
 1 

Lunds universitet 

Sociologiska institutionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva strategier i postmoderna valsituationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Anders Ullberg 

Magisteruppsats: SOCM11, 15 hp 

Höstterminen 2011 

Handledare: Johanna Esseveld



 2 

Abstract  
Författare: Anders Ullberg 

Titel: Passiva strategier i postmoderna valsituationer 

Handledare: Johanna Esseveld 

Sociologiska institutionen 

Höstterminen 2011 

 

The research area of this essay is the people's perception of the post modern/late 

modern society's increasing individualization and increasing number of choices. The 

main theoretical points are Giddens and Bauman's theories about humans in the post 

modern/late modern society. Giddens describes reflexivity as a way to consider your own role 

and your responsibility to society. Bauman is in his works is resonating around the new 

demands on the individual's identity development and the individual's global responsibilities. 

 

The aim is to study how people deal with their situation between the expectations for 

increased information processing and the increasing amounts of choices  in 

which this information is needed. 

 

One conclusion is that the respondents often find passive strategies to cope with the 

difficult and sometimes impossible situation between the increasing amount of 

information and the increasing number of choices. One such strategy is to forward all the 

information and the choosing process to someone else. Another strategy is to make no choice 

at all. A third passive strategy is the inconsistency. Despite high awareness of the negative 

environmental consequences of certain options, the respondents choose them anyway. An 

example of this is that they continue their traveling by car and by air, though they know the 

negative consequences of them. At the same time the same persons carefully separate waste 

and make environmentally wise choices.  

Keywords: personalization, information, choice, passive strategies
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Bakgrund 
  

Hur lever man ett bra liv? Denna fråga har många ställt sig genom tiderna och sociologer har 

försökt besvara den med hjälp av olika begrepp och teorier. 

 

Ett av sociologins äldsta begrepp, livsföring, användes redan av Weber på 1800-talet och 

definieras av Heidegren (2007): ... helheten av de sätt varpå vi handlande strukturerar och 

koordinerar alla aktiviteter som vardagen rymmer, varigenom vi får alla bitarna att - mer 

eller mindre, bättre eller sämre - falla på plats. (Heidegren 2007: 46) Han menar vidare att 

man med Livsföring  även kan mena fenomenet när en människa väljer att leva på ett visst 

sätt. Då drivs man av den moral och etik som man vill ska förknippas med sin person. Man 

vill göra rätt. (Heidegren 2007: 47) 

  

Ett annat närliggande och aktuellt begrepp är livspusslet. Tjänstemännens 

Centralorganisation, TCO, menar att det var de som införde begreppet i samhällsdebatten 

inför 2002 års valrörelse, och att detta förstärkte livsföringsfrågor i svensk inrikespolitik. 

(TCO 2010,  Internetkälla) Sedan dess har begreppet använts i många olika sammanhang. 

Politiska partier använder det oftast i frågor när det handlar om hur man lyckas organisera 

tider och aktiviteter för sig själv och sin familj och hur arbetstid och fritid kombineras ihop. 

(se t ex Kristdemokraterna, 2009) 

 

Pelle Tornell (2011) tar upp olika slag av personligt beslutsfattande i sin bok Bestäm dig. Det 

är en handbok för människor som har svårt att fatta beslut. Boken behandlar de problem som 

själva beslutsprocessen kan medföra.  Han skriver om vad som påverkar beslut, hur besluten 

går till, hur det blir bra beslut, vad man ska göra för att det ska gå lättare att fatta beslut osv. 

Man kan säga att boken tar upp beslutsfattandet ur ett konsumentperspektiv. (Tornell 2011) 

 

En del av de svårigheter man kan möta när man väljer hur man ska leva sitt liv kan uppstå när 

man ska hantera information. Dagens informationsflöde och den ökande mängden 

information ställer höga krav på människorna, men ger även förutsättningar för utveckling. 

Johansson (2002) menar att det blir allt viktigare att skaffa sig en strategi för att definiera sin 

egen roll i det nutida samhället. Det gäller att ständigt omvärdera och revidera sitt sätt att leva 

och anpassa det till de förklaringsmodeller och den kunskap som medier och samhällsdebatten 
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ger. Människor utökar sin förståelse för samhället och sin egen funktion i det, och ökar 

därigenom även sin självmedvetenhet. (Johansson, 2002) 

 

Människor i dagens postmoderna/senmoderna samhälle förväntas i allt större grad med hjälp 

av denna kontinuerligt ökande informationsström kunna fatta beslut som påverkar inte bara 

den egna personen utan även samhället och hela jordens framtid. För att leva ett gott liv kunde 

man förr härma sina föräldrar eller andra förebilder. Nu måste man ideligen sätta sig in i nya 

förutsättningar och anpassa sig efter dessa. För många kan det vara svårt och även skapa 

problem. (Nordlund 2008).  Utmattningssyndrom och psykisk ohälsa ökar och många 

samhällsdebattörer menar att det kan bero på stressen från informationssamhället. (Iwarson 

2004).  

Det har visat sig att när informationshanteringen blir alltför krävande kan man drabbas av 

kognitiva störningar, förändrad rumsuppfattning, språkliga svårigheter mm. (Nordlund 2008). 

Här kan man fråga sig om den så kallade utbrändheten kan ha en av sina orsaker i 

oöverstigliga krav på informationshantering. Svaret finns inte bara att söka hos individen, i 

arbetslivet, utan i hela samhällslivet i stort.  

Tidigare forskning 

Det har visat sig att ju fler valmöjligheter man har, desto mindre sannolikhet är det att man 

gör ett val överhuvud taget. Relationen mellan valmöjligheter och människors val har varit 

föremål för ett flertal studier. Iyengar & Lepper (2000) har t ex undersökt relationen mellan 

valmöjligheter och sannolikheten att välja. Ett resultat av deras studie är att när kunder bara 

hade sex alternativa syltburkar eller chokladkakor att välja mellan i stället för 24 eller 30, så 

var det både större sannolikhet att de köpte något och att de senare var nöjda med sina val. 

Samma forskare visade att när ämnesförslagen till frivilliga uppsatser var sex i stället för 30, 

så valde fler studenter att skriva sådana och dessutom presterade de högre kvalitet. En av 

forskarnas förklaringar till detta är att ju färre alternativ man har att välja mellan, desto 

mindre risk tar man att ångra sitt val i efterhand. (Iyengar och Pepper 2000) 

 

Barry Schwartz (2002) är en amerikansk psykolog som har studerat hur olika personligheter 

hanterar en ökande mängd valmöjligheter. Han använde 13 påståenden som personerna fick ta 

ställning till på en sjugradig skala. Han kom fram till följande personlighetstyper: Om man i 

stor utsträckning instämmer i påståendena är man en Maximizer om man får ett lågt resultat är 

man en Satisficer. Om man har personligheten Maximizer så vill man göra allt rätt och alltid 
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göra det bästa valet. De människorna har det jobbigt att välja och går ofta och ältar sina val 

även sedan de är gjorda och inte går att ändra med uttalanden såsom: Ett annat val kanske 

hade varit bättre eller Nu missar jag ju det där jag valde bort.  Om man är en Satisficer  så tar 

man ett val som känns rätt och som man tycker är tillräckligt bra och sedan är man nöjd med 

det.  Schwarz påpekar att han inte är motståndare till frihet eller valfrihet. Han tycker även att 

det finns fördelar med många alternativ att välja mellan. Men han vill peka på att det också 

finns nackdelar, särskilt om man är en Maximizer.  De som är Maximizers kan till exempel få 

bättre jobb och högre lön, men känner sig mer stressade och mindre nöjda med sina beslut. 

(Schwartz 2002) 

 

2005 tillsatte regeringen en utredning, SOU 2006:77 (Bremberg 2006) för att undersöka 

ungdomars upplevelse av stress och deras psykiska välbefinnande. Sven Bremberg på 

Folkhälsoinstitutet fick uppdraget att leda utredningen. Cirka 700 ungdomar i tre olika stora 

svenska tätorter intervjuades. Utredarna sammanställde även en stor del svenska och 

internationella undersökningar. Den internationella undersökningen World Values Survey 

(2006) jämför människors värderingar i ett åttiotal länder. Data har samlats in från ungefär 

1000 personer i varje land. Man kom fram till att Sverige har en särställning som ett av 

världens mest sekulariserade länder där individualiseringen har nått mycket långt. 

Nackdelarna med individualiseringen gäller alla åldrar, men ungdomar tar till sig förändringar 

snabbare och påverkas därför mest:  

Sverige representerar extremen för de två dimensioner i studien som rör individualisering. 

Det innebär att vi i Sverige mer än i något annat land utgår från sekulär-rationell auktoritet 

och betonar individuellt välbefinnande och självförverkligande mer än i andra länder.  

(Bremberg 2006 s.21)  

 

Socialstyrelsen refererar också till dessa resultat i sin  Folkhälsorapport 2009. Författarna till 

denna rapport resonerar kring huruvida det skulle kunna finnas ett samband mellan denna 

utveckling mot ökad individualisering och den ökande psykiska ohälsan bland svenska 

ungdomar, men kan bara anta det.  (Socialstyrelsen 2009)  

 

Statistik bekräftar alltså att det psykiska välmåendet bland svenska ungdomar har försämrats 

de senaste decennierna. Detta återspeglas även i intervjusvaren i SOU 2006:77.  De äldre av 

ungdomarna är de som känner sig mest drabbade av stress. De enda som inte alls upplevde 

någon stress var ungdomar i yrkesförberedande gymnasieprogram. (Bremberg 2006) 
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I denna uppsats vill jag fokusera på dessa frågor, hur individen hanterar de nya situationer 

som uppstår när man ställs inför allt större krav på kunskap och informationshantering för att 

kunna fatta beslut för det liv som man vill leva.  Jag har visat att forskning inom det ämne jag 

valt för min uppsats är begränsat och även att det saknas sociologiska studier om just mina 

frågeställningar. 
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Syfte 

Syftet är att studera hur människor hanterar sin situation mellan förväntningarna på ökad 

informationsinhämtning och möjligheterna att välja mellan det ökande antalet alternativ där 

denna information behövs.  

 

Mina forskningsfrågor är: 

 Hur upplever individer informationsflödets påverkan på deras liv? 

 Hur förhåller sig individerna till ett ökande antal valmöjligheter? 

 Vilka strategier använder individerna sig av för att hantera stora och små beslut i 

vardagen?  

