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Bakgrund: Den ökade individualiseringen i samhället har bidragit till att den sociala 

rörligheten ökar. Individen är inte lika bunden som tidigare vid familj, kollegor, grannar, arbete 

samt sin relation till omvärlden. Med hänsyn till detta anser flera sociologer (Beck, Bauman & 

Giddens) att individen associerar personligt ansvar med sitt öde i det moderna samhället. På 

detta sätt skapar individen riskhanteringsstrategier. Individen stöter kontinuerligt bort störande 

information i olika interaktionsmiljöer för att upprätthålla sin trygghet.  

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet 

av trygghet utifrån ett konsumentriskbedömningsperspektiv. Detta för att skapa en djupare 

förståelse för de riskhanteringsstrategier individen använder sig av samt om tecknandet av 

försäkringsskydd bidrar till upprätthållandet av trygghet genom att minimera de negativa utfall 

risken kan orsaka.  

Metod: En kvalitativ metod har tillämpats i denna uppsats. Detta har genomförts i form av nio 

semistrukturerade intervjuer med personer mellan 30 och 70 år. Detta för att undersöka 

individens riskhanteringsstrategier och dess koppling till trygghet.  

Slutsats/Resultat: Undersökningen visar på att intervjupersonerna använder sig av 

försäkringsskydd för att minimera riskens negativa utfall.  Det ekonomiska skyddet bidrar till 

känslor av trygghet och välbefinnande hos individen. Försäkringsskydd kan således definieras 

som en institution som ersätter kollektivet, eftersom individen kan köpa sig trygghet genom 

inkomst och utbildning.  

Nyckelord: Osäkerhet, Risk, Trygghet, Försäkring 

 



 
 

Abstract 
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Title: ”The insurance provides security for me to know that I get the help I need” 

- Insurance and its role in the maintenance of security 
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Advisor: Birigitta Ericson 
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Background: Through increased social mobility, the individual is not as bound to their family, 

colleagues, neighbors, work, business and global environment as before. According to many 

sociologists (Beck, Bauman & Giddens) this is because of the increased individualization. With 

this in mind several sociologists consider that the individual associates himself as the one that 

is responsible for her or his personal destiny in modern society. Therefore the individual 

develops risk management strategies.  To maintain security the individual repels disturbing 

information.  

Purpose: This study aims to investigate insurance and the role of insurance maintenance 

security from a consumer risk assessment perspective. This is to create a deeper understanding 

of how individuals make use of risk management strategies and if the insurance contributes to 

maintenance feelings of security by minimizing the negative outcomes due to risk. 

Method: A qualitative approach has been applied in this paper. This has been implemented in 

the form of nine semi-structured interviews between the ages of 30 and 70 years. This is to 

examine the individual's risk management and the their relationship to security. 

Conclusion/Results: In the empirical collection themes which shows that the results can be 

described by using the theoretical approach surfaced. The survey shows that the middle class 

uses insurance to minimize the risk of the adverse outcome. The financial protection contributes 

feelings of security and well-being to the individual. Insurance can therefore be defined as an 

institution that replace the collective, because the individual can buy themselves security 

through income and education.  

Keywords: Insecurity, risk, insurance and safety 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats undersöker försäkringsskyddets roll i upprätthållandet av trygghet utifrån ett 

konsumentriskbedömningsperspektiv. Inom sociologin förekommer forskning kring begreppet 

risk. Det existerar dock ingen sociologisk forskning kring försäkringsskydd och 

riskhanteringsstrategier utifrån ett konsumentriskbedömningsperspektiv. Tidigare sociologisk 

forskning har behandlat individens riskhantering utifrån andra socioekonomiska aspekter. 

Denna studie kommer avgränsas till att undersöka om försäkringsskydd används som en 

riskhanteringsstrategi av individen för att generera trygghet. 

Psykiatrikern David Eberhard (2007) skriver att individen bedömer och hanterar en mängd 

risker i vardagen. Till exempel vill föräldrar att deras barn använder hjälm eftersom de är 

oroliga för att barnet annars riskerar att skada sig. Eberhard anser att människans ökade behov 

av att uppleva kontroll och trygghet för att skydda sig och andra i sin närhet mot eventuell fara 

kan få konsekvenser. Dessa konsekvenser innebär att individen kommer att utveckla ett 

ängsligare beteende. Eberhard förklarar att individen blivit alltmer oförmögen att hantera 

krissituationer eftersom människor undviker risker som kan innebära att de kommer utsättas för 

något farligt.  

Granskning av tidigare forskning inom företagsekonomi och nationalekonomi visar att 

studierna ofta har haft för avsikt att undersöka försäkringsskydd för att skapa strategier för 

försäkringsbolagen gentemot konsumenterna. Ekonomerna Goutam Chakraborty, Richard 

Ettenson och Gary Gaeth (1994) anser att den ökade kunskapen kring människans hantering av 

osäkerhet och risker har bidragit till att olika försäkringsbolag skapat olika metoder samt 

strategier för att kunna marknadsföra sig effektiv mot sina kunder. Författarna skriver att 

försäkring innebär en form av riskhantering, ifall något oönskat skulle inträffa.  

Det begränsade utbudet av sociologiska perspektiv som nämnts i inledningen bidrog till ett 

vidare intresse hos mig att undersöka om försäkringsskydd kan generera trygghet hos individen. 

Med hänseende till det vakuum som existerar i den tidigare forskningen finns många intressanta 

dimensioner att studera kring individens riskhanteringsstrategier kopplat till försäkringsskydd. 

Undersökningens resultat kommer tolkas utifrån sociologerna Ulrich Becks (1998) teori om 

risksamhället, Anthony Giddens (1997) teori om ontologisk trygghet samt Zygmund Baumans 

(2007) teori om flytande rädsla.  
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1.2 Försäkringsskydd 

Att betala för en försäkring innebär att en individ tecknar ett reglerat avtal för att erhålla ett 

finansiellt skydd via ett försäkringsbolag vid eventuellt framtida förluster. Individer och 

familjer tecknar försäkringar för att kunna använda det ekonomiska skyddet till att finansiera 

den kostnad som skulle kunna uppstå. Avtalet innebär att försäkringsgivaren ansvarar för att 

betala den eventuella förlusten i utbyte mot att individen betalar en premie varje månad. 

Hemförsäkring ansåg intervjupersonerna som en av de viktigaste försäkringarna. Denna 

försäkring är ett krav i bolånet och omfattar ett grundläggande ekonomiskt skydd för hushåll, 

individ och familj. (www.lansforsakringar.se).  

En annan försäkring som var vanlig bland intervjupersonerna var livförsäkring som innebär att 

om en familjemedlem går bort i förtid är familjen försäkrad och erhåller en ekonomisk trygghet. 

Försäkringen omfattar ett engångsbelopp om en individ dör. Det ekonomiska skyddet kan 

användas till att bo kvar i den befintliga bostaden eller lösa ett bolån (www. if.se). Flera av 

intervjupersonerna som var föräldrar hade tecknat barnförsäkring som omfattar ett ekonomiskt 

skydd om deras barn drabbas av olycksfall eller sjukdom. Försäkringen kan vidare användas 

vid finansiering av vissa diagnoser, ersättning vid sjukvård i hemmet, kostnadsbidrag och 

mycket mer (www.trygghansa.se).  

Enligt trafikskadelagens andra paragraf ska varje bilägare teckna en trafikförsäkring 

(Trafikskadelag 1975: 1410, 2§). Detta var en försäkring som samtliga intervjupersoner hade 

tecknat som äger en eller flera bilar. Försäkringen omfattar enbart skador på person eller annan 

egendom och bilen ersätts inte. Därför kan alla bilister välja mellan att teckna en halv- eller 

helförsäkring (www.bilforsakringen.com).  

Även olycksfallsförsäkring var vanlig hos intervjupersonerna och omfattar ekonomiskt skydd 

om individen drabbas av ett olycksfall, till exempel handikapp eller annan nedsatt kroppslig 

funktion. Individen erhåller via olycksfallsförsäkringen ekonomisk ersättning, vilket kan 

användas till att finansiera omställningar i livet efter det att olyckan skett (www.if.se) 

 

 

 

http://www.trygghansa.se/
http://www.bilforsakringen.com/
http://www.if.se/
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2. Uppsatsens syfte och frågeställning  

Nedan följer en presentation kring uppsatsens syfte och problemfrågeställning samt studiens 

avgränsning.  

2.1 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka försäkringsskyddets roll i upprätthållandet av trygghet utifrån 

ett konsumentriskbedömningsperspektiv. Detta för att skapa en djupare förståelse för hur 

människor hanterar risk i modern samtid, men även i framtiden. Studien kommer att undersöka 

försäkringsskydd som ett exempel på en form av riskhanteringsstrategi som individen utvecklar 

för att skapa trygghet. Undersökningen behandlar den osäkerhet och de risker individen 

värderar som farligast och mest tänkbara samt om individen tecknat försäkringar gentemot 

dessa.  

2.2 Frågeställning 

Studiens frågeställning lyder enligt följande: 

- Vad spelar tecknandet av försäkringsskydd för roll för individen med hänseende till 

upprätthållandet av trygghet? 

    2.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka om individen använder sig av försäkringsskydd som 

riskhanteringsstrategi för att upprätthålla trygghet. Undersökningen behandlar inte 

försäkringsbolag och deras samspel med konsumenten. Därför kommer undersökningen inte 

behandla andra djupgående resonemang kring de olika försäkringsskydden. Vidare undersöks 

försäkringsbolagen inte på ett ifrågasättande vis. Denna studie kommer således att undersöka 

individens val av försäkring med hänseende på hur individen bedömer och hanterar risk. 

Studien avgränsas till att undersöka intervjupersonernas riskhanteringsstrategier, men inte bra 

eller dåliga försäkringsalternativ.  

