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ABSTRACT 

Studiens syfte var att undersöka unga vuxnas subjektiva upplevelser kring vissa existentiella frågor, 

samt hur detta manifesteras i vardagen i det senmoderna samhället i Sverige. Det är en kvalitativ 

undersökande studie med en fenomenologisk inriktning och tolkningsanalys. Empirin är hämtad från 

semi-strukturerade intervjuer från fem informanter mellan 20-25 år. De viktigaste resultaten visade på 

att kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer var den existentiella fråga som informanterna förmedlade 

störst medvetenhet kring, som de aktivt prioriterade och manifesterade i vardagen. Samtidigt så var 

kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer det som skapade mest svårigheter, oro och stress hos 

informanterna. En tolkning av denna sociala medvetenhet kan vara att det är ett uttryck för att det i det 

västerländska senmoderna samhället inte finns självklara, livslånga stabila relationer. Detta skapar och 

ena sidan en större frihet att välja sitt sociala umgänge, men också större ansvar, högre krav och 

svårigheter för den enskilda individen att upprätthålla och arbeta på kontinuerliga tillitsfulla relationer. 

När det gällde existentiella frågor kring det andliga såsom Gud, meningen med livet och livets 

ändlighet var det intressant att resultaten visade att de flesta informanterna upplevde att de inte 

funderade speciellt mycket på detta, samtidigt så var det inom det andliga området som informanterna 

gav mest utförliga svar. En analys av detta skulle kunna vara att det kan tyda på att det är en icke-

fråga. Att det i det senmoderna samhället inte finns något självklart forum för andliga existentiella 

frågor, som också avspeglar sig hos den enskilda individen. Men det faktum att informanterna 

förmedlade mycket tankar och upplevelser kring det andliga visar på att det trots allt kan finnas ett dolt 

behov att samtala kring andliga existentiella frågor. När det gällde den andliga frågan kring vad som 

skapade meningsfullhet i livet visade resultaten på betydelsen av att reflektera och lyssna till det man 

ville, friheten att välja det man tyckte om, som gav positiv energi och subjektivt välbefinnade. Denna 

betoning på både personlig reflektion, frihet att välja och upplevelsen av positiva känslor var 

genomgående i samtliga existentiella frågor. En tolkning av den centrala betydelsen av personlig 

reflektion, frihet att välja och positiva känslor kan vara att det är ett uttryck för det pluralistiska 

senmoderna välfärdssamhället; det finns helt enkelt yttre förutsättningar och möjligheter att kunna 

välja sina liv. Det är också i samhället en större betoning på individens frihet och rättigheter, känslor, 

upplevelser och subjektiva välbefinnade. Samtidigt visade resultaten också på att personlig reflektion 

och friheten att välja också till viss del kunde upplevas som en svårighet. En tolkning är att det 

senmoderna samhället också kan skapa större svårigheter, ökad stress och oro och ställer större 

emotionella krav på individen att själv reflektera, ”söka svar” på existentiella frågor och manifestera 

detta i sin vardag. Existentiella frågor är inte någonting som finns naturligt i människors vardag, och 

inte heller något som på förhand är givet i det senmoderna samhället.  

 

 

NYCKELORD: Existentiell sociologi, Existentialism, Existentiella frågor, Unga vuxna, Subjektivt 

välbefinnade, Psykisk hälsa, Psykisk Ohälsa, Anthony Giddens, Post- senmoderna samhället,      
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INLEDNING 

Samhället har genomgått stora förändringar under de senaste tre hundra åren. Från det 

traditionella bondesamhället till det moderna industrisamhället och sedan vidare till det 

samtida senmoderna samhället. Samhället har även förändrats mycket bara på de senaste 

decennierna, unga vuxna växer upp i ett annorlunda samhälle jämfört med för bara 20 år sen. 

Dagens samhälle präglas av en större mediekommunikation, och karaktäriseras också som ett 

expertsamhälle med en ökad professionalism (Giddens 2007, 2008; Clark 2002). De flesta 

människor i dagens Sverige har en materiell grundtrygghet och den svenska välfärdsstaten är 

jämförelsevis välutvecklad, med relativt mycket professionellt och ekonomiskt stöd. Det 

svenska samhället betecknas vidare som ett höginkomstland och ett materiellt 

välfärdssamhälle (SOU 2006:77:21), d.v.s. de flesta unga vuxna har en relativt god materiell 

levnadsstandard. Vidare så har individen, det subjektiva och känslor fått en alltmer 

framträdande plats i dagens samhälle, vilket gör att samhället kännetecknas även av en större 

emotionell kultur, som ställer högre emotionella krav på den enskilda individen (Clark 2002). 

Samtidigt så kommer rapporter om att den psykiska ohälsan ökar i Sverige, psykisk ohälsa är 

numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Även tidigare studier har visat på att den 

psykiska ohälsan hos framförallt unga vuxna ökar i Sverige. Alltfler unga vuxna lider av 

stress, ångest och depression, trots att den materiella välfärden har förbättrats avsevärt sen 

tidigare (SOU 2006; Folkhälsorapport 2009:69). Den ökade psykiska ohälsan hos gruppen unga 

vuxna är ett stort och allvarligt samhällsproblem då alltfler riskerar att hamna i sjukskrivning och i 

ett utanförskap. Detta innebär i förlängningen både ökade samhällskostnader och ett personligt 

lidande för den enskilda individen. De stora och relativt snabba samhällsförändringarna som skett 

på sista tiden, de större emotionella kraven som ställs på individen, och den ökade psykiska 

ohälsan hos unga vuxna är en samhällstrend i det västerländska välfärdssamhället som är 

oroväckande och problematiskt både på samhällsnivå och också på individnivå. Denna ökning av 

den psykiska ohälsan hos unga vuxna kan således inte förklaras av enbart yttre ekonomiska och 

materiella faktorer. Det är därför viktigt att den sociologiska/socialpsykologiska forskningen även 

beaktar inre kvalitativa faktorer såsom subjektivt välbefinnande, inre trygghet, känslor och 

existentiella frågor i sin förståelse för människan i det samtida samhället. Det kan vara så att det 

finns ett samspel mellan existentiella frågor, inre trygghet och subjektivt välbefinnade. Unga 

vuxnas subjektiva upplevelser kring existentiella frågor, samt hur detta manifesteras i vardagen i 

det senmoderna samhället kan därför bidra till en större förståelse och kunskap för deras 

vardagliga livssituation. Kunskapen och förståelsen kan sedan användas både på samhälls- och 

individnivå, dels genom information till politiska beslutsfattare som kan skapa bättre 
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förutsättningar och hjälpa unga vuxna i deras vardagliga livssituation och dels bidra till ett ökat 

subjektivt välbefinnade och livskvalité för den enskilda individen.    

Existentiella frågor är inte något nytt och modernt påhitt, utan det är något som genom alla 

tider har sysselsatt människan på olika sätt exempelvis i litteraturen som Hamlet ”att vara 

eller icke-vara”. Religion och kyrkan och har också traditionellt genom historien varit ett 

offentligt forum som lyft upp en del existentiella frågor kring bl.a. andlighet, liv och död. I 

dagens samhälle finns inget självklart offentlig forum som lyfter upp existentiella frågor, men 

det finns ändock runt omkring oss på olika sätt, exempelvis i media som tv-programmet 

”Annas Eviga”, radioprogrammet ”Filosofiska rummet”.  Existentialismens vetenskapliga 

ursprung är inom filosofin, men har också utvecklats och används inom andra områden, bl.a. 

inom sociologin, s.k. existentiell sociologi. Forskare som har fokuserat på existentiella frågor 

berör ett brett fält av områden som bl.a. handlar om hur individen söker svar på frågor kring: 

Hur kan jag finna harmoni och lugn?  Vad vill jag med mitt liv? Vem är jag? Vilka sociala 

relationer är viktiga för mig? Hur kan jag hantera denna situation? Andlighet? Meningen med 

livet?  Liv och död? Även frågor kring frihet, ansvar och personliga val är centrala 

existentiella frågor. Andra centrala existentiella frågor är: Vad innebär det att leva i dagens 

samhälle? Vad är min passion i livet, hur kan jag praktisera detta i vardagen? (Kotarba & 

Johnsson 2002:4). Existentialismen belyser alltså frågor inom ett brett spektrum kring hur 

man ska leva sitt liv, hur man ska känna och tänka kring sin situation (Kotarba & Johnsson 

2002:4).  

Anthony Giddens är en samtida sociolog som har berört existentiella frågor och dess koppling 

till trygghet och det senmoderna samhället. Ett centralt begrepp som Giddens använder är 

ontologisk trygghet. Det innebär att individen på ett omedvetet plan och genom konkreta 

handlingar, på praktisk medvetande nivå anser sig ha ”svaren” på grundläggande viktiga 

existentiella frågor som alla människor på ett eller annat sätt konfronteras med (Giddens 

2008:61). Dessa s.k. ”existentiella svar” är inte i första hand på en medveten kognitiv nivå, 

utan snarare på en emotionell nivå, som ger individen en känsla av trygghet (Giddens 

2008:50). Existentiella frågor är ett komplext fenomen, men Giddens har systematiserat och 

till viss del avgränsat existentiella frågor i fyra huvudkategorier. Giddens menar att viktiga 

existentiella frågor som individen ställer sig berör existensen och varat; vara eller icke-vara, 

individens självidentitet och identitetsskapande; vilket innefattar människans förmåga till 

reflektion och reflexivitet, existensen och upplevelsen av andra; människan är en social 

varelse som interagerar i mellanmänskliga relationer och söker en kontinuerlig respons från 
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den andre, vilket skapar en upplevelse av tillit till den andra och att världen är begriplig. 

Slutligen så är ytterligare en viktig existentiell fråga det ändliga och människans liv; vilket 

innefattar människans medvetenhet om sin egen dödlighet och livets mening (Giddens 

2009:62-70). En del av den ontologiska tryggheten innehåller således existentiella frågor. 

Existentiella frågor och det existentiella samtalet är därför betydelsefulla för människans 

grundläggande känsla av trygghet och subjektiva välbefinnade.  

Denna undersökning kommer att fokusera på gruppen unga vuxna. Speciellt när man är ung 

vuxen, på väg att skapa sig ett eget liv, står man inför en helt ny livssituation och nytt skede i 

livet, vilket kan innebära att man som ung vuxen konfronteras extra mycket med just 

existentiella frågor. Därför är det viktigt och kan tillföra fördjupad kunskap att undersöka just 

gruppen unga vuxna, deras subjektiva upplevelser kring existentiella frågor samt hur det 

manifesteras i vardagen. Med tanke på både de stora samhällsförändringarna som ägt rum, 

däribland ökade emotionella krav på den enskilda individen och den ökade psykiska ohälsan 

hos unga vuxna, så är det särskilt viktigt att undersöka och söka kunskap kring unga vuxnas 

livssituation i det västerländska senmoderna samhället. Det är också viktigt att fokusera på 

kvalitativa, socialpsykologiska faktorer såsom existentiella frågeställningar hos unga vuxna, 

eftersom dagens samhälle och Sverige betecknas som höginkomstland och ett materiellt 

välfärdssamhälle, trots det ökar den psyksiska ohälsan. Detta är ett allvarligt samhällsproblem 

som inte enbart kan förklaras av yttre sociologiska omständigheter, samtidigt är ökningen så 

stor att den inte heller enbart kan förklaras av enskilda individers psykologiska trauman eller 

biologiska faktorer, utan den psykiska ohälsan finns också bland ”vanliga” människor som 

lever i ett ”innanförskap”. Att fokusera på existentiella frågor är också betydelsefullt därför att 

det finns även en koppling mellan upplevelsen kring existentiella frågor, ontologiskt trygghet 

och subjektivt välbefinnande. 

Ett sätt att undersöka detta är att undersöka unga vuxnas subjektiva upplevelser kring 

existentiella frågor samt hur detta manifesteras i vardagen i det senmoderna samhället..  

Avgränsning 

Studien kommer att fokusera på i huvudsak fyra existentiella frågeteman med utgångspunkt 

från framförallt Giddens kategorisering av existentiella frågor. De fyra existentiella 

frågeteman är för de första, att vara, med avseende på medvetet närvarande i konkreta 

vardagliga aktiviteter, för det andra, det individuella såsom personlig reflektion, utveckling 

och självidentitet, för det tredje, sociala relationer med fokus på kontinuerliga tillitsfulla 
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sociala relationer och slutligen det fjärde existentiella frågetemat, det andliga med avseende 

på andlighet/religion, meningsfullhet i livet och livets ändlighet. 

Syfte 

Syftet är att undersöka unga vuxnas subjektiva upplevelser kring vissa existentiella frågor, 

samt hur detta manifesteras i vardagen i det senmoderna samhället. De existentiella 

frågeteman som kommer att undersökas är de som berör:  

1. existentiella frågor kring att vara; med avseende på medvetet närvarande i konkreta 

vardagliga aktiviteter  

2. existentiella frågor kring det individuella; som personlig reflektion, utveckling och 

självidentitet. 

 3. existentiella frågor kring sociala relationer; med fokus på vardagliga kontinuerliga 

tillitsfulla sociala relationer  

4. existentiella frågor kring andlighet; med avseende på religion/andlighet, livets ändlighet 

och meningsfullhet i livet.   
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BAKGRUND  

Genom historien har flera teoretiker försökt förklara och förstå mänskligt socialt beteende och 

det samtida samhället. Sociologer har genom tiderna på olika sätt etikettiserat och 

diagnosticerat det samtida samhället. Sociologin har vidare genom historien präglats av en 

dualism mellan struktur och aktör, Derek Layder (2006) beskriver denna dualism väldigt 

ingående i sin bok ”Understandig Social Theory”. Existentiell sociologi antar många olika 

skepnader i sitt sätt att belysa dess frågeställningar, men det gemensamma är att de har ett 

aktörsperspektiv. De ser individen som en aktivt handlande och kreativ aktör som är 

medskapare i socialt liv. Existentialismen har alltså traditionellt präglats av en betoning på 

aktören, men på senare tid har det uppstått en del inriktningar som i större utsträckning också 

beaktar den sociala kontexten, sociala relationer och människors behov av gemenskap. Att 

undersöka individens, specifikt unga vuxnas upplevelser kring existentiella frågor kopplat till 

den sociala kontexten, det senmoderna samhället kan därför berika kunskapen inom 

existentiell sociologi.  

Det post- och senmoderna samhället 
I följande avsnitt kommer en beskrivning av olika samtida teorietiker som på olika sätt 

förklarar det nutida samhället. Den samhällsteorietiker som denna studie framförallt kommer 

att lyfta upp är Anthony Giddens, eftersom hans samhällsanalys enligt mig är mer nyanserad 

och innefattar flera aspekter av samhället, såsom både det massmediala, professionaliseringen 

samt ett fokus på den enskilda individen som en aktiv aktör i senmoderniteten. Giddens 

utgångspunkt är att socialt liv framförallt bör förstås i ett samspel mellan strukturer och aktör. 

I samhällsvetenskapen finns det olika inriktningar som beskriver dagens samhälle, dels de 

som anser att vi befinner oss i ett postmodernt samhälle och dels de som benämner samhället 

som senmodernt. Det finns egentligen ingen entydigt definition på vad postmodernism 

innebär, det är ett diffust och mångtydigt begrepp. Förespråkare för det postmoderna 

samhället menar att samhället radikalt har förändrats den sista tiden. Det postmoderna 

samhället kännetecknas också av pluralism, mångfald och beskrivs som fragmenterat, vilket 

innebär att det finns ett flertal olika synsätt, livsstilar, uttrycksätt etc. (Giddens 2007:117-

118). En framträdande förespråkare för det postmoderna samhället är Jean Baudrillard som 

beskriver det postmoderna samhället som massmedialt. Via media relaterar individen till ett 

otal olika händelser, människor, idéer. Samtidigt är den massmediala informationen lösryckt 

ur sitt sammanhang, historielös och individen har ingen personlig relation till det som händer i 

media, varken nyhetsflödet eller Tv-serier. Baudrillard menar att gränserna mellan fiktion och 
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verklighet suddas ut och individen reagerar på en låtsasvärld istället för på den riktiga 

verkligheten, även andra gränser är diffusa exempelvis det privata och offentliga, och det äkta 

och falska (Giddens 2007:118).  

Massmedias ökade betydelse i dagens samhälle råder det ingen tvekan om, men frågan är om 

det verkligen har en så stor roll såsom Baudrillard framhåller eller om det fortfarande endast 

är ett inslag bland flera andra företeelser. Det kan också ifrågasättas huruvida det 

massmediala samhället leder till så kaotiska och negativa konsekvenser för individen och om 

individen är så maktlös i förhållandet till massmedias existens såsom postmodernisterna 

tenderar att framhålla. Det finns både framträdande moderna sociologer såsom Giddens och 

Ulrich Beck och även flera sociologer inom existentiell sociologi (Kotarba & Johnson 2002) 

som ifrågasätter det postmoderna synsättet och beskrivningen av dagens massmediala 

samhälle. Till att börja med så är Beck och Giddens kritiska till samhällsetiketten 

postmodernitet, de anser inte att vi lever i ett postmodernt samhälle. Beck (1998) menar att 

samhället rör sig mot det som han kallar ”den andra moderniteten” vilket innebär att de 

moderna institutionerna blir alltmer globala, samtidigt som vardagslivet har frigjorts från 

gamla traditioner. Beck benämner dagens samhälle som ett ”risksamhälle”, och menar det 

som postmodernisterna kallar kaos, brist på sammanhang och mönster egentligen handlar om 

risk och osäkerhet. Det fanns visserligen risker förr i tiden också, med typen av risk har 

förändrats. Förr var riskerna mer kopplade till direkta faror i naturen och på en mer direkt 

personlig nivå, medans i dagens samhälle återfinns en större osäkerhet som är kopplat till den 

vetenskapliga, tekniska och sociala utvecklingen. Dagens risker är mer abstrakta genom att 

vara frikopplade från tid och rum, exempelvis miljöförstöring (Beck 1998:32ff; Giddens 

2007:125 ref till Beck). Det sociala vardagslivet innehåller även det mer risker enligt Beck. 

