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Abstrakt 
Denna uppsats har som syfte att utforska människors upplevelse av skyldigheter mot dem själva. Anser de att 

det finns sådana, vad är de i så fall och känns dem? Genom en webbaserad enkät och elva semi-strukturerade 

intervjuer utforskas detta ämne. Resultatet visar att alla deltagare i intervjustudien anser att man har 

skyldigheter mot sig själv. Av det 229 svarande i enkätstudien tyckte 84,88 procent att man hade det. Vidare 

visade resultatet att dessa skyldigheter främst innefattade postmateriella värderingar och uttryck som ”att 

vara sann mot sig själv” och ”att stå för sina åsikter” var förhärskande. Förutom detta fanns det också en 

konflikt med andra då många av respondenterna i intervjustudien upplevde att de var skyldiga sig själva att 

”säga nej”. Till sist värderade respondenterna sin egen hälsa högt samt möjligheten att få uttrycka sin person.   

 

Nyckelord: Skyldigheter, etik, individualism, hälsa, självförverkligande.  

 

 

Abstract 
This paper aims to explore the human experience of obligations towards themselves. Do they believe that 

there are such? If so, what are they and how do they feel? Through a web-based survey and eleven semi-

structured interviews this topic has been explored. The result shows that all participants in the interview 

study believes that it has obligations to themselves. Of the 229 respondents in the survey 84.88 percent 

responded that they thought they had obligations towards themselves. Furthermore, the results showed that 

these obligations mainly comprised post-material values and expressions as "to be true to yourself" and "to 

stand up for your opinions" were prevalent. Besides this, there was also a conflict with others when many of 

the respondents in the interview study felt that they owed themselves to "say no". Finally, respondents rated 

their own health as well as high opportunity to express their personality highly. 

 

Keywords: Obligations, ethics, inividualiz, health, self-realization.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt .................................................................................................................................................................................................................. 1 
Abstract .................................................................................................................................................................................................................. 2 
1. Inledning - en betraktelse… ........................................................................................................................................................................ 3 

1.1 Syfte och frågeställningar ......................................................................................................................................................................... 5 
1.2 Begreppsdiskussion .......................................................................................................................................................................................... 5 
1.3 Disposition ........................................................................................................................................................................................................... 7 

2. Tidigare forskning .......................................................................................................................................................................................... 9 
2.1 Existentialismen som psykologi och filosofi .......................................................................................................................................... 9 
2.2 Egenintresse, egoism och etik ................................................................................................................................................................... 11 

3. Teori ................................................................................................................................................................................................................ 17 
3.1Vägen till det postmoderna samhället .................................................................................................................................................... 17 
3.2 Den reflexiva postmoderniteten ............................................................................................................................................................... 19 
3.3 Världen, vi och värderingar ...................................................................................................................................................................... 21 
3.4 Individualisering ............................................................................................................................................................................................ 26 

4. Metod .............................................................................................................................................................................................................. 30 
4.1 Val av undersökningsmetod ....................................................................................................................................................................... 30 
4.2 Urval och avgränsningar ........................................................................................................................................................................... 30 
4.3 Bortfall och svarsfrekvens .......................................................................................................................................................................... 32 
4.4 Presentation av undersökningspersoner .............................................................................................................................................. 32 
4.5 Insamlingsmetod ............................................................................................................................................................................................ 35 
4.4 Genomförande ................................................................................................................................................................................................. 37 
4.6 Analysmetod ..................................................................................................................................................................................................... 38 
4.7 Forskningsetiska aspekter .......................................................................................................................................................................... 39 
4.8 Reliabilitet och validitet .............................................................................................................................................................................. 41 

5. Resultat .......................................................................................................................................................................................................... 43 
5.1 Enkätstudien ..................................................................................................................................................................................................... 43 
5.2 Sammanfattning av enkätresultaten ....................................................................................................................................................... 52 
5.3 Intervjustudien ................................................................................................................................................................................................ 52 
5.4 Genererade kategorier ................................................................................................................................................................................ 53 
5.5 Känslor av skyldigheter............................................................................................................................................................................... 65 
5.6 Sammanfattning av intervjustudien ........................................................................................................................................................ 67 

6. Analys och diskussion ............................................................................................................................................................................... 68 
6.1 De postmateriella värderingarna............................................................................................................................................................ 68 
6.2 Hur mår du och vem är du? ...................................................................................................................................................................... 69 
6.3 Att säga nej, konflikten och relationen med andra. ......................................................................................................................... 71 

6.4 Sammanfattning av analys och disskussion...................................................................................................................................... 73 
7. Sammanfattning av uppsatsen ................................................................................................................................................................. 75 
Bilagor ................................................................................................................................................................................................................. 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Tabell och figur förteckningar 
 
Figur 1: Modernitetens dynamik ...................................................................................................................... 21 

Figur 2: Ingelhart-Wezel cultural map ............................................................................................................. 22 

Figur 3: Value types by Age Group ................................................................................................................. 24 

Figur 5: Autonom Individ ................................................................................................................................ 27 

Figur 6: Case, vilket yrke? ............................................................................................................................... 45 

Figur 7: Skyldigheter mot sig själv? ................................................................................................................ 47 

Figur 8: Att leva upp till skyldigheter mot sig själv ......................................................................................... 51 

Figur 9: Hälsan som grund ............................................................................................................................... 70 

Figur 10: Skyldigheter och relationen mellan jaget och andra......................................................................... 72 

 

Tabell 1: Individualiseringens följder .............................................................................................................. 29 

Tabell 2: Bortfall webbenkät ............................................................................................................................ 32 

Tabell 3: Könslig identifikation ....................................................................................................................... 33 

Tabell 4: Åldersintervall webbenkät ................................................................................................................ 34 

Tabell 5: Högsta avslutade utbildningsnivå ..................................................................................................... 34 

Tabell 6: Case, Peter Forsberg ......................................................................................................................... 44 

Tabell 7: Argument läkare................................................................................................................................ 46 

Tabell 8: Argument konstnär............................................................................................................................ 46 

Tabell 9: Vad är du skyldig dig själv?.............................................................................................................. 48 

Tabell 10: Populäraste alternativ ...................................................................................................................... 49 

Tabell 11: Minst populära alternativ ................................................................................................................ 49 

Tabell 12: Statistisk redogörelse, vad är du skyldig dig själv? ........................................................................ 50 

Tabell 13: Genererade kategorier ..................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Inledning - en betraktelse…  
Jag sitter och kollar på Arga snickaren. Ett program som går ut på att snickaren Anders Öfvergård åker ut 

och hjälper familjer som kört fast i renoveringen av sina hus och lägenheter. Han har en tydlig och som titeln 

på programmet antyder något aggressiv framtoning. Dagens program handlar om hockeylegenden Börje 

Salming. Han har tillsammans med sina kusiner ärvt en släktgård utanför Kiruna. Denna har stått och 

förfallit och nu har man bett arga snickaren om hjälp. En del av programmet handlar om hur Anders 

Öfvergård konfronterar deltagarna med deras personliga misslyckanden och ifrågasätter hur det kunnat gå så 

snett. Jag ser följande diskussion utspela sig på tv-skärmen.  

 

Arga snickaren: Visste ni att det va såhär illa?  

Börje: Inte att det var såhär jävla illa, nej 

Arga snickaren: Men har ni sett, det är ju inte klokt 

Börje: Nej för fan 

Arga snickaren: Men när vi går och pratar här hemma så säger ni att, ni får inte göra något för era äldre 

släktingar? 

Börje: Ja det har ju gått i arv, det går från farfar till sönerna och sen är det vi som är kusinerna, och då ska 

man inte göra något, man ska lyssna på dom äldre och då är det så att ”vi bestämmer här och nu är det så här, 

såhär ska det vara och har alltid varit och så har det varit” 

Arga snickaren: Men det innebär ju inte att inte ni ska stå upp för er själva! Det här är ju erat hus också, 

eller hur? Ni vill ju ha huset och älskar huset och vill ju att era barn ska kunna åka hit men hur fan ska dom 

kunna göra det nr det ser ut såhär? Det här är facit på att ni inte har stått upp för er själva!!1 

 

Vid den sista meningen hajar jag till. ”Det här är facit på att ni inte stått upp för er själva!!” säger han 

irriterat och besviket till Börje. Det känns som ett lustigt ordval, ett ordval och en retorik som så tydligt 

påvisar en intressant tendens i samhället. Kritiken riktas till vad Börje och hans kusiner gjort mot sig själva. 

Hur de har svikt sig själva då de låtit huset förfalla. De har inte ”ståt upp för sig själva”. Jag frågar mig då 

detta hände? Tidigare stod man upp för andra, man svek andra, idag handlar det ofta om just det här, att man 

sviker sig själv. Börje och hans kusiner borde enligt arga snickaren bli bättre på att göra det som känns rätt 

för dem själva. Även om han inte uttryckligen säger ordet så upplever jag det som att han anser att de är 

skyldiga sig själva detta.  Att de har en skyldighet mot sig själva att se till så att huset inte förfaller. Denna 

retorik kring hur man resonerar i termer av skyldigheter mot sig själv är vad som legat till grund för 

                                                        
1http://www.kanal5play.se/program/226052#!/play/program/2709204782/video/2922304092|/program/2709204782/video/292230

4092. Kanal 5. Avsnitt 3. Hämtad: 04-03-15.  

http://www.kanal5play.se/program/226052#!/play/program/2709204782/video/2922304092|/program/2709204782/video/2922304092
http://www.kanal5play.se/program/226052#!/play/program/2709204782/video/2922304092|/program/2709204782/video/2922304092
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uppsatsen. Upplever människor att de har skyldigheter och sig själva och hur ser de i sådana fall ut?  När min 

farmor växte upp vallade hon kor. Hon har berättat för mig om den smått overkliga upplevelse då hon för 

första gången såg ett flygplan ovanför sitt huvud. Bara några generationer tillbaka så levde många i Sverige i 

en ovisshet om man skulle kunna hålla sin familj med mat och kläder. Idag kan man oroa sig för om man 

äter rätt mat och har rätt kläder på kroppen. Denna intensiva samhällsförändring påverkar på många sätt hur 

människor tänker och värderar. Hur vill vi leva våra liv är en fråga som idag upplever en renässans. Livet är 

fullt av möjligheter och det är lång ifrån glasklart hur vi ska välja att leva. Vill man göra karriär eller satsa på 

sitt intresse för franska viner och tågbanor, vill vi träna eller baka sådana där cupcakes med olika sorters 

glasyr, skaffa många barn, många katter eller kanske alltihop. Frågan för vems skull blir också hängande i 

luften. För vems skull gör vi som vi gör? För vems skull förverkligar vi oss själva och måste man verkligen 

göra detta? Den självförverkligande kulturen har vunnit mark i Sverige och min farmor har svårt att förstå 

när jag försöker förklara konceptet av att tappa bort sig själv. Självhjälpsböcker och tips i morgonsoffor och i 

tidningar, överallt finns utsträckta händer beredda att hjälpa oss att hitta sanningen. Den sanna vägen mot sig 

själv. Tio tips som hjälper dig att hitta dig själv! Denna kultur, dessa livsval och framförallt dessa nyfunna 

skyldigheter mot den egna personen är vad denna uppsats ska komma att handla om.  

 

Vad menar man då med skyldigheter mot sig själv? Detta kan naturligtvis upplevas olika för olika människor 

och en del i uppsatsen är att utforska dessa olika betydelser. Av den anledningen kommer ingen bestämd 

definition av begreppet att användas det är dock av vikt att något bena ut vilken betydelse av begreppet som 

ligger till grund för uppsatsen. För att göra detta har Ulrich Becks resonemang i hans bok risksamhället 

använts. Beck beskriver om en ny typ utav etik. Han skriver följande:  

 

Individualiseringens värdesystem innehåller samtidigt ansatser till en ny etik som bygger på principen att man har 

skyldigheter gentemot sig själv. För den traditionella etiken är detta en självmotsägelse eftersom skyldigheter med 

nödvändighet har en social prägel och anpassar den enskildes förehavanden till och inkorporerar dem i helheten. Dessa 

nya värderingar (miss)tolkas därför lätt som ett uttryck för egoism och narcissism. Därmed missförstår man emellertid 

kärnan i det nya som här kommer i dagen, nämligen att människan lär känna sig själv och gör sig fri genom en 

självständig process där hon lär av livet och inkluderar sökandet efter en ny social tillhörighet i familj, arbete och 

politik.2 

 

 Dessa skyldigheter mot sig själv är alltså inte bara en ung och bortskämd generation som har svårt att släppa 

taget om sig själva utan ett existentiellt problematiskt tillstånd som ett resultat av en ny tid. Denna 

självständiga process i sökandet efter social tillhörighet som Beck beskriver är resultatet av en ny tid där 

                                                        
2 Beck. Risksamhället – på väg mot en annan modernitet. 3 uppl. Göteborg: Daidalos AB.  
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identitet och positioner för människor inte är förutbestämda av tidigare generationer. En reflexiv tid och 

individualisering skapar således människor med skyldigheter mot den egna personen. Man kan vara skyldig 

sig själv att nå sin fulla potential. Är du till exempel duktig på matematik så kan det upplevas som en 

skyldighet mot den egna personen att nära denna förmåga. Att utbilda sig och låta denna egenskap blomma 

ut. På samma sätt kan du vara skyldig dig själv att vila efter en tuff arbetsvecka, att träna för att må bra och 

så vidare. Detta ska alltså inte ses som enbart egoism utan som av individer upplevda faktiska skyldigheter. 

Att till exempel lämna en relation där man inte mår bra blir ett exempel på hur man i det senmoderna 

samhället tar ansvar för sig själv.  Genom individualiseringen och individen som den i dagens samhälle 

minsta byggstenen ser vi således en ny typ utav etik. Den mot sig själv. Vi har idag en relation till oss själva, 

i denna relation kan vi göra rätt eller fel. Du kan svika dig själv eller stå upp för dig själv. Denna relation 

mot sig själv kan tänkas fungera på samma sätt som en tidigare extern relation. Det du tidigare var skyldig 

andra kan du idag känna att du måste göra mot dig själv. Återigen bör det poängteras att uppsatsen inte syftar 

till att avslöja egoism hos en ung generation 

 utan söka efter de upplevda skyldigheter som kan finnas gentemot den egna personen. Detta kan beskrivas 

som det ofta benämns i självhjälpslitteratur, att vara sann mot sig själv. Denna sanning mot den egna 

personen och den eventuella känslan av skyldighet emot denna är vad som innefattas av begreppet och ligger 

till grund för uppsatsen.  Alltså, vad är du skyldig dig själv och kanske framförallt, hur känns det?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att utforska känslan av och tankar kring att ha skyldigheter mot sig själv.  

 

 Anser respondenterna att de har skyldigheter mot sig själva? 

 

  Vad anser respondenterna att det innebär att ha eller inte ha skyldigheter mot sig själv?  

 

 Hur upplever respondenterna att ha eller inte ha skyldigheter mot sig själva?  

1.2 Begreppsdiskussion  

Nedan diskuteras de begrepp som är av vikt för uppsatsen. Dessa är skyldigheter, etik, samt 

individualisering.  

Skyldigheter 

Vad innebär ordet skyldighet? Detta begrepp kan ses både som en konkret skuld och en abstrakt skyldighet. 

Skulden kan exemplifieras av en person som lånat pengar. Eller som Ernst Wigforss uttryckte det ”den som 
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är försatt i skuld är ej fri”.3 Man har en skyldighet då man också äger en skuld. Skyldigheten existerar i 

relation till den som äger skulden. Denna mer konkreta koppling till skyldigheter är kanske inte det första 

människor tänker på då de hör ordet skyldigheter. Skyldigheter kan kanske snare förklaras med att man har 

ett åtagande. Detta åtagande kan motiveras på en rad olika sätt beroende på livsåskådning och värderingar. 

De kan vara inför din familj, din eller dina Gudar, inför ditt husdjur, laget du spelar i och så vidare. Vilka 

skyldigheter man har är knutet till person och kontext, till samhälle och normer. Gemensamt för 

skyldigheterna kan man tänka sig att ordet handling är. Då du har en skyldighet förväntas du handla eller i 

vissa fall inte handla efter ett givet mönster. Du har en skyldighet att betala skatt kan det till exempel heta. 

Det finns en inneboende mening av aktivitet i ordet. En skyldighet är alltså i viss bemärkelse både något du 

har och någonting du gör.     

Etik 

Ordet Etik kan innebära olika saker för olika människor. De flesta brukar sluta sig bakom tanken att etik 

handlar om rätt och fel, ont och gott. Man kopplar ofta samman etiken med just filosofin och livsfrågor om 

hur man bör leva sitt liv. Nationalencyklopedin använder följande definition av begreppet etik.  

 

Eti´k (av grekiskans ethiko’s som har att göra med karaktären’. ’moralisk’, ’sedlig’, studiet av moraliska fenomen och 

föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.4 

 

Man tänker sig alltså att etik historiskt hör hemma hos filosoferna och teologerna. Frågor som vad är ett gott 

liv och hur ska jag handla är klassiska exempel på sådant man brukar förknippa med etikämnet. Men det 

finns de som vill bredda förståelsen av etiken. Dan-Erik Andersson och Thomas Taro Lennerfors är två av 

dessa och skriver följande om vad begreppet etik kan innebära:  

 

Som vi sett handlar etik om samhälleliga aspekter, där sociologiska och socialpsykologiska perspektiv är mycket 

viktiga. Men etik kan inte reduceras till enbart samhällsvetenskap. På samma sätt handlar etik på ett naturligt sätt om 

språk, om människans tänkande och psykologi. Men etik kan inte reduceras till att vara bara humaniora. Etik handlar 

om våra kroppsliga förutsättningar, om vårt behov av välbefinnande och hälsa, våra drifter och nedärvda genetiska 

förutsättningar. Men etik kan inte reduceras till att bara var naturvetenskap, även om dessa perspektiv är av stor 

betydelse för förståelsen av etik.5  

 

De försöker i sin bok Etik att ifrågasätta förståelsen för vad etik kan innebära och bjuda in till en 

gränsöverskridande diskussion där etiken kan ses som en viktig aspekt för många olika doktriner. På detta 

sätt kan man tänka sig att etiken lika mycket är ett perspektiv som ett avgränsat ämne. Ett perspektiv som är 

nyttigt att föra fram i ljuset och låta sig inspireras av och ifrågasättas genom.  