3. Tidigare forskning 

I skrivande stund existerar inte någon tidigare sociologisk forskning som undersökt 

försäkringsskydd som riskhanteringsstrategi som individen kan teckna för att upprätthålla 

trygghet. Tidigare forskning inom företagsekonomi och nationalekonomi har studerat 

försäkringsskydd utifrån försäkringsbolagens perspektiv. Företagsekonomen Bernard 

Friedman (1974) förklarar att i samband med att en konsument beslutar tillsammans med 
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tjänstemannen vilken försäkring som lämpar sig bäst föreslår försäkringsbolaget alternativa 

försäkringsskydd att välja mellan. Förslagen baseras på den information konsumenten delgett 

kring risker. Friedman menar dock att till exempel förekomsten av olika sjukdomar och den 

mängd av sjukvård som försäkringstagaren konsumerar aldrig kommer vara perfekt förutsagd. 

Med andra ord innebär detta att den information av allmän karaktär som försäkringstagaren 

beskriver till försäkringsbolaget vad avser upplevelser av risker i vardagen påverkar de 

reglerade avtalet (Friedman 1974). Från min sida finns det ett intresse att skapa en djupare 

förståelse för försäkringsskydd som exempel på en riskhanteringsstrategi som individen kan 

teckna för att känna trygghet. Därför är detta en intressant aspekt att ta hänsyn till.  

Sociologen Elisabeth Beck-Gernsheim (1996) anser att individen kommit att planera sin framtid 

alltmer. Detta eftersom självet och livet utvecklats till något som människor konstant planerar 

och arbetar med. Beck-Gernsheim resonerar kring att detta utvecklas under barndomen när 

föräldrarna förväntas ge de bästa möjliga förutsättningarna för sitt barn för att ge dem en bra 

start i livet. Individens sätt att både identifiera och hantera risker har blivit centralt för den 

samtida föräldern. Det sociala trycket ligger till grund för denna centrala del. Men att det sociala 

trycket kan orsakas av svåridentifierade källor som till exempel massmedia, myndigheter och 

andra föräldrar. Det existerar en särskild koppling mellan föräldraskap och risk. (Beck-

Gernsheim 1996)  

Den tidigare sociologiska forskningen har behandlat individens riskbenägenhet. Detta genom 

att studera individens riskbenägenhet utifrån individualiseringsprocesser och sociokulturella 

aspekter i modern samtid. Flera av de tidigare sociologiska studierna har studerat begreppet risk 

utifrån föräldrars perspektiv. Sociologen Val Gillies (2005) anser att medelklassföräldrar ofta 

ser sig själva som fria att planera och forma sina egna liv. Gillies skriver att 

medelklassföräldrarna ofta upplever sig själva som individualiserade och att de försöker 

överföra denna känsla till sina barn. Med andra ord menar Gillies att medelklassföräldrar 

påverkas mer av risker och därför upplever de en större press att hantera dem (Gillies 2005).  

Peter Taylor-Gooby och sociologen Jens O. Zinn skriver att sociologin har fokuserat mycket på 

individualiseringens frammarsch från 1700-talet och framåt. Författarna förklarar att denna 

process grundar sig på en mångfald av olika faktorer som främjar tillgången till kapital, den 

tekniska utvecklingen respektive säkra och växande marknader. Författarna anser också att den 

industriella revolutionen hade inflytande på grund av den växande arbetsdelningen, 

uppbyggnaden av internationella system samt ökad politisk och ekonomisk förvaltning. Detta 
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ledde till den moderna samtiden, med den kritiska och vetenskapliga upplysningen. I och med 

detta skedde både politiska och sociala förändringar. På individuell nivå förväntade sig 

medborgarna mer stabilitet och säkerhet av staten än tidigare. Medborgarna började förvänta 

sig fast inkomst för att kunna erbjuda sin familj omsorg. Taylor-Gooby och O. Zinn skriver likt 

Beck-Gernsheim att dessa antaganden formade institutionella arrangemang och individen 

började planera sitt individuella liv (Taylor-Gooby & O. Zinn 2006: 402). 

Taylor-Gooby och O. Zinn beskriver de sociologiska teorier kring risksamhället som haft ett 

enormt inflytande under de senaste decennierna. Risk handlar enligt författarna om hur oro 

kring riskfrågor uppstår i en kultur, jämförelse av normativa system, sociala förändringar i 

interaktion med institutionella strukturer eller faktorer som ändras i individens omgivning samt 

maktutövning. Detta kan påverka utformningen av det sociala beteendet och värderingar i olika 

sammanhang (Taylor-Gooby & O. Zinn 2006: 405f).  

Taylor-Gooby och O. Zinn anser att de tidigare sociologiska studierna karaktäriserats av 

riskuppfattning inom en större kulturell diskontinuitet. Detta har gett upphov till studier om en 

ny form av modernitet. Författarna förklarar att inom sociologi anses modernitet som en 

samhällsform som bygger på ett mönster av olika institutioner, till exempel industri, 

kärnfamiljen och nationalstaten. Nu på senare tid anser författarna dock att det skett ett antal 

förändringar inom institutionerna, eftersom människor har skapat en ökad förståelse för hur de 

ska hantera risk och osäkerhet under sin livscykel.  (Taylor-Gooby & O. Zinn 2006: 401f).  

Den tidigare forskningen visar bland annat på att det finns en särskild koppling mellan 

medelklass, socialt tryck och risk i föräldraskap. Individualiseringsprocesser och 

sociokulturella aspekter visar på att föräldrar förväntade sig fast inkomst för att kunna erbjuda 

sin familj omsorg. Detta är förstås väldigt intressanta aspekter att koppla till denna 

undersökning, eftersom studien syftar till att skapa en djupare förståelse för det 

individualiserade samhället. Med ovanstående i beaktning är det valda uppsatsämnet både 

aktuellt och relevant.  
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4. Teori 

Uppsatsen använder sociologen Ulrich Becks (1998) teori kring risksamhället från traditionellt 

till modernt samhälle för att tolka den empiriska insamlingen. I den empiriska tolkningen 

behandlas även Becks resonemang kring individens koppling till civilisatoriska hot. Sociologen 

Zygmund Bauman (2007) diskuterar utifrån sin teori om flytande rädsla 

individualiseringsprocesser och dess utveckling i modern samtid. Bauman lyfter fram 

individens förhållande till globala faror. Sociologen Anthony Giddens (1997) behandlar i sin 

teori de mekanismer som påverkar individens sätt att bemöta och hantera ångest samt tillit i 

olika interaktionsmiljöer. Detta benämner Giddens som ontologisk trygghet. Ovannämnda 

teorier kommer användas för tolka det empiriska materialet. 

4.1 Risksamhället 

Ulrich Beck (1998) presenterar i boken ”Risksamhället- på väg mot en annan modernitet” en 

omfattande teori om risksamhället. Beck beskriver att människor upplever trygghet när de 

undviker risker. Beck diskuterar hur de moderna riskerna påverkar individen samt vilka 

konsekvenser detta bidrar till utifrån ett globalt perspektiv. Eftersom arbetet avgränsas till att 

studera försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet av trygghet utifrån ett 

konsumentriskbedömningsperspektiv kommer enbart vissa delar av Becks teori att behandlas.  

4.2 Från traditionellt – till modernt samhälle 

Beck menar att i samband med att välståndet ökade i det moderna samhället, genererades också 

risker (Beck 1998: 28ff ). Beck beskriver hur olika risker respektive hot ska begränsas och 

fördelas som följd av moderniseringen (Beck 1998: 30-31). Beck anser att detta inte enbart 

handlar om att exploatera den mänskliga naturen eller befria individen från tidigare traditionella 

tvång, utan Beck förklarar att det numera även handlar om andra följdproblem som den 

ekonomiska och teknologiska utvecklingen. Likaså utvecklingen av civilisatoriska hot mot den 

mänskliga naturen resulterar enligt Beck i hot mot de ekonomiska, sociala och politiska 

systemen, vilket gett upphov till risksamhället (a.a.: 29ff ).  

4.3  Individualiseringsprocesser och dess uppkomst 

Beck (1998) anser att individen i och med utvecklingen från det traditionella samhället till det 

moderna samhället utvecklat ett nytt sätt att tänka på. Detta beskriver Beck utifrån 

individualiseringsprocesser som han anser tilltagit. Beck förklarar att 

individualiseringsprocesserna uppstår till följd av att individen fått en utvidgad social rörlighet 

i det moderna samhället. I och med detta förklarar Beck att individen inte upplever sig lika 
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bunden till familj, kollegor, grannar, yrke, företag respektive individens relation till det lokala 

landskapet och kulturen. Därför anser Beck att individen i det moderna samhället upplever livet 

som ett personligt öde (a.a.: 128ff ).   

Individen har därför en större social frihet idag än tidigare. Därmed blir individen ansvarig för 

att själv skapa sitt liv samt även hantera eventuella risker som kan innebära något farligt. Det 

är intressant att undersöka Becks resonemang kring individens ökade sociala rörlighet kopplat 

till försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet av trygghet. 

Beck skriver att i denna typ av klimat bidrar individens ökade sociala frihet till att hen 

systematiskt minimerar, förhindrar, kanaliserar och dramatiserar osäkerhet och eventuella 

risker (a.a.: 29ff). Därför menar Beck även att den nya tidsåldern präglas av att individen 

ständigt i vardagen spekulerar och värderar det som kan innebära något farligt (a.a.: 100ff). 

Med andra ord ligger individens syn på risker i ett modernt samhälle på det som kan inträffa i 

framtiden och inte i samtiden. Därför utgör framtiden en typ av projicerad variabel, vilken 

bidrar till att individen reflekterar och handlar på ett visst sätt utifrån ett speciellt beräknande 

(a.a.: 47ff).  

Becks resonemang om att individen reflekterar över de risker som kan tänkas inträffa i 

framtiden och inte samtiden är en av de aspekter som kommer undersökas i denna studie. Detta 

eftersom individens beslut om tecknande av försäkringsskydd innebär ett sätt att finansiera 

eventuella risker som kan tänkas inträffa i framtiden.  

Beck anser att de mänskliga beteende som placerar jaget i centrum går att koppla till den 

individuella handlingsmodellen. Idén syftar till att individen bearbetar de möjligheter som finns 

tillgängliga i relation till utformandet av individens egna beslut som bidrar till att livet blir 

meningsfullt. För att detta ska vara möjligt enligt Beck måste ett individualiserat samhälle 

existera, eftersom Beck anser att detta gör det möjligt att vända på relationen mellan samhället 

och jaget. Denna världsbild gynnar alltså individens utformning av livet (a.a.: 118ff).  