Nära relationer är inte lika beständiga och självklara jämfört med förr, t.ex. så är äktenskapet 

inte en självklart livslång relation, skilsmässorna har ökat. Människor byter också både bostad 

och arbete fler gånger i sitt liv jämfört med förr (Beck 1998:165ff; Giddens 2007:126). Även 

Giddens talar om de förändrade riskerna i dagens samhälle, där han ingående beskriver just de 

förändrade riskerna i nära sociala relationer som han benämner intimitetens omvandling 

(Giddens 2008:220).   

Senmodernitet och Anthony Giddens 

Anthony Giddens menar liksom Beck att samhället visserligen har förändrats där det finns 

inslag av postmoderna företeelser, men i grunden kännetecknas det av det moderna, eftersom 

de traditionella institutionerna fortfarande dominerar och påverkar individens medvetande, 
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Giddens benämner istället dagens samhälle som det senmoderna. Ett karaktärsdrag i det 

senmoderna samhället är ”urbäddningsmekanismen”. Detta innebär att sociala relationer har 

lyfts ur sitt lokala och konkreta sammanhang, tid och rum är frikopplat från varandra, 

exempelvis kan man kommunicera över ”nätet” utan att träffas fysiskt. Detta gäller både för 

den enskilda individen och större institutioner såsom sjukvård, skola, banker eller mellan 

nationer, det senmoderna samhället innehåller således mer abstrakta system. Det finns också 

en större grad av expertsystem och professionalism i det senmoderna samhället såsom 

transportmedel, bilverkstäder, läkare, skolpersonal, terapeuter. Dessa expertsystem ställer 

större krav på människors tillit, t.ex. åker vi tåg och flyg utan att vi själva har 

expertkunskapen hur det tekniska fungerar. Barnen går i skolan med professionella, utbildade 

lärare och pedagoger (Giddens 2008:28). De abstrakta- och expertsystemen medför att 

samhället blir mer dynamiskt, Giddens talar om en ”skenande värld”. De sociala 

förändringarna går snabbare än tidigare, vilket leder till att samhället får en mer omfattande 

och djupare påverkan på individers vardagliga sociala aktiviteter. (Giddens 2008:25-26). 

Giddens menar att de ökade professionalismen och expertsystemen leder till att individen 

socialiseras alltmer av exempelvis barnläkare, pedagoger, lärare etc., snarare än nära 

omsorgspersoner och tidigare generationer (Giddens 2008:45). Andra centrala begrepp hos 

Giddens är ontologisk trygghet och social reflexivitet. 

Ontologisk Trygghet i det senmoderna 

Ontologisk trygghet är en grundläggande trygghet som har sitt ursprung i den tidiga relationen 

mellan barn och nära omsorgspersoner. Det är en trygghet till att ”verkligheten” består. Den 

ontologiska tryggheten byggs upp genom vardagliga rutiner och att verkligheten innehåller 

återkommande igenkännande element. Genom dessa återkommande rutiner upplever barnet 

en kontinuitet i relationen, vilket tillslut leder till en tillit till att omsorgspersonerna finns till 

hands även när de inte är fysisk närvarande, s.k. objektkonstans (Giddens 2008:50). Den 

grundläggande tilliten innebär också att individen utvecklar en ”skyddshinna”, som göra att 

denne kan stå emot risker och faror som kan uppstå senare i livet, och blir därmed mer 

motståndskraftig mot negativa händelser. Giddens menar att ontologisk trygghet fungerar som 

ett slags ” emotionellt vaccin mot ångest” senare i vuxenlivet (Giddens 2008:52). Den 

ontologiska tryggheten kan visserligen raseras vid en personlig kris, exempelvis skilsmässa, 

förlust av arbete, eller närstående, men det är temporärt och går att reparera. Den ontologiska 

tryggheten är något som finns med personen hela livet och som måste uppdateras vartefter. 

Den ontologiska tryggheten motpol är rädsla, misstro och ångest. Individer med mindre tillit 
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är mer rädd att förlora någon/något, mer rädd att vara ensam eller att dö etc. En mindre grad 

av grundläggande trygghet gör att individen blir mer sårbar för yttre påfrestningar (Giddens 

2008:54). Det skulle kunna vara så att om det senmoderna samhället kännetecknas av en 

större och snabbare föränderlighet och större risker på flera områden såsom sociala relationer, 

boendeort etc, så borde detta också medföra att den yttre ontologiska tryggheten för individen 

är mer skör i det senmoderna samhället. Detta skulle i så fall leda till att det därför ställs större 

krav på individen att var aktiv medskapare till sin egen inre ontologiska trygghet. Enligt 

Giddens så finns det en koppling mellan ontologisk trygghet och existentiella frågor på så vis 

att de individer som upplever sig ha ”emotionella svar” på existentiella frågor också har en 

större ontologiskt trygghet som leder till ett större tillit och välbefinnande. Giddens begrepp 

ontologisk trygghet är därför användbar i denna studie som ska undersöka unga vuxnas 

upplevelser av existentiella frågor. 

Reflektion och Reflexivitet i det senmoderna 

Reflektion och reflexivitet är ytterligare begrepp som har en koppling mellan senmodernitet 

och existentiella frågor. Giddens menar att människan har en inneboende förmåga att 

reflektera över sina handlingar och dess effekter, för att sedan också kunna förändra sina 

handlingar, människan är reflexiv (Giddens 2008:30). Denna reflexivitet är utmärkande för 

det senmoderna samhället. Individen utsätts ständigt för ny information och kunskap som 

denne måste ifrågasätta och reflektera över, för att sedan förhålla sig till på ett eller annat sätt. 

Det senmoderna samhället befinner sig i en ständig förändringsprocess, tillskillnad från det 

traditionella samhället, där kunskap generades från fasta institutioner genom tradition 

exempelvis kyrkan eller från den äldre generationen (Giddens 2008:31). I det senmoderna 

samhället återfinns alltså en större pluralism, mångfald och föränderlighet. Detta medför 

också att identitet är något som individen kan välja genom sin livsstil, sina fritidsaktiviteter, 

familjesituation, arbete etc. En och samma person kan ha flera olika identiteter (roller), t.ex. 

mamma, fru, kvinna, arbete, fritidsaktivitet etc. Individen ställs inför en massa olika val i det 

senmoderna samhället, ingenting är på förhand givet (Giddens 2008). Det skulle kunna vara 

så att detta kan leda till att individen i det senmoderna samhället i större utsträckning 

konfronteras med existentiella frågor som kräver en reflektion och reflexivitet kring personlig 

utveckling och identitet exempelvis Vem är jag? Vad vill jag? Hur ska jag hantera friheten 

och valmöjligheterna? Även inom existentiell sociologi har det lyfts upp beskrivningar kring 

det senmoderna samhället, vad som kännetecknar dagens samhälle med fokus på just de 

existentiella frågorna och dimensionerna, vilket kommer att beskrivas i nästföljande avsnitt.  
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Senmodernitet och existentiell sociologi 

I existentiell sociologi har emotioner alltid varit centralt, de menar att emotioner är kärnan för 

mänsklig erfarenhet, socialt liv och grunden för alla samhällen. Clark (2002) lyfter upp 

emotionernas ökade betydelse i det senmoderna samhället. Både negativa och positiva 

emotioner i samhället syns på flera sätt exempelvis maktbegär, hat, övergrepp och rädsla men 

också trygghet, kärlek, respekt, omsorg om andra etc. Clark (2002) skriver att alla kulturer 

och subkulturer skapar sina egna emotionella etiketter, regler och kunskap, vilket leder till att 

det uppstår en emotionell kultur. Clark (2002) menar att i det senmoderna samhället är den 

emotionella kulturen viktigare och mer komplex jämfört med det traditionella samhället. En 

anledning till att den emotionella kulturen har fått ett större utrymme i det senmoderna 

samhället är den ökade betoningen på individen och dess känsloliv jämfört med förr. Och ena 

sidan är det ett större fokus på det egna självet, och andra sidan präglas samhället också av en 

större respekt för andra, att inte göra våld på andra människors känsloliv och själv, att 

respektera mänskliga fri- och rättigheter. Clark (2002) beskriver olika uttryck för den 

emotionella kulturen i det senmoderna samhället, exempelvis den ökade professionaliseringen 

av psykoterapeuter, socialarbetare, pedagoger som genom vetenskapen avgör vad som är 

emotionellt friskt och sjukt i samhälle. Läkemedelsindustrin som säljer mediciner för att 

människor ska känna sig emotionellt friska och kunna vara en del av kulturen, 

självhjälpböcker och kurser i lycka och välbefinnande etc. Clark (2002) menar liksom 

Giddens att det också inom det privata området såsom familj och vänskap krävs en större 

förmåga att kunna hantera sina emotioner och kommunikationen till andra, eftersom sociala 

relationer är mer utbytbara i det senmoderna samhället. Den emotionella kulturen återfinns 

således på flera sätt inom människors vardagsliv. Emotionerna bidrar också till att hjälpa 

individen i existentiella frågor bl.a. genom att emotioner blir ett redskap i att skapa en 

identitet, mening och vägledning i relation till andra. Denna studie kommer bl.a. att undersöka 

existentiella frågor kring upplevelser kring meningsfullhet i livet, upplevelser kring det 

individuella självreflektion och utveckling, samt kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer. 

Detta gör att även denna studie beaktar emotionernas nära koppling till existentiella frågor i 

det senmoderna samhället. Existentiella frågor har inte enbart berörts av moderna sociologer, 

utan även klassiska sociologer som bl.a. George Simmel har skrivit om detta utifrån sin tid. 

Simmels bidrag till existentiella frågor kommer att beskrivas i nästa kapitel.  
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 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

De sociologiska klassikerna framförallt Karl Marx och Max Weber har i första hand fokuserat 

på den existentiella fråga som berör andlighet och religion utifrån ett mer övergripande 

macro- samhällsperspektiv. Marx betonar kopplingen mellan de ekonomiska strukturerna i 

samhället och religion (Furseth & Repstad 2005:46-47 ref. till Marx & Engels 1845/1846). 

Weber fokuserar på den mer övergripande samhällsförändringen, som han kallar 

rationaliseringsprocessen och avmystifieringen av samhället. Weber menade att 

rationaliseringsprocessen, d.v.s. ökad byråkratisering och professionalisering bidrog till att 

religionen förflyttades till den icke-rationella sfären, och att det i den moderna världen inte 

finns några gudar utan världen har avmystifieras (Furseth & Repstad 2005:53 ref. till Weber 

1925/1964). Trots att Marx och Weber är sociologiska klassiker av dignitet så är deras bidrag 

kring specifikt existentiella frågor begränsade och till viss del inte relevanta utifrån denna 

studies syfte. Denna studie har ett bredare fokus vad det gäller existentiella frågor, och också 

ett mer individfokus kopplat till det senmoderna samhället. Däremot så är George Simmel en 

sociologisk klassiker som har en mer omfattande beskrivning kring existentiella frågor och ett 

perspektiv som innefattar ett samspel mellan aktör och struktur. Dels används ett begrepp som 

att vara i den subjektiva kulturen, vilket kan användas i denna undersöknings existentiella 

fråga kring att vara närvarande i vardagliga aktiviteter. Simmels beskrivning av den 

subjektiva kulturen som en del av det personliga självet och personligt självförverkligande är 

också relevant utifrån studiens existentiella fråga kring individuell reflektion, personlig 

utveckling och självidentitet, slutligen har Simmel även berört existentiella frågor kring 

religiositet och religion, vilket också är användbart i denna studie med avseende på de 

existentiella frågor som berör andlighet och religion. Detta gör att Simmel är den sociologiska 

klassiker som är mest relevant i denna studie. 

George Simmel och existentiella frågor 
Nedan följer en utförligare beskrivning av Simmel med fokus på hans bidrag till existentiella 

frågor. George Simmel (1981) har berört existentiella frågor på flera sätt. För Simmel står 

individen och interaktionen i centrum, Simmel skriver om den subjektiva och objektiva 

kulturen. Den subjektiva kulturen innebär människans inre personlighet, själ och andliga 

livsenergi, vars syfte är personlig utveckling och självförverkligande. Den subjektiva kulturen 

berör således individens existentiella frågor. Den objektiva kulturen är de yttre former såsom 

lagar, strukturer och den yttre fysiska världen som individen har skapat, exempelvis media, 

teknik, forskning etc., d.v.s. individen har genom den subjektiva kulturen, sitt subjekt, 
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personlighet och kreativitet skapat de yttre formerna i den objektiva kulturen. Dessa yttre 

former, den objektiva kulturen tas sedan också emot av subjektet, individen. Kombinationen 

och samspelet mellan den subjektiva och objektiva kulturen är det som Simmel sedan 

benämner kultur (Simmel 1981:168-169,172). Simmel menar att den objektiva kulturen med 

tiden ”växer” och får ett ”eget liv” som tillslut ligger utanför den enskilda individens kontroll. 

Det är när den objektiva kulturen blir för mycket, och sker på bekostnad av och invaderar den 

subjektiva kulturen som det uppstår problem för människan. Den subjektiva individen tvingas 

att anpassa sig efter den yttre objektiva kulturen, Simmel kallar detta för kulturens tragedi 

(Simmel 1981). Simmel skiljer på liknade sätt på religiositet och religion, religiositet är ett 

tillstånd, rytm jmf. det subjektiva hos individen medans religion är den yttre form, det 

objektiva som individen har utvecklat och skapat (Furseth & Repstad 2005:57). 

Det existentiella självet 
Giddens är tillskillnad från Simmel en modern samtida sociolog som har vidareutvecklat 

bredare och fler begrepp kring existentiella frågor. Giddens berör existentiella frågor kring 

flera områden hos individen som att vara medvetet närvarande i vardagliga aktiviteter, det 

individuella såsom självreflektion, personlig utveckling, självidentitet och kontinuerliga 

tillitsfulla sociala relationer som bidrar till social tillit, samt det andliga med avseende på 

religion, meningsfullhet och livets ändlighet. Giddens har också skrivit mycket om det 

senmoderna samhället. Detta gör att Giddens som teoretiker berikar förståelsen för 

existentiella frågor specifikt i det senmoderna samhället. Även Kotarba och Johnson (2002) 

har bidragit mycket till den existentiella sociologin i det senmoderna samhället. Både 

Giddens, Kotarba och Johnson (2002) har en liknande beskrivning vad det gäller begreppet 

det existentiella självet. De fyra existentiella huvudteman/frågor som denna studie kommer att 

fokusera på är etablerade kategoriseringar inom forskningen kring existentiella frågor hos 

individen, vilket gör att dessa kategoriseringar fungerar som ett användbart och trovärdigt 

redskap när man vill utforska och studera människans existentiella sidor (Giddens 2008 ; 

Kotarba & Johnson 2002; van Deurzen 2003). Nedan följer en beskrivning av de teorier och 

begrepp som berör det existentiella självet och de existentiella frågor som är relevanta för 

denna undersökning.  

Inom existentiell sociologin är självet centralt. Enligt Kotarba och Johnson (2002) är 

begreppet det existentiella självet ett användbart analytiskt redskap för att undersöka och 

förstå individens konkreta handlingar i vardagen. Det existentiella självet är också viktigt då 

det utgör en användbar plattform vid studiet av människors vardagliga beteenden i det 
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senmoderna samhället (Kotarba & Johnsson 2002:7). Kotarba och Johnsons definition av det 

existentiella självet är öppen och bred:  

”The existential self refers to an individual´s unique experience of being within the context of 

contemporary social conditions, an experience most notably marked by an incessant sense of becoming 

and an active participation in social change” (Kotarba & Johnson 2002:7-8 ref. till Kotarba & Fontana 

1984:225). 

Det existentiella självet refererar till individens unika erfarenhet av vara i ett samtida socialt 

kontext. En erfarenhet som kännetecknas av ett ständigt pågående skapande och ett aktivt 

deltagande i social förändring.  

Kotarba och Johnson (2002) menar att det existentiella självet uttrycks fysiskt genom kroppen 

s.k. förkroppsligande, embodied, vilket menas att individen utformar och uttrycker självet 

konkret genom aktiva handlingar. Individen lever alltså ”i världen”, within-the-world. 

Rationalitet och symboliska uttryck är snarare ett uttryck för det inre självet. Känslor och 

ursprungliga primitiva uppfattningar föregår och kan även aktivera det rationella och 

symboliska. Självet utvecklas och omskapas också hela tiden (becoming). När människan 

stöter på nya situationer och nya erfarenheter så måste han/hon förhålla sig till detta och 

utvecklas, vilket ger möjligheter till att växa som människa och att lära sig hantera den nya 

situationen, det existentiella självet är således reflexivt. Självet är den centrala punkten för 

individens värderingar, känslor och kreativitet. Det är också där spänningen mellan individ 

och samhälle uppstår (Kotarba & Johnsson 2002:8). Kotarba och Johnson utgår således från 

ett aktörsperspektiv i sin förståelse av mänskligt handlande. Begreppet det existentiella självet 

är särskilt användbart när det gäller att förstå hur människor skapar sin individualitet och 

identitet i ett alltmer komplext samhälle (Kotarba & Johnsson 2002:8). 