                                                        
3 http://sv.wikiquote.org/wiki/Ernst_Wigforss. Hämtad: 2015-05-25.  
4 Nationalencyklopedin AB. 2015. Hämtat: 2015 – 04 – 20.  
5 Andersson & Lennerfors. 2011:12. Etik. Malmö: Liber AB. 

http://sv.wikiquote.org/wiki/Ernst_Wigforss
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Individualisering 

Det sista begreppet, individualisering har inte heller det någon självklar innebörd. På många instanser i det 

svenska välfärdsystemet talas det varmt om individperspektiv och individanpassning. Det finns en utbredd 

uppfattning om individens rättigheter som viktigt fokus för politik och samhällsliv. Ulrich Beck beskriver i 

sin bok Risksamhället hur vi gått från ett traditionellt industrisamhälle mot en mer individfokuserad 

modernitet Han skiljer också på den tidigare individualiseringen, den under renässansen och den tidiga 

industrialismen och den vi ser idag.  

 

Mycket förenklat skulle man kunna säga att stånden inte längre ersätts av familjens trygga referensram. Den 

enskilda individen blir själv en reproduktionsenhet av det sociala i livsvärlden. Eller annorlunda formulerat: 

såväl inom som utanför familjen måste individen själv trygga sin existens genom arbete och placera och 

organisera sitt liv i enlighet med detta.6  

 

Individen blir alltså den minsta enheten i samhällslivet där man tidigare sett familjen som grund. På detta sätt 

kan man säga att individualiseringen är den process där minsta möjliga enhet förflyttas från grupper till 

individer.     

1.3 Disposition 

Uppsatsen består utav sju stycken kapitel. Det första ovanstående beskriver bakgrunden för uppsatsen som är 

sprungen ur frågan hur vi förhåller oss till etiken rörande oss själva vidare redogörs för dess syfte och 

frågeställningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka om människor anser sig ha skyldigheter gentemot sig 

själva. Vad skulle detta i så fall innebära och vad väcker det för känslor? I det andra kapitlet beskrivs något 

av den tidigare forskning som gjorts inom fältet. Här lyfts diskussionen om människans egenintresse och hur 

denna står i samklang med frågor som vad är gott och hur bör man leva? Immanuel Kant, Peter Singer, John 

Rawls, Jean-Paul Sartre, Martha Nussbaum och Robert Nozick har alla olika idéer som kan kopplas till 

egenintresse och skyldigheter mot sig själv. Dessa beskrivs närmare i nästkommande kapitel. Efter tidigare 

forskning redogörs för bakomliggande teori i det tredje kapitlet. Först görs en redogörelse för 

samhällsutvecklingen från det förmoderna till det moderna och slutligen det postmoderna samhället. Efter 

detta beskrivs de särdrag Anthony Giddens kopplar samman med det postmoderna samhället. De data som 

World Value Survey presenterat är en viktig del av uppsatsens teoretiska grundtaganden och beskriver hur 

värderingar ser ut världen över vidare hur materiellt välstånd tenderar att gynna ett post-materialistiskt 

tänkande. Vidare beskrivs Ronald Ingelharts analyser av materialitet från World Value Survey och Abraham 

Maslows förklaring för hur människor värderar kopplas samman med knapphetsteorin. Till sist diskuteras 

                                                        
6 Beck. Risksamhället – på väg mot en annan modernitet. 3 uppl. Göteborg: Daidalos, 1989, 123. 
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individualism utifrån Ronald Ingelhart och den tyske sociologen Ulrich Beck. Metodkapitlet som är det 

fjärde beskriver hur uppsatsen genomförts. Uppsatsen består av två delar data. Den ena delen baseras på 11 

stycken semi-strukturerade intervjuer den andra på en webbaserad enkät med 229 antal svarande. Arbetet är 

av induktiv karaktär och blandar kvalitativa och kvantitativa metoder. Tyngdpunkten ligger dock på den 

kvalitativa delen viken är uppsatsens huvudsakliga datakälla. I det femte kapitlet redogörs för uppsatsens 

resultat. Sammanfattande kan man säga att respondenterna värderar postmateriellt, att de kopplar samman 

skyldigheter mot sig själv med förmågan att säga nej till andra, vikten av fysisk och psykisk hälsa samt en 

tydlig tendens att man anser att man faktiskt har skyldigheter mot sig själv. Dessa resultat analyseras och 

diskuteras under det näst sista kapitlet. Här framkommer bland annat att man i uppsatsen kan se liknande 

dragningar mot de postmateriella värderingar som beskrivs av Ronald Ingelhart. Vidare hur ens eget 

välmående eller hälsa anses vara en viktig grundbult för att kunna lyckas med egna åtaganden samt fungera 

socialt. Att deltagarna anser att en viktig del av skyldigheterna mot sig själv står i konflikt med andra och 

förmågan att säga nej upplyfts diskuteras också här. Detta kopplas samman med hur John Rawls och Peter 

Singer resonerar kring egenintresse. Till sist görs i det sista och sjunde kapitlet en sammanfattning av 

uppsatsen.  
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2. Tidigare forskning  
Under detta kapitel redogörs för en del av den tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Första diskuteras 

existentialismen och hur vi människor kan resonera i termer av livsmål och livsmening. Vad innebär det till 

exempel att vara människa? Existentialismen tar upp de stora frågorna för den lilla människan. Till 

existentialismen kommer det nedan ges en kort introduktion för att visa på den inverkan dessa frågor kan har 

för människors värderingar. Detta är en viktig grund för uppsatsen då människors sätt att värdera och önska 

är intressant i förhållande till vad vi anser oss skyldiga oss själva. Till denna del av tidigare forskning hör 

också de studier utförda av organisationen World value survey där man tittat på människors värderingar 

världen över. Denna del kommer dock att redogöras för under kapitlet teori då det ligger i nära anknytning 

till de teorier som där diskuteras. Man kan dock poängtera att detta också innebär ett viktigt bidrag till vad 

som kan ses som viktig forskning inom fältet. Efter denna mer teoretiskt orienterade forskning som gjorts 

beskrivs den forskning som gjorts inom det filosofiska ämnet. Här har några tydliga exempel från debatten 

om egenintresse lyfts ut. Dessa har valts då de kan anses exemplifiera en större debatt om egot, egenintresse 

och skyldigheter mot sig själv. Först beskrivs Immanuel Kants tankar som ett uppslag för att sedan följas av 

Peter Singer, John Rawls, Jean-Paul Sartre samt Robert Nozick och Martha Nussbaum. Dessa har med olika 

utgångspunkter angripit begreppen och får tillsammans sammanfatta den debatt som är intressant för 

uppsatsen.  

2.1 Existentialismen som psykologi och filosofi 

Existentialismen representeras av både psykologer och filosofer. Den existentiella psykologin är den gren av 

psykologin som behandlar de stora existentiella frågorna. Man intresserar sig för den enskilda människan 

och dennes liv, känsla och tankar. 7  Man kan säga att man inom ramarna för psykologin undersöker 

människors känslor och tankar om de stora livsfrågorna såsom döden, meningen med livet eller livsmål och 

så vidare. Speciellt intressant för denna studie är vad man diskuterat om just livets mening och livsmål och 

människors upplevelse av detta. Man bör då börja med att fråga sig vad man menar då man säger livsmening 

och livsmål. Bo Jacobsen beskriver detta i sin introduktions bok till existentiell psykologi. Han menar att 

livsmening är att en människa kan se mönster och sammanhang samt att uppleva ett syfte med sina uppgifter 

och handling. Med livsmål menar han istället ett konkret mål en person försöker uppnå.8 Ett exempel på ett 

livsmål kan vara att man vill skriva en bok, detta i form av livsmening skulle istället kunna vara att man vill 

skapa ett liv där bildning är ett naturligt inslag. Skillnaden blir konkretion samt tid och rum. Där livsmålet är 

ett konkret tillstånd begränsat kopplat till tid och rum medan livsmening har en mer abstrakt natur och 

flytande relation till tid och rum. Jacobsen tar upp en tredje aspekt som är livsvärde vilken är en 

                                                        
7 Jacobsen.2000:9. Existensens psykologi – en introduktion. Stockholm: Natur och kultur. 
8 Ibid 14. 
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övergripande värdering som påverkar valen av livsmål, som ett exempel på livsvärde tar han kärlek. Detta 

övergripande värde menar han leder till mål så som finna en partner, bilda familj och så vidare.9 Dessa tre 

begrepp kan användas för att beskriva hur en persons vilja ser ut. Jacobsen refererar också till psykologen 

Charlotte Bühler som lanserat en teori om människan som självbestämmande. Hon menar också att 

människan lever intentionellt, alltså driven av de livsmål denna väljer. Vidare delar hon in livet i fem faser 

utifrån ålder och hur man i dessa relaterar till livsmålen. Dessa är 0-15, utan beslut om livsmål, 15-25 

experimentell och med preliminära livsmål. 25-45/50 livsmålen blir definitiva och specifika. 45/50-60/65 en 

period av utvärdering och framtida planering och till sist åldern 60/65 och uppåt då individen upplever sitt 

liv som fullbordat och utvärderar detta. 10   Denna syn på livet indelat i olika faser kan på många sätt 

ifrågasättas och kritiseras. Det är inte svårt att hitta individer som inte stämmer in i dessa faser. Vidare kan 

man ifrågasätta varför ett livsmål upplevs som mer preliminärt vid en yngre ålder? Dessa faser kan dock 

hjälpa till att skapa en förståelse för hur olika livsmål eller för den delen livsvärden och livsmeningar kan te 

sig olika i olika stadier av livet. Något som i en period kan kännas som det ända viktiga kan sedan omprövas 

och förändras. Man kan ha en syn på dessa begrepp som antingen statiska eller dynamiska. Bühlers indelning 

av livet kan hjälpa till att förstå processerna bakom förändringar i livsmålen.  

 

Hur tänker man då som existentialism ur en mer filosofisk utgångspunkt? En bra sammanfattning av detta 

görs av Dan-Erik Andersson och Thomas Taro Lennefors i boken Etik. Denna är en del av serien 

BeGreppbart som syftar till att öka vår förståelse för samhället. De diskuterar i kapitlet Etiska perspektiv 

bland annat existentialismen. Denna handlar om människans förmåga och behov av att skapa sig själv. Enligt 

existentialismen skapar eller finner man sig själv genom sina val. Genom sina val och handlingar formar 

man sitt liv och det samhälle man lever i. Författarna beskriver inom ramarna för detta en distinktion mellan 

två inom existentialismen väl kända antaganden. Det ena är ”essensen före existensen” kontra ”existensen 

före essensen”. 11 Dessa två antaganden beskriver hur man ser på människan. Ser man på denna genom ljuset 

av uttrycket ”essensen för existensen” så menar man att det finns en inneboende sann kärna hos olika 

existenser. Man tänker sig då att uppgiften blir att finna denna kärna eller sanning om sig själv. Existensen 

blir ett sökande efter något som redan finns. I det motsatta förhållandet, ”existensen före essensen” blir 

existensen snarare ett skapande. Du är då till exempel du som människa skapar din egen person. Detta gör du 

genom dina val och handlingar. Sanningen blir då vad du gör snarare än vad du är. Dessa två olika sätt att se 

på människan kan vara två grundtaganden till hur man ska tänka kring sin egen person. Är mitt uppdrag i 

                                                        
9 Jacobsen.2000:14. Existensens psykologi – en introduktion. Stockholm: Natur och kultur.  
10 Ibid 164.  
11 Andersson & Lennerfors. 2011:76-77. Etik. Malmö: Liber AB.  
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min personlighetsutveckling att försöka finna mig själv eller att försöka skapa mig själv? Båda förutsätter 

dock en egen vilja och att handlar om att göra val.  

 

En filosof som brukar diskuteras i samband med den fria viljan och existentialismen är onekligen Sören 

Kierkegaard. Han menar att filosoferna aldrig kan ge några svar eller sanningar på hur en människa bör leva 

sitt liv. Då detta är fallet ska man istället vända sig till sig själv och se sitt egna subjekt som sanning. För att 

göra detta kan man enligt Kierkegaard leva i ett av tre olika faser. Dessa är det estetiska, det etiska och det 

religiösa. Inom den estetiska fasen bör man bara ägna sig åt vad man kan kalla livets goda. Man är 

njutningsmänniska.12 Man kan också säga att detta är ett flyktigt stadie där livet ses ur en position som 

betraktare.13 Vidare har vi den etiska fasen som är ett stadie av etisk plikt. Sanningen mot sig själv står i 

fokus och frågor om vem man är och hur man ska leva sitt liv blir viktiga. Till sist finns så också den 

religiösa fasen här blir man den del av något annat. Den religiösa auktoriteten avlastar det slitsamma etiska 

valen och gör existensen lättare att handskas med.14 Dessa tre faser innebär alltså tre olika sätt att leva. De 

innefattar tre fundamentalt olika levnadsstilar och värderingar. Det intressanta med denna teori är att den 

innefattar ett moment av sanning mot den egna personen. Det handlar om att hitta ett konsekvent sätt att leva 

sitt liv. Det blir ett sätt att ge subjektet auktoritet att skapa sanning. Uppdraget för varje människa blir sedan 

att vara konsekvent i den sanning man själv valt att leva i. Man kan alltså tänka sig att sanningen utgår från 

den enskilda individen och denna kan bara handla rätt och fel utifrån det val av liv denna gjort.  

 

2.2 Egenintresse, egoism och etik 

Immanuel Kant får ofta stå som fadersfigur för den pliktetiska traditionen. Han tror på människans förnuft 

och på detta förnuft som en utgångspunkt för vad som kan ses som moraliskt riktigt. Han menar att 

människans förnuft beskriver vad man bör göra. Vad som är moraliskt riktigt kan alltså förstås enbart av 

förnuftet och kräver inte erfarenhet utan finns inom den rationella människan.15 För att avgöra vad som kan 

ses som moraliskt riktigt skapade Kant begreppet det kategoriska imperativet. Detta brukar beskrivas som att 

du ska handla så att ditt handlande kan upphöjas till allmän lag.16 Med detta menas att ett handlande kan ses 

som moraliskt riktigt om det kan universialiseras. Alla kan alltid handla så. Kant anser att människans 

förnuft förpliktigar och genom vårt förnuft kan och bör vi handla moraliskt. Detta ska man dock inte 

förväxla med att Kant anser att alla människor eller ens någon människa i sig är enbart god. Han anser att 

                                                        
12 Eriksson.1983:334. Västerlandets idéhistoria 1800-1950. Södertälje: Gidlunds förlag.  
13 Andersson & Lennerfors. 2011:77. Etik. Malmö: Liber AB. 
14 Ibid 82. 
15 Kant. 1887:20. General Introduction to the Metaphysic of Morals. Edinburgh: Clar 
16 Andersson & Lennerfors. 2011:54. Etik. Malmö: Liber AB. 
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människan som varelse har egoistiska motiv och att dessa är problematiska. I sin Om den eviga freden 

beskriver Kant hur han anser att man med samhälleliga lagar och organisation kan förhindra den enskilda 

individens egoism att skada andra. Han anser att den republikanska författningen är den mest önskvärda men 

också att denna är svår att både skapa och vidmakthålla då människor lider av egoistiska böjelser. Kant 

skriver följande om hur man kan skapa förutsättningar för att skapa en sådan.  

 

Men naturen kommer här den värderande allmänna och förnuftiga viljan till hjälp. Denna skulle annars, lämnad åt sig 

själv, i praktiken vara vanmäktig. Naturen använder sig nämligen av just människans egoistiska böjelser. Det ankommer 

endast på människan att ge staten en god organisation, vilket helt ligger inom hennes förmåga. Vad som krävs är att de 

egoistiska böjelserna ställs mot varandra, så att de neutraliserar eller upphäver varandras förstörande verkan. Även om 

människan i sig inte är moraliskt god, tvingas hon därigenom vara en god medborgare. Ur förnuftets synpunkt blir 

resultatet således detsamma, som om människans egoistiska böjelser inte fanns (…) Det gäller att organisera en grupp 

förnuftiga varelser, som för sin överlevnad kräver allmänna lagar, på ett sådant sätt att, även om var och en i hemlighet 

strävar efter att undandra sig själv från dessa lagar, individernas offentliga uppförande blir sådant, att det inte spelar 

någon roll om de har dessa elakartade baktankar.17      

 

Kant tänker sig alltså att människan absolut har egoistiska begär och att man då man organiserar ett samhälle 

bör ha dessa i beaktning. Man bör alltså utforma ett samhälle på ett sådant sätt att det blir förnuftigt för de 

enskilda individerna att inrätta sig i detta. Det gynnar alltså den egna individen att vara en god människa. På 

detta sätt blir den egoistiska människan också den goda medborgaren. Detta förutsätter dock att man som 

Kant anser tillskriver människan förnuftet. Människan har en förmåga att tänka och agera efter vad som är 

förnuftigt. Kant anser att människan har skyldigheter både mot andra och mot sig själv. Han anser att man 

som människa har en skyldighet att utveckla sig själv. Detta menar han kan gynna andra såsom sin familj 

eller samhället i stort. Men Kant anser också att detta är en skyldighet man har mot sig själv. Han menar att 

människan är skyldig sig själv att kultivera sin natur.18 Människan har alltså en skyldighet mot sig själv att 

utvecklas och använda sitt förnuft. Att inte göra detta är ett svek inte bara mot andra människor och 

samhället utan också mot den egna personen. På detta sätt argumenterar Kant för att varje enskild individ har 

skyldigheter mot sig själv och mot andra. Eftersom att dessa skyldigheter innebär att kultivera den egna 

personen så kommer denna utveckling att gynna andra. Man ska alltså inte tolka Kant som att han anser att 

alla bör göra som de vill likt någon typ utan etisk egoism utan som att den egna utvecklingen då denna sker 

genom förnuftet kommer att vara alla till gagn. Vad som är moraliskt gott är det endast för att det är 

moraliskt gott och kopplas inte till den egna lyckan, religion eller någon annan extern förklaring..     