 

För att besvara dessa frågor har jag utfört en kvalitativ intervjuundersökning som handlar om 

några personers informationshantering och beslutsfattande. Resultaten från den redovisas i 

följande kapitel. I samband med denna redovisning tar jag också upp vilka metodologiska 

överväganden jag har gjort. Jag kommer även att presentera några teorier som behandlar 

individen i det senmoderna samhället och människors förändringar i livsföringen. Det blir 

tankar från sociologer som studerat de senaste decenniernas samhällsutveckling och vilka 

konsekvenser den har haft för i första hand den enskilda människan. Som avslutning betraktar 

jag mina resultat mot de teorier jag tidigare har tagit upp. 
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Teori 

Samhällsförändringar kan kategoriseras i tidsepoker. Vad de olika epokerna ska kallas och när 

de slutar och börjar finns det ingen enad uppfattning om. Olika sociologer använder olika 

begrepp, förmodligen för att de har olika syn på samhällsutvecklingen. Vanligt är att benämna 

ett samhälle förmodernt, modernt, senmodernt och postmodernt. I denna terminologi spelar 

det moderna livet en central roll, och med det förknippar man bondesamhällets övergång i 

industrisamhälle och den samtidiga urbaniseringen. Vetenskaper som ekonomi, psykologi och 

sociologi fram för att studera den accelererande utvecklingen av det moderna samhället. 

Tidsmässigt kan man placera förekomsten av det moderna samhället i västerlandet från slutet 

av 1800-talet till slutet av 1900-talet. Vissa forskare anser att vi början av 2000-talet 

fortfarande lever i ett modernt samhälle, om än i den senare delen, och kallar därför vår tid för 

senmodern. Anthony Giddens (1996, 1997) är en av dem som betecknar dagens samhälle som 

senmodernt. Andra, som till exempel Zygmunt  Bauman (1998), menar att vi har lämnat det 

moderna bakom oss och att vårt samhälle nu är inne i en ny period, som de kallar postmodern.  

 

Max Weber ser det moderna samhället som en brytning med och helt annorlunda än det 

medeltida feodala, traditionella samhället. Samhällsförändringar skedde på många områden, 

här spelade även nya sätt att tänka en viktig roll. Tänkandet systematiserades och samhället 

fick sina nya institutioner.  

I det förmoderna samhället fanns gemensamma normsystem med sin grund i religion och 

traditioner. Det fanns en gemensam världsbild som alla människor omfattades av. Denna 

gemenskap ersattes vid det moderna samhällets genombrott av ett mer individualiserat 

samhälle där var och en fick mer inflytande över sitt eget liv. Å ena sidan fick människor 

därigenom en större frihet. Var och en fick ha sina egna uppfattningar och styra sina egna liv 

med rationella beslut i den egna situationen. En rationell syn på världen skulle befria 

mänskligheten från vidskepelse och okunskap. Weber menar att denna förskjutning från 

tradition till rationalitet också hade en baksida. Friheten medförde begränsningar. Om hela 

livet blir rationellt, så förlorar man djupt mänskliga värden. Förnuftiga tankar och mätbar 

vetenskap ersatte mystik och religion.  

 

Weber menar vidare att rationaliteten bröt livets förtrollning. Den gemensamma existentiella 

grunden blev svagare och traditionella organisationsformer ersattes av en rationell byråkrati 

som i sin sämsta form ser medlen som viktigare än målen. (Weber 1986)  
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En teori om ett nytt tänkande 

Giddens använder och resonerar kring begreppet Modernitetens reflexivitet: Han skriver att 

man i det förmoderna samhället reflekterade kring traditionen, man tolkade och modifierade, 

men förändringarna blev marginella. I och med det moderna samhället fick reflexiviteten en 

annan karaktär. En av anledningarna till att reflexiviteten förändrades var att fler blev 

läskunniga och det innebar i sin tur att synen på tradition blev annorlunda. Giddens anser 

vidare att i dagens samhälle har reflexiviteten fått en ännu större plats. Reflexiviteten ...förs in 

i själva grundvalen för systemproduktionen så att tänkande och handlande ständigt bryts och 

strålar tillbaka på varandra. (Giddens 1996:43)  

  

Reflexivitet är det förhållande som finns mellan ett objekt och hur objektet betraktar sig själv. 

Modernitetens reflexivitet är det senmoderna ifrågasättandet av själva moderniteten. Här blir 

relationen mellan moderniteten och tvivlet på densamma, existentiellt bekymmersam för den 

moderna människan. (Giddens 1991:31). Giddens vill inte kalla nutiden för postmodern. Han 

menar att samhället fortfarande har moderniteten som grund och att vi ännu inte har börjat 

uppleva det postmoderna samhället. Därför använder han i stället begreppet senmodern för 

vår tid. (Giddens 1996)   

 

Johansson (2002) vidareutvecklar Giddens tankar och ser tre former av reflexivitet. Den 

utopiska reflexiviteten är framåtsiktande och leder individen mot ett bättre samhälle. Den 

normativa reflexiviteten handlar om att individen vill anpassa sig till de rådande normerna för 

att inte bli betraktad som avvikare. Johansson beskriver även en instrumentell reflexivitet. Den 

handlar om att individen måste skaffa sig tillräckliga kunskaper för att kunna anpassa sitt liv 

till samhällets viktigaste frågor. Vad är ett hyfsat rationellt beteende i olika sammanhang? 

Utan en sådan kunskap blir det svårt att fungera i ett modernt samhälle. (Johansson 2002:48) 

Johansson anser också att dessa postmoderna processer har lett till en ökad individualisering, 

som i sin tur givit ökade ekonomiska och sociala klyftor. Denna individualisering är enligt 

honom även relaterad till ideologiska förändringar i samhällets ekonomiska system. Han 

menar att en sådan förändring är den nyliberala ekonomin som visserligen leder till en större 

valfrihet, men samtidigt urholkar välfärdssystemen. Resultatet blir en större valfrihet för dem 

som har bäst koll på möjligheterna och mest med pengar. Däremot minskar valfriheten för 

dem som har mindre utbildning osv.  (Johansson 2009:167-168) 
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Giddens (1997) anser vidare att politiken har övergått från en frigörande, emancipatorisk 

politik till vad han kallar för livspolitik. I början av moderniseringen skulle människan med 

hjälp av radikalism och liberalism frigöras från tvången i traditioner och religionens makt. 

Exploatering, ojämlikhet och förtryck skulle bekämpas med den emancipatoriska politiken. I 

det senmoderna samhället har politiken mer fokuserats på individens beslutsfattande om det 

egna livet. En reflexivt strukturerad självberättelse gör det möjligt att skapa sammanhang i 

det avgränsade livsförloppet under föränderliga yttre villkor. (Giddens, 1997:254). 

Livspolitiken handlar om politiska beslut som ska leda till förändring genom att ge individen 

valfrihet. Ett mål är självförverkligande i ett medvetet globalt sammanhang. Det handlar om 

existentiella frågor som har betydelse för hur individen väljer sin livsstil. Livspolitiken 

förutsätter även ett etiskt medvetande om hur vi kan och bör leva.  

Nya risker 

I sin bok Risksamhället menar Beck (1998) att industrisamhället har övergått till ett 

risksamhälle. Risker har alltid funnits men den mening som ges åt begreppet har ändrats. Förr 

hade ordet risk mer en individuell mening. Individer tog personliga risker vid äventyr och 

farliga uppdrag. Nu är riskerna globala och består av industrisamhällets följder och påverkar 

hela mänskligheten. Miljöförstöring, genteknik, radioaktivitet är några sådana konsekvenser. 

Den tidigare miljöförstöringen som bara var ett hot mot naturen utgör nu ett hot mot 

samhällen: Skador på livets naturliga förutsättningar förvandlas till globala medicinska, 

sociala och ekonomiska hot mot människan - med helt nya utmaningar för det 

högindustrialiserade världssamhällets sociala och politiska institutioner. (Beck 1998 s.112). 

Välfärdssamhället har skapat en mängd mer eller mindre osynliga faror som kommer att dyka 

upp och hota välfärden. Riskerna finns i hela samhället, från miljöfrågor till sociala frågor. 

Det senmoderna samhället behöver enligt Beck (1998) övergå från att bara producera välfärd i 

industrisamhället till att även hantera de risker som uppstått som konsekvenser av 

industrialiseringen. Han skriver att experter vältrar över sina motsägelser och konflikter på 

individen och lämnar henne med den oftast dessutom välmenande uppmaningen att skapa sig 

en egen kritisk uppfattning. (Beck 1998: 221).Ansvaret för den närmaste livsmiljön har 

utökats till ett globalt ansvar och något han kallar för långdistansmoral.  
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Dynamiska och föränderliga  människor 

Aven Bauman anser att samhället har förändrats radikalt. Han tillskriver det moderna livet en 

struktur där den mänskliga viljans nyckfullhet och flyktighet kunde kartläggas och 

kontrolleras, men också en hård behållare i vilken mänskliga handlingar kunde upplevas som 

förnuftiga och säkra.  (Bauman 1998:119). Han ställer denna moderna tillvaro mot en 

postmodern sådan och anser att en persons identitet i ett postmoderns samhälle är dynamisk 

och föränderlig: Det centrala i den postmoderna livsstrategin är inte att bygga en bestående 

identitet utan att se till att inte bli fast. (Bauman 1998:123)  

  

Detta flyktiga förhållningssätt beskriver han med hjälp av två olika metaforer, turisten och 

vagabonden. Dessa karaktärer har vissa likheter men även några viktiga skillnader. De är båda 

på resande fot på nya platser, men upplever den ovanliga miljön på helt olika sätt. Dessa olika 

sätt ska tolkas som de sätt människor kan känna sig i det nya i det postmoderna samhället. 

Helst vill vi vara turister som fritt och med glädje planerar sin resa. Turisten känner sig trygg 

under sin tillfälliga vistelse på en plats där han inte hör hemma. Han har en trygghet och 

rörlighet som tillåter snabba förflyttningar till nya spännande resmål. Självständigheten och 

kontrollen över den främmande situationen är viktig. Den andra karaktären som är i rörelse är 

vagabonden. Men vagabonden söker sig inte nyfiket vidare, utan tvingas resa vidare eftersom 

han inte trivs eller passar på en plats. Vagabondens låga sociala status ger en kontrast till 

turistens liv och gör bilden av turistens liv ännu tjusigare. Turisten och vagabonden är som 

sagt metaforer för ytterligheterna i det postmoderna livet och att vi alla har mer eller mindre 

av de bådas hållning, men turistens liv är vad vi alla eftersträvar, och det gör vi genom att se 

ned på vagabonderna. Bauman menar att ... motsättningen mellan turister och vagabonder är 

den stora och avgörande skiljelinjen i det postmoderna samhället. (Bauman 1998:127).  

Postmodern etik 

Bauman har också studerat de etiska dilemman som uppstår när konsekvenserna av vårt 

handlande påverkar mer än det vi har allra närmast oss.  Han menar att individens handlande 

påverkar hela världen indirekt, den globala miljön och situationen för människor vi inte 

känner på andra sidan jorden. I boken Postmodern etik (1995) beskriver han de etiska 

problemen med nutida mänskligt handlande. Eftersom världen och tillvaron blir alltmer 

komplex och allt hänger ihop på ett eller annat sätt, så blir det svårt, eller omöjligt att känna 

ansvar för att det man gör är rätt och riktigt. Miljöfrågan är ett sådant exempel. Att en individ 

tar bilen till jobbet, påverkar inte växthuseffekten, men när miljoner människor gör det så blir 
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det på lång sikt stora miljöproblem. Bauman vill se en ny etik som omfattar handlingars 

verkan, även om det kanske inte syns och inte kan upplevas i direkt anslutning till handlingen. 