Anthony Giddens och existentiella frågor  

Anthony Giddens (2008) skriver också om existentiella frågor hos individen. Giddens menar 

att existentiella frågor är något som alla människor på ett eller annat sätt konfronters med 

någon gång under livet (Giddens 2008:61). Framförallt konfronteras individen med 

existentiella frågor i situationer när man vill ”komma vidare”, utvecklas med sina aktiviteter i 

något socialt kontext (Giddens 2008:70). Giddens menar att upplevelsen av att vara 

ontologisk trygg, innebär att individen uppfattar sig har ”svar” grundläggande existentiella 

frågor, detta kan ske antingen på en omedveten nivå eller en praktisk medvetande nivå 

(Giddens 2008:61). Det är viktigt att betona att Giddens inte i första hand menar att individen 

har medvetna kognitiva svar på existentiella frågor, utan att dessa ”svar” är förankrade på det 
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emotionella planet (Giddens 2008:50). De individer som anser sig ha dessa emotionella svar 

på existentiella frågor känner också en större ontologisk trygghet.  

Existensen och varat 

Giddens delar upp existentiella frågor i framförallt fyra kategorier ”existensen och varat”, 

”upplevelsen av andra”, ”självidentitetens kontinuitet” och ”det ändliga och människan liv” 

(Giddens 2008:70). Den primära existentiella fråga som barnet konfronteras med redan tidigt i 

sin psykologiska utveckling är själva existensen och upptäckten av en grundläggande ”yttre 

verklighet”. Att ”vara” innebär för människan att vara grundläggande (ontologisk) medveten. 

Människan kämpar ständigt med kampen mellan att vara eller icke-vara. Dels handlar 

varandet om att acceptera verkligheten, men ”varandet” handlar också om att skapa 

grundläggande referenspunkter som en integrerad del av att kunna agera i det vardagliga livet. 

Existensen är ett sätt att vara- i-världen (jmf. Kotarba & Johnson 2002:8 som nämner detta 

som ”within the world”). Giddens menar liksom Kotarba och Johnson (2002) att genom att 

utföra vardagliga saker i vardagslivet, i konkreta aktiviteter och handlingar utifrån en 

medveten närvaro så ”besvaras” den existentiella frågan om ”varandet” (Giddens 2008:62). 

Kontinuerliga Sociala relationer - social tillit - upplevelsen av andra  

Denna kategori handlar om existensen av andra personer. Det centrala är tilliten till andra. 

Denna tillit utvecklas i barnets tidiga liv i relation till de vuxnas permanenta, återkommande 

aktiviteter. Denna kontinuitet i relationen barn och de vuxnas vardagliga handlingar bidrar till 

upplevelsen av en stabil yttre värld och en integrerad självidentitet hos barnet. Tilliten till 

andra uppkommer således i att barnet litar på omsorgspersonerna och deras kontinuerliga 

sociala respons på barnet. I det senare vuxna livet går social tillit, interpersonella relationer 

och en övertygelse om att tingen är ”verkliga” hand i hand. En kontinuerlig social respons 

från den andre är nödvändig för bevarandet av en observerbar/förklarlig värld. Samtidigt så 

kan individen aldrig vara helt säker på att få en förutsägbar kontinuerlig respons från den 

andre, eftersom interpersonella relationer alltid präglas av en viss grad av godtycklighet och 

osäkerhet. De interpersonella relationerna präglas också av en ömsesidig aktivitet, där båda 

parter är aktiva och delaktiga i skapandet av en förutsägbar, vardaglig och kontinuerlig 

interaktionen. (Giddens 2008:66). De vardagliga, kontinuerliga sociala responsen och 

handlingarna i interpersonella relationer bidrar till den ontologiska tryggheten och att den 

existentiella frågan om den andre upplevs som ”besvarad” (Giddens 2008:66). Denna studie 

kommer att använda begreppet sociala relationer synonymt med Giddens begrepp 
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interpersonella relationer, eftersom sociala relationer är ett mer vardagligt uttryck för 

interpersonella relationer, vilket bidrar till läsvänligheten i texten. 

Självreflektion och personlig utveckling - Självidentitet 

Ytterligare en typ av existentiell fråga berör självidentiteten. Enligt Giddens (2008) förutsätter 

självidentiteten en reflexivitet medvetenhet. Det är inte någonting givet eller stabilt som ett 

resultat av individens tidigare handlingar, utan självidentiteten skapas och upprätthålls genom 

att individen reflekterar över sin situation och sina handlingar, för att sedan förändra sitt 

beteende (reflexiva handlingar) (Giddens 2008:67). En person som har ett hyfsat stabil 

självidentitet upplever en biografisk kontinuitet och har förmågan att kommunicera med 

andra, och personen har också i tidiga relationer utvecklat en tillit till andra och en 

skyddshinna mot faror i omvärlden, d.v.s. en god självidentitet är nära kopplat till en 

ontologisk trygghet som har beskrivits tidigare. En stabil självidentitet har ingenting att göra 

med individens handlingar eller reaktioner, utan självidentiteten är nära förbundet med en 

person förmåga att skapa sin egen specifika berättelse, biografi. Denna biografiska inre 

berättelse skapas hela tiden i ett samspel mellan den yttre och inre världen. Individen 

integrerar yttre händelser och införlivar dessa i den egna inre världen som blir den egna 

berättelsen, biografin. En individs biografi, självidentitet kan inte vara helt fiktiv och falsk om 

den ska kunna fungera i en vardaglig interaktion med andra (Giddens 2008:69).  

Andlighet - Det ändliga, religion och människan liv 

En annan typ av existentiell fråga handlar om relationen mellan den yttre världen och det 

mänskliga livet. Det handlar om människan medvetenhet om sin egen ändlighet eller 

dödlighet. Denna medvetenhet om människans ändlighet skapar ett moraliskt tänkande och ett 

samvete hos individen, och stimulerar en vilja att leva på ett visst sätt, att vilja hinna göra 

saker innan döden etc. Det kan också skapa en viss dödångest och olika föreställningar kring 

döden och livet efter döden, där andlighet och religion blir centralt (Giddens 2008:64-65). De 

människor som upplever sig ha ”svaren” på existentiella frågor kring liv och död, känner 

också en större ontologisk trygghet.  

Tidigare forskning – Existentiella frågor 
En hel del av den tidigare forskningen kring individens existentiella frågor har fokuserat på 

personer som drabbas av någonting traumatiskt eller som befinner sig socialt utsatta 

positioner (i.e. Paidoussis-Mitchell 2012; Alvarez, de Alvarenga, Della Rina 2009; McDaniel 

2002). Dessa studier visar på de existentiella frågor som berör identitet, personlig, andlig 

utveckling och sociala relationer, framförallt om de får tillgång till omsorgsfulla tillitsfulla 
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relationer. En studie gjord av Paidoussis-Mitchell (2012)  berör existentiella frågor kring 

andlighet, liv och död samt livets meningsfullhet. Studien undersöker hur traumatiserade 

kvinnor som har drabbats av en smärtsam förlust upplever sin sorg. Resultaten visar på de 

existentiella aspekterna av människan bl.a. hur erfarenheten leder till ett grundläggande 

uppvaknande och insikt kring människans villkor, t.ex. känslor kring meningslöshet och 

isolation. En djup insikt om det tillfälliga i att vara människa och medvetenheten kring 

människans oundvikliga dödlighet, vilket också medförde ett nödvändigt sökande efter 

mening, som i sin tur ledde till andligt uppvaknade, som var en hjälp i att skapa och behålla 

en meningsfullhet i tillvaron (Paidoussis-Mitchell 2012). En annan studie av Alvarez m.fl. 

(2009) lyfter upp existentiella frågor kring personlig reflektion och utveckling, samt 

existentiella frågor kring upplevelsen av tillitsfulla relationer. Studien undersökte hur socialt 

utsatta personer, hemlösa genomgår en inre förändringsprocess. Resultaten visade på det 

centrala i en tillitsfull relation och det stöd som de utsatta fick, vilket bidrog till att de hittade 

sin potential, återupptäckte sin egen riktning i livet och utvecklade en inre motståndskraft att 

kunna hantera svårigheter (Alvarez m.fl. 2009). Även McDaniels (2002) studie visar också på 

samspelet mellan existentiella frågor som individens självidentitet, personlig utveckling, 

andlighet och betydelsen av tillitsfulla sociala relationer i ett mindre socialt sammanhang. 

Den s.k. ”huskyrkan” erbjuder en gemenskap och omsorg, där det centrala är gudstron och 

ovillkorlig kärlek till personer som på olika sätt är missnöjda med sina liv. Det är dels de som 

inte finner någon mening i livet utifrån de rådande samhällsvärderingarna såsom karriär, 

pengar eller relationer, dels de personer som hamnat i ett socialt utanförskap såsom missbruk 

eller kriminalitet. Gemensamt är att de inte har någon tilltro till det existerande samhället eller 

den traditionella kyrkan, samtidigt är de motiverade till en andlig och personlig utveckling. 

Resultaten visar på att de känner en glädje i att ha hittat en inre frihet i att kunna få vara den 

de egentligen är, skapat en tydligare självidentitet, och slippa känslor av tomhet och 

meningslöshet. Samtidigt så leder denna frihet också till svårigheter hur man ska hantera 

denna frihet genom ett ökat ansvar för sin frihet och sina val (McDaniels 2002). Denna 

undersökning kommer att undersöka unga vuxna som lever i ett ”innanförskap” vilket kan 

berika forskningen i existentiell sociologi eftersom en hel del av tidigare studier har studerat 

existentiella frågor hos individer som befinner sig i ett socialt utanförskap eller som har 

drabbats av någonting traumatiskt och utsätts för en extrem yttre påfrestning.  

Tidigare studier har också undersökt existentiella frågor kring det specifikt andliga. Cassar 

och Shinebourne (2012) undersökte den subjektiva betydelsen av andlighet, d.v.s. innebörden 
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av andlighet för individen. De viktigaste resultaten var att personerna hade en önskan att 

utforska och utveckla den andliga sidan hos sig själva, och att få en känsla av inre andlig 

kontakt med sig själv. Samtidigt så fanns en isolation och oro för att få en negativ, fientlig 

motreaktion av omgivningen, utanför den inre cirkeln av nära vänner, om man uttryckte det 

andliga (Cassar & Shinebourne 2012:145). Deltagarna upplevde att samhället var en 

materialistisk värld, där det gavs väldigt lite utrymme för andliga frågor (Cassar & 

Shinebourne 2012:140). De upplevde sig isolerade från och inte accepterade av samhället 

p.g.a. deras andliga värderingar (Cassar & Shinebourne 2012:141). Denna oro var också 

relaterad till klienter som ville ta upp dessa andliga frågor i terapi, men även en oro hos 

terapeuter att ta upp det andliga i samtalet (Cassar & Shinebourne 2012:145). Andlighet och 

religion är en av de existentiella frågor som denna studie kommer att undersöka, men 

existentiella frågor kring andlighet och religion kommer även att innefatta meningsfullhet i 

livet och livets ändlighet. 

Tidigare studier har också studerat existentiella frågor kring hur identiteter presenteras och 

framställs specifikt på internet. Detta kan vara speciellt intressant eftersom just dagens unga 

vuxna växer upp i ett mer utpräglat internetsamhälle. Generellt beskrivs nätet som ett forum 

för ungdomar, där det finns flera olika smala specificerade livsvärldar och livsstilar. Det finns 

en hög grad av frihet i att presentera och designa sitt själv på internet (Altheide 2002; 

Vogelgesang 1999). I en studie av Altheide (2002) beskrivs en ny typ av identitet 

”information technology persona”, som utvecklats p.g.a. av teknologin såsom internet och 

mobiltelefoni. Han menar att e-kommunikationen fungerar som ett existentiellt 

identitetsskapande och identitetsbekräftelse som ger mening åt självet och som också delvis 

ger svar på den existentiella frågan Vem är jag? (Altheide (2002). Vogelgesang (1999) menar 

att nätet i sig själv framkallar en flerdubbling av olika kommunikationsätt, som i sin tur 

snabbar på differentieringen av olika individuella identiteter, och specifika former av 

självpresentation och tillhörighet i sociala sammanslutningar på nätet. Detta leder till att 

ungdomar kan utforska fiktiva och varierande identiteter på nätet. Vogelgesangs slutsats är 

också att det tillåter en pendling mellan den inre och yttre världen hos individen, vilket kan 

ses som en erfarenhet som är existentiell i ett samhälle som präglas av många valmöjligheter 

(Vogelgesang 1999). Resultaten i Vogelgesangs studie om en allt ”snabbare” och mer 

differentierad värld som bygger på internet kan jämföras med Giddens analys av de abstrakta 

systemen (internet), som en del i det senmoderna samhället och som medför att världen blir 

alltmer föränderlig i en snabbare takt (en skenande värld), vilket i sin tur formar existentiella 
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frågor kring identiteten och självet (Giddens 2008:45). Denna studie kommer inte att fokusera 

specifikt på internet, däremot kommer den att undersöka existentiella frågor i det senmoderna 

samhället, där internet och sociala medier är en del av de flesta individers sociala vardag.  

Denna studie syftar att undersöka unga vuxnas subjektiva upplevelser kring existentiella 

frågor, samt hur det manifesteras i vardagen i det senmoderna samhället. Giddens har skrivit 

mycket om det senmoderna samhället, med ett perspektiv som bygger på samspelet aktör-

struktur, och har även utvecklat specifika begrepp kring existentiella frågor, detta bidrar till att 

framförallt Giddens är en relevant teoretiker att utgå ifrån i denna studie.  Ett existentialistiskt 

perspektiv är också användbart eftersom existentiell sociologi erbjuder en djupare kunskap 

kring det existentiella självet (Kotarba & Johnson 2002). Även Simmels begrepp kring den 

subjektiva och objektiva kulturen är användbar eftersom de berör existentiella frågor hos 

individen såsom att vara närvarande i konkreta aktiviteter, personlig utveckling, samt 

andlighet och religion.  
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METOD 

Detta är en kvalitativ studie med ett abduktivt förhållningssätt, vilket innebär att kunskapen 

genereras i en växelverkan mellan teori och empiri. Det finns en teoretisk utgångspunkt vad 

det gäller begreppet den existentiella människan, samtidigt så är studiens syfte att undersöka 

subjektiva upplevelser av att vara ung vuxen i dagens samhälle med ett specifikt fokus på 

existentiella frågor. Det centrala är informanternas egna subjektiva upplevelser kring 

existentiella frågor och utifrån den empiriska datan (semi-strukturerade intervjuer) tolka, 

analysera och slutligen komma fram till en djupare förståelse kring fenomenet (Bryman 

2002:22f).  

Fenomenologisk forskningsinriktning  
Studien har vidare en fenomenologisk inriktning, eftersom syftet är att belysa och söka en 

djupare förståelse kring unga vuxnas subjektiva upplevelser kring existentiella frågor. 

Informanterna ses därför som ”sanningsbärare” och det viktiga är informanternas personliga 

upplevelse av fenomenet och det centrala är att på ett så precist och sanningsenligt sätt som 

möjligt beskriva deras berättelser (Groenewald 2004:5). En fenomenologisk inriktning är 

också lämplig eftersom denna studie också vill undersöka ”vanliga” människors vardagliga 

aktiviteter, hur de tänker och känner (upplever) kring existentiella frågor i sin vardag 

(Groenewald 2004:5 ref. till Gubrium & Holstein 2000:488-489). Syftet är inte i första hand 

att söka en ny förståelse eller generera nya begrepp och teorier kring fenomenet, inte heller att 

studera sociala processer, orsaker, konsekvenser eller samspelet mellan olika faktorer i ett 

specifikt socialt kontext, vilket är framträdande i grounded theory (Starks & Brown Trinidad 

2007:1373-1374). Syftet är som sagt snarare att fördjupa och utveckla kunskapen kring detta 

fenomen i det senmoderna samhället. Det är viktigt att lyfta upp även de fenomen som vi tror 

oss ta för given, som vi anser vara självklara och triviala. Eftersom detta kan leda till en ännu 

djupare förståelse kring ett visst socialt fenomen, därför lämpar sig en fenomenologisk 

forskningsinriktning (Starks & Brown Trinidad 2007:1373). 

Urval och urvalsmetod 

Urvalet är unga vuxna 20-25, kvinnor, som befinner sig i ett ”innanförskap i samhället”, d.v.s. 

de har någon form av sysselsättning, antingen student eller arbete. De studerar på universitetet 

inom det samhällsvetenskapliga området och de arbetar inom vård, behandling och 

servicesektorn. De har alla eget boende (de har flyttat hemifrån) och bor nu i Umeå. Alla är 

också uppvuxna i Sverige. 
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Det är ett strategiskt målmedvetet urval (purposive sample), ett s.k. typexempel (typical case 

sampling) (Ritchie, Lewis, Elam 2003:78 ref. till Patton 2002). Urvalet bygger på att det är 

”vanliga” människors vardagliga aktiviteter som är av intresse. Avgränsningen blir således att 

de människor som lever i ett långvarigt utanförskap (långtidssjukskrivna eller 

långtidsarbetslösa), befinner sig i en helt annan vardagssituation, vilket innebär andra 

erfarenheter jämfört med de som lever i ett innanförskap. Urvalet är som sagt ett s.k. 

typexempel (typical case sampling), vilket innebär att urvalet fungerar som en barometer på 

det ”normala” och är hur de kan se ut för de flesta unga vuxna i samhället, samtidigt som det 

också ger en detaljerad information kring fenomenet (Ritchie, Lewis, Elam 2003:78 ref. till 

Patton 2002). Studien tillämpade också ett snöbollsurval, d.v.s. först skickades en förfrågan 

till flera personer på Facebook, om de kände någon/några som uppfyllde urvalskriterierna och 

som kunde tänka sig att vara med i undersökningen. När jag sedan fick svar från personer som 

var intresserade skickades också informationsbrevet (bilaga 1) till dem. 

Undersökningsdesign 

Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa semi-strukturerade djupintervjuer på ca en tim. 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 2). Det var öppna frågor med vissa teman 

och det fanns stort utrymme och frihet för informanternas egna svar och ord. 

Intervjuprocessen var öppen och flexibel där det fanns utrymme för uppföljningsfrågor och 

preciserande frågor beroende på vad som sades och hur informanterna uppfattade frågorna. 