 

                                                        
17 Kant. 1996:79. Om den eviga freden. Stockholm: Rabén prisma. 
18 Johnson. 2011. Introduction. Self-Improvement: An Essay in Kantian Ethics. Hämtad: 2015-05-16. Oxford sholarship online. 

http://www.oxfordscholarship.com.proxy.ub.umu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780199599349.001.0001/acprof-9780199599349
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Peter Singer vänder sig mot just denna idé att det etiska och moraliska motiveras av sig själv och inte utifrån 

något annat. Han menar att man kan koppla samman etik och egenintresse. Att skänka pengar till fattiga för 

att själv må bra menar han inte är problematiskt då resultatet av handlingen är densamma.19 Det är alltså inte 

en handlings avsikt som är det viktiga utan resultatet av vad du gör. Av denna anledning kan man tänka sig 

att egenintresse som extern part fungerar för att motivera etiskt handlande. Han menar till skillnad från Kant 

att etik inte har ett egenvärde. Frågan om varför man bör handla etisk är för honom till skillnad från Kant 

relevant. Han tänker sig att problemet ligger i att man missuppfattat etikens innebörd som något som endast 

har ett värde om det utförs enbart för dess egen skull. Likt Kants idé om plikt för pliktens egen skull.20 

Istället ska man se på etiken som ett medel snarare än ett mål. Etiken existerar för att man i ett samhälle skall 

kunna leva tillsammans och förenar de gemensamma värdena.21  Har man denna syn på etiken uppstår 

således inget problem med att motivera dennas existens med egenintresse. Det är inte bättre att utföra en 

handling för att du anser att den är rätt än att du själv mår bra. Detta sätt att resonera kopplas samman med 

de konsekvenser en handling har snarare än vilket motiv som finns bakom. John Rawls delar denna tanke om 

resultatet som viktigare än själva tanken bakom. Även han tänker sig att man kan utnyttja människors 

egenintresse för att skapa ett rättvist samhälle. För att göra detta tänker han sig att man bör fördela resurser 

så att alla människor kan hamna på alla positioner i ett samhälle. Han tänker sig att en person i ett hypotetiskt 

fall ska fördela resurser mellan ett antal positioner.  Personen själv innehar en av dessa positioner men vet på 

förhand inte vilken. Detta kallar Rawls okunnighetens slöja. Eftersom att personen inte vet sin egen position 

kommer denna att fördela resurserna rättvist.22 Man kan tänka sig detta som ett lotteri. Då en person köper en 

lott önskar den att det finns många vinstlotter. Inte för att denna vill att många ska vinna utan för att det ökar 

chansen att själv göra det. Det egoistiska tänkandet kan alltså bakom okunnighetens slöja få positiva effekter 

för alla. Genom rädslan för att hamna i en utsatt position kommer man vilja minimera dessa och istället 

skapa jämlikhet och rättvisa.  

 

Jean-Paul Sartre kopplar också samman det goda för den enskilde människan med det goda för andra men på 

ett lite annat sätt än Rawls och Singer. Sartre sällar sig till den skaran som ser ”existensen för essensen”.23 

Han tänker alltså att människan inte har någon inre kärna man bör söka efter utan att denne istället formar sig 

själv genom val och handlingar. Människan är vad denne själv gör sig till.24 Sartre anser att människans val 

är det väsentliga. Genom de val en människa gör kommer denna att skapa sig själv. Människan är ansvarig 

                                                        
19 Singer. 1996:286. Praktisk etik. 2 uppl. Stockholm: Thales. 
20 Ibid. 
21 Ibid, 284. 
22 Rawls. 1971:35. En teori om rättvisa. Göteborg: Diadalos AB.  
23 Sartre. 1975:11. Existentialismen är en humanism. 5 uppl. Stockholm: Aldus/Bonniers.  
24 Ibild, 13.  
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för sina val och det är endast den egna individen som kan göra dessa val. På detta sätt kan man tänka sig att 

Sartre resonerar i termer av egenintresse. Men det är inte fullt ut sant. Han menar nämligen att du då du 

väljer åt dig själv i samma stund väljer åt hela mänskligheten. Det val du gör påverkar inte bara bilden av dig 

själv utan bilden av hela mänskligheten.  

 

Och om jag för att välja ett mer privatpersonligt fall, vill gifta mig och ha barn, så är det ett faktum att även om detta 

giftermål uteslutande beror av min egen situation eller min passion eller mitt begär, så engagerar jag därigenom icke 

blott mig själv utan hela mänskligheten i monogamins sak. Jag bär således ett ansvar både för mig själv och för alla, och 

jag skapar en viss bild av människan jag utväljer: när jag väljer mig själv väljer jag människan överhuvudtaget.25  

 

Man kan alltså tänka sig att du genom att välja hur du vill vara och göra projicerar en bild av mänskligheten 

vilket också gör dig ansvarig inför densamma. På detta sätt hänger de skyldigheter du anser dig ha mot dig 

själv samman med de skyldigheter du kan tänkas ha mot alla andra. Det egna valet är den enskilda 

människans ansvar och genom detta val måste man också ta ansvar för andra. Att gifta sig som i citatet ovan 

är enligt Sartre alltså inte bara ett val du gör för dig själv utan också ett ställningstagande för vad som är 

önskvärt. Detta bygger alltså på att den enskilda människan kommer att välja det som denna anser är gott för 

sig själv och att detta också skulle vara gott för andra.  

 

Två inflytelserika filosofer som på mycket olika sätt kritiserar ovanstående etiker är Robert Nozick och 

Martha Nussbaum. Nozick med utgångspunkt i liberalismen och Nussbaum ur ett dygdetiskt perspektiv. Om 

vi börjar med att titta på Nozick så kan man säga att han förkastar idén om skyldigheter överhuvudtaget. Han 

anser att man som människa har en okränkbarhet och att ingen kan kräva något av andra. Han anser att 

samhället bör organiseras med en så liten statsapparat som möjligt, denna ska enbart skydda människor mot 

våld, bedrägerier, stöld och se till att avtal efterlevs.26 Nozick är alltså mycket liberal och anser att varje 

människa själv bestämmer över sig själv och sitt liv. Det rätta sättet att värna och respektera människor blir 

sålunda att lämna dem ifred att själva välja och agera. Så länge man inte skadar någon annan anser Nozick 

att alla bör vara fira att gör så som de själva vill. Detta leder till att man inte kan till exempel kräva att någon 

ska betala skatt om detta inte syftar till att tillhandahålla det skydd mot våld och bedrägerier som ovan 

nämns. All form av hjälp eller omfördelning av resurser anser Nozick är berättigade enbart om det är 

fullständigt frivilligt.27 På detta sätt kritiserar Nozick bland annat Rawls då han anser att den omfördelning 

av resurser som denne förespråkar för att gynna de med minst tillgångar är en kränkning mot individernas 

                                                        
25 Sartre. 1975:15. Existentialismen är en humanism. 5 uppl. Stockholm: Aldus/Bonniers.  
26 Wolff 1991:36. Robert Nozick – En introduktion. Göteborg: Diadalos AB.  
27 Ibid, 25. 
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åtskildhet.28 Den enskilda individen bestämmer själv över sig själv och sina skyldigheter mot andra och sig 

själv. Att se på vilka skyldigheter en människa har mot sig själv i ljuset av Nozicks resonemang kommer 

således enbart att handla om vad den enskilda individen själv anser.  

 

Martha Nussbaum har riktat sin kritik mot stora delar av den etiska debatten. Hon menar att många filosofer 

förenklar etiken och dess dilemman. Hon menar att Kant och hans kategoriska imperativ missar viktiga 

aspekter som kontext och känslor. Genom att som ovanstående filosofer gjort sätt upp ramverk och idiom 

missar man de väsentliga delarna av etiken som situation och det specifika tillfället innebär.29 Vad som i ena 

stunden kan anser vara rätt kan i nästa vara felaktig. Man kan alltså tänka sig att etiken är situationsbunden 

och att det är omöjligt att skapa universella sanningar. Vad som är etiskt riktigt avgörs inom ramarna för den 

berättelse ett dilemma existerar inom. Nussbaum är intresserad av vad som är ett gott liv snarare än vad som 

är rätt och fel. Hon menar att varje människa har rätt att leva ett verkligt mänskligt liv och att detta kan 

uppnås genom att varje individ tillåts att fungera inom tio olika områden. Dessa tio kallar hon för centrala 

mänskliga funktionsförmågor. Några exempel är att kunna leva ett normallångt liv, kroppslig integritet, 

fantasi och känsla.30 Det är alltså dessa typer av funktioner som hon anser att varje människa har rätt till att 

utveckla. Genom att titta på hur människor begränsas inom dessa områden anser hon att man kan avgöra om 

ett samhälle är rättvist. Har alla till exempel möjlighet till att kunna skratta och leka? En av de saker 

Nussbaum tar upp som en viktigt mänsklig funktion är under punkten sinnen, fantasi och tänkande. Hon 

beskriver här rätten för människan att uttrycka sig. Hon menar då att uttrycka sig både politiskt och 

konstnärligt31 Människors ska alltså inte begränsas då hon vill uttrycka sig så länge detta sker inom ramarna 

för yttrandefriheten. En annan punkt som är intressant för uppsatsen är den andra som handlar om kroppslig 

hälsa. Hon menar att man ska kunna vara ”vid god hälsa, inklusive reproduktiv hälsa, få näringsriktig mat, ha 

tak över huvudet”. 32  Detta handlar om rätten att ha en god hälsa vidare att kunna ha ett sexuellt 

tillfredställande liv och möjlighet till och från reproduktion. Detta hänger samman med kroppslig integritet 

som hon också tar upp. Den lista Nussbaum skrivit syftar alltså till att kunna upptäcka var och hur människor 

begränsas i sina liv samt skapa en typ av minimum krav för vad som är ett värdigt och rättvist mänskligt liv 

vilket alla enligt Nussbaum har rätt till. Hon menar att det offentliga i form av en statsapparat inte kan ge 

människor dessa färdigheter i sig men möjligheter för att förskaffa sig dessa.33  

 

                                                        
28 Wolff 1991:167. Robert Nozick – En introduktion. Göteborg: Diadalos AB.  
29 Zivkovic. Nussbaum (red) 1992. Känslans skärpa tankens inlevelse – essäer om etik och politik. Stockholm: Symposion. 
30 Nussbaum. 2002:105-107. Kvinnors liv och social rättvisa – ett försvar för universella värden. Göteborg: Daidalos AB.  
31 Ibid.  
32 Ibid, 106.  
33 Ibid, 11. 
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För att sammanfatta dessa exempel från den etiska debatten om egenintresse, skyldigheter mot sig själv och 

kritiken mot dessa så kan man se några intressanta tendenser. Dels de som tydligt uttrycker att det man som 

människa har skyldigheter mot sig själv som till exempel Kant och Sartre och hur de på olika sätt kopplar 

samman dessa med skyldigheterna mot andra. Vidare hur Rawls och Singer använder det egenintresse som 

man kan se som en del av dessa skyldigheter mot sig själv för att genom detta skapa ett samhälle som är 

bättre för alla. En form av ”hjälp andra genom att hjälpa dig själv”. I kontrast till dessa idéer har vi Nozick 

som menar att man inte har skyldigheter mot någon annat än att inte skada eller stjäla, vidare har man heller 

inga skyldigheter mot sig själv annat än de man själv anser. Sen till sist Nussbaum som brett kritiserar 

förenklingar och idiom. Istället ska man se helheten. Som ett minimum har hon dock listat en rad områden 

inom vilka alla människor bör vara fria att utvecklas. Tillsammans med den existentiella diskussionen om 

människors livsmål och mening med livet får dessa sex filosofer exemplifiera en större debatt rörande 

egenintresse, skyldigheter och de stora existentiella frågorna. 
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3. Teori 
Vilka teorier ligger då till grund för uppsatsen. Som tidigare nämnt kommer de resultat som organisationen 

World Value Survey påvisat att redogöras för under detta kapitel. För att kontextualisera detta görs först en 

redogörelse för det postmoderna samhället och vägen dit. Vad är det som kännetecknar det samhälle vi idag 

lever i och var kommer vi ifrån? Vad innebär till exempel begreppen modern och postmodern? Detta 

teoretiska kapitel tar alltså sin början i det förmoderna samhället, vad som kännetecknade detta och hur vi 

rört oss från det till en ny modernitet. Denna modernitet beskrivs genom iakttagelser från bland annat 

sociologen Anthony Giddens och vetenskapshistorikern Tore Frängsmyr. Efter denna introduktion av det 

post moderna samhället påvisas alltså genom World value survey hur detta samhälle påverkat våra 

värderingar eller tvärtom. Ronald Ingelhart som är en av författarna bakom the cultural map vilken är en del 

av World Value Surveys resultat har påvisat hur värderingar kan förskjutas över tid. Något som diskuteras 

nedan. Även Maslows klassiska teori om hur människor värderar tas upp som ett komplement till denna mer 

moderna forskning. Till sist diskuteras individualisering. Här återvänder vi till Giddens men även till en 

annan forskare som gjort intressanta iakttagelser rörande individen och dennes allt mer betydande roll i 

samhället nämligen den tyske sociologen Ulrich Beck.  

3.1Vägen till det postmoderna samhället 

Hur har vägen till det senmoderna samhället sett ut? Vad som är viktigt att komma ihåg är att människan levt 

som vi levt under en mycket begränsad tidsperiod. Industrialisering, globalisering och befolkningsökning är 

relativt nya fenomen. Vi befolkar idag jordklotet på ett sätt som för bara några hundra år sedan varit en 

omöjlighet Människan har spridit ut sig över världen och ökat dramatiskt i antal. Från att på 1400-talet 

innefatta ungefär 350 miljoner till att år 1800 mer än fördubblats till 720-750 miljoner människor.34 Idag är 

vi ungefär 7,2 miljarder människor. Detta är en enorm ökning på bara några generationer. 

Befolkningsökningen är en viktig demografiskaspekt till varför samhället genomgått de förändringar som vi 

idag ser som orsaker till framväxten av det senmoderna samhället. Men varför har då denna 

befolkningsökning skett under juste dessa århundraden? Under 1400 talet och fram till 1800 kan man tala om 

att människan levde i en biologisk regim. 80 procent av väldens människor levde i agrara samhällen som 

bönder.35 Man var beroende av jorden och naturen och levde på så vis efter de begränsningar som dessa 

angav. Hur mycket mat man kunde producera styrde hur många människor som kunde leva. 

Befolkningsökningen eller minskningen styrdes alltså utav tillgången på föda. Forskare har konstaterat att en 

ökad befolkning i det förmoderna samhället i stor utsträckning styrts av klimatförändringar. Dessa 

                                                        
34 Marks. 2002:39. Den moderna världens ursprung. Lund: Arkiv förlag. 
35 Ibid.  
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klimatförändringar har påverkat livsmedelsproduktionen och ses som den avgörande faktorn för 

befolkningsökningar under det förmoderna samhället.36 

 

Av denna anledning kan man argumentera för att agrarsamhället styrdes av biologiska faktorer. Detta kom 

dock att ändras med industriella revolutionen och övergången till industrisamhället. Denna övergång 

möjliggjordes av ett effektiviserat jordbruk och tekniska innovationer så som användandet av stenkol och 

olja. 37Nu tar också befolkningsökningen på allvar sin början och leder oss fram till den globala situation 

människor lever i idag. I industrisamhället frigörs arbetskraft från jordbruket, urbaniseringen kommer igång 

och leder till en demografisk utveckling då människor i större utsträckning bosätter sig i städer, 1870 bor 

13% av Sveriges cirka fyra miljoner invånare i städer. Detta kan ses som en relativt liten del av befolkningen 

men denna början till inflyttning till städerna är en del av den början som inleder industrialiseringen av 

Sverige. Flyttströmmarna från land till stad innebär också början på helt nya samhällsproblem. Innan 

urbaniseringen förläggs det sociala ansvaret för människor på den gård man då lever. De små gårdarna tar 

tillsammans ansvar för sjuka, äldre, föräldralösa och andra utsatta. Detta kommer nu att förändras. Man 

börjar på 1800-talets senare hälft tala om ”den sociala frågan”. Nu läggs grunden för de sociala skyddsnät vi 

idag kallar för välfärdsstaten. Behovet av statens som socialt ansvarstagande ökar samtidigt som 

människornas ökade reallöner möjliggör detta ansvarstagande. 38I slutet av 1800-talet mekaniseras allt mer, 

både i industrin och jordbruket. Man börjar även standardisera material och det vi idag kallar 

massproduktion börjar som ett resultat av den standardiseringen. Det är nu vi kan börja tala om ett 

industriellt genombrott i Sverige. 39 Då mer och mer i samhället mekaniseras så uppstår också ett behov av 

teknisk kunskap och kompetens. Man har i det förmoderna samhället inte haft behov av utbildning på samma 

sätt som industrisamhället kräver. Nya tekniska innovationer kräver ny kunskap. Utbildning blir 

samhällsnyttig också på det civila planet istället för som tidigare enbart i militära syften. 40Kulturradikala 

strömningar manar för allmän folkbildning. Detta är av stor vikt då detta är början på de expertsystem som 

blivit viktiga för det senmoderna samhället. Tron på det rationella valet och naturvetenskapens förklaringar 

av hur världen och människan ser ut och fungerar är också följder av den modernitet som det industriella 

genombrottet innebär. Denna tro på vetenskapen i allmänhet och naturvetenskapen i synnerhet gör sig 

gällande under slutet av 1800-talet. Man vill nu att sanningen ska bevisas genom vetenskap vilket kommer 

                                                        
36 Marks. 2002:40. Den moderna världens ursprung. Lund: Arkiv förlag. 
37 Ibid, 152.  
38 Åmark. Hundra år av välfärdspolitik. 2 uppl. Umeå: Boréa bokförlag, 2005,44.  
39 Frängsmyr. Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år. Stockholm: Bokförlaget natur och kultur, 2004,102. 
40 Ibid, 105.  
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att skapa en ny typ av auktoriteter.  De kulturradikala kämpar för yttrandefrihet, tryckfrihet och 

religionsfrihet och utmanar det gamla samhällets auktoriteter ytterligare. 41 

 

Under 1900-talet kan man enkelt säga att de processer i samhället som startats igång under sent 1800-tal 

fortsätter och utvecklas. När demokratin i Sverige växer sig starkare och fler människor ges rösträtt börjar 

också den aktiva reformpolitiken att nå massorna på allvar. Per Albin Hansson står med idén om folkhemmet 

som symbol för 30-talets politik. Man ville skapa ett jämlikare samhälle, få befolkningen att öka, minska 

arbetslösheten och kanske framförallt få en stark ekonomisk tillväxt i Sverige. Arbetslinjen blir normgivande 

och tanken om att hjälpa tillbaka till arbete är förhärskande. 42Under 30-talet förbättras folkpensionerna för 

att människor på sin ålders höst inte ska riskera att hamna i fattigvården. 43 Detta är viktigt både för 

individens känsla att själv arbetat ihop sin pension och samhällets förmåga att ta hand om de fattiga. Man 

inför också arbetslöshetsförsäkring där arbetslösa kan få hjälp med reservarbeten som staten finansierade. 