Friheten förändras 

Man kan alltså under de senaste seklen se en förskjutning av den individuella friheten. I den 

förmoderna tillvaron fanns en frihet som till stor del berodde på att samhället inte var så 

komplext. Varje individ hade inte så många kontakter med andra och informationsflödet var 

mycket svagt. Lagboken var ännu inte så tjock som den skulle komma att bli. I 

bondesamhället behövdes ingen klocka. Den fria bonden bestämde själv över sin tid. Det 

moderna samhället inskränkte sedan på många sätt individens frihet. Freud skrev 1930 en bok 

med titeln Vi vantrivs i kulturen, där han ser ett orsakssamband mellan det moderna 

samhällets ökade krav på konformitet och ordning, och en ökad vantrivsel. Bauman skrev 70 

år senare en bok med den parafraserande titeln Vi vantrivs i det postmoderna. (Bauman 1998). 

Den handlar om att friheten nu börjat återkomma efter den begränsning av friheten som det 

moderna samhället hade fört med sig. Men nu kommer sig vantrivseln av att stora 

samhällsproblem förväntas lösas av individen. Beck håller med om detta och menar att det i 

dagens samhälle förväntas av individen att hantera makthavarnas motsägelser och konflikter 

och att det samtidigt medför olika risker. (Beck 1998) 

 

Jag har intervjuat fyra personer om hur de upplever sin situation i dagens samhälle, vilket jag, 

baserad i de teoretiker jag presenterat ovan, anser erbjuder massor av alternativa 

valmöjligheter och som förlägger allt fler beslut hos individen. Innan jag presenterar 

resultaten av min undersökning så vill jag berätta om vilka metoder jag har använt och hur jag 

har lagt upp intervjuerna. 
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Metod 

Här kommer jag att presentera den metod som jag har använt i arbetets empiriska del. Först 

går jag kortfattat igenom de metodologiska teorier som jag har utgått ifrån. Sedan berättar jag 

hur jag har genomfört min undersökning.  Jag har gjort en kvalitativ intervjuundersökning 

som bygger på det hermeneutiska synsättet. Under arbetets gång har jag ofta återvänt till 

Trosts bok Kvalitativa intervjuer (2005).  Den är en mycket konkret handbok som svarar på 

de funderingar man kan ha när man planerar att genomföra kvalitativa intervjuer.  

Kvalitativa studier 

Kvalitativa studier undersöker vilken art och beskaffenhet något har. Den kvalitativa 

forskningen vill inte bevisa något med jämförelser av kvantitativ art. Den undersöker inte den 

del av verkligheten som går att mäta och kvantifiera med helt objektiva metoder. Kvalitativ 

forskning vill skapa en förståelse för det man undersöker.  Här finns möjlighet att ge utrymme 

åt de intervjuades erfarenheter, attityder och känslor. Det betyder att forskningsresultatet får 

en subjektiv karaktär och präglas mer av djup än av bredd. Kvalitativa intervjuer omfattar 

visserligen ofta ett mindre antal intervjupersoner, men dessa personer får här en större 

möjlighet att på ett mer ingående sätt tolka sin verklighet för forskaren.  

 

Den andra huvudsakliga forskningsinriktningen, kvantitativa studier, studerar ofta, men inte 

alltid, en stor kvantitet data, och tanken är att därmed få ett objektivt säkert underlag. Den 

strävar efter att beskriva en objektivt sann verklighet som går att belägga med statistiska 

bevis. Kvantitativa undersökningar förväntas därför kunna upprepas och då ge samma 

resultat. (Trost 2005)  

 

Det mesta kan undersökas med dessa båda metoder. Traditionellt har dock naturvetare sett 

mest fördelar med mätbara reproducerbara objektiva kvantitativa metoder, medan 

samhällsvetenskaperna under 1900-talets andra hälft utvecklat de kvalitativa metoderna som t 

ex studerat den subjektiva meningen i socialt handlande. (Andersen, 1994). 

 

Trost menar att man måste känna till skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, 

och medvetet välja den lämpligaste metoden. Forskningens syfte och frågeställningar avgör 

vilken metod man ska välja. Det kvantitativa angreppssättet analyserar relationer mellan 

variabler och inte mellan människor.  (Trost 2005:9). Den kvalitativa metoden används om 
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man vill ...försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller 

urskilja varierande handlingsmönster... (Trost 2005:14) 

 

Kvalitativa metoder har kritiserats för att inte ge en vetenskaplig och exakt bild av en viss 

företeelse. Och ja, på ett sätt stämmer denna kritik. Den kvalitativa intervjun måste till och 

med verka ovetenskaplig för den som vill ha mätbara, verifierbara fakta. Intervjusvaren kan 

bli mångtydiga och motsägelsefulla. De är ofta själva tolkningar som intervjupersonen gör om 

sitt liv som sedan ska tolkas igen av forskaren. (Kvale 1997 s. 63) 

 

Med den metod jag har valt för denna uppsats kommer jag alltså inte att kunna presentera en 

statistiskt säkerställd bild av det jag undersöker. Och jag har inte ett så stort urval att jag kan 

generalisera till en större population. Däremot kan jag skapa en förståelse för de intervjuades 

livsvärldar med avseende på de frågeställningar jag utgår ifrån. 

Två modeller 

Merriam (1994) berättar om två olika modeller för vetenskapligt angreppssätt inom forskning. 

Det finns dels deduktiva modeller och dels mönstermodeller. Mönstermodellerna brukar även 

i motsats till de deduktiva modellerna kallas induktiva. Teorier med deduktiv syn på 

vetenskap menar att forskningen utgår från en hypotes, som grundas i en studie av tidigare 

teorier. Sedan gör man empiriska undersökningar för att se hur verkligheten stämmer med 

denna tidigare vetenskap. Mönstermodellerna däremot, dit kvalitativ forskning kan räknas, 

utgår i stället från ett empiriskt material som sedan analyseras mot tidigare teorier för att 

skapa ny teori. En del av de vetenskapsteoretiska traditioner som använder sig av kvalitativa 

metoder kan placeras inom hermeneutiken. 

Hermeneutik 

Hermeneutik handlar om att förstå genom att tolka.  Från början var det ett tillvägagångssätt 

som användes för att tolka och förstå bibliska texter, men i dag har hermeneutik blivit ett 

vanligt angreppssätt i forskning kring humanistiska och sociala frågor. I denna uppsats 

empiriska del har en sådan kvalitativ metod i hermeneutisk anda använts.  Hermeneutikern 

söker inte den sanna bilden av verkligheten utan deltar i en process där nya horisonter alltid 

dyker upp och ska förstås. Det gäller att alltid förhålla sig kritisk till och medveten om vad 

som påverkar den bild man får av verkligheten när man tolkar sociala handlingar, texter och 

det talade ordet. (Egidius, 1986 ) 
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Hermeneutikerna studerar olika livsvärldar. Habermas skiljer mellan systemvärlden och 

livsvärlden. När man betraktar världen som system, så gör man objektiva analyser och 

förklarar orsakssamband. Vetenskapsteorin blir då empirisk-analytisk. Livsvärlden däremot, 

går inte att utforska på samma sätt.  Den består av själva upplevelsen av vardagslivet. En 

människas livsvärld går inte att förklara, bara beskriva och förstå. (Andersen, 1994:224-227) 

Gadamer är en hermeneutiker som menar att forskaren påverkar och därför måste känna till 

sin egen bakgrund och de tankesätt man har lärt sig. Vare sig man vill det eller inte så 

kommer ens bakgrund att påverka vilken del av verkligheten man ser och hur man förstår den. 

Gadamer anser därför att man som forskare inte kan förhålla sig helt neutral och objektiv.  

Istället för att söka efter sanning anser han att det är viktigt att man vidgar sin 

förståelsehorisont och gör sig medveten om hur den egna historien och de egna fördomarna 

kan påverka resultatet. (Egidius 1986:52) 

 

En del av den hermeneutiska vetenskapstraditionen är fenomenologin. Fenomenologerna 

försöker inte beskriva verkligheten och sanningen, bara människors subjektiva upplevelser av 

den. I fenomenologin är ’själva saken’ inte saker och ting som finns i vår omvärld utan det 

som finns i vårt medvetandeinnehåll på det sätt som det upplevs rent psykiskt. (Egidius 

1986:61) 

Förståelse  

Förståelse och förförståelse är centrala begrepp inom hermeneutiken. Förförståelsen kan i 

forskningssammanhang betraktas som ett problem. De som anser att förförståelsen ska lämnas 

åt sidan anser att forskaren inte får applicera sin bild av världen på andras förståelse av sina 

världar. Men forskaren måste först och främst vara medveten om detta att hans/hennes 

erfarenheter, fördomar, åsikter osv. alltid finns där och inverkar på sättet att se världen. 

(Molander 1998:232) 

 

En hermeneutiker beskriver förståelsen som en utblick över en horisont. Förståelsehorisonten 

ser man från sin egen utgångspunkt, den plats där man befinner sig i världen och livet, från 

den egna livsvärlden. Allt eftersom man förstår sig på en annan människas livsvärld, så vidgas 

ens förståelsehorisont och den kan börja flyta samman med den andras förståelsehorisont. 

(Alvesson och Sköldberg 2008) Med andra ord kan man kalla detta för kunskapsbildning.  
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Ett alternativt sätt att beskriva denna kunskapsbildning är med Hegels dialektik. (Hegel 1987) 

Han menar att utveckling sker när olikheter möter varandra. När en tanke möter en 

annorlunda tanke så uppstår något nytt, en ny kunskap. En tes får en antites som sedan alstrar 

en syntes. (Nordin, 1995) I kvalitativ hermeneutisk forskning ligger det intressanta 

någonstans där emellan, i olikheten mellan det undersökande subjektet och det undersökta 

objektet. Där växer den nya kunskapen och förståelsen fram.   

Hermeneutiska cirklar skapar ny förståelse 

Istället för att långsamt röra sig framåt längs en rät linje kan den hermeneutiska 

tolkningsprocessen beskrivas som en cirkulerande pendling där man omväxlande studerar 

helheten och de delar som den består av.  Här finns ett antagande om att man som ett resultat 

av detta pendlande angreppssätt, kommer att få den bästa förståelsen för det som studeras. 