Som intervjuare försökte jag att skapa en berättelse där det i första hand var informanterna 

som delade med sig av sina subjektiva upplevelser och jag som aktivt lyssnade (Bryman 

2002:301). Det var speciellt viktigt att sätta sig själv i parentes (bracketing). Det innebär att 

man som forskare försöker att frigöra sig från sina egna förutfattade meningar kring det som 

undersöks, det är omöjligt att fullkomligt göra det, däremot är det viktigt att man reflekterar 

och medvetandegör sina egna föreställningar, så att man så långt det är möjligt kan utgå ifrån 

och var öppen och sann mot den unika information som informanterna ger (Groenewald 

2004:18). Därför var det viktigt att informanternas egna ord och unika upplevelse fick 

utrymme (Groenewald 2004:18) och det var det extra viktigt att lyssna aktivt så att 

följdfrågorna uttrycktes på informanternas egna ”språkbruk”. 

Dataanalys 

Studien använde en fenomenologisk tolkningsanalys. Detta innebär att intervjuerna först 

transkiberas ordagrant. Därefter gjordes en kodning i flera steg av datamaterialet. Först 

identifierades meningsbärande, d.v.s. signifikanta uttalanden, som var relevant utifrån 
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undersökningens frågeställningar. De signifikanta uttalandena var taget ordagrant, direkt från 

intervjumaterialet, utan tolkning. Sedan tolkades de signifikanta uttalanden om till 

signifikanta meningar, s.k. enheter. Detta är ett väldigt viktigt steg i analysen eftersom 

”samma ordagranna” uttalande kan betyda olika saker (Groenewald 2004:18-19). Slutligen så 

sammanställdes de signifikanta meningarna till olika kluster och teman, som presenteras 

under kapitlet resultat och analys (Groenewald 2004:19). Även under tolkningsprocessen var 

det extra viktigt att sätta sig själv i parentes (bracketing). Presentationen av resultaten 

innehåller mycket citat, detta för att levandegöra informanternas egna personliga berättelser, 

vilket är extra betydelsefullt vid en fenomenologisk inriktning.  

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet innebär att en studie är replikerbar, att den går att göra igen i en annan studie med 

liknande eller samma metod. Begreppen kommer ursprungligen från naturvetenskapen och 

kvantitativ forskning, vissa forskare anser att detta är naiv tro och inte går att efterstäva inom 

kvalitativ forskning (Lewis och Ritchie 2003:270). Lewis och Ritchie (2003:272) menar 

däremot att det går att mäta reliabiliteten även i kvalitativa studier. Det viktiga är att beakta 

aspekter kring undersökningsdesign och genomförandet av studien. För det första är urvalet 

viktigt, är det representativt och relevant utifrån det man ska undersöka. Denna studie hade ett 

kvalitativt ”representativt urval” eftersom det var ”vanliga” människor som fungerade som ett 

trovärdigt typexempel, vad det gäller gruppen unga vuxna i ett innanförskap. Dessutom 

konfronteras unga vuxna med en ny livssituation i sin vardag och kan därför ge mycket 

information kring existentiella frågeställningar. För det andra var fältarbetet trovärdigt på så 

vis att deltagarna i studien fick en möjlighet att ärligt uttrycka sina upplevelser, det var öppna 

frågor som gav stort utrymme till informanternas egna subjektiva berättelser. För det tredje så 

genomfördes analysen på ett systematiskt sätt, genom det som tidigare beskrivits som en 

fenomenologisk tolkningsanalys i tre steg. Det gjordes också kontinuerliga jämförelser med 

originaldata för att försäkra sig om att tolkningarna baserades på empirin (Lewis och Ritchie 

(2003:272; Groenewald 2004:21). 

 Validiteten i studien innebär att studien verkligen mäter det som det är tänkt att mäta och i 

vilken grad det går att generalisera datan till andra sammanhang. Denna studie har en god 

validitet eftersom frågorna utgick från tidigare begrepp och forskning kring existentiella 

frågor och att intervjufrågorna också var kopplade till syftet (se bilaga 2). Dessutom så 

innehöll intervjuerna följdfrågor för att försäkra sig om att informanterna hade uppfattat 

frågan korrekt och att jag hade förstått deras svar (Bryman 2002:257). Kontinuerligt under 
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intervjun frågade jag upp och försäkrade mig om att jag hade förstått deras svar, jag 

uppmanade också informanterna att säga till om de inte förstod någon fråga. Detta bidrog 

både till validiteten och reliabiliteten i datamaterialet, att det verkligen innehöll 

informanternas perspektiv utifrån frågeställningarna. 

Etiska aspekter 

I kvalitativa undersökningar där man involverar och studerar enskilda individer är det extra 

viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Denna studie har beaktat de etiska dimensionerna, 

några av dessa framgår av informationsbrevet (bilaga 1). Det gäller dels informationskravet, 

genom att skicka ett informationsbrev till informanterna där det tydligt framgår vilken studie 

det är, syfte etc., dels samtyckeskravet där medverkan är frivillig och man när som helst kan 

tacka nej till sin medverkan, dels konfidentialitetskravet eftersom deltagarna är anonyma och 

inga obehöriga kommer att få ta del av uppgifterna, samt nyttjandekravet eftersom 

uppgifterna endast kommer att användas i denna uppsats (Bryman 2002:441; Vetenskapsrådet 

& Uppsala universitet 2013:2.3.2). För att säkerställa anonymiteten har jag avstått från att 

synliggöra sådan information som indirekt kan innebära att informanternas identitet avslöjas, 

exempelvis är namnen fingerade, deras specifika yrke eller fritidsaktivitet har också avkodats. 

Innan intervjun började upprepades studiens syfte och det som stod i informationsbrevet, med 

betoning på samtycke och att de inte behövde svara på alla frågor. Efter intervjun påminde jag 

om att de kunde höra av sig om det dök upp något i efterhand som de ville lägga till eller 

ändra på, eller ångrade något de hade sagt. Detta kändes extra viktigt eftersom det var 

komplicerade frågeställningar som det kunde vara svårt att i förväg veta exakt vad man ville 

berätta. Vidare anser jag inte att någon enskild kommer till skada av undersökningen, 

eftersom frågställningarna inte berörde någon olaglig verksamhet eller extra känsliga ämnen 

som kan väcka lidande t.ex. frågor kring traumatiska upplevelser eller liknande. Jag var öppen 

och ärlig i min roll, utan några falska förespeglingar (Bryman 2002:443-449; Vetenskapsrådet 

& Uppsala universitet 2013).  

Vad det gäller min egen roll så har jag genom hela undersökningen och rapportskrivande 

strävat mot att följa vetenskapsrådets kodex bl.a. genom att göra så relevanta tolkningar som 

möjligt av datamaterialet med utgångspunkt från empirin, ha en nyanserad ton och inte 

framställa mina antaganden som en obestridlig sanning. När det gäller datamaterialet har jag 

också strävat mot en öppenhet både genom att redovisa den metod och tolkningsprocess som 

använts. Även korrekta referenser har använts där jag har försökt att återge ursprungskällan så 

rättvist som möjligt (Vetenskapsrådet & Uppsala universitet 2013:2.3.1).    
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RESULTAT OCH ANALYS 

Studiens syfte var att undersöka unga vuxnas subjektiva upplevelser kring vissa existentiella 

frågor, samt hur detta manifesteras i vardagen i det senmoderna samhället. I följande kapitel 

kommer de huvudsakliga resultaten och analysen att presenteras. Resultat och analys är 

uppdelade i övergipande kluster/teman, att vara, det individuella, kontinuerliga tillitsfulla 

sociala relationer och det andliga, varje tema åtföljs av underkategorier i form av olika 

enheter, och som också exemplifieras med direkta citat från informanterna. Resultat och 

analys kommer att presenteras sammanvävda i texten. 

Att vara - i medvetet närvarande konkreta aktiviteter 
 Att vara är ett komplext begrepp, som både Giddens (2008) och Kotarba och Johnson (2002) 

beskriver som en existentiell fråga hos individen. Det som främst har fokuserats på i denna 

studie är informanternas subjektiva upplevelser kring att vara, med avseende på medvetet 

närvarande i konkreta vardagliga aktiviteter, samt hur detta manifesteras i vardagen. 

Resultaten visade på att informanternas varande i medveten närvaro manifesterades i 

huvudsak på tre områden. Dessa var kravlöst socialt umgänge, träning och egen tid, ett par 

informanter upplevde även att umgänget med djur bidrog till en känsla av närvaro. 

Socialt umgänge 

Resultaten visade på att varandet i medveten närvaro manifesterades genom det kravlösa 

sociala umgänget, som i första hand var kompisar, partner och familj. Det kunde innebära att 

man bara tog en fika, eller bara småpratade. Resultaten visade på att det betydelsefulla och 

den subjektiva upplevelsen med denna typ av socialt umgänge var att hämta energi, som 

några informanter uttryckte det: 

…när jag är med någon person som jag kan skratta mycket med, då får jag jätte mycket energi...t.ex. 

hon får mig alltid att skratta, så att känner jag mig trött och less då kan jag vara med henne en dag, då 

får jag ladda på batterierna och så är jag glad ett tag till. (Linda) 

 

Det är väl där man laddar upp för att prestera bra i situationer, där hämtar man energi (Anna) 

 

Sen så brukar jag mest bara umgås med mina vänner, antingen sitter vi hemma och ser på film eller så 

går vi ut och fikar, går ut och festar ibland. (Karin) 

Resultaten visade också på att varande i medveten närvaro till viss del även kunde 

manifesteras i sociala sammanhang som i grunden byggde på prestation och krav såsom skola, 

arbete eller fritidsaktivitet. Den subjektiva upplevelse som var förknippad med denna 

medvetna närvaro var att det också innehöll delar som var lustfyllda.   
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I skolan ska man ju prestera, men samtidigt kan det också vara lustfullt ibland, jag tycker att det är 

roligt att studera, det är lite både och. Sen har jag andra aktiviteter utanför skolan, det är också lite både 

och. Jag har en (fritidsaktivitet) och det är lite grann prestation att man måste prestera och göra sitt 

bästa, men samtidigt finns det saker som är lustfyllda med det, man träffar folk, man fikar tillsammans 

och pratar om andra saker och så där. (Jenny) 

Djur 

För ett par informanter manifesterades varandet genom umgänget med djur, vilket gav dem en 

upplevelse av glädje.   

…djur tycker jag är jätteroligt att vara med, hundar och katter…att man blir glad av det. Man kommer 

hem till hundarna, de blir glada, hoppar omkring, så det är mysigt, att få spendera tid med dom och så 

där. (Linda) 

 

…gosar med mina katter, dom gör mig glad, jag tycker om katter jättemycket. (Sofia) 

Egen tid 

Flera informanter berättade att göra egna saker själv och gärna kreativa aktiviteter var ett sätt 

att manifestera varandet i medveten närvaro. Det kunde innebära att spela något instrument, 

läsa en bok, se TV eller film. Pyssla såsom att måla, rita, sy eller baka, och även fysisk 

träning. Detta upplevdes som avkopplande och vilsamt och en form av återhämtning.  

Det är roligt, och det är avslappnande, man behöver inte tänka så himla mycket.  Så det blir som att man 

kan slappna av i hjärnan när jag spelar eftersom annars ska man tänka på allting som man ska 

göra…Och så  när jag sätter mig ner och läser min bok, då är jag inne i det och behöver inte tänka på 

allting runt omkring mig… eller när man är hemma och gör absolut ingenting, bara sitter framför tv:n… 

och typ tvättar  eller göra såna saker,  då känns det som att idag har jag varit ledig. (Karin)              

 

Ja jag brukar sitta hemma och bara rita i block och så, jag går ingen kurs, utan jag gör det bara som en 

hobby, jag gillar att scrapbooka, sitta och klippa och klistra, jobba med färger och lite så där. (Linda) 

 

Jag tränar alltid själv.  Jag tycker inte om att träna med andra. Jag vill bara vara själv när tränar, då kan 

jag stänga av allting runtomkring. …så det är ju egentligen bara träningen som jag är själv. Det är min 

egentid. Det är nog kanske därför också som jag inte vill träna med andra,  så att jag får vara lite själv 

och stänga av omvärlden. (Sofia) 

En del av informanterna prioriterade aktivt och medvetet egentid som ett sätt att vara i 

medveten närvaro: 

Jag kan alltid klämma in det på något vis, oftast har man ju någon timma över, då kan man ju fara och 

springa. (Sofia) 

 

Jag är en sån som inte fyller alla mina dagar till 100 procent.  Jag försöker inte få in allt, utan även om 

jag har tänkt;  ja det var länge sen jag träffade den här personen, kanske man ska ringa, ja fast, nä det 

skulle vara  skönt att bara vara hemma också,  då gör jag det valet själv att idag är jag hemma och idag 

gör jag kanske ingenting eller det här som jag tycker är viktigt”…för mig är det mycket att varva ner 

och bearbeta intryck, det blir väl nån sorts återhämtning skulle jag väl gissa på, även om det är att slå på 

en film och göra ingenting eller sy gardiner. (Anna) 
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Träning 

Träning var en annan viktig vardaglig aktivitet för egentid i medveten närvaro, detta kunde 

manifesteras genom att gå på gym, springa, eller promenera. Informanternas subjektiva 

upplevelse kring detta var att det var skönt och avkopplande.  

…Och  träningen, det är en hobby…det är avkopplande och skönt. (Karin) 

Det är skönt för då behöver jag inte tänka på något annat, utan bara fokusera på det jag gör just då. Det 

är som lite avkoppling för hjärnan, även om det inte är det för kroppen.  Men för hjärnan är det så att 

jag kan stänga av den, jag får slippa tänka på allt som man bör göra eller ska göra, plugg och sådant 

som är lite stressande ibland. (Sofia) 

 

Resultaten visade på att den vanligaste aktiviteten som informanterna gav uttryck för som ett 

sätt att manifestera varande i medveten närvaro var genom egentid. Detta kunde innebära 

antingen träning, eller någon kreativ aktivitet såsom pyssel, baka, läsa, men också att se film 

eller TV. Enligt Giddens (2008:62), så innebär människans existens ett sätt att vara i-världen 

eller som Kotarba & Johnson (2002:8) uttrycker det ”within the world”. Genom vardagliga 

konkreta aktiviteter så uttrycker individen fysiskt genom kroppen det existentiella självet och 

behovet att vara, d.v.s. embodied (Kotarba & Johnson 2002:8). Studiens resultat visade på att 

framförallt egentid i form av fysisk träning och kreativa aktiviteter gav en upplevelse av 

avkoppling och återhämtning. Flera informanter upplevde att de kunde vila tankarna från yttre 

saker runtomkring, hämta energi och finna glädje i aktiviteter som byggde på ett varande i 

medveten närvaro. Giddens menar att människan finner emotionella ”svar” i den existentiella 

fråga kring sitt varande (Giddens 2008:62).  

Resultaten visade vidare på att det var flera informanter som uppgav att ett sätt att manifestera 

medveten närvaro var genom träning, det var ett sätt att komma i kontakt med de inre 

subjektiva delarna av en själv. En tolkning är att träningstrenden kan ses som ett uttryck för 

den senmoderna människan att manifestera detta ”medvetna närvarande” och att kunna bevara 

den subjektiva kulturen i en värld som präglas av mycket objektiv kultur och 

prestationsaktiviteter. Upplevelsen av den positiva energi som informanterna hämtade i det 

medvetna närvarandet kunde sedan användas i andra mer påfrestande och krävande 

aktiviteter. En tolkning av detta utifrån Giddens kan ses som att i den existentiella fråga kring 

att vara i medvetet närvarande aktiviteter finner informanterna en del ”emotionella svar”, 

exempelvis genom avkoppling, återhämtning och positiva känslor, som i sin tur gav positiv 

energi och en känsla av trygghet, och som sedan fungerade som ett ”emotionellt vaccin” mot 

ångest och en motståndskraft i att klara av andra mer påfrestande situationer. 
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Den positiva betydelsen av att både vara i medveten närvaro och samtidigt i konkreta 

aktiviteter kan också tolkas i relation till Simmels begrepp om den subjektiva och den 

objektiva kulturen. Individen bär på en subjektivitet som består av själen, den innersta 

personligheten och en andlig energi (Simmel 1981). Denna subjektiva del har ett behov av att 

få ett utrymme, vilket informanterna upplevde i den egna tiden exempelvis träning, samtidigt 

som den subjektiva, kreativiteten, energin också kanaliseras och manifesterades i den 

objektiva formen, en konkret aktivitet exempelvis genom träning, pyssel och att baka mm. 

Upplevelsen av svårigheter i att vara i medvetet närvarande aktiviteter 

Resultaten visade på att alla informanterna upplevde att det var viktigt med ”att vara i ett 

medvetet närvarande som manifesterades genom egentid, men flera upplevde att det var svårt 

att prioritera egentid.   

