociala distansen kan dessutom leda till att det uppstår en känsla av 

spontanitet och engagemang i interaktionen”49, människor tenderar att bli mer ”du” med 

varandra om de ger sin tilltro till fasadavslappning. Människor agerar utifrån var de hör 

hemma, deras uppväxtförhållande formar deras roll, som i sin tur formar fler roller beroende 

på de händelser (situationer och miljöer) som individen upplevt. ”Det viktiga i detta 

sammanhang är att förutsättningen för vår sociala interaktion med andra bygger på att vi 

åtminstone i rimlig mån kan förutsäga andras beteende i den av oss varseblivna givna 

situationen.”50. Alltså kommer individens agerande till stor del att avgöras utifrån de 

reaktioner individen får på sitt beteende. 

 

Något som för mig är svårt att svara på är hur medvetet eller omedvetet den här processen 

med rollbyten sker. I förändringens ögonblick är vi antagligen inte medvetna om vad som 

sker. Alltså kan sägas att växlingen mellan roller är något som sker reflexmässigt. Vi är 

däremot medvetna om att våra sociala identiteter växlar i samspel med andra och över tid på 

ett sådant sätt att vi kan notera förändringen. Vilka är faktorerna som gör att vi kan vara 

medvetna om att vi intar en annan roll? Jag skiljer här mellan yttre (upplevelser) och inre 

(känslo) faktorer som kan noteras i förändringen. Vi kan peka på yttre faktorer som påverkar 

förändringen och på inre faktorer som vi kan notera hos oss själva. De yttre faktorerna är 

exempelvis hur människor runt omkring oss beter sig, vilken miljö man befinner sig i (är det i 

en hemvan miljö eller en mer ovan situation). De inre faktorerna ryms inom oss själva 

(sinnesstämningar) och de beror till stor del på hur de yttre faktorerna påverkar oss och vår 

sinnestämning. Detta och vår självkänsla blir det avgörande för hur vi kommer att ändra vår 

karaktärsroll, vilken position vi väljer att inta i en viss situation. ”Och det är väl ändå det som 

kännetecknar självkänsla att man kan vara sig själv i många olika situationer. Att man inte 

låter sig själv formas av de yttre kraven.” (Fredrik 18:2). 

  

Varför är det så viktigt för människor att lägga ner mycket tid på att eftersträva den de vill 

vara istället för att vara som de är? Svaret är enkelt vi ”ser oss själva mer eller mindre som 

andra ser oss.”51. Roller rollbyten/skiftningar styrs utifrån trender och det är framförallt media 

som förmedlar vad som är på modet. Genom att iaktta andra vet man hur man ska bete sig, 

vilken position man ska inta för att bli accepterad. En informant uttryckte detta genom att 

                                                           
49 Goffman, Erving. 1995. s 176. 
50 Trost, Jan & Levin, Irene. 1997. s 135. 
51 Mead, Georg H. 1995. s 68. 
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säga att ”man betraktar sin omgivning och följer efter. Man har kanske föräldrar som, som har 

som är inom samma område och som då kanske förväntar sig saker och ting och man har 

traditioner och så vidare.” (Fredrik 18:11). Omgivningen formar individen som i sin tur 

formar omgivningen, eftersom det är individen i sampelet med andra som väljer hur han/hon 

vill framstå. ”Det utformas alltså alltid en personlig roll som en form av kompromiss mellan 

gruppens förväntningar och de egna förväntningarna.”52. Därigenom kan den personliga rollen 

upplevas olika beroende på vilken situation individen befinner sig i. 

 

Hur eller vem avgör ”äktheten” i ett framträdande? Jo, aktören själv men utifrån mina 

intervjusvar kan jag säga att inte ens aktören är till fullo medveten om äktheten i sina 

framträdanden. Vi spelar den roll vi vill vara (bli) och blir till den vi spelar. Goffman 

använder vid något tillfälle att ”vi alla är klena skådespelare”53 och det är väl just det vi är 

eftersom vi inte spelar efter något manus utan vi försöker endast upprätthålla vem vi är...vill 

vara. 

 

Kritisk granskning av genomfört arbete 

Min studie av roller är naturligtvis inte representativt för hur människor i allmänhet uppfattar 

roller. För att kunna genomföra en representativ undersökning hade jag varit tvungen att 

belysa ämnet med informanter från olika åldersgrupper och med fler intervjupersoner. Mina 

resultat och slutsatser kan inte generaliseras till ungdomar i allmänhet. Självselektionen kan 

ha lett till att personer med intresse för hur människor umgås och interagerar kommit att 

intervjuas och att deras svar inte är karakteristiska för ungdomar i allmänhet. Dessutom har 

jag sökt informanter i bekantskapskretsen. Min roll som ung kvinnlig sociologistuderande kan 

ha gjort att intervjupersonerna kände stor tillit men det är möjligt att svaren blivit annorlunda 

om det t.ex. varit en äldre man med annan bakgrund som genomfört studien.  

 

För att bedriva forskning kring rollbegreppet bör man dels inrikta sig på så många målgrupper 

som möjligt, dels göra studier där observation och deltagande observation, kompletterar 

intervjuer och enkäter. 

 

                                                           
52 Olofsson, Per-Olof & Sjöström, Bengt. 1993. Existens och sociala relationer. Studentlitteratur, Lund. s 47. 
53 Goffman, Erving. 1995. s 150. 
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Bilaga 1 (2) 
Intervjuguide 
 
Ip´s bakgrund 
• Kön 
• Ålder 
• Bostadsform (Med vem och hur bor personen?) 
• Uppväxt (Har personen vuxit upp med båda föräldrar och syskon?) 
• Sysselsättning 
 
 
Hållpunkter 
 
- Vad associerar du roll med? 
 
- Hur och var skapas roller? 
 
- På vilket sätt tror du att roll påverkas av miljö? 
 
- Är roller situations ”bestämda” ? 
 
- Är förväntningar något som hör ihop med roller? Hur? 
 
- Varifrån kommer rollförväntningarna? 
 
- Anser du att roller regleras med normer? Hur tar det sig uttryck? 
 
- Finns det en press från omgivningen att man bör vara på ett visst sätt? (Att man får en roll 

som man anpassar sig efter) 
 
- På vilket sätt är roller viktiga för kommunikation, för hur människor interagerar med 

varandra? 
 
- Vad eller vem styr rollintagande? 
 
- På vilket sätt tror du att roller förbättrar det sociala rummet om du tror att det förbättrar, 

det är inte säkert? 
 
- Tycker du att dina roller förändrats med åldern? Hur? 
 
- Anser du det viktigt att roller finns? Motivera varför? 
 
- Tror du att ju äldre man blir att man blir mer en och samma roll? 
 
 
Fråga intervjupersonen om hon/han har något mer att tillägga 
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Bilaga 2 (2) 

Är du 
mellan 16 –25 år 

intresserad av vilken bild 
du förmedlar till andra och hur  

de uppfattar dig? 
 

Och vill bli intervjuad 
 

för en C-D uppsats i sociologi 
angående roller 

 
Hör i så fall av dig 

 
 

 
(Av naturliga skäl har jag valt att vid tryckning ta bort tlf-nummer) 
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