Hermeneutiken menar att förståelsen för delarna är en förutsättning för att kunna förstå 

helheten och tvärt om, man måste förstå helheten för att kunna förstå de delar som den består 

av. Detta har kallats den objektiverande hermeneutiska cirkeln.  (Alvesson 2008:194) 

En forskares förståelse av någon annans livsvärld sker alltid utifrån forskarens egen 

förförståelse. I detta samspel mellan nya intryck och forskarens tidigare erfarenheter och 

kunskaper, skapas ny kunskap som ger en ny förståelse. Denna  förståelse har forskaren med 

sig som referens i form av förförståelse när han/hon nästa gång stöter på något nytt han/hon 

vill förstå.  Eftersom förförståelsen är en sammansmältning av forskarens alla tidigare 

erfarenheter och är av intuitiv karaktär så sker dessa processer delvis omedvetet. När 

förståelsen och förförståelsen kommer med i den hermeneutiska cirkeln kallas cirkeln aletisk. 

(Alvesson 2008). När forskningen sedan har kommit in på nästa varv i sådana hermeneutiska 

cirklar, så har förutsättningarna förändrats vilket förstås ger ett annorlunda resultat. Detta 

innebär att man också kan se dessa hermeneutiska processer som spiraler. 

 

Efter denna presentation av vetenskapsfilosofiska och metodologiska frågor fortsätter jag här 

med frågor som berör intervju som forskningsmetod. Sedan avslutar jag detta kapitel med att 

berätta hur jag gått tillväga i min undersökning. 

 

Olika slags intervjuer 

I sin bok om kvalitativa metoder skiljer Kvale (1997) mellan olika former av intervjuer. Han 

menar att den helt ostrukturerade intervjun kan vara ett spontant samtal utan plan eller 
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förberedda frågor. Den används när forskaren inte alls vet något om det man ska studera. 

Forskaren kan gå omkring och samtala med människor för att få en bild av det han/hon i nästa 

skede kan utforska på ett mer strukturerat sätt. (Månsson 1996). Den helt strukturerade 

intervjun däremot, utgår ifrån ett i förväg förberett frågeformulär och kan användas vid 

telefonintervjuer eller vid andra intervjuer där man vill ha tydliga svar på raka frågor.  

Förutom dessa ytterligheter så beskriver Kvale (1997) vidare några mellanformer av 

intervjuer där graden av struktur varierar. Den semistrukturerade intervjun är förberedd med 

frågor i en intervjuguide. Syftet med denna slags intervju är att förutom fakta, även komma åt 

den intervjuades egna tankar och reflektioner utifrån det ämnesområde man studerar. 

Intervjuaren låter därför medvetet intervjupersonen sväva ut vid sidan av de förberedda 

frågorna. Man ställer följdfrågor och väntar ut den intervjuades reflektioner.  Det gäller alltså 

att vara väl insatt i ämnet och extra lyhörd för oväntade svar. Den halvstrukturerade intervjun 

liknar den semistrukturerade, men har ingen lista med frågeställningar utan bara ett antal 

temaområden som utgångspunkt. (Kvale 1997). 

 

Halvorsen (1989) använder begreppet informell intervju för intervjuer som liknar de 

halvstrukturerade. Han beskriver ett tillvägagångssätt för informella intervjuer. Först 

presenterar han en lista med intervjuns temaområden, sedan genomför han ett fritt samtal där 

frågorna föds under samtalets gång. (Halvorsen, 1989:86) En risk med den informella 

intervjun är att intervjuaren tappar sin roll och dras med i en samtalsliknande dialog och 

därigenom omedvetet påverkar resultatet. 

Mina intervjuer 

Jag valde att använda en kvalitativ metod eftersom jag antog att en sådan metod skulle ge en 

fördjupad kunskap om det undersökta fenomenet. Jag ville fördjupa min förståelse för hur den 

vardagliga informationshanteringen upplevs och hur beslutsprocesserna går till i samband 

med den. Jag ville öppna för möjligheten att få förståelse för mina informanters berättelser, 

och därför passade semistrukturerade kvalitativa intervjuer bäst. 

 

Min avsikt var att genom dessa intervjuer försöka förstå intervjupersonernas livsvärldar, hur 

de lever sina liv med avseende på informationshantering och beslutsprocesser. Den kvalitativa 

intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld.  (Kvale, 1997 s. 70)  
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Jag har arbetat som lärare i många år. Jag har sett många kollegor både yngre och äldre 

komma och gå. En del har blivit utbrända av överkrav och andra har struntat i många pålagor. 

Allt oftare under senare år har samtalen i personalrummen handlat om hur kraven i privatlivet 

har ökat. En känsla av stress och otillräcklighet har präglat både avgörande val i livet som helt 

vanliga vardagssituationer. Man kan tycka att lärare ska vara minst lika allmänbildade och 

insatta i samhällsfrågor som en genomsnittlig medborgare, men ändå har många känt sig 

förvirrade och dåligt insatta när det gäller att fatta vanliga beslut om det vanliga livet. Jag 

bestämde mig därför att intervjua några lärare om hur de ser på informationshantering och 

beslutsfattande i deras privatliv. Jag valde inte att intervjua lärare för att förstå hur just den 

yrkesgruppen hanterar dessa problem, utan på grund av att jag har hört hur deras funderingar 

har utvecklats och på grund av deras relativt goda förmåga att reflektera och uttrycka sig om 

samhällsfenomen.    

 

Det var inga problem att hitta intervjupersoner. Det är ganska vanligt att man blir intervjuad i 

skolans värld. Man ställer gärna upp eftersom man själv kan ha behövt göra intervjuer i 

samband med studier, utvecklingsarbeten osv. De tillfrågade personerna tyckte att ämnet lät 

intressant och deltog med entusiasm och berättade gärna och utförligt hur de förhåller sig till 

valmöjligheterna i dagens samhälle och om sitt beslutsfattande. 

 

Det kan finnas en risk med att intervjua personer som man har mycket gemensamt med. Man 

kan till exempel ta saker för givet och tillskriva den intervjuade tankar och egenskaper som 

liknar ens egna. Men å andra sidan anser jag att likheten kan betraktas som en tillgång när det 

gäller att tolka de svar man får. Med liknande förståelsehorisonter och referensramar kan det 

vara lättare att läsa mellan raderna och få en förståelse för det outsagda. (Kvale 1997) 

 

Jag har under hela arbetets gång varit medveten om dessa aspekter beträffande valet av 

intervjupersoner, och försökt undvika respektive väga in de eventuella effekter som likheten i 

yrke och social situation kunde ha på det material jag samlade in och min tolkning.  

 

Det är också viktigt att påpeka att det inte finns någon avsikt med att alla intervjuade är 

kvinnor. Det bara blev så eftersom jag tog intervjupersonerna från gruppen lärare och där är 

könsfördelningen mycket sned.  Det är mycket möjligt att män och kvinnor skulle svara olika 

på mina frågor. Förhållningssätt och inställning till ökade valmöjligheter och hur man 

upplever dessa förändringar skulle kunna påverkas av genusskillnader.   
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Genomförandet 

Intervjuerna genomfördes i ett av skolans grupprum efter skoldagens slut. Det var helt lugnt 

och tyst och vi blev inte störda. Varje intervju varade mellan 45-60 minuter. 

 

Som en inledning, eller uppvärmning inför intervjun, visade jag några bilder som den 

intervjuade fick associera fritt kring. Den motsvarade på ett sätt Halvorsens lista med 

temaområden. Bilderna handlade om situationer där man måste fatta beslut, grundade på 

informationsinhämtning. Det var mest ClipArt-bilder som visar föremål eller människor i 

olika situationer. En av bilderna visade logotypen för Fair Trade och en annan en bild visade 

Det oranga kuvertet med pensionsinformation. (se bilaga 1) Syftet med denna inledning var 

att under den relativt korta intervjusituationen snabbt föra in resonemanget på de 

frågeställningar som intervjun sedan kom att handla om. 

 

Det var bilder som kunde kopplas till olika situationer där man behöver information och 

kunskap för att kunna fatta beslut. Att just fokusera kring olika situationer gjorde att 

intervjuerna och informanternas reflektioner blev mer konkreta. Jag tror också att det blev 

lättare för dem att fördjupa sig i de problemställningar som resten av intervjun bestod av.  

Jag förhöll mig neutral och tillbakadragen och lät försökspersonen associera fritt. Det blev 

inte alltid de associationer som jag hade trott, men de tankegångar som kom igång blev på 

något sätt informanternas helt egna. En stor fördel med detta var att funderingarna kom från 

personen själv, och fungerade som en startad motor som gav kraft under den direkt påföljande 

egentliga intervjun. Bladet med bilderna låg kvar på bordet under intervjun och några gånger 

hänvisade de intervjuade tyst till dem genom att nicka mot en bild eller peka på den medan de 

förklarade något. 

 

Efter associationen kring bilderna genomfördes den semistrukturerade intervjun i huvudsak 

efter intervjuguiden. (se bilaga 2) Jag fyllde i med följdfrågor för att få kompletterande 

information och den information jag behövde. Jag lät intervjupersonen berätta vidare, även 

om det inte var ett direkt svar på min fråga. Några gånger fick jag på detta sätt ett viktigt 

tillskott av ny oväntad information. Till exempel kunde då den intervjuade få förklara sina 

passiva strategier, något som berikade resultatet. I intervjuguiden hade jag också med några 

frågor om solidaritet, men hittade sedan inga mönster i dessa svar, så de finns inte med i 

resultatredovisningen. 
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Flera av de intervjuade berättade efter själva intervjun att det kändes intressant men ovant att 

tala om hur man hanterar information och fattar beslut. Detta trots att ämnet och 

frågeställningarna berörde mycket konkreta vardagssituationer. De temaområden jag 

presenterade i början av intervjun, motsvarade inte till fullo Halvorsens teman i hans 

informella, halvstrukturerade intervjuer. Halvorsen använder dem som struktur för resten av 

intervjun, medan jag övergick till en intervjuguide med mer övergripande frågor. 

Efter den fjärde intervjun bedömde jag att mitt behov av information var mättat. (Gillham  

2008:79) Jag hade börjat se övergripande mönster och informanternas svar på mina frågor 

började likna varandra. Därför avbröts datainsamlingen och jag gjorde inga fler intervjuer.  

Intervjuerna blev inspelade på band och efteråt transkriberade jag dem i sin helhet ordagrant. 

Bearbetning 

För den hermeneutiska forskaren är det, som tidigare nämnts, viktigt att pendla mellan olika 

perspektiv. De hermeneutiska cirklarna eller spiralerna, kan ses i olika delar av 

forskningsprocessen. Man pendlar till exempel mellan att betrakta delar och helhet, eller 

mellan sin egen förförståelse och respondentens. (Alvesson och Sköldberg, 2008) 

 

Under efterarbetet med intervjuerna försökte jag därför tolka innehållet genom att växla 

mellan olika perspektiv. Ett sätt att tolka var att se sambanden mellan intervjupersonernas sätt 

att förhålla sig till information och deras beslutsprocesser. Ett annat sätt var att följa med i hur 

de upplevde olika saker positivt eller negativt. Två personer kunde tycka helt olika om samma 

sak. Jag sökte mönster genom att omväxlande iaktta detaljer och helheter. Intervjupersonernas 

berättelser innehöll många detaljer som på olika sätt passade in i den helhetsbild jag fick av 

deras livsvärld. Här följer en mer konkret beskrivning av analysprocessen: 

 

Den första kontakten med materialet var förstås redan när intervjuerna genomfördes. 