44Den sociala politiken börjar på 1900-talet att nå massorna och vi börjar få ett samhälle som byggs upp av 

institutioner i allt högre grad. Institutionerna får en allt mer accepterad roll i människornas liv. I den tidiga 

framväxten av välfärdsstaten är kontakten med denna förknippad med skam och förnedring. Man klarar inte 

att ta hand om sig själv. Men med dessa reformer riktade mot massan så får institutionerna en given plats i 

allas liv. Idag är det inte på något vis märkligt. De flesta människor idag har någon gång kontakt med 

sjukvård, arbetslöshetsförsäkring, socialtjänst och så vidare. Mycket om än långt ifrån all skam har raderats 

ut och myndigheter, staten och det sociala ansvaret kopplas starkt samman. 1900-talet kännetecknas politisk 

av välfärdsstatens framväxt och hur denna blivit en självklar del i människans liv. 

3.2 Den reflexiva postmoderniteten 

Vidare kan man fråga sig vad som kännetecknar den tid vi lever i idag. Som Tore Frängsmyr konstaterar i 

sin Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år är det svårt att skriva nutidshistoria. 45Att 

försöka se de stora dragen i en tid som man just nu lever mitt i är långt ifrån oproblematiskt. Det finns ändå 

en poäng i detta då dessa generaliseringar av vår tid kan ge oss en förståelse för de fenomen vi studerar och 

kanske också oss själva. Frängsmyr beskriver de senaste decennierna som en del av vad som kommit att 

kallas informationssamhället. Information är lättillgängligt och har i viss mån fått de gamla bildningsidealen 

att lämna mark för den mer nakna och snabba kunskapen. 46Man kan se tendenser i dagens samhälle till att 

kunskapen individualiseras. Denna riktas i större utsträckning till yrkesgrupper och har till syfte att skapa 

                                                        
41 Frängsmyr. 2004:143 Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år. Stockholm: Bokförlaget natur och kultur. 
42 Åmark. Hundra år av välfärdspolitik. 2 uppl. Umeå: Boréa bokförlag, 2005,67.  
43 Ibid, 70.  
44 Ibid 71.  
45 Frängsmyr. 2004:299 Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år. Stockholm: Bokförlaget natur och kultur.. 
46 Ibid, 366. 
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expertkunskap snarare än allmänbildning. 47Föredrag anpassas efter marknadsprinciper och kunskap har i 

dagens samhälle en given plats i det ekonomiska systemet. Den säljs och köps och konsultarbetet kan på ett 

tydligt sätt exemplifiera kunskapens nya position i samhället. Att folket ska bildas har bytts ut mot att 

individer ska utbildas. Kunskapen är ofta riktad mot ett bestämt mål och syftet bakom kunskapen har fått en 

viktig plats. Vi motiverar varför vi lär oss något och lärandet som egenvärde ifrågasätts. Denna typ av 

expertkunskap är en del av de mekanismer Anthony Giddens kallar abstrakta system som är en del av 

grunderna för det senmoderna samhället. Han menar att utvecklandet av dessa experter skapat en ny typ utav 

auktoritet som blivit tongivande för det senmoderna. 48I det förmoderna samhället så har kunskap ärvts från 

generation till generation. De äldre har varit självklara auktoriteter då erfarenhet varit av stor vikt för att lösa 

olika typer av problem. Idag har detta förändrats. Istället för att vända oss till våra äldre vänder vi oss i större 

utsträckning till experter. Vill jag veta något om kosthållning så litar jag hellre på en utbildad dietist än min 

farfar. På detta sätt kan man säga att kunskap i form av expertsystem specialiseras. Ett annat abstrakt system 

som tillsammans med expertsystemet bildar vad Giddens benämner som urbäddningsmekanismer är 

symboliska tecken.  Detta kan till exempel vara pengar eller något annat som globalt har fått ett 

standardvärde och på så sätt sätter parenteser kring tid och rum. 49Dessa symboliska tecken gör att både tid 

och rum inte längre utgör samma ramverk för hur till exempel ekonomiska transaktioner och materiella 

utbyten kan ske.  

 

Åtskiljandet av just tid och rum är något annat Giddens ser som tongivande för det senmoderna. Med detta 

menar han att tiden och rummet inte längre binds samman av platsen. Space (rummet) skiljs från place 

(platsen). 50Med en global tidsuppfattning och helt nya kommunikationsmöjligheter så behöver inte var och 

när bindas samman på samma sätt som tidigare varit nödvändigt. Idag kan man arbeta i Sverige men för ett 

japanskt företag, man kan använda skype och att tala med sina vänner i Chile och flyga över jordklotet med 

varor och tjänster. Åtskiljandet av tid och rum är tillsammans med urbäddningsmekanismer två av de tre 

fenomen som Giddens lyfter fram som det senmodernas förutsättningar. Det tredje och sista är institutionell 

reflexivet. Med detta menar han att moderniteten till sin natur är omprövande och kritisk. 51 Kunskap 

omprövas ständigt och vad som anses vara sant idag kan imorgon ifrågasättas. Det finns en förgänglighet i 

det senmoderna samhället då det traditionella tydliga och bestående har ersatts av ifrågasättande och 

föränderlighet. En arbetsplats ses sällan som den enda man kommer att befinna sig på, en kärleksrelation 

                                                        
47 Frängsmyr. 2004:368 Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år. Stockholm: Bokförlaget natur och kultur  
48 Giddens. Modernitet och självidentitet – självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Bokförlaget Daidalos 

AB,1991,28. 
49 Ibid. 
50 Ibid, 26.  
51 Ibid, 31.  
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sällan som den sista. Dessa tre grundantaganden för hur moderniteten kan beskrivas sammanfattas i Giddens 

Modernitet och självidentitet – självet och samhället i den senmoderna epoken i följande figur:  

 

 

Åtskiljandet av tid och rum. Villkoret för förbindelsen mellan sociala relationer 

tvärs över stora avstånd i tidsrummet, ända upp till globala system. 

 

Urbäddningsmekanismer. De består av symboliska tecken och expertsystem 

(tillsammans = abstrakta system). Urbäddningsmekanismerna avskiljer 

interaktionerna från platsens specifika drag. 

 

Institutionell reflexivet. Den reglerade användningen av kunskap om sociala 

livsvillkor som ett konstituerande element i det sociala livets organisering och 

förändring.  
   Figur 1: Modernitetens dynamik52 

 
Tillsammans bildar alltså dessa Giddens grundtaganden för modernitetens dynamik. Och beskriver vad han 

anser är grundbultarna för denna nya modernitet. Dessa tre sammanfattar alltså hur man kan se på samhället 

och kanske framförallt på vilka sätt och inom vilka områden detta förändrats.  

 

3.3 Världen, vi och värderingar  

 
World values survey  
World Value Survey förkortat WVS är ett internationellt projekt som arbetar med att kartlägga människors 

värderingar, tro och motivation världen över. Man har intervjuat människor i 81 olika länder. I dessa 

undersöks värderingar rörande politik, religion, ekonomi, sexuellt beteende, könsroller, familjevärderingar, 

etik, miljö, vetenskap, teknologiska framsteg och mänsklig lycka. Denna rigorö människorssa databas har 

använts av Ronald Inglehart and Christian Welzel, två politiska forskare för att skapa vad som idag benämns 

som Inglehart–Welzel Cultural Map. I denna har man sammanfattat all data för att komma fram fyra 

huvudsakliga riktningar. Dessa är mellan traditionella värden och rationella sekulära samt överlevnad och 

självförverkligande samt relationen dessa emellan.  

 
 

                                                        
52 Ibid.  
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Figur 2: Ingelhart-Wezel cultural map53 

 
 
På den vertikala axeln finns alltså spänningen emellan traditionella värden och rationellt-sekulära. Med 

traditionella värden menar man då att man har en tro på traditionella auktoriteter, lydnad, religion, 

familjerelationer. Man har i de nationer som klassats som traditionella också tagit avstånd från till exempel 

skilsmässa, abort, dödshjälp. Man har också sett att dessa samhällen har en stark tro på den egna nationen 

Rationellt-sekulära innebär en slagas motpol till detta och accepterar i större utsträckning skilsmässa, abort, 

dödshjälp man har istället en mer kritisk inställning till exempelvis auktoriteter och religion. 54På denna 

skala hamnar Sverige lång upp med ett värde närmare två. Även på den horisontella axeln har Sverige en 

perifer position med ett värde över två. Denna visar på spänningen mellan överlevnadsvärden i relation till 

självförverkligande. Längre till vänster värderar man alltså överlevnad medan man till höger värderar 

självförverkligande. Värderingar kopplade till överlevnad är ekonomisk och fysisk trygghet dessa samhällen 

har i undersökningarna visat på låg tillit och tolerans. De självförverkligande värdena har istället påvisat en 

                                                        
53 Wold value survey. 2015. Cultural map WVS6. http://www.iffs.se/en/world-values-survey/. (Hämtad: 2015-04-15). Stockholm: 

Institute for future studies.  
54 Ibid.  

http://www.iffs.se/en/world-values-survey/


 23 

ökad tolerans mot till exempel homosexuella och människor från andra nationer vidare vill man ha ett ökat 

inflytande i ekonomiska och politiska beslutsprocesser. 55 Man tror sig kunna visa på hur de 

självförverkligande värdena blir möjliga då förutsättningarna för överlevnad är tryggade. Man tänker sig att 

man genom industrialisering och förbättrat materiellt välstånd kan få större utslag på de självförverkligande 

värdena. Det kan dock vara viktigt att komma ihåg att detta är en sanning med modifikation. Om man 

tillexempel kollar på korrelationen mellan inkomst och upplevd lycka kan man se att en ökad inkomst initialt 

ökar människors lycka. Detta gäller dock enbart initialt. När man har tittat på utvecklingen i 

låginkomstländer och höginkomstländer har man sett en tydlig skillnad. När människor nått upp till en viss 

inkomst minskar utslaget på den upplevda lyckan. Detta beskrivs tydligt av Ronald Ingelhart i hans artikel 

”Globalization and postmodern values”. 56  

 

I denna artikel påvisar han också en förändring i människors värderingar. Från 1970 talet kan man se en 

förskjutning från materiella värderingar mot mer post materiella värden. 57  Genom mätningar i 

Storbritannien, Frankrike, Väst-Tyskland, Italien, Belgien och Nederländerna gjorda 1970 har han sett 

förändringar i hur man värderar beroende på vilken generation man tillhör. De generationer som upplevt 

världskrigen och den stora depressionen på 30-talet har i större utsträckning har materiella värderingar. De 

yngre generationerna värderar annorlunda då de inte har upplevt materiell otrygghet. Detta leder till att de 

kan värdera självförverkligande, miljö och kultur före ekonomi då de äldre generationerna kommer att 

värdera trygghet, både politisk och ekonomisk. 58 Detta innebär alltså att upplevelsen av trygghet är av stor 

vikt för hur vi kommer att värdera. Materiell trygghet och känslan av stabilitet är viktigt för hur våra 

värderingar formas. De erfarenheter en generation har med sig kommer också att påverka de värderingar vi 

har. Det är alltså inte bara det nuvarande läget som spelar roll utan också de erfarenheter vi har med oss 

sedan tidigare. De generationer som faktiskt upplevt världskrigen och depressionen har en annan prioritering 

än de som tar fred och materiellt välstånd förgivet. Man kan enkelt säga att den kontext vi är uppvuxna i blir 

till normalitet och påverkar vad vi tar för givet och vad vi är rädda att förlora. Få människor i dagens Sverige 

upplever att de är rädda för att inte kunna äta sig mätta eller ha tak över huvudet. Detta grundtagande om 

materiell trygghet gör att vi kan engagera oss i mer postmoderna företeelser såsom personligutveckling. 

Följande diagram redovisar Ingelharts resultat:  

                                                        
55 Ibid. 
56 Ronald Inglehart. Globalization and postmodern values. The Washington Quarterly, 23:1,2000, 220. 

(http://dx.doi.org/10.1162/016366000560665) (Hämtad: 2015-03-10 
57 Ronald Ingelhart. 1997:131. Modernization and postmodernization – cultural, economic and political change in 43 societies. 

New Jersey: Princeton University press.  
58 Ronald Inglehart. Globalization and postmodern values. The Washington Quarterly, 23:1,2000, 220. 

(http://dx.doi.org/10.1162/016366000560665) (Hämtad: 2015-03-10) 

http://dx.doi.org/10.1162/016366000560665
http://dx.doi.org/10.1162/016366000560665
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Figur 3: Value types by Age Group59 

 

Man kan alltså se att de materialistiska värdena så som att värdera ekonomisk trygghet framför miljön 

minskar för varje generation. I åldersgruppen 15-24 har de postmoderna värdena för första gången överstigit 

de materialistiska. Dessa människor anser till exempel att miljö ska värnas även om det innebär negativa 

effekter på ekonomin. De har som ovan nämnt inte heller upplevt depressionen och världskrigen. På detta 

sätt påvisar Ingelhart att det finns en fördröjning i hur man värderar. 60  Denna fördröjning baseras på 

människors erfarenheter. Man kan enkelt säga att det handlar om förtroende. Det brukar heta att förtroende 

tar lång tid att bygga upp och går fort att rasera. Detta kan också appliceras på människors värderingar där 

materiellt välstånd och upplevd trygghet inte direkt förändrar människors prioriteringar. Det tar ett tag att 

glömma de rädslor människor levt med. Det kan dock tänkas att denna fördröjning inte gäller på samma sätt 

då det materiella välståndet försämras. Hur ekonomiska kriser gynnar framväxten av rasism, 

främlingsfientlighet och intolerans är några exempel på hur denna förändring av prioriteringar sker snabbare. 

Ingelhart anser sig också genom en rad undersökningar verifierat vad man kallar för socialisationshypotesen. 

Med denna menar man att unga och barn lättare tar till sig förändringar och nyheter. De får mer bestående 

och djupare intryck av upplevelser och livsvillkor än äldre personer. Detta menar man har mindre påverkan i 

traditionella samhällen än de som genomgår snabb förändring. Varje generation påverkar i större 

utsträckning samhällets värderingar. 61 Det finns alltså ett större utrymme för unga i dagens välfärdssamhälle 

att påverka rådande värderingar.  

                                                        
59 ibid.  
60 Ibid.  
61 Vestlund. 2001:19. Global livssyn påväg? Om tro och värderingar i ett sextiotal länder. Stockholm: Bilda bokförlag. 
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Maslow & Knapphetsteorin 

En klassiker vad gäller teorier om människors motivationer är Abraham Maslows berömda artikel ”A theory 

of human motivation” från 1943. Han menar att människors motivation kan ses i ett hirarkiskt schema där de 

basla behoven behöver säkras innan man kan röra sig uppåt mot mer självuppfyllande motivationer. 

Människor uppfyller alltså enligt Maslow först de basala behoven som de fysiska för att sedan röra sig upp 

mot fysisk trygghet, närhet och så vidare. I de fall vi befinner oss på en nivå och någon av de undre brister så 

kommer vårt engagemang och behov att röra oss dit. 62Därför menar han att man hos människor som har de 

basala nedre stegen säkrade kan engagera sig i saker som självförtroende och självutveckling. I det sista 

steget som kan kallas för självförverkligande så påbörjas viljan att maximera oss själva. Med detta menas att 

vi vill närma oss perfektion i så stor utsträckning som möjligt. Detta driver människor till att inte ”bli klara” 

med oss själva utan sträva mot perfektion. 

63Det är med andra ord vårt egna materiella 

och emotionella välstånd som skapar strävan 

efter att finslipa den egna personen. 