Så det är väl kanske det att man måste prioritera sig själv, även fast man kanske har tiden, men man tar 

inte initiativet för sig själv. (Jenny) 

 

Ja, det är klart att det är viktigt att bara kunna få sitta ensam ibland och slappna av och slippa vara 

social. Men jag får inte så himla mycket tid till det…man får inte nån personlig tid förrän man ska gå 

och lägga sig och sova. (Karin) 

Upplevelsen att inte hinna med det egna varandet, kunde också upplevas som en svårighet 

vilket en informant gav uttryck för: 

För då hade jag både skola 100 procent, jobb 100 procent och (fritidsaktiviteter) som tog upp all tid i 

veckan. Det tyckte jag var hemskt, jag vill inte ha det så…det tyckte jag var jättejobbigt, jag fick ingen 

tid att liksom återhämta mig, mentalt, fick inte sitta ner och andas. Utan man kom hem, slängde i sig 

maten, en halv timme efter var man på (en aktivitet) så rullade det på, dygnets alla timmar.  Det tyckte 

jag var jobbigt det passar inte mig. (Anna) 

Ytterligare ett exempel på upplevelsen av denna svårighet kring krav och stressen att och ena 

sidan prestera och samtidigt kunna vara medvetet närvarande, vilket krävde att man aktivt 

kände efter och gjorde val: 

man sätter krav på sig själv att man ska prestera, man ska bli bättre på någonting, det är kanske både 

krav utifrån och man sätter krav på sig själv. Man ska inte lägga upp orimliga krav på sig själv och gå 

omkring och må dåligt. T.ex. har vi haft mycket olika uppdrag där man kan anmäla sig till, och om jag 

skulle tänka att nu ska jag bli jätteduktig  på detta, därför ska jag anmäla mig till jättemånga uppdrag, 

det skapar en stress att man måste ställa upp hela tiden, man ska vara aktivt och så. Och det har jag 

känt, jag har känt mig stressad över att jag inte ställer upp tillräckligt. Och om det är andra som ställer 

upp mycket, så att man tappar lite grann, att de som man utbildar sig samtidigt med att de hinner bli 

bättre och hinner träna upp sig, det har jag haft svårt med…Man försöker liksom tänka att nu känner jag 

efter själv, nu vill jag ta en paus från det här, om några veckor kanske då känner jag mig mer redo att 

göra någonting att man gör saker i sin egen takt. (Jenny) 
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Resultaten i denna undersökning visade på att flera av informanterna och ena sidan upplevde 

att det var viktigt att få vara i medvetet närvarande vardagliga aktiviteter, framförallt när det 

gällde egentid och göra saker i sin egen takt. Samtidigt så upplevde flera informanter att det 

var svårt att ge sig själv det utrymmet att ”vara”. Det fanns en upplevelse av stress att hamna 

efter i det sociala sammanhanget som också krävde prestation. Denna konflikt var något som 

informanterna tvingades konfronteras med och aktivt ta ställning till, att välja bort kravfyllda 

aktiviteter och att välja varandet, att tillåta sig göra saker i sin egen takt. Vissa gjorde detta 

aktiva val, vissa lät det bara få bero på, och tog den tid som blev till att vara. En tolkning av 

resultaten är att det kan förhålla sig så ”att vara i medveten närvaro är en existentiell fråga 

som inte uttalat är viktigt och prioriterat i det senmoderna samhället. Kulturen är mer präglad 

av prestationskrävande aktiviteter, högt tempo både på arbetet, i skola och på fritiden.  Detta 

kan innebära att det framförallt i de prestationskrävande aktiviteterna såsom arbete, skola eller 

vissa fritidsaktiviteter kan vara svårt att behålla en känsla av närvaro, att befinna sig ”i 

världen”. Det ställer därmed större krav på individen att själv aktivt skapa sig ett utrymme och 

aktivt välja ”varande i medveten närvaro”, t.ex. såsom en informant uttryckte det ”nu känner 

jag efter själv, nu vill jag ta en paus från det är”. Giddens (2008:62) menar att människan 

ständigt kämpar med konflikten att vara eller icke-vara, att genom närvarandet skapa en inre 

referenspunkt för att kunna agera i vardagen. Studiens resultat vad det gäller informanternas 

upplevelse av svårigheter och stress att inte hinna med sitt eget ”varande” eller som en 

informant uttryckte det ”jag hinner inte andas”, kan också tolkas utifrån dilemmat mellan den 

subjektiva och objektiva kulturen som Simmel (1981) skriver om. En tänkbar analys är att när 

den objektiva formen, t.ex. för mycket intryck av skola, arbete, fritidsaktiviteter eller för högt 

tempo i vardagen, sker på bekostnad av och invaderar det inre subjektiva såsom personlighet 

och livsenergi som det uppstår problem. Om detta fenomen pågår under en längre tid så kan 

detta leda till att det subjektiva varandet (kulturen) utplånas och individen tvingas anpassa sig 

till den yttre objektiva kulturen, som därmed kan upplevas som en stress i sin vardag, vilket 

också några informanter berättade, exempelvis att vara tvungen att ”ställa upp”. Enligt 

Simmel leder detta i förlängningen till kulturens tragedi. En tolkning skulle kunna vara att en 

del av den ökade psykiska ohälsan i dagens samhälle beror just på den konflikt och stress som 

uppstår när individens subjektiva varande inte får tillräckligt med utrymme p.g.a. de ökade 

prestationskraven, tempot och för mycket av andra yttre former.   

 



 

 
31 

Det Individuella - Reflektion, personlig utveckling, självidentitet 
Reflektion och personlig utveckling är en viktig komponent i skapandet av en stabil 

självidentitet (Giddens 2008). Resultaten i denna undersökning visade på att det fanns vissa 

olikheter när det gällde upplevelsen och manifesteringen av existentiella frågor kring det 

individuella såsom självreflektion, personlig utveckling. Vissa upplevde att det var väldigt 

viktigt och det manifesterades genom att man medvetet avsatte tid för att reflektera över 

viktiga beslut eller saker i livet och sin personliga utveckling bl.a. genom internet och böcker 

eller i samtal med en annan person.  

Liksom vi funderar faktiskt på att flytta nu igen. Så att då sätter man sig ner och kollar, hur ser den här 

staden ut, man gör lite research, och tänker sig in i hur skulle det vara, jo det kanske är en bra ide. Det 

blir som bearbetning liksom. Kolla upp det i lugn och ro och på så sätt bearbetar det hela… man låter 

det växa fram, man ger sig själv den tiden. (Anna) 

 

Det är väl kanske att jag har läst mycket böcker om det här, just det här med självkänsla, hur man ska 

behålla sig, då måste man ju alltid utgå från sig själv, hur känner jag, vill jag fortsätta med det här,  eller 

vill jag sluta eller vill jag bara göra litegrann, man måste liksom skita i vad alla andra gör.  Jag försöker 

väl utveckla mig. Först och främst är det väl litteratur som jag är intresserad av om personlig 

utveckling. Och personlig utveckling som att man försöker vara en person som man vill vara och att det 

är en process, att man kan inte på en gång utan man måste arbeta med sig själv kanske medvetet.  En 

tankeprocess, man läser, så tänker man på det och funderar och får idéer att jag kanske ska göra så eller 

tänka så för att må bättre eller öka mitt självförtroende. T.ex. om jag ska söka arbete så finns ju 

tänkandet alltid med för- och nackdelar och så.(Jenny) 

 

Man kanske funderar eller reflekterar över något som har hänt under dagen. Det är sådant som kommer 

upp, om det är någonting som är trängande, då kan man inte göra någonting annat, då måste man bara 

fundera igenom det där … Ja det tycker jag absolut att det är viktigt, för att jag tror att man skulle bli 

väldigt stressad om man inte funderar om det är något som oroar, som gnager runt i huvudet, fast man 

inte tänker på exakt vad det är för någonting direkt. Men att det är någonting därinne som oroar en eller 

stör en då är det svårt att fokusera på någonting. Det ploppar upp och distraherar, då får man se det som 

ett tecken att det är någonting som måste redas ut, för det är inte speciellt effektivt om jag har någonting 

som stressar en och att man ska försöka jobba samtidigt. (Jenny) 

 

Det är väl mycket magkänslan kanske, när jag skulle söka till universitetet, så från början var jag 

mycket inne på att söka till (utbildning) och jag hade tänkt det länge, men sen när jag väl skulle söka så 

kändes det inte riktigt bra, jag visste inte riktigt vilket ämne jag skulle söka i, då pratade jag med 

mamma och pappa.  (Sofia)  

 

Vissa informanter upplevde att det förvisso var viktigt med reflektion, men de reflekterade 

inte speciellt ofta, utan reflektionen manifesterades när tankar eller känslor spontant pockade 

på i vardagen. Men oavsett hur ofta eller på vilket sätt självreflektionen manifesterades så 

upplevde informanterna att det var viktigt och det fanns alltid någon form av självreflektion.  

Jag brukar väl bara ta allting som det kommer, så när jag stöter på någonting så tänker jag på det just då 

och sen kan jag handla och sen släpper jag det…Det var bara en tanke som kom då och då vad jag ville 

jobba med, och sen, då blev det att jag kanske vill det här, och så gör jag nånting annat, sen dyker 
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tanken upp någon dag senare, ja men jag ska nog utbilda mig till det här och så går det nån vecka och… 

nä men jag ska nog fan i mig göra det här . Inte att jag stannar upp och tänker på varför…(Karin) 

 

På ett sätt är det ju viktigt att veta vad man vill så klart, men samtidigt så går jag inte och tänker hela 

tiden vad ska jag göra idag för att det ska bli bra. Utan det får ju komma som det kommer, som sagt 

försöka ta en dag i taget sen kanske man får en uppenbarelse en dag att det här skulle vara jätteroligt 

eller det här skulle vara jättebra eller det här är det jag vill göra…(Linda) 

 

Studiens reslutat visade på att självreflektionen och personlig utveckling manifesterades både 

vid val av att flytta, val av utbildning, arbete, men också i vardagliga situationer. Även om 

man inte medvetet gav självreflektion ett speciellt utrymme så manifesterades det ändå i 

vardagen, man var tvungen att reflektera över sina inre tankar, känslor och situation, och även 

ibland förändra sitt eget beteende. Denna reflexivitet inom flera områden i livet menar både 

Clark (2002) och Giddens (2008) är utmärkande för dagens senmodernitet (Giddens 2008:31). 

Både Giddens (2008:30) och Kotarba och Johnson (2002:8) menar att människan är en 

reflexiv varelse, d.v.s. människan reflekterar över sina handlingar, dess konsekvenser och 

förändras, ”the becoming self”. Framför allt i nya situationer så konfronteras individen med 

denna existentiella fråga av självet, denna tes bekräftades även i denna studies reslutat. Flera 

informanter nämnde att reflektionen manifesterades i speciella situationer som kan 

karaktäriseras som ”nya situationer” exempelvis vid flytt, eller val av arbete eller utbildning.  

Resultaten visade också på att reflektionen och personlig utveckling manifesterades i ett 

samspel mellan den inre subjektiva världen och den yttre världen, exempelvis så reflekterade 

man en stund när det spontant ”pockade på ifrån det inre”, sen fortsatte man att leva i den 

yttre konkreta vardagen, eller sökte mer information kring det man reflekterade över, 

exempelvis genom böcker eller i en dialog med en annan person, för att sedan återgå till den 

egna inre reflektionen och utvecklingen. En tolkning av resultaten är att detta samspel mellan 

det inre och yttre, samt reflektionsprocessen är betydelsefull i individens skapande av en 

stabil självidentitet (Giddens 2008). Genom att reflektera och utvecklas som person så finner 

individen emotionella svar på existentiella frågor kring vem är jag och vad vill jag. Flera 

tidigare studier har visat på det positiva i mänsklig inre reflektion och förändring, dels när 

man drabbas av en smärtsam förlust, eller i en socialt utsatt position (i.e. Paidoussis-Mitchell 

2012; Alvarez, de Alvarenga, Della Rina 2009; McDaniel 2002), Tidigare studier belyser ofta 

situationer när individen ofrivilligt konfronteras med svåra situationer och tvingas till 

reflektion och personlig utveckling. Resultaten i denna studie visar på att reflektion och 

personlig utveckling också kan aktiveras och manifesteras om man konfronteras med och 
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upplever svårigheter av lindrigare slag i vardagen t.ex. som en informant uttryckte det; ”det är 

när något är trängande, oroligt eller störande” eller ”om jag stöter på någonting, så tänker jag 

på det”, eller att man bara ställs inför någonting nytt som att flytta eller söka en utbildning.  

Resultaten kan också tolkas utifrån den samtida emotionella kulturen som är framträdande i 

det senmoderna samhället enligt Clark (2002). Dagens samhälle ställer högre emotionella 

krav på att individen ska vara lycklig och må bra, vilket också bidrar till att människor alltmer 

ägnar sig åt reflektion och personlig utveckling. Detta var också någonting som resultaten i 

denna studie visade på, det var informanter som aktivt reflekterade t.ex. läste böcker kring 

självkänsla och personlig utveckling. De huvudsakliga resultaten visade således på att den 

existentiella fråga som berör självreflektion, personlig utveckling och självidentitet upplevdes 

som viktig för samtliga informanter, och det manifesterades alltid på något sätt.  Däremot 

fanns det skillnader i hur ofta och hur medvetet reflektionen manifesterades i vardagen.  

Kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer 
När det gällde existentiella frågor kring kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer så visade 

resultaten på att gemensamt för alla informanter var att detta manifesterades i det privata 

området och detta upplevdes väldigt viktigt och någonting som informanterna prioriterade i 

sin vardag. Däremot fanns det skillnader när det gällde upplevelsen och manifesteringen av 

organiserade kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer såsom skola, arbete och 

fritidaktivteter. Anmärkningsvärt var att resultaten visade på att ingen informant upplevde att 

specifikt professionella relationer, internet och sociala medier var betydelsefullt för 

kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer.     

Privata kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer 

Resultaten visade på att den existentiella fråga kring kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer 

manifesterades i första hand inom det privata området som de närmaste vännerna, sambo och 

mamma. Det var till denna typ av sociala relationer informanterna vände sig till i sin vardag 

om de behövde prata om mer förtroendefulla och personliga saker:  

Det är väl i första hand de närmaste vännerna, om det skulle vara något problem i det nuvarande 

förhållandet så vänder jag mig först till vännerna (Jenny) 

 

Jag har min bästa kompis, hon pratar jag väldigt mycket med om sådant…(Linda) 

 

Det är ju först och främst min sambo som jag känner att jag kan prata med om allt (Anna) 

 

Får jag ett problem så ringar jag oftast mamma, hon brukar ha alla svar på alla problem.  Om det är 

någonting som inte känns bra brukar jag ringa och prata med mamma om det, så kommer hon med goda 

råd som jag tänker över. (Sofia) 
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Men de tillitsfulla sociala relationerna kunde också manifesteras genom att informanterna 

vände sig till olika personer med olika saker, beroende på vad det gällde.  

Sen har jag olika vänner som man kan gå med olika ämnen…men annars vänder man sig till olika 

personer beroende på vad det är för problem eller vad det är man vill ventilera (Anna) 

 

… man kan prata om olika saker med varje person, jag kanske inte tar samma problem till alla utan jag 

kan ta en sak med den ena och en annan sak med en annan…(Linda) 

 

I stort sett alla informanter upplevde att det var väldigt viktigt med kontinuerliga tillitsfulla 

sociala relationer, att man hade någon att prata med och att man prioriterade dessa och aktivt 

valde sina kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer i sin vardag: 

…utan då kan jag istället sätta av tid åt att vara med vänner och familj… ibland är det väldigt körigt, så 

då får man göra sig tid och då får man kanske jobba undan eller acceptera att det här arbetet blir inte 

lika bra, för nu har jag prioriterat att gå ut och äta med mina tjejkompisar.  (Anna) 

 

Men det tycker jag är jätteviktigt att man har någon att prata med…jag tycker ju att det är jätteviktigt att 

vara med folk, om man är ensam för länge tror jag man blir folkskygg. Jag tror väl att allt socialt är 

viktigt på sitt sätt faktiskt, och lära sig att hamna i olika situationer och fortfarande kunna prata. (Linda) 

 

Jag har fått sålla bort väldigt många vänner. Så nu har jag bara kvar de som jag känner att jag kan lita på 

och prata med. Att de tar upp saker och ting om de är arg på mig, säger det direkt till mig. Det är viktigt 

att man kan ta en diskussion med varandra t.ex. du, jag blev väldigt ledsen när du sa det där, att man 

kan ta det helt enkelt. (Karin) 

 

Resultaten visade också på att det fanns en social medvetenhet och en upplevelse av att det 

var nödvändigt att arbeta aktivt med de kontinuerliga tillitsfulla relationerna. Det fanns även 

en medvetenhet om att sociala tillitsfulla relationer inte självklart är livslånga utan det finns 

alltid en risk att de upphör. 

Det är klart att man tänker, är jag med rätt karl, kommer vi att vara tillsammans resten av livet, slösar 

jag min tid, slösar jag hans tid, det finns ju alltid någonstans i bakhuvudet. Man vet ju aldrig om det är 

rätt, men då är det just det man vet inte. Det kan ju lika gärna bli jättebra eller man kommer vara 

tillsammans hela livet eller det tar slut i morgon, man vet ju inte. Men det är sådana risker man får ta 

faktiskt, det är en sak jag inte kan gå och vänta på, utan det är lite mer att man får arbeta på ett 

förhållande för att få det at fungera. Så det är någonting man får bygga på hela livet så det går inte att 

tänka långsiktigt riktigt. (Linda) 

 

Jag gör ingenting utan att tänka på konsekvenserna jag får för varje handling jag gör. Jag är väldigt 

noga med vad jag säger och vad jag gör, hur jag beter mig mot andra människor, så att jag slipper ta de 

dåliga konsekvenserna för det. Jag har mycket känslor, förut så styrdes jag av mina, när jag var glad var 

jag jätteglad, när jag var arg var jag hemskt. Så att med åren har jag lärt mig att hantera ilskan, slappna 

av en liten stund och lyssna på musik bara, och sen att jag tar diskussionen när jag är redo. Nu kommer 

jag inte bara spruta ur mig massa fula ord, utan nu kan jag ta en riktig diskussion med personen. (Karin) 
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Resultaten visade på att informanterna upplevde att de hade tillitsfulla sociala relationer 

omkring sig kontinuerligt i sin vardag. Detta manifesterades oftast genom att det var en 

speciell person i den privata kretsen, som de hade extra förtroende för i vardagen och kunde 

prata med, vem denna person var varierade ifrån sambo, mamma, eller en bästa vän. De 

upplevde att dessa tillitsfulla sociala relationer var väldigt viktiga som gav en möjlighet att 

dela problem och att prata personliga saker med någon.  Det var dessutom något som de 

prioriterade i sin vardag. Enligt Giddens så är en viktig del av människans existens att 

individen upplever en tillit till andra och att det finns en kontinuitet i sociala relationer. Detta 

bidrar till en upplevelse att den yttre världen uppfattas som trygg och stabil (Giddens 

2008:66-65). Tidigare forskning visar också på att kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer 

har en positiv betydelse för det existentiella självet. Kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer 

bidrar till individens förmåga att hantera problem och klara av svårigheter som dyker upp 

(Alvarez mfl. 2009; McDaniels 2002). En tolkning av att informanterna prioriterade de 

privata kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer i sin vardag är att det i grunden är någonting 

konstruktivt för det existentiella självet, som bidrar till känslan av ontologisk trygghet och 

subjektivt välbefinnade och utveckling, t.ex. som en informant beskrev att det var viktigt med 

sociala relationer för att därmed lära sig hantera sociala situationer och kommunikation eller 

som en annan beskrev att lära sig hantera ilska och att utvecklas i kommunikationen till andra. 