Det individualiserade samhället bidrar till att eventuella risker kan individualiseras och 

subjektiviseras. Eventuella risker skapas av samhället samt olika institutioner som till exempel 

familj, grannar och vänner. Genom individualiseringen upplever individen inte dessa som 

externa faktorer, utan istället som konsekvenser grundade på individens egna beslut (a.a.: 

219ff).  
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4.4 Flytande rädsla  

Sociologen Zygmund Bauman (2007) beskriver i boken “Flytande rädsla” att 

individualiseringen vuxit sig allt starkare i det moderna samhället och samhället har blivit allt 

mer globaliserat. Därför anser Bauman att individen utvecklat en starkare medvetenhet kring 

det som sker i hens omgivning och att den ökade individualiseringen bidragit till minskad 

solidaritet (Bauman 2007:27ff). Bauman förklarar att den ökade kunskapen om vår omvärld 

bidrar till en ökad förståelse för hur omvärlden kan påverka individen. Detta kan orsaka en 

känsla av rädsla hos individen för eventuella problem. Bauman skriver att individen abstraherar 

problem som sker på andra platser, eftersom att individen inte kan påverka dessa (a.a: 59ff). 

Bauman anser att en rädsla kan skapa upplevelse av en känsla som individen har svårt att 

påverka. Bauman förklarar att rädsla baseras på ovisshet kring vad ett problem innebär (a.a.:8 

ff).   

Detta kan orsaka en rädsla hos individen för det som hen inte har möjlighet att påverka. Med 

andra ord det som är oförutsägbart. Bauman anser att en enskild individ inte kan hantera 

problem som till exempel en epidemi i och med att individen inte har någon uppfattning om 

problemets innebörd. Bauman förklarar att ibland orkar inte individen ens reflektera över 

tänkbara scenarion som skulle kunna ske. Därför väljer individen att istället fokusera på sina 

egna problem som hen vet hur de skall lösas (a.a.: 12ff). När det gäller faror ur ett globalt 

perspektiv eller allmänna faror anser alltså Bauman att den enskilda individen står handfallen i 

och med att individen inte vet hur hen ska gå till väga för att hantera dessa faror. Vidare 

beskriver Bauman att detta innebär att farorna har överskridit individens handlingsförmåga 

(a.a.: 58ff).  

Bauman (2001) beskriver i artikeln “Identity in the globalizing World” att när detta sker 

upplever individen en känsla av vanmakt, eftersom individen saknar makt över situationen och 

inte har möjlighet att ingripa. Individen känner till exempel att hen inte kan ingripa när det avser 

ett problem som påverkar en större mängd människor. Därför förlitar sig individen på kollektiva 

band som bidrar till att hen slipper känslan av vanmakt enligt Bauman. Samtidigt 

problematiserar Bauman dessa kollektiva band som opålitliga. Detta relaterar Bauman till det 

individualiserade samhället som hämmat det solidariska handlandet. Bauman anser att 

individen fokuserar på sina personliga mål istället för att förhålla sig till kollektivet (Bauman 

2001).  
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Baumans resonemang är intressant att koppla till den empiriska undersökningen eftersom 

uppsatsen syftar till att undersöka försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet av trygghet 

utifrån ett konsumentriskbedömningsperspektiv. Studien kommer att undersöka hur individen 

bedömer och hanterar risker för att upprätthålla trygghet med teoretisk utgångspunkt i Zygmund 

Baumans definition av flytande rädsla. 

4.5 Ontologisk trygghet  

I boken ”Modernitet och självidentitet- självet och samhället i den senmoderna epoken” 

beskriver sociologen Anthony Giddens (1997) att det går att konstatera ett samband mellan 

individens vardagsrutiner och det reflexiva utformandet, tillit samt ångest. Giddens förklarar att 

individens beteende karaktäriseras av vardagslivet, vilket bidrar till påföljder som kan beskrivas 

som de mekanismer som påverkar individens sätt att bemöta och hantera ångest samt tillit. 

Giddens väljer att benämna detta som ontologisk trygghet.  

Giddens resonerar kring hur den ökade individuella friheten vad avser en sådan sak som att 

skapa en personlig identitet också bidragit till skapandet av ångest hos individen. Detta anser 

Giddens har uppkommit i det moderna samhället. Giddens skriver att genom att individen 

utformar svar till de mest grundläggande frågorna kan så kallad ontologisk trygghet uppnås. I 

och med detta anser Giddens att individens förmåga att känna tillit kan fylla en slags funktion 

när hen ska bedöma risker i vardagen, till exempel i olika interaktionsmiljöer. Den ontologiska 

tryggheten skapas redan i spädbarnsålder enligt Giddens och utgör alltså ett psykologiskt skydd 

för individen (Giddens 1997). 

Giddens menar att ontologisk trygghet kännetecknas av de känslor som uppkommer hos en 

individ när hen befinner sig i en viss omgivning. Det vill säga att en interaktionsmiljö följer ett 

mönster som inger individen känsla av trygghet i den lokala omgivningen (Giddens 1997: 50ff). 

Därför anser Giddens att bristen på ontologisk trygghet kan få både positiva och negativa 

följder, eftersom ontologisk trygghet bidrar till att individen är benägen att uppleva känslor som 

sårbarhet (a.a.: 52ff).  

Giddens påpekar samtidigt att individen jämt och ständigt ställs inför olika beslut i vardagslivet. 

Detta bidrar till att individen väljer bort något annat. Giddens anser att när individen tar beslut 

väljer hen kontinuerligt också bort störande information. Detta är grundläggande för att 

ontologisk trygghet ska kunna upprätthållas (a.a.: 221ff). Giddens resonemang kring att 

individen stöter ifrån sig störande information kommer kopplas till den empiriska insamlingen 
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i och med att individen informeras via en mängd kanaler i vardagen. I individens val av 

försäkring är det möjligt att den ontologiska tryggheten kan ha en betydande roll.   

Med hänsyn till studiens syfte är ontologisk trygghet lämplig att använda sig av i analysen. 

Studien utgår ifrån att undersöka individens bedömningsprocess utifrån faktorer som Giddens 

berör i sin teori. I samband med att individen bestämmer vilken försäkring som passar hen, gör 

individen sannolikt en bedömning som grundar sig i olika riskhanteringsstrategier. 

4.6 Sammanfattning 

I detta avsnitt har de teoretiska utgångspunkterna presenterats som ska användas i analysen av 

det empiriska materialet för att skapa en djupare förståelse både för de praktiska och kognitiva 

aspekterna i individens val av försäkringsskydd. Teorierna kommer användas som 

analysverktyg för att förstå individens val av försäkring med hänseende på individens 

riskhanteringsstrategier. Anthony Giddens (1997) specificerar i sin teori kring ontologisk 

trygghet detaljerade beskrivningar utifrån kognitiva aspekter hur individen försöker 

upprätthålla ontologisk trygghet genom att stöta bort störande information.  

Zygmund Bauman (2007) redogör enligt sin teori om flytande rädsla delvis för praktiska och 

kognitiva aspekter kring individens koppling till rädsla. Bauman diskuterar kring individens 

benägenhet att uppleva rädsla för det hen inte kan påverka i sin omvärld på global nivå. Ulrich 

Beck (1998) behandlar i sin teori om risksamhället viktiga aspekter ur en samhällskritisk syn, 

eftersom hans teori grundar sig mycket i hans syn på institutioner i samhället och dess influenser 

på individen. De teoretiska utgångspunkterna behandlar viktiga aspekter som uppsatsens syfte 

och frågeställning avser att undersöka.   

5. Uppsatsens metod 

I följande avsnitt redogörs för uppsatsens metod. I avsnittet presenteras tillvägagångssätt, 

metodval, urval och etiska förhållningsätt. Uppsatsens metod kompletteras även med bilagor i 

appendix som innehåller intervjuguide och presentation av de medverkande intervjupersonerna.  

5.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Studien utgår från en abduktiv vetenskaplig ansats, eftersom både teori och empiri har använts 

för att succesivt skapa en djupare förståelse. Undersökningen har bedrivits ur ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. Detta innebär att intervjupersonernas perspektiv har tolkats 

och därefter har jag försökt att beskriva det sociologiska fenomenet med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna. Nio intervjupersoner har deltagit i undersökningen (Hennink, Hutter & 
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Bailey 2011: 207f). Ett hermeneutiskt synsätt användes som analysverktyg i denna uppsats, 

eftersom syftet med studien varit att skapa en djupare förståelse för individens subjektiva 

perspektiv i tecknandet av försäkring utifrån tidigare nämnda faktorer (Aspers 2012: 40f ).  

5.2 Kvalitativ metod 

Med uppsatsens syfte i beaktning beslutade jag mig för att använda en kvalitativ metod för att 

skapa en djupare förståelse för försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet av trygghet. 

Den kvalitativa metoden genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer (a.a.:112ff). 

Denna metod gav mig frihet att ställa frågor till intervjupersonerna ansikte mot ansikte. Det var 

viktigt att skapa en naturlig atmosfär för intervjupersonerna för att de skulle känna sig bekväma 

när de intervjuades.  Intervjupersonerna fick därför tid och frihet att reflektera över ämnet samt 

möjlighet att ställa frågor till mig vid intervjutillfällena. Denna intervjumetod skapade 

möjlighet att fånga den djupare förståelse som eftersträvades med undersökningen (Hennink, 

Hutter & Bailey 2011: 108ff ).  

5.2.1 Intervjuer 

Denna undersökning har utgått ifrån nio semistrukturerade intervjuer med personer mellan 30 

och 70 år som har tecknat försäkringar hos försäkringsbolag. Tid för intervju bokades 

tillsammans med intervjupersonerna efter de datum som passade dem bäst. Under intervjuerna 

användes en intervjuguide med viktiga teman. Intervjupersonerna fick friheten att reflektera 

över de olika temana. Det skapade även frihet för intervjupersonerna att ställa följdfrågor. 