Intervjuerna spelades in på band, men jag lade också särskild uppmärksamhet på vissa saker 

som jag också antecknade direkt efter varje intervju. Mina egna direkta reaktioner och 

reflektioner skulle annars lätt kunna blekna. Den andra närkontakten med det insamlade 

materialet var vid transkriptionen av bandinspelningarna, någon vecka senare. Då befästes 

många av mina omedelbara iakttagelser vid intervjutillfället, men jag noterade också flera 

detaljer som jag inte tänkt på under själva intervjuerna. Det kunde handla om betoningar som 

jag inte uppmärksammat tidigare. Till exempel tryckte en intervjuad person väldigt hårt på sitt 
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miljöengagemang med källsortering. Jag började nu upptäcka att det låg känslor bakom svar 

som jag tidigare bara hade registrerat som information. Under utskriftens gång började alltså 

de intervjuades förhållningssätt till och tankar kring frågeställningarna framträda tydligare för 

mig. När utskriften var klar kunde jag återigen backa för att få ett större perspektiv och börja 

se intervjusvaren som en samlad helhet igen. Övergripande och återkommande mönster 

började framträda och gestaltas på ett tydligare sätt som förbättrade möjligheterna till en 

djupare tolkning. 

 

Valet av kvalitativ intervju som metod visade sig nu vara helt rätt. De bilder jag fick av de 

intervjuades upplevelser av livet i informationssamhället kändes tydliga och levande. Det 

skulle ha varit mycket svårare, om inte omöjligt att fånga dessa kvalitéer med hjälp av en 

statistisk enkätundersökning. Jag menar också att den metodologiskt känsliga situationen att 

intervjua personer som man har mycket gemensamt med (i detta fall yrkesval, ålder och social 

tillhörighet) gav mycket mer fördelar än nackdelar. Gemensamma referensramar, språk mm 

underlättade min förståelse och tolkning av intervjusvaren betydligt. 

  

Jag ville undersöka hur de intervjuade personerna i sitt privatliv upplever förväntningar och 

krav i samband med den informationshantering som förväntas av den som lever i dagens 

samhälle. Jag ville också veta något om de beslutsprocesser som hör ihop med denna 

informationshantering. Den semistrukturerade intervjuformen tillät följdfrågor och 

utvikningar som gav mig nya perspektiv på frågeställningarna. (Gillham, 2008) Detta 

breddade min förståelsehorisont och kunde till och med ge svar på frågor som jag inte själv 

kom på att ställa. I strikt traditionell metod kan detta till synes minska validiteten, dvs att jag 

inte mäter det jag avsåg att mäta. Men det är just i dessa öppningar och nya möjligheter som 

jag ser poängerna med den kvalitativa metoden. I mina intervjuer tog intervjupersonerna ofta 

intervjuerna i en annan riktning än jag hade tänkt. Det resulterade i en höjning av kvalitén på 

innehållet. Jag fick en bredare och mer fyllig och dessutom en mer dynamisk förståelse av det 

jag ville undersöka. (Halvorsen, 1989) Den kvalitativa metoden med semistrukturerad intervju 

gav mig möjlighet att förstå de intervjuades livsvärld på ett tydligare och mer levande sätt. Ett 

exempel är när de beskriver sina funderingar kring hur deras val påverkar miljön. Det handlar 

om komplexa sammanhang som inte låter sig fångas med enkla frågor och enkla svar. 

 

Respondenterna var öppna och intresserade.  De tyckte att intervjuns frågeställningar var 

intressanta och flera sa att man oftare borde fundera på dessa frågor. Det oväntade innehållet 
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gjorde att respondenterna ibland måste fundera lite extra på vad de ansåg om de olika 

livssituationerna. De förstod dock alltid vad jag menade och de svarade villigt och 

öppenhjärtligt på mina frågor.  

 

Vetenskapsrådet har formulerat sina etiska riktlinjer i rapporten God 

forskningssed.(Vetenskapsrådet 2011, internetkälla)  Den ersätter vetenskapsrådets tidigare 

forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Jag har efter bästa 

förmåga försökt förstå och följa de nya riktlinjerna för att jag i min undersökning skulle möta 

intervjupersonerna på ett etiskt korrekt sätt. Andan i riktlinjerna har präglat den information 

jag har gett intervjupersonerna om undersökningen redan före genomförandet av intervjun, 

mitt sätt att lyssna och förhålla mig till deras berättande under intervjun, samt även 

hanterandet av svaren i bearbetnings- och presentationsfaserna. Även i det övriga 

uppsatsarbetet har jag tagit intryck av dessa riktlinjer.  

 Olika förutsättningar och utgångspunkter för en studie måste göras tydliga och 

motiveras.  

 Projektet bör ha ett tydligt syfte att besvara eller belysa vissa intressanta frågor som 

också ska formuleras klart.  

 Metoder som används ska kunna förklaras och det bör kunna visas att man med dessa 

metoder skulle kunna nå ett svar på de frågor som ställs.  

 Metoderna ska hanteras korrekt och kompetent. 

 Projekt som bygger på ett empiriskt material bör präglas av en systematisk och kritisk 

analys av noggrant insamlade data.  

 Möjliga felkällor ska identifieras och diskuteras.  

 Argumenten bör formuleras klart och ha relevans för den slutsats man vill dra.  

 Projektet i sin helhet, dokumentationen och den redovisande rapporten bör präglas av 

klarhet, ordning och struktur. 

 Men kvalitetsaspekten innehåller också sådant som vetenskaplig fantasi och 

originalitet. Att ett projekt är nyskapande och innovativt i något avseende bidrar i hög 

grad till dess kvalitet. 

(Vetenskapsrådet 2011 s. 40)  
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Resultat 

I följande avsnitt presenterar jag mina empiriska resultat. Först presenterar jag ett utdrag ur 

intervjuerna med fokus på de teman som är av central vikt för denna uppsats. Det möjliggör 

att följa hur förhållningssätt och beslutsprocesser är förankrade i de intervjuade personernas 

vardag. Därefter resonerar jag kring samband och mönster i materialet. 

 

Respondent 1 Kvinna, mellan 50 - 55 år Lärare i grundskolans tidigare år. 

R1 menar att det är besvärligt att det nuförtiden finns så många saker man måste känna till 

och ta ställning till. Det krävs att man är aktiv och håller sig informerad för att kunna fatta rätt 

beslut i många frågor. Det finns många till synes små frågor som ska avgöras i vardagen, men 

där besluten kan få stora konsekvenser för framtiden och för henne själv och för många andra 

människor. Hon tycker att det är svårt att ta ställning till olika erbjudanden. Hon är medveten 

om att friheten att välja och påverka har ökat, men hon anser sig inte ha tid och ork att 

använda denna valfrihet fullt ut.  

 

Det finns information i tidningar i tidningar och TV om lån. Då är det så här att jag måste 

själv kunna ta ställning och inse att det här kräver nånting av mig sen om jag tar det här 

beslutet att jag ska ta det här SMS-lånet eller om jag ska ta kredit på mina kort och så vidare. 

Jag måste alltså ha en egen broms…  

  

Hon anser att det i dag krävs mer framförhållning och planering än det gjorde när hon var 

ung.  Hon säger också att valfriheten har ökat och att det leder till att varje individ måste ta 

mer ansvar. Detta leder i sin tur till att kraven på varje individ att vara stark och att kunna ta 

vara på sig själv därigenom också har ökat.  

 

Hon tror att den stora informationsmängden är svår att hantera för ungdomar och socialt 

svaga. Särskilt ungdomar är en utsatt grupp när det gäller att hantera ökade möjligheter och 

ökat ansvar.  För ungdomar är erbjudanden om snabba lån ett exempel på att större 

möjligheter också ger upphov till större behov av mer vägledning. De förebilder och 

skyddsnät som fanns förr finns inte längre. Jämfört med när hon själv var ung så menar hon 

att dagens ungdomar behöver mer stöd från vuxna  

 



 25 

... och när jag var barn så var det ju svårt att få lån till exempel och det fanns inte så mycket 

information om lån heller. Och skulle man låna pengar så fick man ha en borgenär. Nu finns 

det SMS-lån.  

 

R1 är osäker på om livet har blivit mer stressigt jämfört med hon var ung. Men hon ser många 

som jobbar väldigt mycket och jobbet tar då väldigt mycket tid och kraft som skulle behövas 

till den nya tidens nya krav på att hålla sig informerad. Om man känner att man inte klarar av 

att vara uppdaterad och duktig, så kan det bli stressigt och livskvaliten försämras. Att hålla 

reda på all information och fatta beslut kan öka stressen och då är det väldigt lätt att man 

hamnar i en ond cirkel. 

 

…om man känner att man klarar av det här att hålla den här kunskapen och hålla att man ... 

Då känner man att man har en ganska bra livskvalitet, därför då känner man också… att man 

klarar av att fixa alla de här sakerna. Men om man inte klarar av det eller att det är väldigt 

kaotiskt eller mycket som inte funkar, man vet inte riktigt vad som är fel. Då är det kanske inte 

så bra heller. 

 

Samtidigt som hon menar att en ökad individuell valfrihet leder till problem så kan den också 

ge positiva effekter. Fler alternativ att välja mellan ger livet fler möjligheter och om de kan 

användas på rätt sätt så kan de också ge en bättre livskvalitet.  

 

R1 betonar starkt individens skyldighet att hålla sig informerad för att kunna fatta bra beslut. 

Hon läser tidningarnas ekonomisidor om olika pensionsalternativ och försöker även på andra 

sätt följa med i information om den ekonomiska utvecklingen.  Det verkar vara 

huvudstrategin i hennes informationshantering och hennes beslutsprocesser. I vissa frågor, när 

det t ex gäller val av elbolag eller mobiltelefoni, tar hon däremot hjälp av andra. Det kan vara 

tidningar, TV och t ex FairTrade-certifiering. Hon kan också få hjälp av familjemedlemmar 

eller bekanta som har mer kunskap än hon själv. Det händer även att hon helt ignorerar 

erbjudanden om alternativa tjänster, även om de skulle kunna vara mer fördelaktiga än de som 

familjen redan har: Alltså när det ringer försäljare så, ibland så struntar jag bara i att byta. 

Utan det blir bara det vi har just nu.  
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Respondent 2 Kvinna, mellan 30-35 år Lärare i grundskolans tidigare år. 

R2 väljer ekologisk och KRAV-producerad mat, men tycker att hon borde bli bättre på 

miljöfrågor. Hon har dåligt samvete för det och tycker att hon borde bli bättre. Vidare tycker 

hon att Internet har förändrat informationsflödet till människor. När hon var liten fanns bara 

TV, radio och tidningar för allmän information.  