En tolkning av detta är att det finns ett samspel mellan existentiella frågor kring tillitsfulla 

sociala relationer, social medvetenhet och existentiella frågor kring personlig reflektion, 

utveckling och förmågan att upprätthålla, hantera och kommunicera med andra. Detta kan 

kopplas till Giddens resonemang på så vis att konsekvensen av reflektion blir att en biografisk 

berättelse skapas hos individen som gör att denne upplever en stabil unik personlig berättelse, 

biografi, vilket också bidrar till en starkare ontologisk trygghet, större tillit till andra och 

större förmåga att kommunicera med andra (Giddens 2008:69).    

Den sociala medvetenheten och aktiviteten hos informanterna kan också tolkas utifrån 

senmoderniteten, där kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer inte är lika stabila och 

självklara som förr i det traditionella samhället ((Beck 1998; Giddens 2007). T.ex. beskrev en 

informant denna osäkerhet i sina upplevelser kring sitt nuvarande parförhållande. Detta skulle 

då kunna innebära att den enskilda individen i det senmoderna samhället är tvungen att aktivt 

prioritera sociala relationer, vara mer socialt medveten och aktiv arbeta med relationen, för att 

kunna upprätthålla kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer, vilket synliggjordes i flera 

informanters berättelser. 
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Organiserade kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer 

Studiens reslutat visade på att det fanns vissa skillnader när det gällde manifesteringen och 

kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer med avseende på organiserade aktiviteter/relationer. 

Med organiserade kontinuerliga sociala relationer menas sociala sammanhang som är 

förutbestämda såsom skola, arbete, extrajobb och organiserade fritidaktivitet. Några 

informanter upplevde att detta var betydelsefullt, att de aktivt prioriterade dessa organiserade 

sociala sammanhang och relationer, och att de dessutom upplevde ett visst socialt utbyte och 

tillit i dessa organiserade aktiviteter. Andra informanter upplevde att det mest var ytliga 

kontakter, att det inte hade någon större social funktion, utan att det var uppgiften, att klara av 

arbetet som var det centrala: 

Det ena jobbet är väl egentligen mest för att jag känner de på jobbet så bra, så det är så trivsamt att gå 

dit. Det andra jobbet som jag har är mer för att jag tycker att det är intressant, då är det själva jobbet 

mer än kollegorna, så det är på olika sätt. (Sofia) 

 

… man får ju väldigt mycket socialt i…(fritidsaktivitet) så att de relationerna värnar man om 

kontinuerligt, man träffar dem varje dag, medans de som man har utanför (fritidsaktivitet) de träffar 

man inte lika ofta och det är svårt att göra sig tid för dem (Anna) 

 

Man hinner inte umgås med de personerna så mycket utan man träffas på uppdragen och övningar, men 

man kommer inte så nära de personerna, det är sammanhanget man har gemensamt…(Jenny) 

 

Upplevelsen av svårigheter i kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer 

 De svårigheter som informanterna upplevde när det gällde kontinuerliga tillitsfulla sociala 

relationer var av skiftande karaktär. Resultaten visade på att vissa upplevde svårigheter att få 

förståelse för sin situation, andra upplevde svårigheter att söka kontakt och ytterligare en 

svårighet var tiden, att hinna träffa vänner och att detta kunde upplevas som stressande. 

För att de som (inte är i samma sociala sammanhang som jag) har väldigt svårt för att sätta sig in i min 

situation. Att jag väljer detta, lägger ner den här tiden och förstå de normer och värderingar som jag har 

gällande (mina aktiviteter). Skulle jag ha ett problem eller någonting så får man inte den här riktiga 

förståelsen. (Anna)  

 

Jag önskar att man kunde umgås mer utanför det sammanhanget, men det är väl det som är svårigheten, 

man fastnar i det sammanhanget, det finns ju ändå möjligheter att träffa de här människorna utanför. Så 

är det väl också att man kanske kan komma de personerna närmare, men jag vet inte varför jag inte gör 

det, det kanske är just svårigheten för mig att kanske våga bjuda in de personerna... (Jenny) 

 

Ibland har man lite ångest över att man inte hinner umgås med alla, men man får sålla ut, och så får man 

träffa någon annan någon annan gång (Anna) 

 

Jag prioriterar mycket att träffa familj och pojkvän först.  Att träffa vänner känns ju jätteviktigt. Det är 

därför jag verkligen försöker hitta tid för att träffa alla.  Just den där stressen över att tappa vänner om 

jag inte träffar dem finns ganska ofta. Så är det någonting som stressar mig så är det att jag vill hinna 
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träffa alla så att de inte glömmer bort mig. Det är väl det jag tycker är jobbigt att jag vill ha tid för alla 

och jag vill inte att de ska tro att jag inte vill umgås med dem och glömma bort mig. (Sofia) 

 

Denna studie visade som sagt på att just de tillitsfulla sociala relationerna upplevdes som 

väldigt viktiga. Det var någonting som man ständigt var medveten om, och försökte 

upprätthålla, jobba på och ta ansvar för. Detta manifesterades både genom att aktivt prioritera 

avsätta tid och välja sociala relationer, arbeta på och utvecklas i kontinuerliga tillitsfulla 

sociala relationer. Även organiserade kontinuerliga sociala sammanhang var något som man 

själv aktivt valde och tog ansvar för. Resultaten visade att informanterna upplevde en stress 

och en oro för att antingen förlora de vänner man hade om man inte hade tid, en annan 

svårighet var upplevelsen av att vissa inte hade förståelse för den egna situationen. Det 

upplevdes också som en svårighet att våga söka kontakt och en önskan om att vilja ha fler 

kontinuerliga tillitsfulla relationer. Giddens och Beck menar att dagens samhälle 

kännetecknas av större sociala risker (Beck 1998; Giddens 2007:125 ref. till Beck; Giddens 

2008). Sociala relationer och sammanhang är inte någonting som individen kan ta för givet i 

det senmoderna samhället. En möjlig analys kan vara att i det senmoderna samhället som 

präglas av större sociala risker och osäkerhet så blir de personliga kontinuerliga tillitsfulla 

sociala relationerna någonting extra viktigt, eftersom de bidrar till den grundläggande 

ontologiska tryggheten för människor. Detta kan vara en förklaring till att denna 

undersökning visade på att informanterna hade en stor medvetenhet om och tog ett stort 

socialt ansvar för de relationer och sammanhang som fanns, men samtidigt en oro över att det 

alltid fanns en risk att förlora det man hade, att inte få förståelse och en önskan om fler nära 

tillitsfulla sociala relationer. De organiserade kontinuerliga sociala relationerna som skola, 

arbete, fritidssammanhang upplevdes för vissa som tillitsfulla och betydelsefulla men för 

andra upplevdes de som ytliga kontakter. Det fanns också en stor variation i manifesteringen 

av olika typer av organiserade tillitsfulla sociala sammanhang, exempelvis olika typer av 

arbete och sociala fritidssammanhang. En tolkning av denna variation i både upplevelsen och 

manifesteringen kring de organiserade kontinuerliga sociala relationerna kan vara ett uttryck 

för det senmoderna samhället som präglas av en social pluralism och mångfald.  Det finns fler 

olika sociala sammanhang att manifestera kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer, 

exempelvis flera olika typer av arbeten men också fler olika sociala fritidsammanhang.   

Massmedia - Internet – Sociala medier 

Intressant var att resultaten visade på att det inte var någon av informanterna som själva tog 

upp varken professionella kontakter, internet eller sociala medier som ett sätt att manifestera 
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existentiella frågor kring kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer. När de fick frågan i slutet 

av intervjun om det fanns andra sammanhang för manifestering av existentiella frågor än vad 

som tagits upp, var det med en viss tvekan som de nämnde internet och sociala medier. Fast 

inte att de själva använde sig av internet för kontinuerliga tillitsfulla relationer, eller personlig 

kommunikation. Internet var snarare som ett praktiskt verktyg för att söka kontakt eller som 

ett ytligt tidsfördriv.  

 

 Jag vet inte…när jag sitter vid datorn är det mest för att plugga, men som de flesta andra kollar jag väl 

Fb ibland, instagram på mobilen, kollar lite andra kompisars bloggar, skriver ibland på min egen blogg.  

Det är inte riktigt som en dagbok där jag skriver av mig, utan det är mest om jag vill lägga upp bilder 

eller om jag kommer på någonting som jag tycker är roligt. Men det är mer och mer sällan. Det är inte 

viktigt forum för mig, jag kan lika väl klara mig utan det. (Sofia) 

 

Kanske Fb, men det är inte det ställe jag söker mig till först, det känns mer och mer meningslöst. Jag 

känner hellre att de som jag har sociala relationer med träffar jag i verkligheten. Jag vill inte sitta och 

chatta med någon på Fb, man får som ingen kontakt med den personen. Då är det mer av någon 

praktiskt anledning att kontakta någon av någon anledning, men inte för att umgås med folk via nätet, 

det tycker jag inte känns bra. (Jenny) 

 

Fb har jag ju och sitter vid ibland, men det är absolut ingenting jag tycker är viktigt, utan jag har det 

mest som tidsfördriv och att kunna få tag på folk, om man inte har deras nummer. Men jag tycker inte 

att det är viktigt, det är inget sätt jag binder nya kontakter på. Jag tror på öga mot öga. Så jag har väl de 

närmaste och lite ytliga bekanta som vänner. Sen skriver jag inte heller ut jättepersonliga saker, utan jag 

försöker hålla det väldigt basic, t.ex. nu ska jag ut på sta´n med den här och den här. Jag skriver ju inte 

att idag mår jag jättedåligt liksom, utan man får ju tänka litegrann att alla kan se det, och det kommer 

alltid att finnas kvar. Och om någon hackar sig in på mitt konto så kan de få tag på allt. (Linda) 

 

Internet är inget jag påverkas av, jag kan väl sitta inne på Fb någon gång då och då, men det är 

ingenting som tar upp min del av min vardag. Jag har väl aldrig varit någon som sitter framför datorn 

särskild mycket. (Karin)  

 

De viktigaste resultaten visade på att informanterna upplevde att de ”riktiga” fysiska sociala 

relationerna i det verkliga livet var mycket viktigare och mer tillitsfulla än den sociala 

kommunikationen på sociala medier. Resultaten visades således på hur just kontinuerliga 

tillitsfulla sociala relationer i den fysiska världen värderas högt för informanterna och 

samtliga informanter manifesterade i första hand de kontinuerliga tillitsfulla sociala 

relationerna i den fysiska verkligheten snarare än i relationer av icke-fysisk närvaro via 

sociala medier. En tänkbar analys är att det kan vara så att i ett samhälle som enligt Giddens 

(1996, 2007, 2008) präglas av mer abstrakta system som internet, så blir de fysiska tillitsfulla 

sociala relationerna i verkligheten ännu viktigare för individen. Informanternas tydliga 

medvetenhet kring den sociala aspekten och betydelsen av fysiska kontinuerliga tillitsfulla 

relationer kan vara en motreaktion på att mycket i dagens samhälle består av abstrakta, icke-
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fysiskt närvarande kontakter exempelvis så användes abstrakta system, icke-fysisk 

kommunikation som internet vid studier eller informationshämtning, vid val av flytt, arbete 

etc. Resultaten visade på att för informanterna var inte abstrakta system som ”nätet” en viktig 

manifestering för existentiella frågor, varken vad det gällde kontinuerliga tillitsfulla sociala 

relationer eller för det individuella såsom identitetsskapande, tvärtom mot vad tidigare 

forskning visat kring internet, kommunikation och identitet. Tidigare studier har visat på hur 

människor aktivt skapar sin egen identitet på nätet, söker bekräftelse och att detta har en 

betydelse för det existentiella självet (Altheide 2002; Vogelgesang 1999).  

Resultaten visade på att det fanns också för en del informanter en upplevelse av att folk kunde 

vara annorlunda på ”nätet” jämfört med i det verkliga livet. Både annorlunda på så vis att man 

var mer personlig där som sedan inte stämde med verkligheten, men också mer destruktiv och 

jämfört med ”det riktiga livet”.  

 

För jag tycker att det är väldigt konstigt att jag kan förhålla mig till en person på ett vis på Fb, sen 

träffar man den personen senare och den personen hejar  inte på mig och det blir så här jättekonstigt, då 

undviker jag hellre att prata med folk på Fb på det viset. Man ser inte varandras ansiktsuttryck, man 

möter inte varandra på riktigt fysiskt, man kanske vågar säga mer saker på internet än i verkligheten. 

För pratar med någon man känner mer ytligt då blir det så konstigt. Men de närmaste blir ju oftast 

telefon, sms eller att man träffas. (Jenny) 

 

Sen tror jag att Fb är jättemycket för att prata skit om varandra, man kan mobba någon, man kan vara så 

pass anonym på något vis. (Linda) 

Studiens resultat stämmer till viss del med Baudrillards resonemang kring det massmediala 

samhället, åtminstone när det gäller existentiella frågor kring kontinuerliga tillitsfulla sociala 

relationer Resultaten visade att det fanns informanter som upplevde att sociala medier 

förmedlade en ytlig, falsk och destruktiv kommunikation, vilket skulle kunna tolkas som det 

som Baudrillard menar med att massmedia förmedlar en ”låtsasvärld”, icke-autentisk och där 

det privata och offentliga suddas ut, exempelvis upplevde vissa informanter att social 

kommunikation för vissa blir mer personliga och mer destruktiva på ”nätet”, men vågar inte 

sedan vara på samma sätt i det i det verkliga livet såsom två informanter beskrev det. Men 

också att en del informanter endast manifesterade vissa ”lättsammare”, delar av sig själv på 

sociala medier, vilket också kan ge en icke-autentisk bild det egna självet, exempelvis om 

man ensidigt endast skriver om det ”positiva” eller ”ytliga”. Men detta var något som 

informanterna var medvetna om och det kan också vara en förklaring till att resultaten visade 

på att de tillitsfulla sociala relationerna manifesterades till människor ”in the real life” och att 

det inte var någon informant som nämnde sociala medier som ett sätt att manifestera 
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kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer. Däremot visade resultaten att media som TV, film, 

musik och internet kunde manifesteras och upplevas som positivt i andra existentiella frågor, 

exempelvis som ett redskap genom information i den personliga reflektionen, eller vid 

medvetet närvarande. Resultaten visade på att informanterna aktivt reflekterade och valde 

vilka media man upplevde som positiva och på vilket sätt man ville använda dessa.   

Det har kommit en ide´, ska vi flytta? Ja kanske, jag ska känna efter vad jag tänker, vad jag tycker. Det 

kanske man gör genom att kolla på internet hur staden ser ut, sysselsättning…(Anna) 

 

Man tar in den media som man faktiskt mår bra av. Jag kanske inte ska se på tragiska nyheter jämt för 

då blir jag påverkad. Att det blir måttligt av det. Om man är negativ av naturen är det lätt att man dras 

med i det, för jag känner igen mig i det att jag dras till det som är negativt. Att man funderar på hur 

påverkar detta mig, att man medveten undviker sådant som kan föra med sig negativ känslor. Det är 

klart att man inte ska strunta i att vara ledsen ibland,  men det är onödigt att hamna i det stadiet. Jag 

tycker själv mycket om drama, romantiska komedier, att man försöker se, filmer och lyssna på musik 

som man blir glad av (Jenny) 

 

Spotify är väldigt bra för mig eftersom jag lyssnar så mycket på musik, så att det blir många timmar 

som jag hör på det per dag. TV har jag på i bakgrunden, eller sätter mig ner och ser en film. (Linda) 

 En analys av detta kan vara att det pekar på att media och internet kan ha en positiv funktion 

och vara ett redskap för vissa existentiella frågor som personlig reflektion och ett ”varande”. 

Internet och massmedia har i så fall en indirekt betydelse för en del existentiella frågor. 

Studiens resultat står således också delvis i motsats till Baudrillard som ser massmedia och 

internet som någonting negativt för individen, där informationen är opersonlig, lösryckt ur sitt 

sammanhang, och förmedlar en låtsasvärld (Giddens 2007:118 ref till Baudrillard). Även om 

det kan vara så att informationen i media är opersonlig, så visar resultaten på att 

informanterna är aktivt handlande och reflekterande och kan använda opersonlig information 

till personliga ändamål, exempelvis som existentiella frågor kring personlig reflektion eller ett 

”varande” som manifesteras genom att se film, lyssna på musik” vilket upplevdes som en 

positiv avkoppling. Individen är således inte maktlös i det senmoderna mediasamhället såsom 

Baudrillard tenderar att framhålla. Utan resultaten visar att informanterna är aktiva aktörer i 

sina egna vardagsliv. Vilket manifesteras både genom att informanterna använde sig av 

internet och media på det sätt som var till nytta för en del existentiella frågor men också att 

aktivt avstå ifrån och säga nej till de delar av media och internet som man inte ”tyckte om”, 

framförallt sociala medier när det gällde existentiella frågor kring kontinuerliga tillitsfulla 

sociala relationer. 
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Det Andliga – Religion, Meningsfullhet och Livets ändlighet 
Resultaten visade på att när det gällde existentiella frågor kring andlighet, såsom religion, 

livets ändlighet och meningsfullhet så upplevde de flesta informanterna att detta inte var 

någonting som de funderade på i sin vardag, det var en vardaglig icke-fråga.  