Intervjupersonerna fick även fritt berätta om sina erfarenheter av försäkringsskydd. Detta var 

viktigt att fånga med anledning av att studien syftat till att undersöka intervjupersonernas 

subjektiva perspektiv vad avser försäkringsskydd och dess roll i upprätthållande av trygghet 

utifrån ett konsumentriskbedömningsperspektiv (Hennink, Hutter & Bailey 2011: 123ff ).  

5.2.2 Urval 

Urvalet av intervjupersonerna baseras delvis på ett bekvämlighetsurval samt typiskt urval som 

tolkas som ”typiska” för den bakomliggande populationen. Intervjupersonerna återfinns inom 

ett åldersspann mellan 30 och 70 år, eftersom detta skapade möjlighet att undersöka ifall 

individens beslut om försäkringsskydd gick att särskilja mellan olika åldrar. Urvalet utgjordes 

av intervjupersoner inom detta åldersspann av den anledningen att de förväntades ha flest 

försäkringar.   

Urvalet består av personer som kan sägas tillhöra medelklassen. Sex av intervjupersonerna har 

genomgått eftergymnasial utbildning. Urvalet har utgjorts av intervjupersoner som arbetar inom 
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finansbranschen, kommunalt, IT-branschen, detaljhandel eller uppnått pensionsålder. 

Medelklassbegreppet så som används i denna uppsats rymmer dimensioner som utbildning, 

tjänstebefattning och ekonomiska resurser. De medverkande rekryterades via telefon eller per 

mejl. Därefter har en tid bokats för intervju. En av intervjupersonerna rekryterades via ett 

snöbollsurval (Hennink, Hutter & Bailey 2011: 100f ). Namnen är förvanskade för att 

intervjupersonerna ska vara anonyma (Jacobsen 2002).  

5.3 Etiska överväganden 

Det har varit viktigt att undersökningen tar hänsyn till flera etiska aspekter. Alla 

intervjupersoner har deltagit frivilligt och har blivit informerade innan intervjuerna startade vad 

studien avser att undersöka. Det fanns därför ett informerat samtycke. Intervjupersonerna 

tillfrågades om deras godkännande att spela in intervjun. Med hänsyn till intervjupersonernas 

rätt till anonymitet har deras egentliga namn ersatts med andra förnamn.  Ett annat etiskt 

förhållningssätt som varit mycket viktigt är att intervjupersonerna skall känna att deras 

berättelser gjorts rättvisa. För att undvika missförstånd har samtliga intervjuer därför 

transkriberat (Aspers 2012: 116f ). 

5.5 Reflektioner 

Denna studie har utgått ifrån att studera individens sätt att hantera risk utifrån tecknandet av 

försäkringsskydd hos olika försäkringsbolag. I denna studie har nio intervjupersoner 

medverkat. Om studien hade baserats på en enkätundersökning hade svarsfrekvensen ökat. 

Dock har denna studie syftat till att skapa en djupare förståelse för den generella tematiken 

gällande individens val av försäkringsskydd som en del av riskhantering.  

Studien har därför koncentrerats på att fånga de medverkande intervjupersonernas syn utifrån 

deras subjektiva perspektiv för att öka studiens tillförlitlighet. I och med att majoriteten av den 

totala populationen har en eller flera tecknade försäkringar har det varit viktigt att undersöka 

vad som avgjort deras beslut av försäkringsskydd. Detta med avseende på hur försäkringsskydd 

som riskhanteringsstrategi och hur tecknandet av försäkringsskydd kan skapa trygghet hos 

individen.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultat och analys av den empiriska insamlingen att presenteras utifrån 

försäkringsskydd och dess roll i upprätthållandet av trygghet. Detta kommer presenteras med 

hänseende på riskhanteringsstrategier utifrån ett konsumentriskbedömningsperspektiv. De 

empiriska resultaten kommer vidare kopplas till de teoretiska utgångspunkterna.  

6.1 Introduktion 

Intervjupersoner i denna studie äger försäkringar inom bland annat Länsförsäkringar, Trygg-

Hansa, Försäkringskassan, Folksam, Skandia, American Express, If och Moderna försäkringar. 

Intervjupersonerna är mellan 30 och 70 år och samtliga personer bor i villa, med undantag för 

Helena som bor i en hyresrätt. De medverkande har god insikt samt erfarenhet av försäkringar 

och hade möjlighet att besvara frågor i intervjuguiden kring försäkringsskydd och dess koppling 

till osäkerhet, risk och trygghet.  

Flera av de medverkande uppgav att de har tecknat försäkringar, med anledning av att de kan 

användas som ett finansiellt skydd i framtiden ifall något oönskat skulle inträffa. Därför menade 

också flera av intervjupersonerna på att detta skapade trygghet och välbefinnande i tillvaron på 

olika sätt. Flera av intervjupersonerna berättade att riskhanteringen också kan definieras på 

olika sätt beroende på vad de avser.  

Intervjupersonerna ansåg att vissa risker är allmänt kända eller är lagförda. Därför menar 

intervjupersonerna att dessa risker kräver försäkring utan närmare eftertanke, till exempel 

hemförsäkring och bilförsäkring. Samtidigt förklarar intervjupersonerna att, på grund av att 

omgivningen de befinner sig i är dynamisk, kan riskhanteringen variera. Vidare förklarar flera 

av respondenterna att de upplever en känsla av individuellt ansvar för riskhantering i form av 

mer strategiska val av försäkring. 

6.2 Finansiering och lönsamhet 

På frågan om kostanden överstiger nyttan uppgav flera av intervjupersonerna att de visserligen 

får betala en premie varje månad, men att de såg deras avtalade försäkringar som ett måste. 

Genom intervjuerna framkom flera intressanta element i intervjuerna kring individens 

definition av försäkringar som en självklarhet och ett måste. Ett exempel är bilförsäkringen. 

Eftersom att alla ägare till ett fordon måste betala minst en trafikförsäkring enligt 

Trafikskadelagens andra paragraf utgör bilförsäkringen ett måste. Det är även ett krav i 

banklånet att teckna en husförsäkring för att bli beviljad ett banklån för en bostad. Det är även 
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ett krav att teckna en husförsäkring. Dock kan både bil- och husförsäkringens utformning 

variera beroende på hur hög självrisk individen är villig att betala. Även tilläggsförsäkring och 

andra bestämmelser med försäkringsbolaget skapar variation i försäkringens utformning. 

Göran, 69 år, är pensionär och bor i en villa tillsammans med sin fru. Han berättade att han 

nästan såg det som att han inte gjort valet någon gång att teckna försäkring, utan att det är ett 

måste: 

Göran: När man inte utnyttjar försäkringen tycker man alltid att kostnaden överstiger nyttan när man 

inte utnyttjar den. Det är ganska enkelt. En försäkring är ju till för om det händer någonting, men 

det ska ju inte hända något. Så det är ju ett medvetet risktagande kan vi säga inom situationstecken 

/…/ Så länge man inte är försäkrad så vill man inte att det ska hända någonting. Jag betalar gärna 

bara jag slipper besvär /…/ Du är nästan tvungen att försäkra dig, jag ser ju det nästan som att jag 

inte gjort valet någon gång, utan man måste göra det och man gör det /…/sen finns det människor 

som inte har försäkringar, men då råkar de illa ut. Är du försäkrad så klarar du dig.  

Det framkom att åtta av nio intervjupersoner som ägde en villa menade att de stora utgifterna 

de rör sig med bör erhålla ett ekonomiskt skydd. Sju av åtta intervjupersoner som delade 

hushållet med en partner berättade också att de hade tecknat varsin livförsäkring för att till 

exempel skapa möjlighet att lösa bolån eller få erhålla annan ekonomisk kompensation om den 

ena partner drabbas av medicinsk invaliditet. Jonas, 44 år, bor tillsammans med sin fru och sina 

tre barn i en villa. Han hade tecknat sin livförsäkring via sin anställning: 

Jonas: Jag har framförallt bra pensionsförsäkringar som ger ett bra livförsäkringsskydd också via 

jobbet, via min anställning har jag sparat pengar som blir ett efterlevandeskydd ifall jag går bort för 

familj och barn /…/ Oftast får man via kollektivavtalet pensionsavsättningar och i det avtalet ingår 

oftast efterlevandeskydd för det sparas pengar i mitt namn och det blir ju indirekt som en 

livförsäkring som då kan användas som en buffert och betalas ut och då finns det ett 

försäkringsskydd i det som faller ut vid dödsfall till exempel. En ekonomisk kompensation till 

maka/make.  

Undersökningen visar att de intervjupersoner som var medelklassföräldrar och gifta hade 

tecknat en livförsäkring gentemot sin partner. Utformningen av liv- och sjukförsäkring var dock 

åldersrelaterat. Intervjupersonerna som hade passerat 50 år hade varit tvungna att förhandla om 

sin liv- och sjukförsäkring med försäkringsbolagen. Detta berodde på att försäkringsbolagen 

ansåg att dessa intervjupersoner med större sannolikhet skulle behöva använda sig av 

försäkringsskyddet och därför höjdes premien.  

Den enda intervjupersonen som avviker från den generella tematiken är Helena som är 

ensamstående mamma och bor i en hyresrätt. Hon berättade om hon hade att haft fler tillgångar 

hade hon sannolikt tecknat fler försäkringar.  Helena berättade att hon hade möjlighet att 

kontakta hyresvärden om problematik skulle uppstå i hemmet och kunde ersättas på till exempel 
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vitvaror ifall de skulle gå sönder. Samtliga villaägare berättade att vitvaror inte går att ersätta 

via deras hemförsäkring och att de därför måste spara kapital som kan finansiera om det skulle 

gå sönder i hemmet.  

Intervjupersonerna anser att försäkringen minimerar riskens utfall via det ekonomiska skyddet 

om den skulle inträffa. Individen tecknar i och med detta försäkringar för att hantera risk i den 

utsträckningen det finns finansiell möjlighet inom bostaden. På frågan om intervjupersonerna 

tror att kostnaden för försäkringarna överstiger nyttan för vad skyddet utgör beskriver samtliga 

intervjupersoner nyttan i andra termer än enbart ekonomiskt kapital. Samtliga intervjupersoner 

ansåg att nyttan kan definieras i trygghet istället för ekonomiskt kapital. Föräldern Anita, 35 år, 

berättar att det är svårt att se nackdelar med försäkringar även om det utgör en kostnad för 

familjen: 

Anita: Kostanden överstiger inte nyttan tycker jag /…/ Det är svårt att se nackdelar med försäkringar, 

det är klart att det utgör en kostnad varje månad, men den dagen det händer någonting så är det ju 

värt det och det är ju en trygghet, så jag ser inga nackdelar. 