Identiteten är dock inte något som formas 

enbart i det översta skiktet i pyramiden. I varje 

steg har vi olika faktorer som påverkar vår 

identitet. Det är perfektionen kring jaget som 

blir starkare ju högre upp i pyramiden en 

person befinner sig. Viktigt är att komma ihåg 

att det inte är en handling i sig som avgör på 

vilken nivå en person agerar utan motivet 

bakom. Vill vi doktorera för att vi vill få 

erkännande av andra tillika 

självförtroende, för att öka vår förståelse eller utvecklas maximalt? Modellen kan vidare kritiseras för att 

vara kopplad till en västerländsk verklighet och sakna global förankring man bör dessutom ha i beaktning att 

denna teori är framtagen 1943 och bygger således inte på den mest aktuella forskningen. Vidare finns det 

problem med att ordna dessa motivationer i hierarkisk ordning då det kan upplevas som en strävan i sig att 

nå de övre skikten. Man bör vara aktsam på att värdera de olika stegen utan att tänka på vad detta kan ha för 

konsekvenser. Maslows hierachy of needs brukar redovisas i form av en pyramid och se ut som bilden visar 

(se figur 2). Ett annat sätt att beskriva detta på brukar kallas knapphetshypotesen. Man menar då att 

                                                        
62 Jacobs. 2012:403 
63 ibid, 404. 

 
Figur 4: Maslow hierachy of needs 
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människor brukar värdera det som man har lite utav. I ett samhälle där man kämpar för sin överlevnad 

kommer man att värdera saker som mat och husrum. I de samhällen där man lever i ett materiellt överflöd 

kommer man istället att värdera andra ting som andlighet och livskvalitet. 64  På så vis kan man alltså 

argumentera för att människor i materiellt välstånd kommer att värdera något annat. Med detta menas inte att 

ett materiellt välstånd per automatik leder till ett själsligt fattigt liv eller tvärtom. För att förstå 

knapphetsteorin kan man återvända till det gamla ordspråket ”man saknar inte kossan förens båset är tomt”. 

Det handlar alltså inte bara om vad man vill ha utan lika mycket vad man inte lägger så stor vikt vid. 

Eftersom att man redan har materiellt välstånd så är det ingenting man prioriterar.  

3.4 Individualisering 

Ett annat fenomen som starkt influerar dagens svenska samhälle är den omfattande individualisering denna 

genomgått. Från att i det agrara samhället förlita sig på familjer, släkten och små samhällen så är man idag i 

större utsträckning en egen individ. Den moderna familjen kan i viss mån beskrivas som ett 

ensamhetsprojekt. Med detta menar jag att man i mångt och mycket idag i Sverige agerar utifrån sin position 

som individ snarare än som familj eller någon annan typ av enhet som innefattar mer än en människa.  Vi 

föds ensamma, redan som spädbarn får vi individuella rättigheter likaså dör vi ofta i ensamhet. De äldre lever 

oftast inte längre med sina barn så som tidigare var praxis utan istället själva med hjälp av hemtjänst eller på 

äldreboende. Storfamiljen existerar i väldigt liten utsträckning. Detta ansvar har man som ovan beskrivet 

snarare ålagt offentliga institutioner. I Sverige idag upplever de flesta sig som individer. Man ser sig själv 

som en egen enhet som kan verka oberoende av andra. En av de frågor man använt i World Value Survey är 

att låta människor svara på i hur stor utsträckning de håller med om följande påstående ”Jag ser mig själv 

som en självständig och oberoende människa” Det svar man fått fram när man frågat 1206 personer är att 

43,4% har valt att hålla med fullständigt 47,7 % att hålla med, 6,2% håller inte med och 1,4% håller inte alls 

med (Se diagram 2 nedan) 65 

 

                                                        
64 Vestlund. 2001:18. Global livssyn påväg? Om tro och värderingar i ett sextiotal länder. Stockholm: Bilda bokförlag. 
65 World value survey. 2015. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp Stockholm: Institute for future studies. (Hämtad: 

2015-03-10).  

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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Figur 5: Autonom Individ66  

 
Svensken tycker alltså överlag att den är oberoeende och självständig. Detta är också en av de frågorna som 

gjort att Sverige fått sin position i det övre högra hörnet på Inglehart–Welzel Cultural Map. Det verkar 

således som att de individualistsika strömmningarna fått genomslag på hur människor i Sverige upplever sig 

själva. Det individualistiska premieras ofta före det kollektivistiska. Många ser sig själv som främst 

individer. Dessa individer kan naturligtvis ingå i olika grupper och konstellationer men är i slutändan ändock 

just en individ.  

 

Vad är det då som definierar en individ? Vi återvänder till Giddens och hans teorier rörande moderniteten 

dynamik (se figur 1). Dessa är nämligen inte bara generella strömningar utan berör individen och 

utformningen av denna direkt. Extra intressant blir den reflexiva naturen hos moderniteten. I denna nya tid 

menar Giddens att förändringen av självet i sig är en reflexiv process där individen själv måste koppla 

samman personlig utveckling och social förändring. 67Det är således inte självklart vad olika skeenden i livet 

innebär längre utan dessa måste förhandlas och tolkas. Tidigare utstakades utformningen av den egna 

personen i stor utsträckning av relationella livsskeenden. Du föddes som son eller dotter, gifte dig, fick 

kanske barn och så vidare. Dessa olika positioner innefattade olika uppgifter och identiteter. Den reflexiva 

tendensen i samhället gör dock att mycket av det som ligger till grund för våra beslut och handlingar kan 

                                                        
66 World value survey. 2015. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp Stockholm: Institute for future studies. (Hämtad: 

2015-03-10).  
67 Giddens. 1991:45. Modernitet och självidentitet – självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Bokförlaget 

Daidalos AB. 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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upplevas som rörligt och förhandlingsbart. Detta blir något som skapar existentiella problem för individen då 

denna måste sammankoppla det valda och det föränderliga. Individer idag ställs inför mängder med val och 

kan påverka hur de uppfattas av andra. I det agrara samhället var en människas identitet nedärvd i större 

utsträckning. Du var Anders son och ärvde ofta yrke och position av dina föräldrar. Idag kan Andersson i 

större utsträckning själv välja sin sysselsättning. Det finns också en helt annan tillgång på information för 

Andersson än för Anders son. Andersson kan använda sig utav de expertsystem som är en del av 

modernitetens urbäddningsmekanismer. 68 När Andersson stöter på ett problem i vår vardag väljer han att 

”googla” istället för att som Anders son vända oss till sina far- och morföräldrar. Vi väljer i stor utsträckning 

de vägar experterna anvisar än de tidigare erfarenheter som varit föremål för svar i det traditionella 

samhället.  På detta sätt kan vi se hur individen blir friställd tid och rum då denna inte längre är beroende av 

den kunskap som finns i vår absoluta närhet utan kan välja vad hen influeras av.  

 

En annan forskare som utforskat individualismen i relation till moderniteten är den tyske teoretikern Ulrich 

Beck. Han beskriver i sin bok Risksamhället – på väg mot en ny modernitet hur människor skiftat fokus i vad 

de anser vara eftersträvansvärt i livet. Tidigare svarade människor på frågan om vilka mål de hade i livet 

med att tala om familj, eget hus, bra utbildning för sina barn och så vidare. Detta har förändrats för att istället 

besvaras med uttalanden som ”att hitta sig själv”, att personlighetsutveckling blivit en målsättning.69 Vi blir 

alltså mer fokuserade kring vår egen person och frågor som hur vi bäst utvecklar oss själva blir viktiga. Hur 

kan just jag växa? Vad behöver jag? För individen blir dessa frågor intressanta och denne är beredd att lägga 

ner tid och energi på att besvara dessa. Individen får också en möjlighet att vara mer pluralistisk i sitt 

värdesystem. Man kan tillhöra olika sammanhang och organisationer och behöver inte vara en specifik linje 

lika trogen.70 Man kan således se hur individen i den nya moderniteten får ett helt nytt fokus. Vi är först och 

främst individer, inte grupper. Det yttersta ansvaret har vi också inför oss själva. Detta kan för individen 

innebära frigörelse men också ett ansvar inför den gena situationen. Uppfattningen om att vi kan påverka vår 

person och situation kan verka som ett krav på individen och skapa såväl ångest som frihet.  

 

Individualiseringen kan ses som en process i tre steg. Dessa är frigörelsen från det gamla, förlorad trygghet 

och en ny social tillhörighet. 71  Med frigörelse från det gamla och traditionella menar man att 

individualiseringen ger möjlighet till att själv välja. Som ovan beskrivit så måste man inte leva som tidigare 

generationer och nya möjligheter låses upp för individen. Detta skapar dock en förlust av den trygghet som 

                                                        
68 Giddens. 1991:30. Modernitet och självidentitet – självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Bokförlaget 

Daidalos AB. 
69 Beck. 1989:159. Risksamhället – på väg mot en annan modernitet. 3 uppl. Göteborg: Daidalos. 
70 Ibid, 162.  
71 Ibid,206.  
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det förutbestämda erbjudit. Denna otrygghet leder till det tredje steget som återinför trygghet och ger en ny 

typ av social tillhörighet.72 Dessa steg anser Beck också existerar på två olika nivåer. Dessa två är den 

Objektiva och den subjektiva. Den objektiva dimensionen är den livssituation en människa befinner sig i. 

Alltså mer konkreta företeelser, hur en människa lever. Den subjektiva dimensionen är således av mer 

abstrakt art och anger till exempel identitet och personlighetsutveckling. Detta sammanfattas av Beck som 

följande:  

Individualisering 

 Livssituation, Objektivt Medvetande/identitet, 

subjektivt 

Frigörelse   

Stabilitetsförlust   

Ny social tillhörighet   

Tabell 1: Individualiseringens följder 

För att exemplifiera detta återvänder vi till hen Andersson. Andersson har tidigare varit tvungen att ärva sina 

föräldrars position med individualiseringen frigörs hen nu från detta. Det innebär att Andersson nu själv kan 

välja. Detta leder till mycket glädje men också en osäker het och rädsla från att välja fel. Möjligheten för 

Andersson att välja och risken för att välja fel skapar en stabilitetsförlust. För att slippa detta väljer 

Andersson till sist att bli lärare. Hen identifierar sig starkt med sitt yrke och finner i sitt yrkesval en ny social 

trygghet. Alla dessa skeenden får för Andersson konsekvenser både i sin livsituation och på 

medvetandeplanet.  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att vi från det förmoderna och moderna samhället rört oss mot ett 

samhälle av många kallat det postmoderna. Denna modernitet inefattar några gundläggande egenskaper 

såsom till exempel reflexivitet, nya tids och rumsliga förutsättninga och ett allt mer globalt samhälle. Alltså 

från ett upphöjande av rationalitet till ett ständigt omförhandlande och expertstyrda auktoriteter. Vidare har 

det påvisats hur värderingar beroende var i världen man lever kan skifta. Hur exempelvis ökade materiella 

tillgångar leder mot mer post modernt orienterade värderingar. Detta står till stor del i samklang med 

Abraham Maslow och knapphetsteorin. Vidare har individen i detta nya samhälle fått en helt ny plats och nu 

erastt familjen som den minsta möjliga enheten. Den enskilda människans autonomitet och dennes 

problematiska förhållande till detta avslutar det teoretiska kapitlet och breder vägen för uppsatsens metod, 

resultat och analys.  

                                                        
72 Beck. 1989:206. Risksamhället – på väg mot en annan modernitet. 3 uppl. Göteborg: Daidalos.  
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4. Metod 
Under detta kapitel redogörs för uppsatsen metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. Först 

beskrivs uppsatsens undersökningsmetod, därefter följer en redogörelse för urval och avgränsningar vidare 

redogörs för svarsfrekvens och bortfall. Detta följs av en presentation av de respondenter som deltagit i 

undersökningen. Vidare beskrivs insamlingsmetoden och genomförandet av både enkätundersökningen och 

intervjustudien. Efter detta följer en genomgång av den analysmetod som använts. Därefter beskrivs de 

forskningsetiska aspekter som varit av vikt för uppsatsen. Till sist diskuteras uppsatsens validitet och 

reliabilitet. Kortfattat kan man säga att studien består utav två delar. En intervjustudie som också är den 

största och tyngsta delen av uppsatsen. Denna består av elva stycken semi-strukturerade intervjuer. Den 

andra delen är en webbaserad enkätundersökning med 229 svaranden.  

4.1 Val av undersökningsmetod 

Undersökningen är i grunden av kvalitativ karaktär. Fokusen för studien har således varit att förstå hur de 

respondenter som deltagit i studien uppfattar skyldigheter mot sig själv. Det kvantitativa inslag som 

enkätundersökningen inneburit har främst används för att finna tendenser som i sin tur utvecklats genom 

kvalitativa intervjuer. Det är således de kvalitativa dragen för uppsatsen som står i förgrunden. Ett induktivt 

förhållningsätt som ofta är en del av den kvalitativa studien har använts. Materialet har således fått forma 

teorin.73 Vidare är uppsatsen ett resultat av en interpretativ utgångspunkt där deltagarnas förståelse tolkats 

och analyserats. Det görs alltså inget anspråk på någon generaliserbarhet utan arbetet syftar till att förstå den 

bild av fenomenet skyldigheter av sig själv som deltagarna upplever. Den fenomenologiska traditionen är 

således en viktig utgångspunkt för studien. Med fenomenologin som utgångspunkt har syftet alltså varit att 

undersöka respondenternas bild och det är denna som är intressant för undersökningen. Genom det som inom 

det fenomenologiska fältet kallas medveten naivitet har respondenternas egna bilder fått skapa de kategorier 

som sedan legat till grund för analysen. 74 Syftet har alltså varit att få förståelse för hur respondenterna 

upplever fenomenet skyldigheter mot sig själv. Frågan har alltså snarare varit hur upplevs det för dem än vad 

det är för något. Medvetenheten om att en sanning i dessa typer av studier (om ens i någon) inte existerar har 

legat till grund för valet av fenomenologin som utgångspunkt. Det är alltså inte ett svar i naturvetenskaplig 

mening som sökts utan snarare en förståelse för människors egen upplevelse. Dessa upplevelser har sedan 

tillsammans fått skapa den teori och analys som arbetet resulterat i.  

4.2 Urval och avgränsningar 

Både intervjustudien och enkätundersökningen bygger på ett bekvämlighetsurval. Detta har valts då 

möjligheten att göra ett representativt urval varit begränsat med avseende på tid och resurser. Istället har 

                                                        
73 Bryman. 2001:49. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber AB. 
74 Kvale & Brinkman. 2009:43. Den kvaltativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
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Brymans definition av ett snöbollsurval används då det varit svårt att för undersökningen uppställa någon 

urvalsram. 75  Ett bekvämlighetsurval har ansetts fungera för uppsatsen då syftet aldrig varit att uppnå 

generaliserbarhet utan snarare en analys av de upplevelser respondenterna delgivit. Det finns givetvis 

problem med denna typ utav urval. Att ett statistiskt representativt stickprov för enkäten saknas gör att denna 

inte kan användas för att dra generella slutsatser. Detta hade dock inte varit möjligt även om urvalet skett 

efter en mer statistisk säkrad urvalsmetod då antalet svaranden i enkätundersökningen varit begränsad. För 

att ha ett statistiskt representativt stickprov krävs 1000 insamlade svar vilket på grund av bristande resurser 

inte varit möjligt.  

 

Vidare är enkäten webbaserad, vilket har både för och nackdelar. Det positiva är att man relativt fort och 

resurssnålt kan nå ett stort antal människor som befinner sig utanför den egna bekantskapskretsen. Det blir 

dock svårt att kontrollera urvalet då människor själva väljer att delta eller inte utan att man först kan 

kontrollera faktorer som kan skapa ett representativt urval för befolkningen i Sverige. Vid de första 

utskicken av enkäten har det dock eftersträvats att få en spridning vad gäller både demografi, ålder och kön. 

Att kontrollera den demografiska spridningen är svårt då denna information inte efterfrågas i enkäten. Vad 

gäller könslig identitet så är det något fler kvinnor än män som valt att svara på enkäten. Till sist har vi då 

ålder som inneburit ett problem för undersökningens urval.  Ålderskategorierna 15-25 och 25-35 är klart 

överrepresenterade. Detta kan man tänka sig beror på att dessa grupper är mer aktiva på internet än äldre och 

yngre grupper. Detta är ytterligare en viktig aspekt till varför urvalet inte ska ses som representativt.  

 

Vad gäller urvalet av respondenter för intervjustudien så har som ovan nämnt även denna gjort utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Syftet för studien har varit att förstå snarare än att förklara vilket i sig är en av 

anledningarna till att större vikt inte lagts vid att skapa ett representativt urval.  

 

Avgränsningar har gjorts för studien dels genom tids och rumsliga aspekter och genom mer teoretiska 

avvägningar. Vad gäller tids- och rumsaspekten så har allt material samlats in under mars och april våren 

2015. De respondenter som deltagit i intervjustudien är också samtliga bosatta i Sverige med viss geografisk 

spridning. De flesta är dock bosatta i Västerbotten. Vidare begränsas uppsatsen till att behandla skyldigheter 

mot sig själv. Det är alltså upplevda skyldigheter mot den egna personen som har huvudfokus i uppsatsen 

och inte skyldigheter mot andra.  

                                                        
75 Bryman. 2001:313. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber AB.  
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4.3 Bortfall och svarsfrekvens 

Vad gäller intervjustudien så finns det inget bortfall då alla intervjuer genomförts som planerat och samtliga 

respondenter bibehållit sitt samtycke genom hela studien. Tittar man istället på enkätundersökningen så finns 

det ett visst bortfall. Eftersom att de som deltagit i studien själva valt detta kan men enbart tala om ett internt 

bortfall.76 Detta då inga deltagare uppsökts. Då detta tillvägagångssätt använts kan man heller inte diskutera 

det externa bortfallet då det är omöjligt att veta hur många som valt att inte delta. De svar som räknats hit är 

de som valt att lämna enkätstudien eller hoppa över en specifik fråga. Tabellen nedan redovisar 

svarsfrekvens och bortfallet för varje fråga. Notera att fråga sex, sju, åtta, nio, tretton och fjorton inte 

besvarats av alla respondenter. Här har så kallad frågelogik använts då endast de som valt ett specifikt svar 

på föregående fråga fått svara på dessa. På grund av detta är bortfallet för dessa frågor beräknat på de antal 

svaranden som sett frågan. Detta är anledningen till att dessa har en högre svarsfrekvens än vissa andra 

frågor.  