  

Hennes nuvarande familj har en dagstidning, men får sin mesta information via Internet. När 

hon tänker efter så lever hon i informationssamhället. En dator i köket förser familjen med 

den information de behöver. Den ger henne en frihet att hämta den information hon vill ha när 

det passar. Hon blir då till exempel inte låst till TV-nyheterna kl 21. Hon tycker att detta sätt 

att få information fungerar bra och hon känner ingen stress av denna informationshantering.  

 

R2 menar att det nuförtiden ställs högre krav på individen att ha mer kunskaper. De som har 

ork och intresse för att till exempel sätta sig in i alternativa pensionsplaceringar kan göra det. 

De som har ekonomiska förutsättningar kan leja bort sådana beslut. Men R2 ser grupper av 

människor som har svårigheter att klara denna typ av frågor. Hon tar upp invandrare och äldre 

som exempel på svaga grupper när det gäller informationshantering och beslutsfattande. R2 

ser ett nytt klassamhälle växa fram. Bristande allmänbildning, problematisk social situation 

mm kan bli hinder för att fullt ut i kunna ta tillvara sina intressen i det nya samhället.  

 

För henne är informationsflödet inget problem och hon blir inte stressad av det så länge hon 

själv får anpassa mängden av den information hon ska ta till sig. När informationen nu har 

blivit mer tillgänglig och hon själv har kontroll över flödet, så blir det inte stressande även om 

den tillgängliga informationen ökar. 

  

När det sedan kommer till att fatta beslut och att göra val, så tycker hon att det är mycket svårt 

att navigera i informationsfloden. Strategin blir då att begränsa sig. Hon väljer ut ett område 

som för tillfället känns mest aktuellt eller angeläget och sätter sig in i det så mycket hon 

tycker att hon behöver. I praktiken väljer hon då alltså bort information som hon anser sig inte 

behöva.  

 

Det är nästan orimligt att hålla sig a jour med all information som finns i dag. För det är så 

otroligt mycket. Jag tror att man väljer sina specialområden, sina intresseområden och sånt 

som känns angeläget just i den livssituation man är i.  
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I vissa andra frågor säger hon att hon inte själv sätter sig in i vilka alternativ som finns utan 

litar på råd från andra. Man kan säga att hon någon annan välja åt henne. Valet av elleverantör 

har hon till exempel helt lämnat över till sin man. Häromkvällen var det någon som ringde 

och undrade om vi inte ska byta elbolag. Alla de besluten har jag lagt över på min man. 

Vilken tur att jag gifte mig!   

 

R2 tror att det finns en större valfrihet i dag jämfört med till exempel 20-30 år sedan, men att 

man kan välja om man vill utnyttja den nya friheten eller inte. Hon säger att hon själv ibland 

till och med väljer bort valfriheten. Då avstår hon helt från att ta ställning till nya möjligheter. 

 

Den nya generationen som växer upp med Internet och datateknik kommer däremot enligt R2, 

förmodligen att få det lättare att möta framtidens krav på informationshantering. De kommer 

också att fortsätta utveckla informationsteknologin. 

Respondent 3. Kvinna, mellan 30-35 år. Lärare i grundskolans tidigare år. 

R3 överlämnar gärna olika beslut till experter eller organisationer som hon litar på. Hon gör 

det så att hennes vardagsliv blir lättare och mindre stressigt. Hon känner att hon gör en insats 

för miljön när hon köper KRAV-märkt mat och att då har ansvaret för att granska innehållet 

överlämnats till certifieringen. Då underlättas valet. När hon köper svenskproducerad mat så 

tror hon också att det automatiskt blir mer miljövänligt med tanke på att det krävs mindre 

miljöförstörande transporter. 

  

Hon blir trött av försäljare som ringer och erbjuder alternativa elavtal och telefonabonnemang 

som ska vara billigare. Hon vill själv söka upp de energi- och konstnadseffektiva alternativen. 

Hon bryr sig inte om hon får betala mer. 

  

Vi pratar om bilkörning och då förklarar hon hur hon tänker bort problemen. Eftersom hon 

bor flera mil utanför staden så är inte kollektivtrafiken ett realistiskt alternativ för henne.  Hon 

är medveten om att hon borde köra en mer miljövänlig bil, men denna kluvenhet försämrar 

inte hennes livskvalitet. Hon kan med intellektuella resonemang uppenbarligen hantera denna 

inkonsekvens.  
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Nästan som ett ursäktande exempel på att denna svåra bilkörningsfråga känns omöjlig att lösa, 

tar hon upp drivmedelsproblemet. När man kör en bil på etanol, så släpper den ut mycket 

mindre avgaser. Bilresan blir på så sätt mer miljövänlig. Men nu har det visat sig att själva 

produktionen av etanol inte är miljövänlig. När etanol produceras så används naturtillgångar 

som annars skulle kunna användas för till exempel livsmedelsproduktion. Så även om hon 

anstränger sig för att avgaserna ska minska så måste hon dessutom bekymra sig över sådana 

negativa bieffekter. Resultatet av hennes bilkörningsfunderingar slutar med att hon skjuter 

bort dessa tankar och beslutsfattandet får ske lite på sidan av det etiska resonemanget. 

 

Pensionsvalet överlämnar hon till sin bank. Hon tycker att det är svårt och krävande att sätta 

sig in i hur pensionssystemet fungerar och de olika alternativens för- och nackdelar. Men hon 

tycker inte att det är en oviktig fråga. Det är viktigt för henne att själv vara aktiv och det är 

hon genom att själv söka upp sin bank för att få hjälp med pensionsplaneringen. Hon vill inte 

bli uppsökt av pensionsplanerare som är ute efter att tjäna pengar på hennes behov.  Det 

tycker hon är irriterande. 

 

R: Ja det oranga kuveret... Det brukar jag inte ens öppna... Men där har jag också en 

strategi. På lovet ska jag till min bank. Då får de hjälpa mig med mina pensionsval. För jag 

tycker att det där är så mycket att sätta sig in i. Inte orkar jag byta varenda år så där. Jag vet 

ju principen hur det fungerar och så där. Men det är ju mycket. 

 A: Du lämnar bort den klokheten också? 

R: Nej jag lämnar inte bort den, men jag tar en expert till hjälp. Och då är det ju så här att då 

vill ju dom som är min bank bli min fondförvaltare. Men då har jag redan en relation till dem 

och jag har en kontakt där. Och då tycker jag att det är enklare. Hellre det än att jag tar nån 

som ringer och säger: Vi skulle vilja... Då är det jätteskönt att kunna säga: Jag har redan 

några som… 

A: Då känns det mer att det är ditt beslut? 

R: Ja, precis. Det är ju mitt beslut till viss del. Men jag har beslutat dom där liksom. Och det 

känns ju mycket enklare än att man sitter där själv och… men Gud, vad ska jag ta för 

någonting utav allt det här?... 

  

Livskvaliten förbättras inte av att det finns fler alternativ att välja mellan. Hon är osäker på 

om de större valmöjligheterna och friheten att välja medför större ansvarskänsla.  
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Det är ju helt omöjligt för en enskild individ att sätta sig in i allt det där. För då blir man ju 

tokig. Och det är ju det jag väljer att inte göra. 

  

Hon ser att de ökade valmöjligheterna får många människor att göra nya val oftare. Det ligger 

i tiden att lösa problem genom att göra nya val och hon kommenterar detta med att många 

människor tror att deras liv blir bättre om de byter utbildning, jobb, familj osv. Själv menar 

hon att denna strategi inte är hållbar och att hon i stället försöker göra mindre förändringar 

utan att välja om helt. Men det är inte lätt. Hon anser generellt att i och med att 

valmöjligheterna har ökat så ställer det större krav på att individen är starkare i sig själv.  

  

R3 beskriver sig själv som en person som vill vara förnuftig och göra förnuftiga saker, men 

ibland tar känslorna över, något som också blir tydligt i intervjun. 

Det bästa alternativet är nog att inte köra bil. Men det tänker jag... Äsch, man måste ju... man 

behöver ju inte vara så himla klok heller. Man kan inte behöva gå och tänka på allt hela 

tiden. För då blir man.. Man måste ju få leva också! 

   

Respondent 4. Kvinna, mellan 50-55 år lärare i grundskolans tidigare år.  

R4 menar att hon har en ideologi som ligger bakom hennes beslut. Hon betalar gärna mer för 

varor om hon vet att de är producerade under acceptabla förhållanden. R4 menar att hon är 

intränad på att leva resurssnålt. Hon släcker ljuset, sköljer mjölkförpackningar och 

sopsorterar, men inser ändå att det är droppar i havet. Men eftersom det 0är automatiserade 

rutiner så känns det inte jobbigt. Däremot tar hon inte på sig ansvar för fabrikernas utsläpp. 

R4 har alltså ett miljötänk. Hon källsorterar sopor och väljer noggrant vad hon konsumerar. 

Men hon unnar sig att resa mycket. Hon flyger mycket för att träffa släktingar och åker 

mycket bil till och från jobbet. Hon vill ha hårdare lagar som tvingar fram till exempel 

miljövänliga bilar.  

 

Ja, jag skulle önska att det var hårdare lagar som helt enkelt förbjöd oss att köpa stadsjeepar 

till exempel. Bara som ett exempel. Eller, ska det vara en stadsjeep ja då tamefasiken ska den 

vara elektrisk. Punkt. Det finns ingenting att prata om då. Och har vi inte det då? Nehej. men 

då får väl Volvo och Saab ta skeden i vacker hand och börja producera bilar som är enligt 

vad vi behöver i dag. ... 
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Hon avvisar telefonförsäljare och är samtidigt medveten om att hon då även kan missa 

erbjudanden. Men för hennes del är det ett medvetet val. Hon vill själv på eget initiativ söka 

upp leverantörer och försäljare. Hon tror och säger även att hon vill tro att hon inte styrs av 

marknadsföring och reklam. Hon säger att det är bra med neutrala aktörer som hjälper till att 

välja bland allt utbud. 

 

A: Du nämnde tidigare att det finns fler alternativ nuförtiden. Ger det en ökad frihet? 

R: Nej, det ger det inte. Den som lägger pengar – Alltså - det är inte så - Det är alltid några 

… företag som bestämmer att Vi ska köra det här försäljningsjippot. Vi ska försöka att nå 

konsumenter på det här sättet. Men det kostar ju. Det ska ju tas nånstans ifrån. Det är inte 

gratis att ha folk att sitta och ringa i telefon för att jag ska köpa Eon till exempel eller 

Skellefteåkraft eller vad det är. …  Däremot så ska man ju ha det reglerat. En information 

som Råd och Rön eller något sånt där, där det finns folk som genom skattepengar fixar vilken 

information som gäller vad som funkar. Och där går jag in och kollar 

A: Så du tycker inte att du har fler valmöjligheter? 

R: Nej jag får ju inte veta alla ändå. För alla ringer ju inte till mig. Och skulle dom göra det 

så skulle jag bli tokig! Tack och lov så gör dom inte det. Så därför går det inte att lyssna på 

dem. 

 

R4 menar att vissa bara struntar i hur de lever. De säger att de inte orkar eller inte har de 

ekonomiska förutsättningarna som behövs.   