Samtliga intervjupersoner menar att riskhantering är något som de prioriterar högt i hemmet, 

för att minimera sannolikheten att en risk ska inträffa och orsaka negativa konsekvenser. Flera 

intervjupersoner uppgav att hemförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring och bilförsäkring var 

de viktigaste försäkringsskydden att ha. Intervjupersonernas svar visar tydligt på att de upplever 

att individen är ytterst ansvarig för sitt eget öde och riskhantering. Därför måste individen själv 

hantera osäkerhet och risk utifrån det hen själv upplever som fara.  

Flera av intervjupersonerna som är föräldrar menar att de tillsammans med sin partner 

diskuterar val av försäkringar utifrån gemensamt tycke och underlag samt enligt 

försäkringsbolagens uppmaningar. Till exempel vilka konsekvenser en risk kan medföra ifall 

den inträffar. Vidare anser dessa intervjupersoner att när de gemensamt bekräftat eventuella 

riskerna så diskuterar de hur de skall hantera dessa risker, med andra ord genomgår de en form 

av bedömningsprocess för att strategiskt välja den mest lämpliga försäkringen. Därefter beslutar 

intervjupersonerna kring val av försäkring eller andra åtgärder.  

Flera av intervjupersonerna berättar om sina erfarenheter och kunskaper kring försäkringar och 

att de inte alltid är så väl uppdaterade. I undersökningen återfinns flera exempel på detta och 

många beskriver tecknandet av försäkring som rörigt. Lars bor i en villa med sin fru och två av 

fyra barn. Han beskriver att han uppfattar försäkringarna som väldigt lika och att det är svårt 

att särskilja dem:  
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Lars: Valmöjligheter är ju alltid bra, men samtidigt så kan det bli lite rörigt för det är alltid svårt när 

man jämför, alltså man jämför äpplen och äpplen och inte äpplen och päron. Speciellt när det gäller 

bilförsäkringar så är det svårt att veta att man får samma sak. 

Ett tema som återkommer i flera av intervjuerna är att flera av intervjupersonerna använder sig 

av internet vid val av försäkring. Jonas menade att det är svårt att få en överblick när han ska 

välja försäkring och väljer därför att använda sig av internet: 

Jonas: Jag tycker det är jättesvårt att få en överblick, otroligt svårt, så när jag väljer så använder jag 

insplanet eller motsvarande sajter på nätet för att jämföra och så får man titta på pris och villkor för 

att jämföra. Göra en jämförelse så gott man kan, men det är svårt. 

Undersökningen pekar på att intervjupersonerna förhåller sig till risker på så sätt att de skapar 

lösningar för att hantera riskerna. Empirin tyder på att flera av intervjupersonerna identifierar 

olika risker i vardagen och rättfärdigar därefter sitt handlande som en form av riskhantering. 

Genom att teckna försäkringar menar flera av intervjupersonerna att de själva kan vara delaktiga 

i viktiga beslut som kan påverka riskhanteringen. De intervjupersoner som är 

medelklassföräldrar svarade ofta snabbt vilken betydelse risk hade beroende på vilken situation 

eller kontext den placerades i. Vilket tyder på den ökade sociala rörligheten.  

Anthony Giddens (1997) beskriver att individen är tvungen att ta beslut i vardagen. Dessa beslut 

innebär att individen också kontinuerligt väljer bort andra alternativ.  I och med detta menar 

Giddens att individen sållar bort störande information. Detta är grundläggande för att ontologisk 

trygghet skall kunna upprätthållas. Giddens resonemang kring att individen stöter ifrån sig 

störande information återfinns i den empiriska insamlingen. När jag frågar intervjupersonerna 

om vad det tycker om de breda valmöjligheterna vid val av tecknandet av försäkring berättar 

flera att de känns rörigt och att det är svårt att särskilja de olika försäkringarna.  

Flera av intervjupersonerna uppger att det är svårt att få en överblick och att de använder sig av 

internet för att kunna jämföra försäkringarna. Detta stämmer väl överens med Giddens 

definition av ontologisk trygghet, eftersom intervjupersonerna använder sig av bland annat 

internet för att ta beslut om försäkring och på detta sätt kan de upprätthålla ontologisk trygghet.  

6.3 Riskhanteringsstrategier  

6.3.1 Civilisatoriska hot 

Under samtliga intervjutillfällen fick intervjupersonerna besvara frågor som berör begreppet 

risk. Flertalet av de medverkande svarade mig att de upplever risk som en känsla av osäkerhet 

för att något skall inträffa och att risken sker via ett handlande. Många av intervjupersonerna 

som är medelklassföräldrar beskrev exempel på olika risker i vardagen som kan drabba deras 
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barn som utgör en känsla av osäkerhet, till exempel i trafiken och på andra offentliga platser. 

Med andra ord beskrev många av intervjupersonerna alltså att risk innebär att något oönskat 

sker, kopplat till starka negativa utfall. Föräldern Caroline, 40 år, är mamma till tre barn och 

bor i en villa tillsammans med sin man. Hon berättade om sin oro för att något kunde ske hennes 

barn i trafiken: 

Caroline: Vägarna är ju det jag tänker på först [fundersam] Asså det är ju delvis när man åker bil, 

för man åker ju mycket bil här ute och jag tänker till exempel om barnen blir påkörda på 

övergångsstället påväg till skolan /…/ Och sen på skaftvägen här, nu är det bara grannen som kör 

här, men just vid kurvan där kan jag också känna lite grann. 

Ett generellt tema som genomsyrade samtliga intervjusvar var känslan av oro, rädsla eller 

osäkerhet inför de eventuella risker intervjupersonerna ser i sitt eget hushåll och i trafiken. De 

intervjupersoner som delade boendet med barn menade att de upplever ett individuellt ansvar 

för sina barn och den riskhantering som det innebär.  Samtliga intervjupersoner gav en eller 

flera exempel på situationer som skapar oro i trafiken, framförallt att de inte kunde förutsäga 

andra trafikanters körstil. När jag frågade föräldern Henrik, 49 år, hur han bedömer och hanterar 

dessa situationer svarade han så här: 

Henrik: Jag litar inte på någon, jag tänker efter i trafiken, det finns alltid någon som är ouppmärksam. 

Oavsett om jag cyklar eller åker buss eller går från bussen till arbetsplatsen så tar jag inte för givet 

att en bil ska stanna. Lite så kan det vara och även när jag cyklar, att även om jag har företräde så 

kan man ju i vissa fall inte räkna med att bilisten tänker så. 

Ulrich Beck (1998) beskrev att omvandlingen från civilisatoriska hot mot den mänskliga 

naturen resulterar i att individen upplevde hot mot de ekonomiska-, sociala- och politiska 

systemen. På frågor om faror i intervjupersonernas närhet och omvärld berättade samtliga 

intervjupersoner om faror de såg framförallt i trafiken. Flera av intervjupersonerna diskuterade 

globala konjunktursvängningar och eventuella faror som kunde inträffa dem som står dem nära 

samt allmänheten. Resultatet visar alltså på att intervjupersonerna upplever faror utifrån de 

system Beck beskriver i sin teori.  

Det återfinns beskrivningar från samtliga intervjuer när intervjupersonerna berättar att de 

försöker att inte tänka på globala faror och att de inte kan påverka sin omvärld. Detta kan tolkas 

som ett tecken på individens ökade sociala rörlighet enligt Becks definition. Eftersom 

intervjupersonerna beskriver en avgränsad relation till kultur, landskap, kollegor, grannar, 

familj och med mera. Flertalet intervjupersoner beskriver med egna ord individens personliga 

öde och att individen är ansvarig för sitt eget liv och de risker som kan inträffa i framtiden. 

Beck resonerar kring detta och menar att den ökade sociala friheten bidragit till att individen 
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systematiskt arbetar för att minimera och förhindra att risker skall inträffa i framtiden istället 

för samtiden.  

6.3.2 Globala faror 

Flera av intervjupersonerna uppgav att Ryssland, Ebola, konjunktursvängningar och 

klimatförändringarna var globala faror som skapar oro hos dem. Dock tillade 

intervjupersonerna att detta försökte de att inte tänka på, eftersom detta kunde de inte påverka 

eller att det kunde påverka deras välbefinnande. Föräldern Henrik uttryckte en frustration vad 

avser hans begränsningar att påverka sin omvärld: 

Henrik: Själv försöker man ju leva sunt, men man känner sig ganska liten i den omvärlden vi lever 

i/…/ Det är ju inte jag och vårt lilla land som kommer att påverka världen. De är ju vad stormakterna 

gör och där har man ju svårt att påverka för de är ju de som måste ändra beteendet. 

Föräldern Caroline förklarade att hon försökte att inte tänka på faror i hennes omgivning 

eftersom hon upplevde sig själv som en orolig person och att det annars kunde påverka hennes 

liv: 

Caroline: Jag försöker nog att inte tänka på det för det blir bara jobbigt. Jag ska inte säga att jag 

blundar för det, men jag tänker inte jättemycket på det, det gör jag inte /…/Jag brukar vara ganska 

orolig av mig, men jag brukar tänka att det aldrig får påverka mitt liv. Jag försöker i så fall tänka att 

det inte får förändra mitt liv för att jag är orolig. 

I övrigt är intervjupersonernas svar kring faror präglade av frustration, förnekelse eller 

medvetna strategier för att inte tänka på förekommande faror i deras omvärld. Flera av 

intervjupersonerna uttryckte hur ”lilla Sverige”, ”liten” eller ”lilla jag” vilket kan vara 

indikationer på individens känsla av maktlöshet. Helena, 35 år, uttrycker en ännu starkare 

frustration när jag frågar henne kring globala faror: 

Helena: Jag kan inte påverka det som sker som min egna lilla person och väljer att inte påverkas av 

de rädslorna. Vad ska jag göra? Jag kan inte påverka det.  