Religion, liv och död, det är väl ingenting som jag tänker så jättemycket på,...ibland kan man väl tänka 

vad är meningen med livet och så där men…på ett sätt är det ju viktigt att veta vad man vill så klart, 

men samtidigt så går jag inte och tänker hela tiden vad är meningsfullt för mig idag (Linda) 

 

Nej, liv och död är ingenting som jag brukar tänka på… nej, inte heller religion. (Karin)   

 

Meningen med livet, det är ingenting jag går och funderar över (Anna) 

 

Resultaten visade på att när det gällde den existentiella frågan kring andlighet så upplevde de 

flesta att det i första hand handlade om religion, Gud eller någonting abstrakt större än de 

själva, oavsett om man trodde på det eller inte: 

 

då tänker jag religiösa, och jag är ju troende fast inte praktiserande…det är väldigt abstrakt för mig 

andlighet, det är de kanske för de flesta, men det finns ju där, att man känner det…(Anna) 

 

 jag tänker på religion, fast jag själv är inte religiös, men jag tänker att det är det man menar och livet 

efter döden. Jag tror att religion skadar mer än, fast för vissa är det bra saker, det här med att ha en 

trygghet tror jag är jättebra, att vara religiös för en trygghet, men när man sett i världen så tycker jag att 

det har skadat, men själv tror jag inte på nåt liv efter döden,  jag tror att man dör så ligger man i kistan 

och sen är det svart. (Sofia) 

 

man tänker på religion och sådant, jag tror ju inte på nån särskild gud eller nån typ av religion. Men jag 

tror ändå att jag är andlig på ett vis, att det finns nånting större som andlig kraft i livet som jag försöker 

liksom sträva efter, men det är ju frågan vad det är, det vet jag inte faktiskt…om det är kärlekens kraft 

eller…men det är nånting som är större än sig själv  och som är väldigt gott, nånting som jag blir väldigt 

känslomässig av, det här positiva. (Jenny) 

 

Jag är agnostiker. Jag tror på något,  men jag har inte hittat det jag tror på (Karin) 

 

Samtidigt var begreppet andlighet också associerat till de individuella, personliga delarna av livet: 

För mig tror jag det är kopplat till det jag pratade kring min egen tid, det här att på något sätt finna lite 

lugn i tillvaron (Anna) 

 

Jag vet inte riktigt om jag tror på gud, men annars så tror jag att gör man gott så får man gott tillbaka. 

Och ödet tror jag också att allting händer av en anledning, sen tror jag väldigt mycket på personers 

aura… så det tror jag väldigt mycket på att hur man tänker påverkar hur man lever. (Linda) 

 

Resultaten visade på att tre informanter upplevde någon form av andlighet som var abstrakt 

och emotionell, men samtidigt inte entydigt förknippat med religion och Gud, d.v.s. den 
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andliga energin fanns närvarande men det associerades inte med begreppet en specifik 

religion och Gud. För att använda Simmels (Simmel 1981, Furseth & Repstad 2005) begrepp 

så kan man tolka det som att det fanns en religiositet hos informanterna, som innebar att det 

fanns en bejakelse av den andliga energin, men det andliga manifesterades inte i den yttre 

formen, det objektiva, genom en uttalad religion eller en tro på någon särskild Gud. Det var 

bara en informant som var tydlig i tron på en specifik Gud, men inte heller det manifesterades 

i vardagen. Studiens resultat som visar på en frånvaro av en specifik religion/Gud i 

informanternas vardagsliv, skulle kunna tolkas som att den dominerande upplevelsen utgörs 

av ”icke-religion” och en frånvaro av Gud. Studiens resultat visar på att trots frånvaron av en 

entydig religion eller en särskild Gud hos informanterna, så återfinns en upplevelse av det 

andliga, även om det uttrycks och manifesteras i en annan form och olika former såsom tron 

på något större, något gott, eller tron på andlig energi etc. Det privata andliga finns 

närvarande men det manifesteras inte i en specifik religion och Gud. Religionsfrihet har blivit 

en frånvaro och frihet från specifika religioner snarare än en mångfald och frihet till olika 

religioner. 

Upplevelsen av Frihet – det egna valet, positiva känslor och subjektivt välbefinnande 

En annan del av existentiella frågor kring andlighet handlade om vad som upplevdes som 

meningsfullt i livet. Tankeväckande var hur mycket som informanterna egentligen hade att 

förmedla kring detta ganska abstrakta ämne. Trots att flera uppgav att de inte funderade 

speciellt mycket på meningsfullhet så hade de mycket tankar och upplevelser kring detta. 

Resultaten visade på att det framförallt var upplevelsen av frihet och det egna valet som var 

betydelsefullt och gav mening, och upplevelsen av hur viktigt det var att göra det som gav 

positiv energi, positiva känslor och subjektivt välbefinnande. Denna inställning hörde också 

ihop med deras insikt om att man bara har ett liv, så upplevelsen kring liv och död, livets 

ändlighet hade en betydelse för upplevelsen till meningsfullhet i livet. 

Resultaten visade på att det som de flesta informanter upplevde som väldigt viktigt i deras liv 

och som skapade mening var betydelsen av att lyssna till och följa den egna viljan. 

Informanterna betonande betydelsen av att inte anpassa sig, inte göra något mot sin vilja och 

av tvång. Det upplevdes som viktigt därför att om man tvingades till anpassning så upplevde 

man att det ledde till ett dåligmående:  

Att alltid göra det jag själv vill göra, att inte göra det bara för att någon annan vill att jag ska göra det 

tycker jag är viktigt. Det är klart att jag måste göra saker som inte alltid är jätteroliga, men jag vill ändå 

själv bestämma över mitt eget liv, det är viktigt för mig…Vad vill jag, även om jag gör nånting för 

någon annan så vill jag känna att det känns bra för mig att göra det här.  (Sofia) 
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Jag försöker ju att inte göra saker som inte känns meningsfulla för mig. Jag försöker nog tänka på vad, 

liksom varför jag gör saker och ting. Vad som är meningsfullt för mig och inte. Om jag skulle hålla på 

med någonting som inte känns meningsfullt så i slutändan skulle jag nog må dåligt över det, om jag 

skulle tvinga mig göra saker som jag inte vill. Jag vill att det ska ge mig någonting, om jag skulle göra 

någonting bara för att tjäna pengar, ja visst under en kortare tid kanske, men jag skulle må jättedåligt av 

att göra det, då tror jag nog att jag skulle sluta tillslut att göra det, det måste finnas någon typ av 

meningsfullhet med det jag gör. (Jenny) 

 

Jag vill bli (ett yrke), det är ju en av mina högsta drömmar, så det är ett väldigt viktigt mål som jag har 

satt upp, så det ska jag göra oavsett vad. Förutom det så jag lever väldigt mycket för min familj, och de 

vänner jag har och min katt. Dom förgyller min dag. (Karin) 

Resultaten visade också på att prioritera det som kändes meningsfullt var viktigt därför att 

man upplevde att det var ett sätt att hämta positiv energi och att man mådde bra av det: 

 Men jag tror ändå på något sätt att hitta en mening för stunden är jätteviktigt…Jag tror att man mår bra 

att bena ut vad man tycker är viktigt i livet… Så jag tror att det är viktigt och att det förändras väldigt 

mycket och att man bör reflektera… ja,  jag tror att allt blir ganska plant annars, att man går på autopilot 

annars, man går till jobbet, man kommer hem, går och lägger sig, det går på autopilot.  Men tycker jag 

att det är viktig för mig…mina vänner t.ex. då tycker jag att det blir jättekul på fredag kväll när vi ska 

ha tjejmiddag och det är meningsskapande för mig där hämtar jag min energi. Att ha en vardag utan 

meningsfulla saker så tror jag att man tappar energi, man har svårt att skapa situationer där man kan 

hämta energi. (Anna) 

 

...Jag tycker att det är viktigt att umgås med människor som ger en energi och ger en glädje, för både 

personer som tar energi och saker som enbart känns jobbiga utan att man får någonting tillbaka från det, 

det ser jag ingen mening med. Jag vill ju trivas, allting är ju inte alltid kul, men jag vill ju ändå att det 

ska kännas bra.  Det är onödigt att gå ett liv och göra saker som man inte tycker kul. Det kan ju betyda 

att man ibland måste anstränga, kämpa lite hårt för att nå det här roliga, men hela vägen dit känns ju 

meningsfullt för att nå dit. Det finns ändå ett mål. (Sofia) 

Resultaten visade på att det som skapade mening för informanterna var upplevelsen av att 

reflektera över den egna viljan, friheten att kunna följa den och självbestämmande, att aktivt 

välja sitt eget liv i vardagen, vilket också gav en upplevelse av positiv energi och subjektivt 

välbefinnande. Detta kan tolkas som ett uttryck för det som Giddens (2008) beskriver, 

nämligen hur människan i det senmoderna samhället aktivt och ständigt skapar sin egen 

identitet genom att reflektera och aktivt välja vilket liv man vill leva. Det senmoderna 

samhället präglas av pluralism och mångfald, vilket medför att individen ständigt måste 

reflektera över sin egen livssituation, välja sin livsstil, fritidsaktiviteter, arbete, och vilka 

människor man vill umgås med. Detta är också utmärkande för det existentiella självet enligt 

Kotarba och Johnson (2002), där individen genom sina erfarenheter utifrån det samtida 

sociala kontext är en medskapare och aktiv deltagare i sina egna liv. Resultaten visade att 

meningsfullheten kunde manifesteras i möjligheten i att kunna välja t.ex. sitt eget sociala 

umgänge, sina egna vardagsrutiner, aktiviteter och utbildning och yrke. Resultaten kring 
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upplevelsen av vikten av att reflektera över den egna viljan, att kunna manifestera den i 

konkreta handlingar, samt att detta upplevdes som att det gav positiv energi och subjektivt 

välbefinnade synliggör också och kan analyseras utifrån det som Clark (2002) beskriver som 

den tidstypiska emotionella kulturen. Den emotionella kulturen har en allt större betydelse i 

det senmoderna samhället. Det är viktigt att reflektera och lyssna till sig själv, sina känslor, 

vad man vill, tycker om och till det som bidrar till det subjektiva välbefinnandet, vilket var 

väldigt tydligt hos informanterna. Enligt Clark (2002) så är en av anledningen till detta att det 

i dagens samhälle är en större betoning på individen, att både lyssna på och respektera både 

sig själv och andra. Resultaten visade på just detta hur upplevelsen av den individuella viljan, 

personliga känslor, personlig frihet och personliga mål var centralt i vad som skapade 

meningsfullhet. Detta manifesterades bl.a. i socialt umgänge, val av utbildning och yrke. 

Resultaten kan också tolkas utifrån Simmels begrepp den subjektiva kulturen (Simmel 1981) 

som menar att det subjektiva är en viktig del hos individen, att få möjlighet att bejaka sig 

själv, sin egen vilja och sin personlighet, sin kreativa energi och att kunna uttrycka detta. Om 

det subjektiva inte får ett utrymme så kommer det att leda till en inre ensamhet, tomhet och 

meningslöshet, exempelvis som en informant upplevde det att ”Om jag skulle hålla på med 

någonting som inte känns meningsfullt, så i slutändan skulle jag nog må dåligt över det, om 

jag skulle tvinga mig göra saker som jag inte vill”. Resultaten visade på hur betydelsefullt det 

var att få reflektera och följa den inre subjektiva viljan, inte anpassa sig, hur detta gav både 

positiv energi och ett subjektivt välbefinnade, vilket skapade mening för informanterna.  

En annan del av andlighet handlar om den existentiella frågan och insikten om livets 

ändlighet. Medvetenheten om livets ändlighet hade en betydelse för informanternas 

upplevelse kring vikten av att bejaka det man själv ville, och som gav ett subjektiv 

välbefinnande, så att man inte behövde ångra något när man dog: 

…jag vet inte, men jag tror att man lever en gång, och man har de här åren på sig att göra någonting bra 

och då ska man väl göra det man själv vill, för det är bara ens eget liv och det är bara en själv som kan 

styra sitt eget liv. För att man då ska ligga där på dödsbädden och inte behöva ångra någonting,  så 

tycker jag att det är viktigt att alltid göra det jag själv vill. För har jag alltid gjort valen utifrån mig så 

har ju egentligen ingenting jag kan ångra, och det känns viktigt, det är viktigt för mig att göra så för att 

trivas med livet…(Sofia) 

 

Hur kommer jag att tänka tillbaka på mitt liv? Kommer jag bara att titta tillbaka och tänka; gud vad 

tiden tog fort slut och jag har inte hunnit med någonting, jag har inte gjort någonting, så vill jag absolut 

inte känna. Jag vill känna att jag verkligen har gjort allting som jag känner att jag vill göra, då blir man 

mer motiverad att tänka efter vad, är det någon sak som har vilselett mig nu, eller tänker jag på det jag 

faktiskt vill göra, eller gör man prioriteringar. Jag har de här åren framför mig, vad vill jag faktiskt göra, 

vad känner jag för, vad brinner jag för, vad man trivs med, ja eller vad det nu är (Jenny) 
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Ja det enda jag vet det är ju att göra mig själv glad så klart, och försöka göra andra glad, att vara en bra 

person helt enkelt. Jag vill inte tänka heller att livet går ut på att jag ska jobba och sen bara dö, utan det 

är snarare att jag har så mycket kvar att ge och göra, resa och se olika platser, och så många personer 

jag har kvar att träffa, så mycket roligt det finns att göra… (Linda) 

 Enligt Giddens skapar människans medvetenhet om sin egen död, livets ändlighet ett 

moraliskt tänkande hos individen, vilket bl.a. innebär att vilja leva på ett visst sätt, vilja hinna 

göra saker innan man dör (Giddens 2008:64-65). Denna existentiella fråga kring människans 

ändlighet var väldigt tydlig hos informanterna. Resultaten visade att det fanns en stor 

medvetenhet om vikten av att använda den begränsade tiden i livet till det man verkligen ville 

och tyckte om, att återigen inte göra någonting mot sin egen vilja. Denna vilja manifesterades 

oftast i behov och önskningar på den individuella, personliga nivån, t.ex. vilka människor 

man ville umgås med i sin vardag. Att man verkligen gjorde saker som gav energi, glädje och 

subjektivt välbefinnade så att man inte skulle ångra något på dödsbädden. Informanternas 

starka betoning av upplevelsen av den personliga viljan, känslorna och välbefinnande, att ta 

dessa på allvar och respektera dem, även när det gäller den existentiella frågan kring livets 

ändlighet kan återigen tolkas som en del av den emotionella kulturen, som Clark (2002) 

menar har fått en allt större betydelse i det senmoderna samhället, med ett större fokus på 

individen och individens inre känsloliv (Clark 2002), vilket också synliggjordes i resultaten i 

denna studie.  

Studiens syfte var att undersöka unga vuxnas subjektiva upplevelser kring vissa existentiella 

frågor samt hur detta manifesteras i vardagen i det senmoderna samhället. Avslutningsvis kan 

de övergripande och viktigaste resultaten och analysen beskrivas som följer: 

Att vara närvarande i konkreta aktiviteter – Positivt men svårt att manifestera  

Existentiella frågor kring att vara i medvetet närvarande aktiviteter upplevdes i sig själv som 

någonting positivt som genererade positiva känslor såsom avkoppling, återhämtning och 

positiv energi. Det vanligaste sättet att manifestera ”varandet” var genom egentid i form av 

fysisk träning eller någon kreativ aktivitet såsom pyssel, baka etc. Men det kunde också 

upplevas som problematiskt och svårt att prioritera, ”hinna med” och även svårt att klara av 

att vara medvetet närvarande i konkreta aktiviteter. Resultaten visade att informanterna själva 

aktivt måste välja att och skapa sig ett utrymme för att manifestera varandet i konkreta 

aktiviteter, det var ingenting som fanns naturligt i deras vardag, vilket kunde upplevas som 

stressande för flera informanter. Detta kan tolkas som att det senmoderna samhället präglas av 

ett högre tempo och en alltmer prestationssamhälle som innebär en större yttre objektiv kultur 
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som invaderar och sker på bekostnad av det subjektiva varandet. Existentiella frågor kring 

medvetet närvarande i konkreta aktiviteter har således en mindre utrymme i det senmoderna 

samhället och kan i förlängningen leda till anpassning, stress och psykiskt ohälsa.  

Kontinuerliga Tillitsfulla Sociala relationer – Social medvetenhet  

Resultaten visade att kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer var den existentiella fråga där 

informanterna förmedlade störst medvetenhet kring, som de aktivt i sin vardag prioriterade 

och som uttrycktes i konkreta handlingar. Detta kunde manifesteras genom att man medvetet 

prioriterade och avsatte tid till kontinuerliga tillitsfulla relationer. Det var framförallt i ”det 

verkliga livet” som de kontinuerliga tillitsfulla relationerna manifesterades snarare än genom 

abstrakta system som sociala medier eller professionella kontakter.  Sociala relationer var 

också det som skapade en upplevelse av mest svårigheter, oro och stress hos informanterna, 

t.ex. att inte hinna umgås eller att vilja umgås mer med människor, eller en önskan om att 

vilja ha fler kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer, och en oro att förlora de sociala 

relationer som man hade. En analys kan vara att denna sociala medvetenhet kan vara ett 

uttryck för att det i det senmoderna samhället inte finns självklara kontinuerliga tillitsfulla 

sociala relationer på samma sätt som i det tidigare traditionella samhället. Sociala relationer i 

dagens samhälle är mer utbytbara, föränderliga och ingenting stabilt som man kan ta för givet. 