 

Ja om man till exempel… Jag är en smart tjej men jag har inte lyckats skaffa ett bra jobb. Jag 

har svårt att få ekonomin att fungera. Då försvåras säkert möjligheterna att göra alla de så 

kallade rätta besluten. Då kanske det blir fel. Jag kanske inte har råd att köpa rättvisemärkt. 

Jag kanske bor i en lägenhet där jag glömmer bort att tänka på ljuset för jag betalar ändå 

inte elektricitet så. Och soptömningen är också kollektiv. Det spelar ingen roll att jag 

källsorterar. Det är så jobbigt att göra det här, jag har ju ingen bil. Jag kan inte gå runt 

halva stan för att lämna bort tidningarna.  

 

R4 menar också att det finns funktionshindrade men även yngre människor som inte har 

möjlighet att klara kraven i det nya samhället. I dessa fall menar R4 att personerna kanske inte 

ens har insikt i vilka val som måste göras, och kommer då inte heller att göra några val. 
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R4 säger också att, utöver det hon nämner i citatet ovan, att livet har blivit intensivare. Med 

det menar hon att det ställs större krav och att man måste hinna och göra så mycket. Det är 

som ett ekorrhjul där vi sitter fast. Hon tycker att det är skrämmande att vi måste slänga 

användbara kläder för att sedan köpa nya. Det är ett resursslöseri. Livskvalitén försämras på 

grund av den onödiga kunskapen om t ex vilka kläder som modet föreskriver.  

  

Stressen begränsas inte till vuxna och ungdomar. Hon säger också att även om barn i vårt 

samhälle får mat och har en fysisk trygghet, så upplever även de en press på allt de måste lära 

och förstå. De lever med krav och måsten. Det kan vara så att barn i fattiga länder får leva mer 

för stunden, är lyckligare och skrattar mer. R4 menar att hon som lärare utsätter eleverna för 

stress och press eftersom hon måste ge skriftliga omdömen även till de yngsta eleverna.  Hon 

avslutar med att berätta att det inte bara handlar om yttre press men också om internalisering.  

 

Livskvaliten påverkas inte av de yttre förutsättningarna. Den sitter inuti personen. Har vi 

grundförutsättningarna så, då är vi lyckliga. Och då klarar vi av det som är runtomkring oss. 
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Sammanfattning av intervjuerna 

De intervjuade personerna tycker att det vardagliga informationsflödet ofta kan vara 

övermäktigt och omöjligt att sätta sig in i tillräckligt mycket för att kunna fatta rätt beslut. 

Informationen känns dels för omfattande och dels för komplicerad för att kunna hantera på ett 

tillfredsställande sätt. Resultatet kan bli en känsla av otillräcklighet som leder till olika slags 

kompromisser. Dessa kompromisser kommer till uttryck i olika strategier som förenklar och 

underlättar nödvändiga beslut. 

Medvetna val 

De intervjuade personerna uppger att de i stor utsträckning försöker fatta kloka beslut. De är 

medvetna om att deras beslut kan ha konsekvenser för såväl sin egen ekonomi som den 

personliga hälsan och de globala miljö- och rättvisefrågorna. 

Svåra val 

De nämner vidare att det är svårt att ta in lämplig och aktuell information för att sedan kunna 

fatta relevanta beslut. De säger att det är svårt att ha koll, vara uppdaterad. En person säger: 

Det är nästan orimligt att hålla sig a jour med all information som finns i dag. För det är så 

otroligt mycket. En annan säger: Det är ju helt omöjligt för en enskild individ att sätta sig in i 

allt det där. För då blir man ju tokig. Och det är ju det jag väljer att inte göra. 

Avstå från att välja 

En av de intervjuades strategier är alltså att inte göra något val. Det kan ske på några olika 

sätt. Ett sätt är att överlåta informationshanteringen och beslutsfattandet till andra. Flera 

berättar hur de har överlåtit frågan om pensionsplanering till andra, antingen sin man, eller en 

bank. En person menar att ungdomar ofta behöver stöd i denna värld med många viktiga och 

spännande möjligheter. När det gäller att vara aktiv som konsument så uppskattar de 

intervjuade personerna om någon organisation man litar på kan göra kloka urval så att man 

vet vad man kan välja utan att välja fel. En person önskar hårdare lagstiftning. Alternativet att 

helt ta avstånd från valmöjligheterna finns också. När el- eller telefonförsäljarna ringer, så 

väljer flera av de intervjuade att helt enkelt lägga på luren. De har hellre kvar sitt gamla 

abonnemang, även om det är dyrare, än att lyssna på en jobbig försäljares argumentering. 
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Känslan styr 

Som i allt annat mänskligt beteende så visar det sig även i denna undersökning att känslor ofta 

är inblandade, även i intellektuella val och beslut. Respondenterna i denna undersökning tar 

ofta hjälp av känslan när de fattar beslut, men deras beskrivning av hur de handskas med sina 

känslor skiljer sig åt. En person löser beslutshanteringen genom att bara fokusera på några 

områden som känns väsentliga just nu. En annan skjuter bort frågor när de känns för avlägsna. 

En tredje säger att hon inbillar sig själv att hon inte låter sig styras av andra, men tvekar 

samtidigt: Jag vill i alla fall försöka känna att jag bestämmer över mina beslut i familjen... 

Inkonsekvens: 

En intressant variant av de nya förutsättningarna för beslutsfattande är att individens 

handlande blir inkonsekvent. Jag har intervjuat vuxna personer med akademisk utbildning. De 

är fullt medvetna om vilka val de måste göra och vilka konsekvenser deras beslut får. I hela 

deras resonemang om ansvar för sina egna liv och världen runtomkring så visar de att de vet 

vad som krävs av dem och de vet vad som är moraliskt rätt. De ser tydligt vilka svårigheter de 

själva och andra har. Men i vissa situationer, på en helt annan nivå, så tar de inte hänsyn till 

allt de vet. De vanligaste situationerna de uppger handlar om medvetet och samtidigt etiskt 

slitsamt inkonsekvent beslutsfattande när det gäller resor och resande. Här är ett konkret 

exempel från intervjuerna:  De intervjuade personerna är välinformerade lärare som 

källsorterar och sparar på energi med tanke på både den lokala och globala miljön, men de 

drar sig inte för att samtidigt köra mycket bil eller att ofta åka på långa flygresor. De känner 

givetvis till miljökonsekvenserna av bil- och flygresor, men då struntar de helt enkelt i 

miljöaspekten.   

 

Miljöfrågor är lite av ett dåligt samvete för mig, säger en person. En annan säger: …man 

behöver ju inte vara så himla klok heller. Man kan inte behöva gå och tänka på allt hela 

tiden. För då blir man... Man måste ju få leva också! 
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Analys 

I detta kapitel kommer jag att betrakta intervjuresultaten utifrån de teorier och tidigare 

forskning jag behandlat i föregående kapitel. 

Ansvar för hela världen 

Giddens, Beck och Bauman har beskrivit hur individens moraliska ansvar har utökats från att 

bara omfatta den närmaste omgivningen till att beröra hela världen. Här pekar de på problem 

för den senmoderna människan. Det gäller för individen att hålla sig informerad om vilka 

konsekvenser ens vardagshandlingar får i ett längre perspektiv och i ett större sammanhang, 

och även om att beslutsfattande har individualiserats. Sverige är det land där denna 

individualisering har gått längst. I mina intervjuer framkommer uttalade tankar om 

intervjupersonens egen roll i lösningen av stora samhällsproblem. De intervjuade inser till 

exempel att deras konsumtion påverkar den globala miljön och produktionsvillkoren för 

okända människor på andra sidan jorden. Dessa uttalanden bekräftar de teorier jag tidigare har 

presenterat om hur makt och beslutsfattande i det postmoderna samhället har förskjutits till 

individen. Intervjupersonerna beskriver också den utsatthet de har försatts i när de har kommit 

att omfattas av det som Beck kallar en långdistansmoral. De känner ansvar att genom sitt 

vardagliga handlande påverka situationen för människor i hela världen och för miljön nu och i 

framtiden.  

 

De intervjuade uttrycker att de är medvetna om att deras handlande i vardagen har 

konsekvenser för fler människor och för miljön i ett större perspektiv än bara deras eget liv. 

De etiska problem som Bauman beskriver för människor som lever ett postmodernt liv, 

uttrycks tydligt i intervjuerna. Denna medvetenhet om att de och alla andra bör handla på rätt 

sätt, är även ett exempel på en yttring av Johanssons utopiska reflexivitet. 

 

Johansson ser även en normativ reflexivitet i dagens samhälle. Den innebär att man som 

individ vill ha koll på de rådande normerna för att inte känna sig som avvikare. I mina 

intervjuer framkommer inte tydligt om intervjupersonerna själva gör något för att inte känna 

sig just som avvikare. Alla uttrycker däremot att de känner krav att leva på rätt sätt. De säger 

mer eller mindre tydligt att de känner förväntningar på att deras sätt att leva inte ska få 

negativa konsekvenser för sig själv eller för andra. När det gäller de personliga 

konsekvenserna så handlar det om ekonomiska och medicinska konsekvenser för 
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intervjupersonen själv. I ett större sammanhang kan intervjupersonens val få globala 

miljökonsekvenser eller påverka känslan av solidaritet med till exempel de människor som 

producerar konsumtionsvarorna. Löner och arbetsförhållanden i andra länder är exempel på 

sådant som kan påverkas av hur vi i Sverige gör våra konsumtionsval.  Det framkommer inte 

tydligt i mina intervjuer om dessa krav enbart är kopplade till det egna samvetet eller om det 

handlar om normtryck och rädsla för att avvika från de normer som är centrala i det 

senmoderna/postmoderna samhället. Men det finns indikationer i intervjuerna att 

informanterna anser att de inte själva vill avvika.  

 

Några intervjupersoner tar upp andra personer som avvikande. En av dem säger apropå hur 

man lever ett ansvarsfullt liv, att vissa inte lever upp till de krav som ställs. Även om de anger 

att det ibland handlar om bristande ekonomi så kan det också ses som en tydlig antydan om 

att dessa personer bryter mot normen.  

Frihet att välja bort valfriheten 

Den ökade friheten i det postmoderna livet, upplevs av de intervjuade personerna inte bara 

positivt, utan även ofta som en svårighet, ett problem för dem. Bauman menar till och med att 

ett centralt inslag i den postmoderna identiteten är att komma bort från ansvaret. Som vi såg i 

teorikapitlet närmar Bauman sig den postmoderna identiteten med hjälp av två gestalter – 

turisten och vagabonden. Den postmoderna människan vill enligt Bauman känna sig som en 

fri turist och inte som en kringflackande vagabond. I intervjuerna framkommer de 

intervjuades egen rädsla för denna vagabondsidentitet. De uppger att de känner sig tvingade 

att välja, tvingade att ta ställning. Det känns omöjligt att hålla sig tillräckligt informerad. 