Malin, 32 år, bor tillsammans med sin sambo och berättar att hon försöker bortse från globala 

faror eftersom hon anser att det är svårt att skydda alla. Malin anser att ingen annan ansvarar 

för hennes liv eller andras liv, utan individen bär ansvaret för sig själv. Hon ser individens 

ansvar för sig själv som ett faktum: 

Malin: Man kan inte skydda alla, så är det. Vi måste faktiskt tänka till lite själva, jag tycker faktiskt 

det/…/ Det är ju ingen annan som tar ansvar för ens liv, det får man ansvara för själv, så enkelt är 

det [allvarlig].  

Det går att konstatera att intervjupersonerna beskriver individen själv som ytterst ansvarig för 

sitt eget liv och också för riskerna. Individen väljer medvetet att inte tänka på det hen inte har 
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möjlighet att påverka eller upplever som jobbigt. Detta går att problematisera utifrån 

samhälleliga omständigheter, till exempel Ulrich Becks definition av risksamhället och 

individualiseringsprocesser och Zygmund Baumans definition av flytande rädsla. Att 

intervjupersonerna uppfattar sig själva som ansvariga för sig själva behöver dock inte innebära 

att de utesluter att inte hantera globala faror eller blir berörda av dem.  

Likt Ulrich Beck menade Zygmund Bauman (2007) att individualiseringen och globaliseringen 

har ökat i det moderna samhället. I och med detta är individen mer medveten idag om det som 

sker i omvärlden och hur detta kan påverka hen. Detta kan bidra till att individen skapar en 

rädsla för faror. Bauman specificerar den enskilde individens problem som abstrakta eftersom 

de sker på annan plats än där individen befinner sig och därför går det inte att påverka. I studien 

finns svar där intervjupersonerna berättar att Ebola, konjunktursvängningar, Ryssland, 

flygkrascher och annat som skapar en oro och rädsla hos dem, men att de försöker att inte tänka 

på detta. Detta beror enligt intervjupersonerna på att de inte kan påverka det som sker i deras 

omvärld. Flera av intervjupersonerna förklarar att de inte orkar tänka på vad dessa problem 

eventuellt kan leda till.  

Däremot tyder empirin på att intervjupersonerna är väldigt medvetna om tänkbara risker i deras 

närhet, då främst i hemmet. Därför fokuserar de mycket på dessa och löser ofta dessa risker 

genom att teckna en försäkring. Detta kan tolkas utifrån Baumans definition av flytande rädsla. 

Bauman anser att detta leder till att individen upplever en känsla av vanmakt när det avser 

problem i omvärlden. Eftersom individen saknar makt över situationen och inte har möjlighet 

att ingripa när problematiken avser en större mängd människor.  

6.3.3 Lokala faror 

Intervjupersonerna uppgav även att hemförsäkringen är viktig för dem eftersom hemmet är den 

mest dyrbara tillgången de har. Intervjupersonerna menade att det är rimligt att erhålla ett 

ordentligt ekonomiskt skydd om hemmet skulle utsättas för brand eller om ett inbrott skulle 

ske. Detta ansåg flera av intervjupersonerna vara obehagligt. Föräldern Jonas förklarade att 

familjens villa är deras trygghet och det dyraste de äger: 

Jonas: Huset är viktigast för det är det dyraste vi har [allvarlig]. Det är tak över huvudet och vår 

trygghet. Det är den viktigaste försäkringen […] 

Alla intervjupersonerna menade att individen tar beslut i vardagen för att minska sannolikheten 

att utsättas för en risk. Intervjupersonerna använde därför försäkringsskydd som en 

riskhanteringsstrategi, med syfte att kunna förebygga de negativa konsekvenser en risk skulle 
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kunna orsaka i deras vardag. De medverkande menade alltså att försäkringsskydd innebär att 

de kan motverka riskers negativa effekter genom att finansiera framtida förluster som kan 

komma att bli aktuella.  Jonas förklarar att han tecknat försäkringar för att hantera risker om de 

skulle inträffa: 

Jonas: Du köper försäkring för att hantera en risk och om risken inträffar, du vet att risken finns och 

för att ta ner konsekvenserna av riskerna tecknar du försäkring för att skapa trygghet. Så jag köper 

försäkringar för att skapa[fundersam] om risken inträffar så har jag någon som stöttar mig 

ekonomiskt så att jag kan hantera den situationen.  

En av intervjupersonerna menar att om en eventuell risk inträffar kommer hennes tecknade 

försäkringar att löna sig. Därför är försäkringarna viktiga: 

Malin: Alla försäkringar är bra att ha, men nu har det ju inte hänt något hittills… men om det händer 

någonting så kommer det ju genera sig/…/ Alla försäkringar är viktiga. Bilförsäkringen måste jag 

ha och sen har jag en försäkring på cykeln, visst så länge den inte blir stulen /…/ men sen om den 

blir stulen så vill man ändå ha försäkring. Jag tror att vi försäkrar allt för säkerheten. Jag tror inte 

det finns några onödiga försäkringar, utan det utvinner en nytta ändå. 

Intervjupersonerna anser att riskhantering syftar till att minimera känslan av osäkerhet och oro 

som de olika riskerna orsakar i individens vardag.  Det vill säga, individerna som medverkat i 

undersökningen identifierar risker i sin omgivning som skapar en känsla av osäkerhet. I 

samband med att denna känsla menar intervjupersonerna att försäkringsskydd innebär en 

effektiv strategi för riskhantering som bidrar till att de erhåller ett ekonomiskt skydd. När jag 

frågade intervjupersonerna hur känslan förändras i samband med att de tecknat en försäkring 

beskriver flertalet intervjupersoner att de tycker att det känns skönt, det skapar en känsla av 

välbefinnande och trygghet. Anita är förälder och förklarade för mig att när hon tecknat en 

försäkring kan hon lägga det bakom sig: 

Anita: När man har tecknat en försäkring kan man lägga det bakom sig. Jag tänker mig lite att det är 

som en läxa som hänger framför en och att när man har gjort den så kan man släppa den [ler].  

Det återkom flera gånger under intervjuerna att intervjupersonerna berättade att de hade 

tilläggsförsäkringar på hemförsäkringen, eftersom det är den dyraste tillgången de har. Samtliga 

intervjupersoner hade enbart tecknat försäkringar som täcker tillgångar inom hemmet och 

personskada utifrån de faktorer intervjupersonerna värderade som riskfyllda i deras omgivning. 

Resultatet går att koppla till Anthony Giddens (1997) definition av ontologisk trygghet. Detta 

eftersom intervjupersonerna beskriver den trygghet hemmet inger när de tecknat 

försäkringsskydd. Intervjupersonernas känsla av trygghet är beroende av vilken 

interaktionsmiljö de befinner sig i.  
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6.4 Försäkringars funktion 

6.4.1 Bunden trygghet 

Ett återkommande tema i undersökningen var att intervjupersonerna upplever trygghet när de 

tecknat försäkring för eventuella risker som kan inträffa i framtiden. Detta beteende resonerar 

även Ulrich Beck (1998) om i sin teori om risksamhället och skriver just att individen upplever 

trygghet när hen undviker risker. Detta beskrev intervjupersonerna enligt en känsla av 

bundenhet till tecknandet av försäkring. Intervjupersonerna berättar att försäkringsskydd utgör 

en nytta som kan definieras i andra ord än pengar och ekonomiskt kapital.  

På frågan om intervjupersonerna upplever att de är överförsäkrade svarade majoriteten att det 

var mycket sannolikt. Dock visade de fortfarande en bundenhet till försäkringens bidrag i 

trygghetsskapandet. Katarina, 46 år, bor i en villa med sin man och två barn. Hon tycker 

försäkringsskydd är en självklar faktor i skapandet av välbefinnande att det har mindre 

betydelse om hon är överförsäkrad: 

Katarina: Ibland kan man tycka att man är överförsäkrad /…/ Men det är ju ett välbefinnande man 

skapar för att man vet att om man råkar ut för någonting så har man ett ordentligt skydd, så jag är 

beredd att betala för de skyddet så kan jag väl säga /…/ Det finns en stor koppling mellan försäkring 

av risk och välbefinnande. 

De medverkande intervjupersonerna beskriver en samtid genom tydliga resonemang om hur 

osäkerhet och risk skall hanteras, hur försäkringar kan användas för att finansiera eventuella 

förluster och framförallt skapa trygghet.  Därför pekar också undersökningen på att försäkringar 

fyller en funktion på så sätt att individen har något att luta sig mot. Detta går att tolka utifrån 

Baumans definition av flytande rädsla, eftersom individen rationaliserar bort globala faror.  

Försäkringen kan definieras som en institution som också ersätter kollektivet. Detta eftersom 

individen kan köpa sig trygghet genom inkomst och utbildning. Detta är intressant att analysera 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv i och med att undersökningen visar på att medelklassen har 

resurser för att betala för försäkringsskydd. Undersökningen tyder därför också på att de som 

inte har resurser nog för att betala för försäkringsskydd lämnas. Konsekvensen av denna 

socioekonomiska situation är att individen som inte har möjlighet att teckna försäkringsskydd 

blir väldigt utsatt. Det bidrar till att individen har svårt att upprätthålla ontologisk trygghet. 

6.4.2 Trygghet som fördel 

Flera av intervjupersonerna svarar på frågan om otryggheten förändras när de tecknat en 

försäkring svarar flera av de medverkande att just trygghet är en av de viktiga faktorerna bakom 

tecknandet av försäkring, eftersom tryggheten ökar vid tecknandet av försäkringsskydd. Med 
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olika ord beskriver intervjupersonerna att en av det viktigaste fördelarna som försäkring för 

med sig är att det skapar trygghet i tillvaron. Andra ord som intervjupersonerna beskrev var 

välbefinnande, skönt och säkerhet. Detta berodde på att försäkringen skyddar dem i framtiden 

genom att finansiera eventuella förluster som i vissa fall kan kompensera dem på annat viss. 

Lars som bor i en villa med sin familj anser att det är skönt att veta att hans fru och barn har 

försäkringsskydd och att det är en trygghet: 

Lars: Det är skönt, det är skönt att veta att man har en försäkring, en dyr sak vill man ju försäkra. 