Tabell 2: Bortfall webbenkät 

Fråga Svarsfrekvens (%) Bortfall (antal svaranden) 
1  99  2 
2 98 5 
3 100 0 
4 86 31 
5 85 34 
6 92 4 
7 90 5 
8 91 13 
9 90 15 
10 76 55 
11 75 57 
12 99 1 
13 98 3 
 
Detta är en relativt hög svarsfrekvens och infaller enligt Brymans definition av en svarsfrekvens mellan bra 

och utmärkt. Vilket innebär att man ligger på en svarsfrekvens på mellan 70 och 100 procent. 77  Att 

svarsfrekvensen är så pass hög kan tänkas bero på att det som ovan nämnt enbart är det interna bortfallet som 

redovisas. 

4.4 Presentation av undersökningspersoner 

Nedan redogörs för det respondenter som deltagit i de två studierna. Detta är en webbaserad enkät samt elva 

stycke semi-strukturerade intervjuer. Respondenterna för enkäten redovisas först och följs sedan av en 

presentation av de som deltagit i intervjustudien.  

                                                        
76 Ejlertsson. 2005:25. Enkäten i praktiken – en handbok i enkätemetodik. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
77 Bryman. 2001:148. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber AB. 
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Enkätstudien  

Totalt deltog 229 personer i enkätundersökningen. Detta skedde mellan den sjunde april och den sextonde 

april 2015. Av de som deltog i studien identifierade sig 42,29 procent av deltagarna som män vilket 

motsvarar 96 personer. 55,95 procent av deltagarna identifierade sig som kvinnor vilket motsvarar 127 

personer. Fyra personer identifierade sig som annat vilket motsvarar 1,76 procent av de som deltog i studien. 

Tabellen nedan visar fördelningen över hur deltagarna identifierat sig i relation till kön.  

 

Tabell 3: Könslig identifikation 

 
 
 

Följande tabell redovisar åldersintervallerna för respondenterna. Vad man kan se är att kategorierna 15-25 

samt 25-35 är kraftigt överrepresenterade med ett antal på 74 respektive 105 personer. Detta bör man vara 

medveten om då man tolkar resultatet från studien. Resultatet påvisar alltså främst åldersintervallen 15-35. 

Vidare finns är åldersspannen gjorda så att en person som ligger på ett gränsvärde alltså 15, 25, 35 och så 

vidare kan tillhöra två kategorier. Detta diskuteras vidare under uppsatsens validitet.  
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Tabell 4: Åldersintervall webbenkät 

 
 

Den begränsade spridningen på ålder visar sig också i nästkommande fråga som rör vilken personernas 

högsta avslutade utbildningsnivå är. Här är gymnasialutbildning och högskole- eller universitetsutbildning de 

vanligaste.  

 

Tabell 5: Högsta avslutade utbildningsnivå 

 

 

Intervjustudien  

De elva semi-strukturerade intervjuerna är alla genomförda mellan den 16 och 30:e april 2015. Alla personer 

med undantag från tre är boende i Västerbotten. I undersökningen anges fingerade namn för att skydda 

personernas identitet. Nedan följer en kort presentation av de personer som deltagit i studien.  

 

Lina är 23 år gammal och bor i Umeå. Hon arbetar just nu på en matvarubutik. Hon har en avslutad 

gymnasieexamen.  
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Gerda är 76 år gammal och numera pensionär på heltid. Hon är utbildad audionom vilket hon också arbetat 

som under stora delar av sitt yrkesverksamma liv. I dagsläget bor hon med sin sambo en bit utanför Umeå.  

 

Alfons är 30 år och håller på att avsluta sina studier som beteendevetare. Han bor i Robertsfors kommun 

tillsammans med sambo och ett barn.  

 

Milla är 27 år gammal och bor i Umeå där hon också studerar till psykolog. Hon bor tillsammans med sin 

sambo och deras gemensamma barn.  

 

Lisbeth är 49 år gammal och bor i Stockholms innerstad. Hon arbetar som sjukgymnast vilket hon gjort 

sedan 1989.  

 

Angela är 29 år gammal och boende i Stockholm. Hon arbetar som dramapedagog och med 

mobilapplikationer.  

 

Klas är 35 år gammal och boende i Robertsforskommun. Han är för tillfället föräldraledig. Han bor 

tillsammans med sin sambo och sina två barn.  

 

Helen är 70 år och numera pensionär. Hon har ett barn från tidigare äktenskap och lever just nu med sin 

sambo. Under sitt yrkesverksamma liv har hon främst arbetat inom vården.  

 

Lisa är 41 år gammal och bor i en mindre by utanför Umeå tillsammans med sambo och ett barn. Hon arbetar 

just nu på kommunen.   

 

Joakim är 25 år gammal och studerande. Han bor i Umeå och håller på att läsa upp sin gymnasiebehörighet.  

 

Erik är 80 år gammal och bor i Robertsforskommun. Numera är han pensionär men engagerad i ett flertal 

ideella föreningar. Under sitt yrkesverksamma liv har han främst arbetat inom utbildningssektorn.  

4.5 Insamlingsmetod 

För att samla in de data som ligger till grund för uppsatsen har dels elva stycken semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer genomförts samt en webbaserad enkät med 229 svaranden.  
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Valet av kvalitativa intervjuer har gjorts då det är respondenternas upplevelse som står i fokus. Deras 

upplevelse och beskrivningar visar vägen istället för ett förutbestämt intresse. 78  Vidare har det ändock 

funnits ett visst fokus för vilket fenomen i respondenternas livsvärld uppsatsen ämnar utforska. Detta har lett 

fram till valet av semi-strukturerade intervjuer. Brinkman och Kvale beskriver semi-strukturerade intervjuer 

på ett sätt som väl visar på hur dessa ämnas användas i uppsatsen, nämligen att: ”Den definieras som en 

intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld i syfte att tolka innebörden av 

de beskrivna fenomenen.”79 Alltså intervjupersonernas berättelse i fokus av ett på förhand givet ämne. Detta 

har lämpat sig för uppsatsen då syftet varit att utforska hur människor i Sverige ser på fenomenen 

skyldigheter mot sig själv. Valet av semi-strukturerade intervjuer har också inneburit en viss flexibilitet vid 

intervjutillfällena som gynnat undersökningen då denna flexibilitet gjort att respondenternas berättelse 

tydligare fått vara tongivande.80 För att genomföra dessa intervjuer har sedan en intervjuguide skapats och 

använts. Denna syftar till att skapa enhetlighet mellan de olika intervjuerna för att i analysen sedan kunna 

utröna likheter och skillnader i hur respondenterna beskriver sin bild av skyldigheter mot sig själv. Frågorna 

är utformade så att de inte ska vara ledande eller stängda. Detta gäller alla frågor utom den första som är en 

ja och nej fråga och avgör vilken riktning intervjun kommer att ta. Det finns en intervjuguide för nej-svar 

och en annan för ja-svar. Frågan är huruvida respondenterna anser att man kan ha skyldigheter mot sig själv. 

 

Enkätundersökningen som är det mer kvantitativa inslaget i uppsatsen har används för att känna av tendenser 

som sedan plockats upp och bearbetats på ett mer kvalitativt sätt i intervjustudien. Valet av just enkät som 

metod har i stor utsträckning gjorts då det varit lätt att administrera. Då denna är webbaserad så har 

respondenterna kunnat välja att besvara denna då det passat dem själva. Detta har möjliggjort att nå ut till ett 

större antal personer då samma undersökning genomför med strukturerade intervjuer varit alltför 

tidskrävande att genomföra inom ramarna för uppsatsen. Vidare kan det finnas en poäng med att välja en 

metod som tydligt skiljer sig från intervjustudien då denna skillnad i tillvägagångssätt kan stärka 

undersökningens trovärdighet. Detta är alltså en form av triangulering som syftar till att genom olika 

metodologiska tillvägagångssätt stärka trovärdigheten i resultatet. 81  Valet av enkät som metod baseras 

således främst på den praktiska aspekten i form av lätthanterlig administration och dels på dess olikhet från 

den kvalitativa intervjustudien.  

 

                                                        
78 Ibid, 300. 
79 Kvale & Brinkman. 2009:19. Den kvaltativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
80 Bryman. 2001:303-304. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber AB.  

 
81 Ibid, 260.  
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Vid utformandet av enkäten har det varit viktigt att försöka minska ett eventuellt bortfall. För att göra detta 

är enkäten relativt kort och varje respondent besvarar bara fjorton stycken frågor varav tre är så kallade 

bakgrundsfrågor och tar kort tid att besvara. Vidare ser respondenten inte så många frågor åt gången för att 

inte avskräcka denne. Genom att på detta sätt inte skapa en som Bryman betecknar det för ”tät” enkät görs 

ett försök att minska bortfallet.82 Alla frågor utom en är till sin karaktär slutna och det finns på förhand giva 

svar som respondenterna får välja mellan. Enkäten har utformats på detta sätt för att de data denna resulterar 

i lättare ska kunna bearbetas. Det finns en del problem med enkätstudier. Ett av de största problemen för just 

denna studie är att enkäten har svårt att möta det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för 

uppsatsen då dessa är av mer kvalitativ art. Då detta är fallet bör det här poängteras att enkäten inte syftar till 

att besvara frågeställningarna utan snarare fånga upp tendenser som kan vara intressanta för den mer 

fördjupande kvalitativa analysen. 

 

4.4 Genomförande 

Under denna rubrik beskrivs genomförandet för insamlandet av material till uppsatsen. Först beskrivs 

genomförandet av webbenkäten och sedan intervjustudien. Detta då en del av resultatet från 

enkätundersökningen fick ligga till grund för den intervjuguide som använts vid genomförandet av de tjugo 

semi-strukturerade intervjuer som intervjustudien baseras på.  

Enkäten har skapats och distribuerats via hemsidan surveymonkey.se. Detta är ett företag som riktat in sig på 

att sälja ett webbaserat program genom vilket man kan skapa enkäter, samla in svar och sedan analysera det 

data enkätundersökningen genererat. När enkäten färdigställts har en länk till denna delats till ett antal 

personer i min kontaktlista på min mail. Följande text har skickats med:  

 

Hej och hjälp! 

Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete, detta gör jag inom etikämnet och håller på att undersöka 

"skyldigheter mot sig själv". Studien består till stor del av intervjuer men jag har för att komplettera dessa 

också skapat en enkät som jag nu behöver hjälp att nå ut med. Jag skriver till er för att fråga om ni kan dela 

denna länk på något av de sociala medier ni eventuellt är aktiva på, till exempel facebook eller kanske via 

eran mail. Ni får också gärna svar på enkäten själva! Ha en fin dag! Mvh Mimmi 

 

Ps. Om man inte vill så gör det inget! :)   

https://sv.surveymonkey.com/s/N26BRD2 

 

                                                        
82 Ibid 150.  

https://sv.surveymonkey.com/s/N26BRD2
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Detta mail har skickats ut till tjugo personer som sedan skickat detta vidare. Det är dock upp till personerna 

själva om de velat dela detta vidare och jag har av etiska skäl valt att inte kontrollera hur de valt att göra. 

Webbenkäten har varit öppnades den åttonde april 2015 och var öppen de nästkommande åtta dagarna, den 

stängdes således sextonde april 2015. Det material enkäten generat har sedan analyserats på 

surveymonkey.se för att sedan exporteras som färdiga diagram. Efter att webbenkäten genomförts 

påbörjades arbetet med intervjuerna.  

 

De sammanlagt elva intervjuerna genomfördes mellan den sextonde april och den 30 april. Tre av dessa 

intervjuer var personer som själva fyllt i enkäten och i slutet av denna valt att anmäla sitt intresse för att delta 

i intervjustudien.  Resterade kontaktades genom ett så kallat snöbollsurval. Tre av mina bekanta ombads då 

kontakta tre personer de trodde skulle kunna tänka sig att delta i studien. Av dessa elva intervjuer 

genomfördes tre via telefon och nio vid ett direkt möte. Varje intervju varade mellan tio till tjugo minuter. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. De inspelade intervjuerna finns i författarens ägo.  

4.6 Analysmetod 

För att analysera materialet har ett hermeneutiskt förhållningssätt använts. Detta innebär att det har varit av 

vikt att hela tiden ha sin egen position i beaktning då materialet har tolkats och analyserats. Vidare att ta 

kontextens betydelse i beaktning.83 Att tolka innebär både att vara försiktig då den egna positionen och 

förkunskapen kan påverka hur man upplever detta. Vidare att faktiskt våga tolka för att överhuvudtaget finna 

ett resultat. Den första av dessa två aspekter har uppnåtts genom att analysera materialet i olika steg. Direkt 

efter att intervjuerna genomförts antecknades den spontana känslan. Dessa anteckningar sparades sedan. 

Efter att intervjuerna transkriberats, kategoriserats och återigen tolkats har dessa anteckningar återigen tagits 

fram för att på detta sätt upptäcka om den egna positionen påverkat tolkningen. Att lämna och återvända till 

material kan ha god effekt för hur man klarar av att se ett fenomen ur respondentens perspektiv. Den andra 

aspekten som innebär att faktiskt våga tolka är också viktig. Utan tolkningen och viljan att försöka förstå blir 

resultatet menlöst. Ett sätt att ge sig själ tillit att tolka är att under intervjuerna våga fråga. Till exempel 

”tolkar jag dig rätt att du menar….?”. Genom att på detta sätt bekräfta eller förkasta sin tolkning kan man bli 

säkrare då man bearbetar materialet. Viktigt är att dessa typer av frågor alltid kommer långt efter att 

respondenten börjat svara så att denna inte leds av frågorna. Vidare att man har en lyhördhet då en 

feltolkning kan upplevas som stötande och försvåra genomförandet av intervjun.  

 

Varje intervjutillfälle spelades in för att sedan transkriberas. Inspelningarna har enbart tagit upp ljud. I några 

fall har intervjuerna pausats då respondenten fått gäster eller telefonsamtal. Transkriberingen har gjorts av 

                                                        
83 Bryman. 2001:371. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber AB. 
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författaren, vilken också genomfört intervjuerna. Vid transkriberingen har upprepningar och uttryck så som 

”mm” och ”hm” tagits bort undantaget de fall där de tydligt påverkat innebörden för vad respondenten 

uttryckt. Pauseringar har heller inte skrivits ut i de fall de inte varit uttryck för längre eftertanke. De har då i 

transkriberingen uttryckts som tre följande på varandra punkter. Vidare har vissa språkliga ändringar ibland 

gjorts för att det ska bli tydligt hur respondenten menat. Exempel på detta kan vara att stackningar och 

upprepningar inte transkriberats. Detta har bedömts fungera då intervjuerna inte ska genomgå någon språklig 

analys.84 Vidare har det med avsikt att skydda respondenternas identitet ibland ändrats sådant som riskerar 

denna. Exempel på detta kan vara då något talat om vad de arbetat med eller nämnt familjemedlemmar vid 

namn. Dessa har då ändrats till andra namn. Yrkestitlar och namn på utbildningar har bytts ut mot till 

exempel ”mitt jobb” eller ”min utbildning”. Dessa ändringar har gjorts redan vid transkriberingen för att 

skydda respondenternas konfidentialitet i enlighet med rekommendationer av Kvale och Brikman.85 

 

De transkriberade intervjuerna har sedan analyserats på två olika sätt meningskodning och 

meningskoncentrering. Dessa tillvägagångssätt syftar båda till att skapa en överblick över det material 

intervjuerna resulterat i.86 För de mer övergripande frågorna såsom, om respondenterna anser att de har 

skyldigheter och vad dessa kan vara har meningskodning använts. Detta har gjorts i form av kategorisering. 

Materialet har fått generera kategorierna som alltså inte varit på förhand bestämda. De frågor som rörde 

respondenternas känsla emot skyldigheterna mot sig själva samt hur de upplever att lyckas kontra att 

misslyckas med att leva upp till dessa har istället meningkoncentrerats. Detta innebär att respondenternas 

utsagor sammanfattats med enstaka ord och kortare meningar. Att skilja dessa två delar åt har gjorts då 

resultatet blivit tydligare och lättare för läsare att ta till sig.  

 

På resultatet från webbenkäten har det inte gjorts någon statistisk analys. Detta då det inte ansetts främja 

uppsatsens syfte. De mått som använts vid analysen är procent, svarsfrekvens medelvärde samt median.  

4.7 Forskningsetiska aspekter 

Under arbetet med uppsatsen har de etiska riktlinjer som anges av Bryman i hans bok samhällsvetenskapliga 

metoder använts. Dessa är vedertagna i det svenska forskarsamhället och består av fyra grundprinciper, 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet.87 Med informationskravet 

menar man att man tydligt ska förklara vilket syfte man har med en undersökning samt poängtera 

                                                        
84 Kvale & Brinkman. 2009:197. Den kvaltativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
85 Ibid 203-204. 
86 Ibid 220-221. 
87 Ibid, 440-441.  
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deltagandets frivillighet för de personer som berörs av studien.88 Här har webbenkäten som metod en stor 

fördel då alla  

deltagare aktivt väljer att delta och inte försätts i en situation då detta kan upplevas som ett krav. Innan varje 

intervju har också denna frivillighet och möjligheten för respondenten att avbryta om denna så önskar 

poängterats. Vad gäller information om undersökningens syfte har respondenterna för både enkäten och 

intervjun har fått veta att den information de lämnar ut kommer att användas för ett examensarbete inom 

etikämnet på temat skyldigheter mot sig själv.  Samtyckeskravet hänge tätt samman med informationskravet 

och handlar helt enkelt om att respondenterna ska delta på frivillig grund och veta att deras deltagande är 

frivilligt.89 Detta har som ovan nämnt varit gällande för både de personer som besvarat webbenkäten och 

intervjudeltagarna. Det som dock kan nämnas är att risken med ett snöbollsurval är att respondenter kan 

känna sig manade att delta då dessa kontaktas av någon de känner. Under arbetet med uppsatsen har det dock 

inte upplevts att någon deltagare ångrat sitt deltagande i studien. Detta är ändock något man kan ha i åtanke 

vad gäller samtyckeskravet. Vidare har vi nyttjandekravet som innebär att de material som samlas in endast 

kommer att användas för forskningsändamål.90 Detta har för uppsatsen inte inneburit några problem även om 

det är lite vidlyftigt att kalla ett examensarbete för forskningsändamål. På grund av detta har termen 

utbildningssyfte används då information lämnats ut till deltagare för studien. Materialet har alltså inte 

använts för till exempel kommersiellt bruk utan enbart för att färdigställa denna uppsats. Så har vi då till sist 

konfidentialitetskravet som helt enkelt innebär att de respondenter som deltar i en studie inte ska kunna 

spåras.91 Detta är viktigt i två steg. Dels att de i den färdiga uppsatsen inte ska beskrivas eller lämnas ut på 

ett sådant sätt att läsare ska förstå vem personen är. På grund av detta använd fingerade namn. Det andra 

steget i konfidentialitetskravet är att behandla personuppgifter på ett sådant sätt att andra inte kan komma åt 

dessa. Av denna anledning har de inspelade intervjuerna sparats under fingerade namn på en av författaren 

ägd externhårddisk.  