Detta indikerar en känsla av att de knuffas vidare, in i nya valsituationer som de inte önskar 

sig eller klarar av. De hittar därför olika strategier för att känna sig trygga när de försätts i 

olika valsituationer. Deras drivkraft verkar vara en strävan efter den turistidentitet som 

Bauman menar är ett ideal för den postmoderna människan. Man vill vara nyfiken med 

inflytande över sitt eget liv i de förutsättningar som ideligen förändras. 

 

Bauman menar alltså att en person i ett postmodernt samhälle behöver utveckla en dynamisk 

och föränderlig identitet. Personerna i mina intervjuer verkar själva känna sig aktiva i sådana 

processer, men de ser problem för svaga grupper, de fokuserar speciellt yngre – ungdomar, 

barn, invandrare och gamla. Det framkommer i intervjuerna att dessa grupper kan tänkas ha 
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svårigheter att följa med i den snabba utvecklingen och ta del av och hantera den ökande 

informationsmängden.  

 

Ett sätt att hantera den utökade valfriheten och de problem som den medför är att helt enkelt 

använda sin valfrihet till att inte göra val. I mina intervjuer finns ett mönster där de 

intervjuade berättar om att de inte ställer upp på den nya valfriheten utan i stället hittar olika 

passiva strategier för att slippa undan de alltför många valsituationer de ställs inför. Orsaken 

är oftast att valsituationerna är för svåra och för många att sätta sig in i. De intervjuade verkar 

inte känna dessa sätt att undvika valsituationer som misslyckanden eller brister, utan ser i 

stället sitt beteende som en framgångsrik strategi för att klara av livets komplexitet. 

Modernitetens idéer om befrielse som enligt Giddens i det senmoderna samhället har övergått 

till valfrihet, har här återuppstått som en önskan om befrielse från valfrihet.  

 

Dessa passiva strategier för att hantera den ökade valfriheten kan även förstås som ett resultat 

av det Johansson kallar instrumentell reflexivitet. Individen väger samman kunskap och 

handlande till ett hyfsat rationellt beteende. Av intervjuerna framgår att det känns frustrerande 

för de intervjuade personerna att inte kunna leva upp till dagens alla förväntningar, men å 

andra sidan verkar det som om de oftast löser situationen genom att intala sig att de är turister 

i de nya möjligheternas land och att de känner det positiva i att fritt kunna välja och vraka 

bland de alternativ som finns att välja mellan och att ibland kunna lösa situationen genom att 

välja att inte välja. Schwartz menar att detta sätt att hantera bäst passar den personlighet han 

kallar för Satisfiers De strävar inte efter det perfekta valet utan känner sig nöjda med ett 

tillräckligt bra val. Om man är en Maximizer och inte klarar denna balansgång, känner man 

ånger och blir olycklig. Den ökande individualiseringen ställer i dag allt högre krav, och de 

som drabbas mest är svenska ungdomar. Det kan vara en orsak till att de i undersökningar 

visar en ökande psykisk ohälsa. 
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Slutord 

Jag ville med denna uppsats belysa människors situation mellan en ökande informationsflod 

och ett ökande utbud av valmöjligheter i det post- /senmoderna samhället. Jag ville inte 

studera de företagsekonomiska möjligheterna att optimera ett företags försäljning genom att 

förstå hur människor hanterar beslutsfattande i valsituationer. (Iyengar och Lepper 2000). Jag 

var egentligen inte heller intresserad av hur individen kan göra det bästa valet (Schwartz  

2002, Tornell 2011). Men dessa undersökningar har ändå gett en viktig förståelse till hur 

människor fattar beslut. 

 

Jag undrade hur de nya situationerna med ökad information och fler valmöjligheter påverkar 

livskvalitén. Resultaten av min empiriska undersökning visar att de intervjuade personerna 

känner att det blir alltmer omöjligt att ta till sig all information som finns inför ett beslut, ja 

inte ens all information som behövs. En intervjuad person säger att det inte går: för då blir 

man ju tokig. I stället visade det sig att de intervjuade hittar olika strategier för att hantera 

information och valmöjligheter. De personer jag har intervjuat är i medelåldern och kan därför 

genom livserfarenhet skaffat sig mod och strategier för att hantera information och val. Enligt 

tidigare forskning är det flickor i övre tonåren som fått sin livskvalitet mest försämrad av de 

nya möjligheterna att göra val som påverkar sin individuella situation. Det är denna grupp 

som under många år fått sämre psykisk hälsa. (Bremberg 2006)(Socialstyrelsen 2009) 

 

Jag har alltså tagit upp att individens möjlighet att påverka sitt liv har ökat. Människors 

möjligheter att få tillgång till information och förståelse har ökat samt antalet valmöjligheter 

och alternativ har också ökat. Denna utveckling, som framförallt i ett globalt och historiskt 

perspektiv, låter högst eftersträvansvärd, visar sig nu för dagens människor kunna medföra 

problem på olika nivåer. Jag har med denna uppsats pekat på att de undersökta 

problemområdena kan påverka välbefinnandet och den allmänna livskvalitén negativt, även 

om det för de flesta grupper i samhället inte går så långt som till psykisk ohälsa.    

 

 

 

 



 38 

Referenser 

 

Böcker 

Alvesson, M. och K. Sköldberg. 2008. Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 

Andersen, H. 1994. Vetenskapsteori och metodlära. Lund: Studentlitteratur.  

Backman, J. 1998. Rapporter och Uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bauman, Z. 1998. Vi vantrivs i det postmoderna. Göteborg: Daidalos.  

Bauman, Z. 1999.  Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Göteborg: Daidalos.  

Beck, U. 1998. Risksamhället, på väg mot en annan modernitet.  Göteborg: Daidalos. 

Bremberg, S. 2006. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa. Analyser och förslag till åtgärder. 

SOU 2006:77 Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet. 

Egidius, H. 1986. Positivism - fenomenologi – hermeneutik. Lund: Studentlitteratur. 

Freud, S. 1995. Vi vantrivs i kulturen. Stockholm: Röda rummet. 

Giddens, A. 1996. Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur. 

Giddens, A. 1997. Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den 

senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos. 

Gillham, B. 2008.  Forskningsintervjun – tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur. 

Halvorsen, K. 1989. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Hegel, G W. 1987. Förnuftet i historien. Göteborg.  

Heidegren, CG. mfl. 2007 Livsföring – ett sociologiskt grundbegrepp. Stockholm: Liber. 

Johansson, T. 2002. Bilder av självet - Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället. 

Stockholm: Natur och Kultur 

Johansson, T. 2009. Familjeliv. Malmö: Liber 

Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 1977? 

Merriam, S. 1994. Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Molander, B. 1988. Vetenskapsfilosofi. Stockholm: Thales. 

Nordin, S. 1995. Filosofins Historia. Lund.  

Nordlund, A. 2008 Cognitive profiles of vascular and neurodegenerative MCI 

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för 

neurovetenskap och fysiologi. 

Månsson, S-A. 1996. Kapitel I Svensson, P-G & Starrin, B (red), Kvalitativa studier i teori 

och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Socialstyrelsen. 2009. Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen 



 39 

Tornell, P. 2011. Bestäm dig. Stockholm: Forum. 

Trost, J. 2005. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Weber, M. 1986. Kapitalismens uppkomst. Stockholm: Ratio. 

Weber, M. 1983. Ekonomi och samhälle Del 1. Förståelsesociologins grunder. Lund: 

Argos. 

Vetenskapsrådet. 2011. God forskningssed  (Rapport), Stockholm ISSN 1651-7350 

ISBN 978-91-7307-189-5 

 

Tidningsartiklar 

Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2000). When choice is demotivating. Journal of Personality 

and Social Psychology, 79, 995–1006. 

 

Iwarson, S. 2004 Stressrelaterade hälsoproblem ökar – vad hände under 1990-talet? 

Läkartidningen Nr 12,  Volym 101, 1084-1088 

 

Schwartz, Barry mfl. 2002. Maximizing Versus Satisficing: Happiness Is a Matter of Choice 

Journal of Personality and Social Psychology 2002, Vol. 83, No. 5, 1178–1197 

 

 

Internetkällor 

Kristdemokraterna, 2009. Livspusslet. Hur kan arbets- och familjeliv förenas?  

(http://www.kvinnor.kristdemokraterna.se/~/media/Subsite/kdkvinnor/Livspusslet%20%20%

20slutversion%2026%20jan%20pdf.ashx 2 2009-12-22) 

 

TCO. 2010. Livspusslet. (http://www.tco.se/Templates/Page2____710.aspx)  2010-03-08 

 

Vetenskapsrådet. 2011. Codex – regler och riktlinjer för forskning. Vetenskapsrådets 

webbplats för forskningsetiska frågor. http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml 2011-12-30

http://www.kvinnor.kristdemokraterna.se/~/media/Subsite/kdkvinnor/Livspusslet%20%20%20slutversion%2026%20jan%20pdf.ashx%202
http://www.kvinnor.kristdemokraterna.se/~/media/Subsite/kdkvinnor/Livspusslet%20%20%20slutversion%2026%20jan%20pdf.ashx%202
http://www.tco.se/Templates/Page2____710.aspx
http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml%202011-12-30


 40 

Bilagor 

BILAGA 1 – BILDER 

 

Detta bildcollage visades på ett A4-blad i intervjuns första del. 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 

 

INTERVJUGUIDE 
 

1. Bakgrundsfakta 
 

Kön 
Åldersgrupp 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

Familj 

 
2. Vi går igenom bilderna 

 
Vad ser du på bilden? - 

Vad handlar den om? - 
Hur påverkar detta dina beslut?  - 

 
3. Själva intervjun 

 
Många menar att informationsflödet har ökat. 

Berätta om hur du ser på det.  
Behöver du sortera och välja ut viktig information? 

Hur gör du då? 
Jämför den frihet du har i dag med din frihet när du var yngre 

Har du större möjlighet att påverka ditt liv (när du vet mer vilka alternativ 

som finns)? 
Hur påverkas ditt vardagsliv av informationshantering? 

  
Många anser att individens ställning har blivit starkare. 

Berätta om hur du ser på det. 
Ser du ett samband mellan individens frihet och ansvar? I så fall hur? 

Är det individuella kopplat till samarbete och solidaritet? I så fall hur? 
Hur ser du på att du som individ får mer inflytande? 

Är frihet kopplat till samarbete och solidaritet? I så fall hur? 
Har samarbete och solidaritet mellan människor förändrats? I så fall hur? 

 
Många anser att det i dag ställs högre krav på individen att ha mer 

kunskap och fatta fler beslut. 
Berätta om hur du ser på det.  

Vilka kunskaper krävs av dig när du jämför i dag med tidigare krav på 

kunskap? 
Vilka strategier använder du för att fatta beslut? 

Ser du individer eller grupper som kan ha större svårigheter att möta 
dessa nya krav? 

Ser du individer eller grupper som kan ha lättare att möta dessa nya 
krav? 
 

 