Speciellt huset och så, men bilen måste man ju försäkra /…/det är en trygghet, en stor trygghet och 

jag menar det kostar pengar i och för sig va, men man vet ju vilka belopp det rör sig om så anpassar 

ju sig efter dem. 

Katarina berättade för mig att försäkringarna också innefattar snabbare tillgång till hjälp inom 

sjukvården utöver den ekonomiska tryggheten. Hon förklarar också att det handlar om att 

skydda allt och inte bara pengar. Katarina anser att tryggheten som en försäkring skapar väger 

tyngre: 

Katarina: Alla försäkringar är bra, det skapar trygghet att ha försäkringar /…/ Försäkringarna skapar 

trygghet för mig att veta, att jag får den hjälp jag behöver oavsett om de gäller ekonomi… vid 

sjukvårdsförsäkring innebär de att jag får snabbhjälp, i bilförsäkringen innebär det att jag vet att jag 

får en hyrbil direkt om den går sönder. Då bärgar de bilen och kommer ut med en hyrbil… utöver 

den ekonomiska tryggheten. Hemförsäkringen fyller sin funktion i att sjukvården fungerar 

utomlands, att jag får hjälp om jag blir överfallen utomlands, det finns en trygghet i det. 

Livförsäkringen fyller sin funktion i att lånen blir lösta om jag eller X dör. Olika försäkringar fyller 

olika funktion, men det gemensamma namnet är trygghet /…/Försäkringen handlar om att skydda 

allt och inte bara pengar. Vi måste ha ett ordentligt skydd utan egentlig prioritering /…/ Jag betalar 

gärna kostanden för försäkringarna för att ha den tryggheten, men kontentan är att om man inte har 

försäkringarna är det klart att man har betalat massa pengar som jag inte kommer få tillbaka. Det är 

ju så de ser ut, men jag betalar gärna för att få den tryggheten /…/ Tryggheten som det skapar väger 

tyngre. 

Samtidigt förklarar vissa av intervjupersonerna att de försäkringar de betalar för bidrar till att 

de försäkrar sig mot eventuella risker som kan inträffa, vilket alltså minskar annars höga 

kostnader som kan komma att bli aktuella i framtiden. Därför menar dessa intervjupersoner att 

försäkringarna de betalar för förhoppningsvis kommer medföra en nytta i jämförelse till en 

annars potentiell kostnad. Det visade sig att försäkringsskydd och dess betydelse var 

åldersrelaterat, eftersom medelklassföräldrarna med minst två barn inom samma hushåll hade 

ökat sina utgifter av försäkringsskydd med åldern. Lars berättar att försäkring kan vara 

kostsamt, men att det är en nödvändig utgift: 

Lars: Försäkringen är en nödvändig utgift man har och jag skulle inte vilja vara utan den heller för 

den ger ju en viss trygghet i alla fall. Det kostar en slant varje månad, men förhållandevis inte så 

mycket med tanke på vad man får ut om det skulle hända något. Så att i det stora hela så är det 

jättebra.  
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Anthony Giddens (1997) skriver att individens beteende präglas av vardagslivet, vilket kan 

bidra till påföljder som kan beskrivas som de mekanismer som påverkar individens sätt att 

hantera känslor av ångest respektive tillit. Detta benämner Giddens som ontologisk trygghet. 

Giddens skriver att individens förmåga att känna tillit kan fylla en funktion när hen skall 

bedöma risker i vardagen, till exempel i individens omgivning. Giddens anser att ontologisk 

trygghet kännetecknas av de känslor som uppkommer hos en individ när hen befinner sig i en 

viss omgivning. Detta eftersom att det som sker i den interaktionsmiljö individen befinner sig i 

följer ett mönster som kommer påverka individens känsla av trygghet.  

Den funktion försäkringarna fyller enligt intervjupersonerna är trygghet, välbefinnande 

och/eller att det är skönt. Intervjupersonerna beskrev också olika risker de såg i deras omgivning 

som påverkade deras känsla av trygghet. Detta varierade beroende på omgivningen individen 

befann sig i. Giddens definition av ontologisk trygghet går att koppla till resultatet av den 

empiriska insamlingen. 

7. Slutdiskussion  

Uppsatsen syftar till att skapa en djupare förståelse för tecknandet av försäkringsskydd och dess 

roll i trygghetsskapandet hos individen. Resultatet har analyserats med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna från Beck, Bauman och Giddens. Undersökningen har syftat till att besvara 

följande frågeställning:  

- Vad spelar tecknandet av försäkringsskydd för roll för individen med hänseende till 

upprätthållandet av trygghet? 

Den empiriska insamlingen visar att intervjupersonerna associerar risk med negativa 

konsekvenser. Detta eftersom en risk kan innefatta ett negativt utfall där ekonomiska 

konsekvenser kan uppstå. De ekonomiska konsekvenserna minimeras genom tecknandet av 

försäkring. Även om tecknandet av en försäkring inte nödvändigtvis minimerar risker anser 

intervjupersonerna att det är ett sätt att hantera risk och medför en känsla av trygghet. 

Tryggheten finns i att försäkringar finansierar eventuella förluster i framtiden. På detta sätt 

skapas trygghet samt välbefinnande i tillvaron. Intervjupersonerna upprätthåller en ontologisk 

trygghet.  

Undersökningen tyder även på att individen ser sig själv som den som bär ansvaret för att 

minimera risker i sin egen omgivning. Det gick att påvisa att risk tolkas som ett begrepp som 

kan orsaka känslor av rädsla, oro och osäkerhet. I och med detta förklarade de medverkande att 
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de tecknade försäkringar som en form av riskhanteringsstrategi. Individen är medveten om 

civilisatoriska och globala hot, men väljer att hantera faror i sin lokala omgivning genom 

tecknandet av en försäkring.  

Undersökningen visade på att intervjupersonerna försöker att inte tänka på civilisatoriska och 

globala faror på grund av att de inte kan påverka dessa. Detta stämmer i enlighet med de teorier 

från Beck och Bauman som används i uppsatsen. Enligt min mening kan detta tolkas som en 

signal på individens ökade sociala rörlighet. Detta kan bero på individens avgränsade relation 

till kulturer, landskap, kollegor, grannar, familj och annat.  Intervjupersonerna upplevde att 

detta skapade en oro och rädsla hos dem, men att de försöker att inte tänka på detta. Det visade 

sig att intervjupersonerna var väl medvetna om tänkbara risker i deras närhet. 

Intervjupersonerna berättade att hantering av osäkerhet och risk sker i en dynamisk process. 

Detta genom att de kontinuerligt identifierar och bedömer vilka eventuella försäkringar som är 

nödvändiga för att skydda sig från lokala faror. Därför ansåg intervjupersonerna att individen 

är ansvarig för sitt framtida öde och kan därför besluta vilka försäkringsskydd som de anser 

passar dem bäst. Det visade sig vidare finnas indikationer på att litteraturen kring risksamhället 

och flytande rädsla var relevant och applicerbart i sammanhanget. 

Undersökningen visar på att föräldrar prioriterar riskhantering högt inom sin familj. Föräldrarna 

ansåg att de måste teckna försäkringsskydd utan egentlig prioritering. Empirin tyder  

på att föräldrarna ofta funderar mycket och diskuterar tillsammans med sin partner vad den 

eventuella risken kan medföra för typ av konsekvenser för familjen. Därefter beslutar de vilken 

typ av försäkringsskydd som lämpar sig bäst för att finansiera eventuell förlust i framtiden. 

Föräldrarna som var gifta hade flest försäkringar tecknade och erhöll en livförsäkring för att 

skydda sin partners ekonomiska situation om den ena skulle drabbas av medicinsk invaliditet 

eller avlida. Intervjupersonerna hade främst tecknat livförsäkring för att kunna lösa halva 

bolånet.  

Mängden försäkringsskydd kan antas vara både ålders- och familjerelaterat. Detta eftersom de 

intervjupersoner som hade passerat 35 år och hade minst 2 barn som bodde i samma hushåll 

hade tecknat mest försäkringsskydd. Hemförsäkringen var den försäkring som 

intervjupersonerna definierade som viktigast och mest kostsam. Detta eftersom hemmet var den 

dyraste tillgången de äger. Hemmet ger intervjupersonerna tak över huvudet och är deras 

trygghet. Många av medelklassföräldrarna hade även tilläggsförsäkring på hemförsäkringen. 
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Flera av de medverkande poängterade även att hemförsäkringen är ett krav i banklånet.  

Bilförsäkringen är också obligatorisk för alla bilägare. 

Utifrån genomförandet av denna undersökning är det möjligt att vidare konstatera att 

intervjupersonernas syfte med att teckna försäkringsskydd är att öka känslan av trygghet och 

välbefinnande i samtid och framtid. Detta genom det ekonomiska skydd individen erhåller via 

försäkringen som minimerar riskens negativa utfall, framförallt i hemmet. Undersökningen 

visar på att försäkringsskydd inte enbart handlar om att skydda dyra tillgångar, utan även liv 

och förändrade levnadsvanor. Flera av intervjupersonerna hade tecknat försäkringsskydd som 

kunde användas för att få snabbare tillgång till sjukvård eller om de skulle utsättas för någon 

olyckshändelse utomlands. 

Risk innebär enligt de teoretiska utgångspunkterna något som enbart individen har möjlighet 

att minimera, men inte eliminera. Undersökningen visade på att de teoretiska utgångspunkterna 

var applicerbara i detta sammanhang.  

Studien indikerar att intervjupersonerna använder sig av försäkringsskydd som en 

riskhanteringsstrategi. Det visade sig finnas ett mervärde med att teckna försäkringar enligt 

intervjupersonerna som innebar att kostnaden aldrig översteg nyttan av de tecknade 

försäkringarna. Med hänsyn till detta kan nyttan definieras i termer av trygghet och 

välbefinnande istället. Därför såg intervjupersonerna enbart fördelar med försäkringsskydd och 

var villiga att betala premien varje månad.  