Sociala relationer är således mer förknippade med risker, risken att avslutas och upphöra om 

man inte aktivt medvetandegör, upprätthåller och arbetar med de relationer som är viktiga. 

(Beck 1998, Clark 2002; Giddens 1996, Giddens 2007, Giddens 2008:25-26).Vad det gäller 

existentiella frågor kring vardagliga kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer så är således de 

sociala riskerna större och den ontologiska tryggheten därmed mindre i det senmoderna 

samhället. Detta skulle kunna vara en förklaring till en ökad stress, oro och psykisk ohälsa hos 

gruppen unga vuxna. Även om individen rent objektivt och formellt har tillgång till sociala 

relationer, så krävs det större emotionella förmågor att kunna skapa, hantera och upprätthålla 

dessa, alltid med en risk att förlora de relationer man faktiskt har.  

Andlighet, Livets ändlighet, Meningsfullhet – En vardaglig Icke-fråga  

När det gällde existentiella frågor kring andlighet var det intressant att resultaten visade på att 

de flesta informanterna uppgav att de inte funderade speciellt mycket kring detta, d.v.s. frågor 

kring religion/Gud, livets ändlighet och livets mening, samtidigt så var det den fråga där 

informanterna gav mest utförliga svar. Andlighet var inte heller förknippat med någon 

specifik religion eller Gud för den enskilde, utan snarare användes andra begrepp såsom 

”någon större kraft”. Det var inte heller någonting som manifesterades i vardagen. Andlighet 
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var således en vardaglig icke-fråga. När det gällde existentiella frågor kring meningsfullhet så 

visade resultaten att det som skapade meningsfullhet var upplevelsen kring personlig 

reflektion, frihet att bejaka sin egen vilja, frihet och möjlighet att manifestera detta och en 

upplevelse av positiva känslor och subjektiv välbefinnande. Detta var också någonting som 

var genomgående även i övriga existentiella frågor. 

Reflektion, Frihet, Positiva känslor, Subjektivt välbefinnande: centrala teman i 

existentiella frågor i det senmoderna samhället 

De genomgående resultaten i studien var att samtliga existentiella frågor förknippades med en 

upplevelse av positiva känslor, exempelvis att vara i medvetet närvarande konkreta aktiviteter 

upplevdes som avkopplande, kontinuerliga tillitsfulla relationer upplevdes som att det gav 

energi och i existentiella frågor kring det andliga framförallt i frågor om meningsfullhet var 

det betydelsefullt att följa det som gav mest positiva känslor som energi, glädje och det man 

tyckte om. En tolkning av detta är att det kan tyda på att det finns en koppling mellan 

existentiella frågor och subjektivt välbefinnade. Existentiella frågor i sig själv genererar 

upplevelser av positiv energi, positiva känslor och subjektivt välbefinnade. Genomgående i 

resultaten oavsett vilken existentiell fråga som berördes var också betydelsen av personlig 

reflektion kring den egna viljan och känslorna, och friheten att följa sin egen vilja och att 

välja. Den personliga reflektionen kring den egna viljan, känslorna och friheten att välja hur 

detta skulle manifesteras i vardagen var viktigt för samtliga informanter oavsett vilken 

existentiell fråga som det gällde. Den personliga reflektionen fanns visserligen på olika 

medvetandenivåer, men den fanns alltid där hos informanterna bl.a. i att välja utbildning/yrke, 

socialt umgänge etc. och välja det som bidrog till subjektivt välbefinnade. Den personliga 

reflektionen och friheten att kunna välja det man själv ville, det som gav positiv energi och 

subjektiv välbefinnande genomsyrade både existentiella frågor kring att vara i medvetet 

närvarande aktiviteter, kontinuerliga tillitsfulla relationer och det var också det som skapade 

meningsfullhet för informanterna. Samtidigt så visade resultaten att den personliga 

reflektionen och friheten att välja också till viss del kunde upplevas som en svårighet. En 

analys av det centrala i upplevelsen av personlig reflektion, frihetens och känslornas betydelse 

kan vara att detta är utmärkande för det senmoderna samhället som präglas av pluralism och 

mångfald. Individen måste ständigt aktivt reflektera, välja och aktivt skapa sin egen identitet 

och livsstil inom flera av livets områden (Giddens 2008). Det kan också vara ett uttryck för 

den emotionella kulturens ökade status i samhället såsom Clark (2002) beskriver det, där 

individens frihet, känslor och subjektivt välbefinnade har en allt större plats.    
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DISKUSSION   

Studiens svagheter och styrkor 

En svaghet är de praktiska hinder som har dykt upp och tidsaspekten, vilket tog bort värdefull 

tid, som till viss del kan ha påverkat den slutgiltiga texten. Studiens styrka var att det var en 

fenomenologisk inriktning. Detta innebär bl.a. att det är forskaren som är instrumentet i 

undersökningen, vilket är extra betydelsefullt vid denna typ av frågeställning där fokuset 

ligger på den subjektiva upplevelsen, och det är viktigt att vara lyhörd vad som verkligen 

sägs, själva innebörden i orden. Att använda kvalitativa intervjuer var en styrka och bidrog till 

trovärdigheten i resultaten, exempelvis så var det betydelsefullt att kunna ”läsa av” tystnaden 

och reaktionen på följdfrågor. För det mesta var tystnaden i samtalet ett positivt utrymme för 

informanterna att tänka efter vad de verkligen, innerst inne tyckte och tänkte, det var ju trots 

allt ganska svåra frågeställningar, som man inte hade funderat så mycket kring. Ibland kunde 

tystnaden bara innebära att man faktiskt inte hade mer att säga, men att man kände en 

förväntan att prata och därför bara sa något, intervjueffekten.  Att kunna vara flexibel och 

reglera följdfrågorna var också en styrka i undersökningen, det var viktigt att kunna formulera 

följdfrågorna till de enskilda informanterna egna språkbruk. Detta hade varit omöjligt vid en 

enkätundersökning och risken hade då varit sämre reliabilitet.  

Avslutande reflektion 

När det gällde existentiella frågor kring andlighet så var detta en ”icke-fråga” hos 

informanterna i deras vardag. Däremot så var det just inom detta område som informanterna 

gav mest utförliga svar. Resultaten som visade på en frånvaro av både en entydig religion och 

Gud i informanternas vardagsliv kan tolkas som en konsekvens av en långtgående historisk 

samhällsutveckling, som Weber talade om för länge sen, nämligen avmystifieringen av 

samhället. Religion, det religiösa, andliga har med tiden förflyttats från den offentliga arenan 

till den privata arenan. Det samtida samhällets normer och värderingar vilar inte längre på 

religiösa antagande, och det finns ingen Gud i det moderna samhället (Furseth & Repstad 

2005).  En tolkning av detta kan vara att det i dagens samhälle inte finns något självklart 

vardagligt forum för andliga frågeställningar. Det är inte någonting som synliggörs i de 

vardagliga strukturer och normer som finns i kulturen, vilket då också kan leda till att den 

enskilde individen inte heller är upptagen av andliga funderingar i sin vardag och därmed inte 

heller manifesterar det andliga i vardagen. Trots detta var det tankeväckande att i intervjuerna 

så var det just de existentiella andliga frågorna som gav mest utförliga svar. En tolkning av 

detta är att det kan tyda på att det finns ett dolt behov av att samtala kring det andliga och i 
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synnerhet kring vad som skapar meningsfullhet, det finns mycket tankar kring detta om det 

skapas ett seriöst utrymme för det. En annan tolkning kan vara att det förhåller sig såsom 

Cassar och Sinebourne (2012) visade i sin studie, nämligen att det kan finnas en oro för att få 

en negativ reaktion om man delger sina andliga funderingar för andra, eller ännu radikalare 

använder sig av begreppet religion/Gud. Denna frånvaro av andlighet i det vardagliga livet 

kan också vara ett uttryck för de samhälleliga normer som råder i dagens samhälle i Sverige 

som betecknas som sekulariserat, och att det kan föreligga ett tabu att samtala kring 

existentiella andliga frågor  

Tidigare studier visar på att den psykiska ohälsan hos unga vuxna ökar i Sverige, alltfler lider 

av stress, ångest och depression, trots att den materiella välfärden har förbättrats avsevärt sen 

tidigare (SOU 2006; Folkhälsorapport 2009:69). Det finns också ett större fokus på individens 

fri- och rättigheter, individens känslor och subjektiva välbefinnande (Clark 2002) Det skulle 

kunna vara så att det pluralistiska senmoderna välfärdssamhället delvis skapar bättre 

förutsättningar för individen på ett flertal områden, t.ex. möjlighet till utbildning, yrkesval, 

möjlighet att välja sitt eget liv, sin livsstil och sina sociala relationer. Detta ställer också större 

emotionella krav på individen att själv reflektera, ”söka svar” på existentiella frågor och 

manifestera detta i sin vardag. Existentiella frågor (att vara i medvetet närvarande konkreta 

aktiviteter, det individuella som personlig reflektion, utveckling och identitet, kontinuerliga 

tillitsfulla relationer samt det andliga; Gud, livets ändlighet och meningsfullhet) är inte 

någonting som finns naturligt i människors vardag, och inte heller något som på förhand är 

givet i det senmoderna samhället.  

Det skulle kunna var så att de unga vuxna som inte har emotionella ”svar” på existentiella 

frågor och därmed en lägre grad av ontologisk trygghet och subjektivt välbefinnade får det 

extra svårt i det senmoderna samhället. De har inte de inre emotionella resurser som krävs för 

att kunna hantera yttre påfrestningar, sociala relationer och krav som finns i samhället. Ett 

sådant speciellt krav i dagens samhälle är tillgången till det existentiella självet, sin vilja, sina 

känslor och förmågan att hantera dessa. Ytterligare ett ökat krav i det senmoderna samhället 

är den sociala kompetensen, förmågan att kommunicera och upprätthålla kontinuerliga 

tillitsfulla relationer. Ett annat ökat krav är också förmågan till reflexivitet, d.v.s. att aktivt 

kunna reflektera över sin situation, sina handlingar samt utvecklas som person och skapa sin 

självidentitet. Detta är viktigt för att lättare kunna hantera den snabba föränderlighet som 

präglar det senmoderna samhället, där ingenting är beständigt och ingenting är givet (Clark 

2002; Giddens 2008; Kotarba och Johnson 2002). Det senmoderna samhället med ökade 
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emotionella krav på att individen har ”svar på existentiella frågor” och därmed också en 

grundtrygghet och subjektiv välbefinnade kan således skapa större polarisering mellan de 

emotionellt resurstarka individerna och de emotionellt resurssvaga individerna. Detta skulle 

kunna innebära att det är psykisk hälsa och psykisk ohälsa som i första hand skapar de stora 

skillnaderna i det västerländska senmoderna samhället, snarare än de materiella skillnaderna. 

Det är därför viktigt att söka ytterligare förståelse och kunskap kring unga vuxnas upplevelser 

kring existentiella frågor utifrån det samhälle de lever i, kanske att existentiell hälsa är ett 

begrepp som blir alltmer betydelsefullt i det senmoderna samhället.  

Vidare studier 

Vidare studier skulle kunna fokusera på just gruppen unga vuxna som lider av psykisk ohälsa, 

undersöka deras upplevelser kring existentiella frågor i det senmoderna samhället. Tolkningen 

av resultaten visade också på att det skulle kunna finnas ett tabu och ett dolt behov av att 

samtala om existentiella frågor kring andlighet, livets meningsfullhet och livets ändlighet. 

Vidare studier skulle kunna undersöka om det förhåller sig så, och även om det saknas ett 

naturligt offentligt forum i samhället för existentiella andliga frågor, förutom den traditionella 

kyrkan. Resultaten visade också på betydelsen av kontinuerliga tillitsfulla sociala relationer i 

det verkliga livet framför sociala relationer via sociala medier. Vidare studier skulle också 

kunna undersöka detta, hur och om unga vuxna upplever skillnader mellan kontinuerliga 

tillitsfulla sociala relationer i det verkliga livet kontra sociala medier. 
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BILAGA 1- Informationsbrev 

INFORMATIONSBREV 

HEJ! 

Jag heter Maria Kjöraas och läser Sociologi med inriktning mot Socialpsykologi vid Umeå 

Universitet. Just nu håller jag på att skriva en magisteruppsats.  

Det jag hade tänkt undersöka är ”Vilka upplevelser unga vuxna har vad det gäller existentiella 

frågor i dagens samhälle.” Jag är intresserad av hur du förhåller dig och tänker kring detta. I 

åldern mellan 20-25 konfronteras många unga vuxna med en helt ny livssituation, som man är 

tvungen att förhålla sig till, vilket kan innebära att existentiella frågeställningar blir extra 

tydliga för just unga vuxna.  

Intervjuerna kommer att vara i ca 1 tim. och spelas in på diktafon. 

 Om det går bra för dig, så kan jag boka grupprum på Stadsbiblioteket eller Universitetet.  

Eftersom det är begränsat med tid så vore det bra om jag kunde få göra intervjuerna så snart 

som möjligt, helst denna vecka 49 eller i början av nästa vecka. 

Jag skulle vara oerhört tacksam om du har möjlighet och kan tänka dig att ställa upp för 

intervju.  

Du kommer att avidentifieras i uppsatsen och informationen kommer endast att användas i 

denna uppsats och inte föras vidare till obehöriga eller användas i annat syfte. Du som ställer 

upp på intervju behöver inte heller svara på alla frågorna under intervjun och man kan när 

som helst, även efter intervjuerna tacka nej till sin medverkan i undersökningen.  

Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av mina handledare, Åsa Gustafson 

786 9515 eller 0730-770 999 eller Mats Johansson 786 5590 vid Sociologiska institutionen. 

Tack på förhand! 

Vänliga Hälsningar 

Maria Kjöraas                                                      E-mail: maria.kjoraas@hotmail.se 

                                                                             Tel. 070-3246888 
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BILAGA 2 - Intervjuguide 

BAKGRUNDFRÅGOR: 

 Ålder?  

 Sysselsättning? 

 Hur länge har du bott ”själv” 

 Boendesituation? Singel, förhållande, sammanboende? 

 

TEMAFRÅGOR 

1. -ATT VARA  

Öppningsfråga: Hur tänker du kring dina möjligheter att vara?   

Följdfrågor:  

 Någon spec. vardaglig återkommande aktivitet där man bara är och gör saker, som 

bara handlar om lust, glädje, kreativitet? 

 Någon speciell plats i ”stora världen” dit du kan fara? 

 Har du tillgång till något fysiskt rum/utrymme för detta? 

 Tyst rum? 

 Avslappning? Yoga? Musik? Dans? Natur? Matlagning? 

 Tycker du att detta är viktigt för dig? 

 Svårigheter? 

2. DEN SOCIALA SITUATIONEN 

Öppningsfråga: Hur upplever du tillit till andra? 

Följdfrågor: 

  Vilka vänder du dig till när du vill samtala om personliga saker? Kompisar? 

Arbetskamrater? Kursare? Familj? Professionella? Terapeuter?  

 På vilket sätt finns det människor omkring dig i din vardag? 
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 Vilka sociala sammanhang är betydelsefulla för dig? Arbete, Studier? Familj? 

Fritidsgrupper? På vilket sätt? 

 Hur hanterar du konflikter som uppstår i relationer omkring dig?  

 Är relationer och sociala sammanhang något som är viktigt för dig? På vilket sätt? 

 Svårigheter? 

3. INDIVIDEN 

Öppningsfråga: Hur tänker du kring ditt personliga utrymme i din vardag? 

Följdfråga: 

 Vilka möjligheter har du till olika former av att eget utrymme? Intresse, göra saker 

som du är intresserad av? 

 Speciella talanger? Film, idrott, skriva, intelligenta? 

 Vilket utrymme har du att berätta och dela med sig av dig själv, din egen historia och 

erfarenheter? Hur helgen har varit? Vad du har gjort? Eller hur man mår, känner etc.?  

 Hur gör du när du stöter på problem eller svårigheter? prata med någon? Ber om 

hjälp? Försöker hantera det själv? 

 På vilket sätt är det viktig med det personliga utrymmet? 

 Svårigheter? 

 Vad tänker du kring personlig utveckling, att lära sig hantera saker? 

4. DET ANDLIGA 

Öppningsfråga: Hur tänker du kring de mer andliga frågorna? Vilka 

associationer får du? 

Följdfrågor: 

 Vilket utrymme finns till att samtala kring frågor om liv och död? Gud? Meningen 

med livet? Värderingar? Rätt och fel? 

 Har du något speciellt forum eller ställe för andliga frågor? 

 Finns det någon speciell person som du vänder dig till?  

 Finns det någon speciell avsatt tid för det?  

 Är detta viktigt? 
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 Svårigheter? 

5. ANDRA FORUM  I  SAMHÄLLET 

Öppningsfråga: Vilka andra forum i samhället upplever du finns för 

existentiella behov? Tre viktigaste? 

Följdfrågor: 

 Andra föreningar som man kan delta i på fritiden? Ex. idrott? Religiös? Konst, musik 

teater… 

 Familj: Föräldrarna? 

 Bekanta? Grannar? Släkt?  

 Jämnåriga Vänner? 

 Internet? 

 Media?  Tv, film, radio? 

 

6. FÖRÄNDRING SEN DU FLYTTADE HEMIFRÅN 

Öppningsfråga: Upplever du någon allmän/övergripande förändring av kring 

existentiella frågor/behov sen du flyttade hemifrån?  

Följdfrågor: 

 Är det svårare att ta hand om de existentiella behoven? Mindre stöd omkring sig? 

 Lättare att ta hand om de existentiella behoven? friare att göra det man vill? 

 

AVSLUTNINGSFRÅGA 

 Finns det något som du vill tillägga? 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 