 

Vidare bör man som alltid då en undersökning berör direkta respondenter diskutera huruvida dessa kan 

komma till någon form av skada genom att delta i en studie. Det har av respekt för de människor som 

deltagit varit viktigt att ta deras berättelser och upplevelser på allvar. Den viktigaste etiska ståndpunkten är 

den i bemötandet av människor och hur man värderar deras tid och känslor. Här har återigen formatet av en 

webbenkät varit till god hjälp då man minskar intrånget i människors privatliv genom att låta dessa välja att 

delta i studien. De får välja studien snarare än att bli utvalda för att delta. På detta sätt söks respondenternas 

                                                        
88 Kvale & Brinkman. 2009:440. Den kvaltativa forskningsintervjun. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur  
89 Ibid 440.  
90 Ibid 441. 
91 Ibid 440.  
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tid och privatliv att respekteras. När det gäller deltagandet i intervjuerna har det på samma sätt varit viktigt 

att låta dessa i första hand välja studien genom att i slutet av enkäten be intresserade att kontakta mig. Då 

tillräckligt många inte valde att anmäla sitt intresse fick dock de resterande bli kontaktade ofrivilligt. Det har 

alltså för mig varit extra viktigt att vara lyhörd för vilka tider och platser som passar respondenterna och var 

tydlig med att uttrycka tacksamhet för deras deltagande. Det har vidare varit viktigt att respondenterna 

känner att deras berättelser är viktiga och att deras känslor kommer i första hand. För att skapa denna känsla 

kan man inte sätt upp ramverk och principer utan man får helt enkelt försöka vara lyhörd för vad som händer 

i samtalet.  

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

Man kan diskutera hur trovärdiga resultaten från webbenkäten är då den innefattar ett så lågt antal svaranden. 

Den kan dock användas som ett sätt att se likartade tendenser som de som framkommit i intervjustudien. På 

detta sätt kan man tänka sig att webbenkätens syfte snarare blir att stärka reliabiliteten i intervjustudien än att 

generera ett eget resultat. Vidare kan man säga att uppsatsens interna reliabilitet inte inneburit något problem 

då denna uppsats genomförts och författats av samma person. 92  Den externa reliabiliteten är mer 

problematisk. De stora problemen med uppsatsen är urvalet, varken enkäten eller intervjustudien är 

representativt samt omfånget på material. För att stärka den externa reliabiliteten har metoden och analysen 

beskrivits noggrant för att på så sätt göra undersökningen trasperent och replikerbar.93  

 

Vad gäller validiteten eller tillförlitligheten för uppsatsen finns också några problem och styrkor. Man bör 

poängtera att det inte görs några anspråk på generaliserbarhet. Detta då urvalet inte är representativt för 

populationen samt att det insamlade materialet bedöms som otillräckligt.94 Ett sätt att stärka uppsatsens 

validitet har varit att använda sig av flera olika metoder för att undersöka samma fenomen. Något man inom 

metodforskning kallar triangulering, detta stärks ytterligare av att man försöker blanda kvalitativa och 

kvantitativa tillvägagångssätt.95 Här bör man ha i åtanke att webbenkäten saknar många av de krav som ställs 

för att resultatet ska kunna ses som statistiskt säkert. Det kan ändock ses som en indikator på att resultatet 

från intervjustudien är tillförlitligt. Vidare kan man diskutera om enkäten verkligen mätt det som angetts i 

uppsatsens syfte. Denna bedömning är svår att göra då det saknas grundläggande tidigare forskning om just 

detta fenomen. Man bör dock se på resultatet från enkäten med tillförsikt och som tendenser snarare än 

resultat. Vidare finns ett mätproblem med de åldersintervaller som upsats. Dessa har skrivits så att en person 

                                                        
92

 Bryman. 2001:257. Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Malmö: Liber AB 

93 Ibid 257. 
94Ibid 93. 
95 Ibid. 411.  
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som har ett gränsvärde kan befinna sig i två kategorier. Till exempel kan en person som är tjugofem både 

vara i kategorin15-25 och 25-35. Då spridningen för åldern överlag varit problematisk kan just denna miss 

ses som mindre viktig. Intervjustudien har en starkare validitet då denna kunnat utföras med en större 

exakthet och noggrannhet. Då syftet varit att undersöka respondenternas ståndpunkter blir inte heller 

mätningsproblematiken lika stor då det är deras egen tolkning som är i fokus.  
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5. Resultat 
Under denna rubrik kommer resultatet från undersökningen att redovisas. Detta kommer att göras i två steg. 

Först kommer det resultat som enkätundersökningen bidragit med att redovisas. Här har de frågor som 

ansetts vara särskilt intressanta för uppsatsen valts ut. Samtliga resultat och frågorna för enkäten finns 

bifogade som bilaga. Då resultaten redogjorts för sammanfattas dessa. Efter detta kommer resultatet från 

intervjuerna att redovisas. Detta är den tyngsta delen av uppsatsen. Denna del redovisas genom de kategorier 

intervjuerna resulterat i samt den meningskoncentration som genomförts. Vid genomgången av kategorierna 

ges under varje kategori ett exempel från varje respondent som finns representerad inom denna. Samma sak 

gäller för meningskoncentrationen. Till sist sammanfattas resultatet från intervjustudien. 

5.1 Enkätstudien 

De frågor som nu redovisas är de som är riktade för att undersöka fenomenet skyldigheter mot sig själv. 

Dessa syftar dels till att besvara uppsatsens frågeställningar och syfte och dels som ett uppslag för 

intervjustudien. Alltså om att avtäcka tendenser för att sedan kunna fördjupa dessa genom intervjuerna.  

 

 Följande fråga handlar om Peter Forsberg och huruvida respondenterna anser att ett annorlunda karriärsval 

vore ett svek mot sin egen talang och i slutändan sig själv samt hur detta står i relation till förverkligandet av 

sig själv för andra. Här fick respondenterna kryssa för ett av sex olika svarsalternativ. Frågan var formulerad 

som följande,  

 

Peter Forsberg är en känd och framgångsrik hockeyspelare som på gymnasiet gick ekonomiprogrammet i 

Örnsköldsvik men valde efter sina studier att satsa på ishockeyn.  

 

Tänk dig att Peter Forsberg med sina kunskaper från gymnasiet istället skulle valt att arbeta som revisor på 

ett litet företag i Örnsköldsvik då han kände att det fans en tryggare arbetsmarknad för revisorer än 

hockeyspelare. Detta arbete tyckte han var roligt men han undrade alltid vad som skulle hänt om han vågat 

satsa på hockeykarriären. 

 

I vilken grad tycker du att Peter Forsberg svikit... 
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Tabell 6: Case, Peter Forsberg 

 
 

 

Här kan man alltså se att respondenterna verkar tycka att Peter Forsberg främst skulle svika sig själv om han 

inte följt sin talang genom att bli hockeyproffs. Det intressantaste resultatet finner man under kolumnen inte 

alls svikit sig själv där det finns ett tydligt glapp mellan det interna sveket mot sig själv och det externa som 

börjar med sin familj och fortsätter utåt. 24,37 procent uppgav att Peter Forsberg inte alls svikit sig själv, vi 

ser sedan ett hopp till 63,78 procent mot sin hockeytränare följt av 73, 33 mot svenska ishockeylandslaget, 

79,7 mot hela världens hockeyintresserade, 78,06 mot sin familj och till sist 80,00 procent mot svenska 

folket. Det är således en markant skillnad från huruvida detta främst skulle vara ett svek mot sig själv och 

gentemot andra. Slår man ihop kategorierna mellan att man delvis svikit till att man fullkomligt svikit kan 

man också se en intressant tendens.  Vi har då rörande kolumnen sig själv 130 personer som i varierande 

grad anser att han svikit sig själv. Motsvarande siffror för övriga kolumner är 37 för sin familj, 48 för sin 

hockeytränare, 35 för svenska ishockeylandslaget, 24 för svenska folket samt 27 för hela världens 

hockeyintresserade. Denna skillnad är tydlig och visar på en tendens där respondenterna anser att Peter 

Forsberg i första hand sviker sig själv genom att inte ta till vara på sin talang som hockeyspelare.  

 

Nästkommande fråga rör också ett yrkesval där deltagarna ombeds ta ställning i ett karriärmässigt dilemma. 

De ombeds svara på följande fråga:  
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En person funderar över sitt yrkesval. Denna person har en otrolig talang för naturvetenskap och funderar 

på att bli läkare. Om hen väljer att bli läkare kommer denna att kunna hjälpa många människor. I hemlighet 

har personen istället en dröm om att bli konstnär. Hen har ingen talang för detta och kommer att få en 

ganska dålig lön. Om personen väljer att bli konstnär kommer denna alltid att älska sitt arbete även om hen 

inte är speciellt duktig på det. 

 

Vilket yrke anser du att personen ska välja? 

 

 
Figur 6: Case, vilket yrke? 

Här har 75,38 procent motsvarande 147 svarande valt att personen borde välja att arbeta som konstnär. 24, 

62 procent har istället ansett att personen borde välja att arbeta som läkare vilket motsvarar 48 svarande. 

Bortfallet för frågan är 34 svaranden. Vi kan alltså se en tydlig tendens till att välja konstnärsyrket. Det 

verkar alltså som att många anser att man bör prioritera sin vilja och känsla framför mer materiella värden så 

som till exempel lön. Denna tendens kan man också se i nästkommande fråga som rör varför de som valt att 

personen ska arbeta som läkare valt så. Respondenterna har då fått prioritera fyra olika argument för varför 

de valt som de gjort. Här har de flest valt alternativet ”arbeta med någonting du är bra på” tätt följt av hjälpa 

andra. Härifrån är det ett stort glapp till de mer materiella värdarna som ”bättre lön för din familj” och ”bidra 

till samhället genom att betala mycket skatt”. Dessa två är överrepresenterade som argument tre och fyra. 

Frågan har ett bortfall på fyra svaranden.  Man bör ha i åtanke att denna fråga har väldigt få svarande då 

endast de personer som valt läkare som yrke på föregående fråga svarat. Detta har lett till att denna fråga 

enbart fått 44 svar. Vilket innebär att man får tolka dessa resultat med försiktighet.  
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Tabell 7: Argument läkare 

 
 

 
Motsvarande fråga ställdes till de som valt att personen borde välja konstnärsyrket.  Då dessa redan valt bort 

det materialistiska alternativet i form av läkaryrket ställdes för dem istället inför huruvida de valt för 

personens egen skull eller för andra. Resultatet visar att det finns en tydlig tendens för att de ansett att 

konstnärsyrket är ett val de gjort för personens egen vinning. Alternativen ”ett lyckligare liv” och ”möjlighet 

att vara sann mot sig själv” är de som i absolut störst utsträckning hamnat som alternativ ett och två. Som 

alternativ ett har 87,31 procent av respondenterna svarat något av dessa två. De allra flesta har valt ”ett 

lyckligare liv” som nästan hälften av respondenterna valt som det viktigaste argumentet för hur de resonerat. 

Se tabell nedan. 

 

Tabell 8: Argument konstnär 

 
 
 

Ett av de viktigaste resultaten från enkätundersökningen handlar om huruvida personer överhuvudtaget anser 

att man kan ha skyldigheter mot sig själv. Denna fråga ställdes till respondenterna och fick ett mycket tydligt 

resultat. 84,88 procent motsvarande 146 svarande ansåg att man kunde ha skyldigheter mot sig själv. Detta 

mot 10,47 procent motsvarande 18 svarande som ansåg att man inte kunde ha det och 4,65 procent 

motsvarande 8 svaranden som valt vet inte/vill inte svara. Sammanlagt svarade 172 personer på denna fråga 

som låg bland de sista i enkäten vilket kan förklara ett relativt högt bortfall på 57 svarande. Detta resultat har 
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stor betydelse för uppsatsen då det direkt visar på att många har en upplevelse av att detta är ett fenomen 

som faktiskt existerar.  Nedan följer frågans formulering samt resultatet redovisat i diagramform:  

 

Kan man ha skyldigheter mot sig själv? 

 
Figur 7: Skyldigheter mot sig själv? 

Detta resultat väcker ju onekligen frågan vad som skulle kunna innefattas av dessa skyldigheter mot sig 

själv. Följande fråga är en lista på olika alternativ som man skulle kunna vara skyldig sig själv. Här har 

respondenterna vid varje alternativ fått välja i vilken utsträckning de anser att man är skyldig sig själv detta 

från en skala på absolut skyldig sig själv till inte alls skyldig sig själv (se tabell 8). I denna fråga bör man 

vara med veten om att det för de svarande funnits tre alternativ för ett bejakande svar och två för ett nekande. 

Detta är något olyckligt för analysen av dessa data och detta bör man ha i åtanke då man tittar på följande 

statistik. Trots detta kan man i de flesta fall se en tydlig negativ tendens, det är således vanligare att ett 

alternativ bedöms som att man inte är skyldig sig själv detta än att man är det. Överlag kan man alltså se att 

de flesta alternativ fått höga poäng i listan för saker man inte alls är skyldig sig själv. Tretton av arton 

alternativ har fått över 40 procent i denna. Det verkar således som av de utvalda alternativ som att det är 

relativt få saker en person faktiskt anses skyldig sig själv. Tittar man på vilka dessa fåtal är så ser man att 

dessa är relativt abstrakta och övergripande till exempel stå för mina åsikter och bli lycklig. Dessa två 

tillsammans med inte skada min kropp och säga vad jag tycker är det fyra mest populära alternativen. De 

fyra minst populära alternativen är istället skaffa barn, följa en religiös övertygelse, följa traditioner och 

skaffa ett välbetalt arbete. Dessa fyra alternativ är istället relativt konkreta handlingar. 
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Tabell 9: Vad är du skyldig dig själv? 
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I listan för saker respondenterna anser att man absolut är skyldig sig själv sticker alltså fyra alternativ ut. 

Dessa har alla över 25 procent i kolumnen där endast två av de övriga fått över fem procent. Detta är att 

skaffa ett roligt arbete med 9,66 procent motsvarande 14 svaranden och att resa som fått 8,33 procent 

motsvarande 12 svaranden.  Nedan följer en tabell för de fyra populäraste alternativen.  

 

Tabell 10: Populäraste alternativ 

Alternativ Absolut skyldig sig 

själv (%) 

Sammanslaget 

positiv tendens (%) 

Sammanslaget 

negativ tendens (%) 

Stå för mina åsikter 38,62  89,65 10,35 

Bli lycklig 31,25 81,25 18,75 

Inte skada min kropp 27,78 70,14 29,86 

Säga vad jag tycker 25,17 76,22 23,77 

 

 

Dessa fyra är alltså de alternativ som flest respondenter bedömt att man är skyldig sig själv. I denna tabell 

har även de positiva tendenserna från skyldig sig själv och uppåt samt de negativa tendenserna slagits 

samman. Vi kan då se att det allra flesta respondenter anser att man i varierande grad är skyldig sig själv 

dessa fyra saker. Att stå för sina åsikter och att bli lycklig visar den tydligaste positiva tendensen. Överlag 

har dock som ovan nämnt de flesta alternativen fått ett högt värde vad gäller den negativa tendensen. Nedan 

följer en tabell över de fyra minst populära alternativen.  

 

Tabell 11: Minst populära alternativ 

Alternativ Inte alls skyldig sig 

själv (%) 

Sammanslaget 

negativ tendens (%) 

Sammanslaget 

positiv tendens (%) 

Skaffa barn 81,38 91,72 8,28 

Följa en religiös 

övertygelse 

85,72 90,28 9,72 

Följa traditioner 76,39 90,97 9,74 

Skaffa ett välbetalt 

arbete 

68,28 91,04 8,97 

 

Här kan man alltså se att de fyra alternativ som flest ansåg att man absolut inte var skyldig sig själv är 

relativt konkreta handlingar som alla kan kopplas till ett mer traditionellt samhälle. Allra minst är vi, kanske 

lite överraskande skyldiga oss själva att skaffa barn. Som hade det högsta medelvärdet. I tabell 11 redovisas 
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kategoriernas, medelvärde, median, standardavvikelse samt frågans högsta och lägsta notering.  Tabellen 

börjar med de alternativ som fått lägst medelvärde. Alltså ett medelvärde nära alternativet absolut skyldig sig 

själv.  

Tabell 12: Statistisk redogörelse, vad är du skyldig dig själv? 