Slutsatsen är att uppsatsens resultat tyder på att det är vanligt förekommande att individer 

använder sig av försäkringsskydd för att hantera risker som de upplever i sin omgivning. Detta 

eftersom försäkringarna innebär att individen kan minska konsekvensernas negativa utfall ifall 

risken skulle inträffa via det ekonomiska skydd försäkringen medför.   

Intervjupersonerna tecknar försäkringsskydd som en riskhanteringsstrategi som fyller ett 

förbyggande syfte för att skapa trygghet och som på så sätt ersätter kollektivet.  

Detta framförallt genom att teckna hemförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring, 

bilförsäkring, sjukvårdsförsäkring och barnförsäkring.  

Försäkringsskydd uppfyller ett syfte att skapa ett värde som inte kan mätas i ekonomiskt kapital, 

utan i trygghet och välbefinnande. I och med detta överstiger inte kostnaden nyttan vid 

tecknandet av försäkringsskydd och därmed anses skyddet som värdefullt. 
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8.3 Muntliga källor  

I författarens ägo 

Ljudinspelning och transkription 

Intervjuperson 1, kl. 09.35 26/ 3 2015 

Interjvuperson 2, kl. 14.00 26/ 3 2015 

Intervjuperson 3, 29/ 3 2015 kl. 14.30 

Intervjuperson 4, 29/ 3 2015 kl. 16.30 

Intervjuperson 5, 30/ 3 2015 kl. 09.00 

Intervjuperson 6, 30/3 2015 kl. 15.30 

Intervjuperson 7, 31/3 2015 kl. 12.00 

Intervjuperson 8, 1/4 2015 kl. 17.00 

Intervjuperson 9, 1/4 2015 kl. 18.45 
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9. Appendix 

(i)Metodbilaga 

Praktiskt genomförande 

I och med jag genomfört kvalitativa intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjumetod med 

tematiska inslag har jag beslutade jag att utgå från ett antal standardiserade frågor. Därför utgick 

jag från en intervjuguide under samtliga intervjutillfällen. Intervjuguiden fanns ett flertalet 

angivna frågor med fokus på de medverkandes syn på osäkerhet, risk, försäkring och trygghet. 

Eftersom jag framförallt utgick från en semistrukturerad intervjumetod med utrymme för 

tematiska inslag fanns öppningar för flertalet följdfrågor. I samtliga intervjuer pågick en aktiv 

dialog genom hela intervjun mellan de medverkande och mig. Alla de medverkande är vuxna 

mellan åldern 30 till 70 år och äger flertalet försäkringar.  

Alla de medverkande intervjupersonerna intervjuades enskilt. De intervjupersoner som har 

medverkat var själva med och beslutade om datum, tidpunkt och plats inom Stockholms Län 

och Skåne Län, för när intervjuerna skulle genomföras. Samtliga intervjuer är ljudinspelade 

med min Smartphone jag eftersom det annars skulle kunna innebära ett störningsmoment under 

intervjun ifall jag skulle anteckna. Det skulle kunna innebära att jag förlorar kontakten till 

intervjupersonen samt att intervjupersonen känner sig obekväm om jag antecknade. I samband 

med varje intervju frågade jag därför intervjupersonerna ifall de kände sig bekväma med att jag 

antecknade ifall var något jag ville förtydliga inför transkription av den empiriska insamlingen. 

Intervjuerna varade i cirka 45-60 minuter. Genomförandet av transkriptionen pågick i 11 dagar 

av den empiriska insamlingen (Aspers 2011: 158-160).  

Presentation av intervjupersonerna 

Malin är 32 år (född 1983), hennes högst avslutade studier är gymnasial utbildning. Hon arbetar 

som butiksbiträde inom detaljhandel. Hon bor tillsammans med sin sambo i en villa. Intervjun 

med Malin genomfördes på ett närbeläget café till centralen i Lund den 26 mars 2015 från kl. 

09.35.  

Anita är 35 år (född 1979), hennes högst avslutade studier är gymnasial utbildning. Hon arbetar 

som butikschef inom detaljhandel. Hon bor tillsammans med sin man och två barn i en villa. 

Intervjun genomfördes med Anita på ett närbeläget café till hennes arbete i Lund den 26 mars 

2015 från kl. 14.00. 
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Henrik är 49 år (född 1965), hans högst avslutade studier är eftergymnasial utbildning 3 år 

inom ekonomi och statistik. Han arbetar som kapitalförvaltare inom finansbranschen. Han bor 

tillsammans med sin fru och två barn i en villa. Intervjun genomfördes med Henrik i hans hem 

den 29 mars 2015 från kl. 14.30. 

Katarina är 46 år (född 1968), hennes högst avslutade studier är eftergymnasial utbildning i 

form av fristående kurser företagsekonomiska institutet. Hon arbetar som controller inom 

bankväsendet. Hon bor tillsammans med sin man och två barn i en villa. Intervjun genomfördes 

med Katarina i hennes hem den 29 mars 2015 från kl. 16.30 

Göran är 69 år (född 1945), hans högst avslutade studier är eftergymnasial utbildning, 

kandidatexamen inom matematik och fysik. Han är pensionär och har tidigare arbetat med 

elektroniska filter och som VD inom flertalet bolag. Han bor tillsammans med sin fru i en villa. 

Intervjun ägde rum i hans hem den 30 mars 2015 från kl. 09.00.  

Lars är 62 år (född 1953), hans högst avslutade studier är eftergymnasial utbildning till 

högskoleingenjör på Luleå Tekniska Högskola. Han arbetar som försäljare inom ett teknik 

företag. Han bor tillsammans med sin fru och två av fyra barn i en villa. Intervjun med Lars 

genomfördes i familjens villa den 30 mars från kl. 15.30. 

Helena är 35 år (född 1980), hennes högst avslutade studier är gymnasial utbildning. Hon 

arbetar som butiksbiträde inom detaljhandel. Hon är ensamstående mamma till sin son och bor 

i en hyresrätt. Intervjun ägde rum på ett café närbeläget till hennes arbete på Östermalm i 

Stockholm.  

Caroline är 40 år (född 1974), hennes högst avslutade studier är eftergymnasial utbildning på 

lärarhögskolan. Hon bor tillsammans med sin man och tre barn i en villa. Hon är för nuvarande 

mammaledig. Intervjun genomfördes i Carolines hushåll.  

Jonas är 44 år (född 1970), hans högst avslutade studier är eftergymnasial utbildning på IHM 

Business School inom ekonomi. Han bor tillsammans med sina tre barn och fru i en villa. Han 

är anställd på ett företag inom IT-branschen. Intervjun ägde rum i Jonas hem över en kaffe.  
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(ii) Intervjuguide  

Presentation  

Jag vill börja med att tacka dig för att du vill medverka i denna studie.  

Jag kommer nu kort presentera studien för dig. 

Jag i Sociologi på Lunds Universitet och ska skriva min kandidatuppsats. Jag intresserar mig 

för att undersöka försäkringsskydd och riskhantering. Materialet från denna intervju kommer 

senare att användas som empirisk insamling till uppsatsen. Innan vi börjar intervjun behöver 

jag fått veta ifall det är okej ifall jag spelar in? 

Okej? Vad bra.   

Det är bara avbryta mig ifall du vill avsluta intervjun i och med att din medverkan i detta arbete 

är helt frivilligt. Du kommer vara helt anonym vid publicering av arbetet. Enbart du och jag 

kommer veta att du deltagit.  

Transkription startar. 

Introduktion: 

o Bakgrund (ålder, bostadssituation, sysselsättning etc.) 

- Vilket år är du född? 

- Var bor du? 

- Vilken är din högst avsluta utbildning? 

- Civilstånd (gift, singel, sambo, särbo etc.) 

- Har du barn som bor i samma hushåll som dig?  

o Försäkringssituation  

- Vilka försäkringar har du tecknat och varför? (t.ex. Livförsäkring, 

barnförsäkring, pensionsförsäkring etc.) 

Allmänna frågor om risk, osäkerhet och rädsla: 

o Definitionsfrågor (osäkerhet, risk och rädsla) 

- Vad ser du för faror i din närmiljö? Vad ser du som skulle kunna hända? (t.ex. ser 

personlig fara, fara för sambo, barnen etc.) 

- Hur reflekterar du kring globala hot och faror? (t.ex. fara för IP själv, för sambo, 

barnen etc.) 

- Är det någonting som du känner att du inte har möjlighet att påverka som går ut 

över din vardag? 
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o Risk klassificering (värderingar kring osäkerhet och risk) 

- Hur reagerar du på detta? Och i så fall hur upplever du detta? 

o Riskhantering (försäkringsfunktion, förhållande till osäkerhet etc.) 

- Hur hanterar du detta? 

- Har du försäkrat denna och/eller dessa risker? 

Frågor om försäkring: 

o Försäkringars funktion 

- Vilka försäkringar du tycker du är mest och minst viktiga? Varför det? 

- Vilken funktion/värde och minst funktion fyller dina försäkringar enligt din 

mening? Varför? 

- Fördelar och nackdelar med försäkring  

o Försäkring, finansiering och lönsamhet 

- Är det någon risk du beslutat att finansiera utan försäkring? 

- Utöver olika grundförsäkringar, har du valt att skräddarsy någon eller flera 

former av försäkringsalternativ utifrån tilläggsförsäkring? Varför? 

- Finns det någon risk som du skulle vilja försäkra, men som du anser ej vara 

lönsam på grund av för hög kostnad? 

- Överstiger kostanden nyttan för någon eller flera av dina tecknade försäkringar? 

Om kostnaden överstiger nyttan, kvarstår andra fördelar? (t.ex. ökad trygghet och 

välbefinnande) 

o Beslutsfattande  

- Vad tycker du om när det finns breda valmöjligheter i tecknande av olika 

avtal? (t.ex. känslor av vanmakt, överväldigad, handfallen, maktlöshet, 

ovisshet etc.) 

Frågor om trygghet: 

o Definitionsfrågor (trygghet) 

- Hur gör du för att optimera din säkerhet i din vardag?  

- Hur förändras känslan hos dig när du har försäkrat något du upplever som 

riskfyllt eller som skapar rädsla?  

- Hur ser du på försäkring i förhållande till risk och trygghet? 

Vad mer borde jag ha frågat dig om?  