Statistisk redovisning (positiv till negativ tendens) 

– Minimum– Maximum– Median– Medel– Standardavvikelse– 

stå för mina 
åsikter 

1,00 5,00 2,00 2,11 1,11 

bli lycklig 1,00 5,00 2,00 2,41 1,22 

säga vad jag 
tycker 

1,00 5,00 3,00 2,59 1,21 

inte skada min 
kropp 

1,00 5,00 3,00 2,74 1,40 

skaffa ett 
roligt arbete 

1,00 5,00 3,00 3,28 1,19 

inte ta för 
stora lån 

1,00 5,00 4,00 3,72 1,33 

träna 1,00 5,00 4,00 3,88 1,16 

utbilda sig 1,00 5,00 4,00 3,94 1,17 

lyssna på 
mina föräldrar 

1,00 5,00 4,00 3,99 1,13 

ha ett 
ekonomiskt 
sparande 

1,00 5,00 4,00 4,03 1,12 

inte äta 
skräpmat 

1,00 5,00 5,00 4,13 1,10 

hitta någon att 
leva i en 
kärleksrelation 
med 

1,00 5,00 5,00 4,26 1,08 

resa 1,00 5,00 5,00 4,26 1,24 

lyssna till 
auktoriteter 

1,00 5,00 5,00 4,34 0,98 

skaffa ett 
välbetalt 
arbete 

1,00 5,00 5,00 4,55 0,78 

följa 
traditioner 

1,00 5,00 5,00 4,63 0,81 

följa en 
religiös 
övertygelse 

1,00 5,00 5,00 4,67 0,89 

skaffa barn 1,00 5,00 5,00 4,70 0,71 
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Intressant då man tittar på dessa resultat är att notera placeringen av alternativen skaffa ett roligt arbete och 

skaffa ett välbetalt arbete. Att skaffa ett roligt arbete kommer på femte plats, det finns en positiv tendens 

motsvarande 59, 31 procent. Tittar man istället på alternativet skaffa ett välbetalt arbete så hamnar vi på en 

fjärde plats från slutet räknat. Alltså de som haft en tydlig negativ tendens. Alternativets positiva tendens var 

så lågt som 8,97. Det finns alltså en tydlig skillnad i vad personerna i undersökningen värderar i en 

arbetssituation. Detta står också i samklang med dilemmat rörande yrkesvalet mellan konstnär och 

läkaryrket.  

 

Till sist tillfrågades respondenterna också om hur svårt de upplevde att det var att leva upp till de 

skyldigheter de ansåg att de hade mot sig själva. Frågan är lite olyckligt formulerad då ordet svårt som 

inkluderas i frågan kan veka som ledande. Nedan följer frågans formulering samt resultatet från de svarande. 

Endast de som valt att svara ja på frågan om huruvida de anser att man har skyldigheter mot sig själv eller 

inte har fått svara på denna fråga.   

 

Tycker du att det är svårt att leva upp till de saker du anser att du är skyldig dig själv? 

 

 
Figur 8: Att leva upp till skyldigheter mot sig själv 

Vi kan här se en tendens där alternativet ganska svårt är vanligare än ganska lätt. 51,05 procent eller 73 

svarande mot 30,07 procent eller 43 svarande. På samma sätt är alternativet mycket svårt vanligare än 

mycket lätt hos respondenterna. Dessa har fått 12,59 procent eller 18 svarande mot 3,50 procent eller fem 
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svarande. Minst har vill inte svar fått med fyra svarande vilket motsvarar 2,80 procent. Totalt har 143 

personer besvarat frågan. Alla dessa anser som ovan nämnt att man har skyldigheter mot sig själv.  

5.2 Sammanfattning av enkätresultaten  

Sammanfattningsvis kan man alltså se några intressanta tendenser utifrån resultatet från 

enkätundersökningen. Ett första iögonfallande resultat är bristen på spridning i ålder då 179 svaranden av 

229 totalt befinner sig inom åldersspannet 15-35 år. Något man som ovan nämnt bör ha i åtanke. Vidare kan 

man kan konstatera är att en klar majoritet av respondenterna anser att människor har skyldigheter mot sig 

själva. Denna tendens kan man se i resultatet från flertalet frågor. Vidare kan man se att det verkar som att 

många som deltagit i undersökningen anser att vi bör prioritera oss själva och den egna lyckan. Med detta 

menas att vi främst har skyldigheter mot oss själva. Vi sviker oss själva i större utsträckning än vi sviker 

andra. En annan tendens hos de som deltagit i undersökningen är att de värderar relativt abstrakta 

postmateriella värden före de mer konkreta traditionella. Att står för sina åsikter ställs mot att skaffa barn. 

Att bli lycklig mot att följa en religiös övertygelse. Till sist finns tendensen att det upplevs som ganska svårt 

att uppfylla dessa skyldigheter. Det är alltså för många ett inte alltigenom oproblematiskt företagande att inte 

svika de skyldigheter de anser att de har mot den egna personen.  

5.3 Intervjustudien 

De elva intervjuerna har under intervjutillfället spelats in för att sedan transkriberas. Materialet har delats 

upp i två delar där det första behandlar skyldigheter mot sig själv på ett mer övergripande plan och sedan 

känslor gentemot dessa. Det mer övergripande materialet har genererat sexton olika kategorier inom vilka 

respondenterna diskuterat. Dessa kommer först att redovisas för att följas av respondenternas känslor 

kopplade till dessa skyldigheter.  

 

Intervjustudien har alltså genererat i sexton stycken kategorier. Nedan görs en genomgång av dessa. 

Genomgången består av en förklaring för vad kategorin innefattar, vilka respondenter som finns 

representerade samt ett exempel från varje respondent. För en sammanfattning av kategorier samt vilka 

respondenter dessa infattat se tabell tolv. Kategorierna redogörs för i storleksordning med avseende på 

antalet respondenter inom kategorin. 
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5.4 Genererade kategorier 

Följande tabell sammanfattar de kategorier intervjustudien resulterat i.  

Tabell 13: Genererade kategorier 

Kategori  Antal Respondenter 
Säga nej – konflikt med 
andra 

7 Helen, Lisa, Erik, Lina, Alfons, Lisbeth, Klas 

Psykisk hälsa 7 Klas, Lisbeth, Gerda, Lina, Angela, Helen, Erik 
Fysisk hälsa 6 Lina, Lisbeth, Angela, Joakim, Erik, Milla 
Inre röst & känsla 5 Klas, Lina, Gerda, Alfons, Lisa 
Nå sina mål  5 Lisbeth, Joakim, Gerda, Helen, Lisa 
Hjälpa mig, hjälpa andra  4 Milla, Klas, Helen, Lisa  
Säga vad man tycker 4 Lina, Alfons, Klas, Helen 
Egen tid  4 Alfons, Klas, Helen, Erik 
Förmöget samhälle 3 Alfons, Gerda, Lisbeth 
Individens värde 3 Alfons, Erik, Joakim 
Försörjning 2 Angela, Lisa 
Bra mot andra 2 Milla, Erik 
Bli lycklig 1 Angela 
Rädslor  1 Joakim 
Tabell 12: Genererade kategorier & antal respondenter 

Säga nej – konflikt med andra (7) 

En vanlig koppling när skyldigheter mot sig själv diskuterades var kopplingen till konflikten med andra 

människor. Att säga nej var typexemplet på hur denna konflikt kunde se ut. Att inte ställa upp på sådant man 

inte vill är ytterligare ett exempel på vad som innefattas i denna kategori. Inom denna kategori fanns sju 

respondenter representerade. En av respondenterna talade nästa uteslutande inom ramarna för denna 

kategori. Detta var Helen. Hon upplevde att det var svårt att säga nej och att lyckas gör detta ibland var en 

skyldighet mot henne själv. Följande är ett utdrag från samtalet med Helen. 

 
… förut har jag alltid ställt upp och sagt visst kan jag det men tänkt, nej nej nej och då mår jag inte bra. Nu kan jag 
säga ifrån det gör att jag känner mig bättre och mår bättre och slipper det där trycket över bröstet… Jag har lärt 
mig det faktiskt. Ända tills jag var trettio tänkte jag att man måste göra som folk säger, om någon bjuder på 
middag då måste jag gå. Sen har jag lärt mig att säga att nej, ikväll har jag tänkt ha fotbad och pyssla om mig själv 
istället. Utan att må dåligt.  Det känns ju skönt. Kunna säga nej. (Helen) 

 
Här beskriver hon hur skyldigheter hon upplever mot sig själv kan komma i konflikt med andra. För Helen 

innebär skyldigheter mot sig själv att kunna välja att till exempel inte delta då någon frågar om hon vill göra 

något eller hjälpa till med något. Men detta är långt ifrån ett okomplicerat förhållande. Helen beskriver också 

hur hon kämpar med ett dåligt samvete då hon inte ställer upp.  

 

Det blir en konflikt, jag får dåligt samvete om jag nekar någon. Men samtidigt så har jag ju inga skyldigheter mot någon 

så jag har ju rätt att var hemma och läsa eller vad jag nu vill göra. Då blir jag lite varför tänker jag sådär och vad dumt. 

Jag bestämmer ju själv men det blir en konflikt. (Helen) 
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Denna ambivalenta känsla delas av Erik som också han beskriver att han ibland har svårt att säga nej. Han 

beskriver att han tror att hans psykiska välmående skulle bli bättre om han sa nej ibland men beskriver också 

han det dåliga samvetet som en följd av att inte ställa upp. Erik beskriver det som följande:  

 
Men jag tror inte jag skulle bli gladare själv och jag prioriterade det som låg närmast mig hela tiden. Utan jag skulle 

tycka att jag är en usel människa i stort sätt, om jag inte ställer upp.  (Erik)  

 

Det finns för dessa två respondenter en ambivalent inställning till att säga nej. Något tydligare är det för Klas 

som även han beskriver att det kan vara jobbigt men han tycker också att man ofta krånglar till det. Han 

beskriver hur det kan vara svårt för många att till exempel säga att det inte passar så bra när de får besök. 

Klas beskriver hur han tycker att man istället skulle kunna göra:  

 

”Varför säger man inte, kaffe finns där inne, ni vet hur en kaffebryggare fungerar, jag ska hålla på med rabatten nu. Ni 

får gärna komma ut och dricka en kopp kaffe och komma ut och surra men jag ska hålla på här med rabatten. Och sen 

mår alla jättebra och känner sig välkomna. Men det är en svår barriär att komma över i det samhälle vi lever.” (Klas)  

 

Klas anser alltså att man bör vara tydligare mot varandra i vad man vill och inte. På detta sätt anser han att 

man är sann mot sig själv. Enligt Klas bör man inte vara så orolig för att man inte ska bli omtyck om man 

säger nej. Han tror istället att människor kommer att uppskatta den tydligheten. Lina diskuterar även hon hur 

hon tycker att det är viktigt att säga ifrån om det är något man inte vill. Hon säger följande om känslan av att 

inte lyckas säga nej:  

 

Typ jag vet inte, om man typ är ihop med någon man inte är kär i som exempel också kanske man ligger med den bara 

för att det ska va så och sen mår man typ dåligt efteråt för att det liksom inte känns bra. Då kan man ju bli less på sig 

själv. Att man bara varför gjorde jag så? (Lina)  

 

Det är enligt Lina en viktig del av de skyldigheter man har emot sig själv att faktiskt säga nej till andra då det 

är något hon känner att hon inte vill. På samma sätt beskriver hon hur hon upplever att det ibland kan bli 

dålig stämning och jobbigt då man säger ifrån. Alfons beskriver även han hur valen mellan att säga nej och 

att ställa upp på andra kan vara jobbiga. Att säga nej är ändå något han tycker är viktigt. Lisa beskriver att 

man inte ska lyssna för mycket på vad andra tycker om det inte är något som direkt rör dem. Hon anser att 

människor ibland kan ha mycket åsikter och att man inte kan lyssna på allt. Hon beskriver att man bör hitta 

en balans då man sätter sina egna behov på samma plan som andras och inte ” inte låta andra styra ditt liv 

och dina val”. Även Lisbeth finns representerad inom denna kategori. Hon anser att det är viktigt att kunna 

säga nej. Hon beskriver detta som följande:  
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Det kan vara den typiska personen som aldrig kan säga nej, den orkar inte men säger alltid ja. Där tycker jag att du har 

ett ansvar och det blir mycket lättare när man blir äldre, dem flesta har mer livserfarenhet och kan på ett snyggt sätt tala 

om varför vi inte kan något. Dem här som går in i väggen, det är fruktansvärt när man träffar dem, dem kommer inte ur 

sängen. Det är ju en långtgående process. Där har man ett ansvar att faktiskt säga nej. (Lisbeth)  

 

Hon beskriver här hur man har ett ansvar att säga nej. Vidare menar hon att man bör minimera kontakten 

med människor som ”äter upp en”. Detta är enligt Lisbeth en del i att ta ansvar för sig själv.   

Psykisk hälsa (7) 

Nästa kategori är psykisk hälsa. Här diskuterar respondenterna hur det psykiska välmående kan vara en 

skyldighet mot sig själv. De sju personer som finns representerade inom ramarna för denna kategori 

uttrycker tydligt att de tycker att man har en skyldighet mot sig själv att se över sitt psykiska mående. Ett 

citat som tydligt visar på innebörden av denna kategori återfinns i samtalet med Gerda. Hon talar som många 

andra om att ”må bra” i de fall det bedömts att inbördes av detta främst handlat om det psykiska välmående 

har dessa hamnat inom ramarna för denna kategori. Hon säger följande: 

 
Egentligen är ju alla skyldiga sig själva att känna att jag trivs och jag mår bra och jag gör det jag vill, men jag tror inte 

det är många som lever så eller ja idag kanske… dagens personer kanske mera skulle känna att de är redo att gör 

förändringar för att må bra. (Gerda) 

 

För Gerda hänger alltså skyldigheter mot sig själv starkt samman med det psykiska måendet i form av till 

exempel trivsel. Erik anser även han att den psykiska hälsan är viktig. Han associerar detta med föregående 

kategori, nämligen att säga nej. När han misslyckas med detta kan han ibland känna att den psykiska hälsan 

blir lidande även om han anser att det kan vara svårt att vara medveten hur man mår psykiskt. Han säger 

följande:   

 
Det där psykiska hälsan är man inte så hemskt medveten om så länge den fungerar hyfsat, jag kan tänka att man nog 

skulle behöva säga nej ibland för att den psykiska hälsan skulle må bättre, att hitta det där gränsläget är nästa omöjligt. 

Man kan känna ibland att man blir kort i humöret då det har trappats upp och då är man nog ganska nära det där att man 

bör trappa ner ett tag för att komma i balans, då man börjar svära åt frun då har det gått för långt. (Erik) 

 
Lisbeth menar att man har ett ansvar för sitt psykiska mående. Hon diskuterar detta i förhållande till 

nästkommande kategori den fysiska hälsan något hon talar mycket om. Hon menar att man har ett ansvar 

mot sig själv att se till att man mår bra fysiskt men också psykiskt. I följande citat beskriver hon hur hon 

anser att man kan gå till väga för att bli gladare.  

 
På samma sätt tycker en del att dem har tråkigt och aldrig gör något roligt men då kanske man måste bjuda till lite själv 

också! Jag menar börja prata med grannen i trappen, börja i en bokcirkel, gå på museum. Någonting kommer intressera 

dig! (Lisbeth)  

 

Angela diskuterar också den psykiska hälsan i relation till den fysiska som hon precis som Lisbeth lägger 

stor tonvikt vid. Hon menar att dessa går hand i hand. För att förklara detta säger hon följande:  
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Saker som gör mig glad, det hänger ju ihop. Jag blir glad då jag klarar av att leva ett bra liv. Imorse så tränade jag och 

städade och nu ligger jag i solen och har det bra. (Angela)  

 

Lina diskuterar även hon både det fysiska och psykiska välmåendet men lägger större tonvikt vid det 

psykiska. Detta gör hon precis som Erik i relation till att kunna säga nej.  

 
Men det viktigaste är det psykiska, att stå upp för sig själv och typ inte gå med på saker man inte vill såna där saker. 

Bara för att det till exempel inte ska bli dålig stämning, då kanske man ställer upp på saker som man själv mår dåligt av. 

(Lina) 

 

Genom att klara av att sätta gränser och säga nej menar alltså Lina att hon kan undvika psykiskt påfrestning. 

Hon slipper ”må dåligt” genom att säga nej. Klas diskuterar även han vad man mår bra och inte utav och 

menar att man har en skyldighet att försöka ta reda på vad man mår bra av. Detta gör han i relation till 

kategorin inre röst och känsla då han menar att man genom den inre rösten kan veta vad man mår bra och 

inte utav. Han beskriver i citatet nedan hur många människor har svårt att ”vara sanna mot sig själva” och 

därför gör saker de inte mår bra utav. 

 

… vad säger min inre röst? Vad mår jag bra av och vad mår jag inte bra av? Det finns så många människor som har jobb 

som dom hatar och räknar varje sekund tills de ska få gå hem för dagen och lever för sin fritid. (Klas) 

 

Klas poängterar att alla kanske inte kan göra exakt vad man vill men tycker att det är viktigt att försöka 

lyssna till vad man vill och vad man mår bra utav.  

Fysisk hälsa (6) 

Denna kategori hänger till viss del samman med ovanstående. Poängteras bör att några av respondenterna 

har som ovan nämnt diskuterat i former av att ”må bra”. Detta har tolkats som att handla om den psykiska 

hälsan. Det kan dock vara värt att ha detta i åtanke. I de fall man skulle tolka detta som att röra den fysiska 

hälsan skulle denna kategori innefattat ytterligare två respondenter. Något man bör poängtera. Inom ramarna 

för denna kategori finns sex respondenter representerade. Lisbeth lägger stor tonvikt vid denna kategori och 

menar att alla människor har en skyldighet mot sig själv att ta hand om sin kropp. Hon svarar följande på 

frågan om man har några skyldigheter mot sig själv: 

 

Ja. Jag tycker att man har skyldighet att till viss del ta hand om sig själv. Exempelvis, du vet faktiskt att man bör sova 

någorlunda, du bör inte kröka för mycket, äta någorlunda. Du behöver inte vara asket på något sätt men du bör kanske 

ändå tänka efter lite. Jag menar jag äter bara skräpmat, jag rör mig aldrig jag kanske inte känner mig så bra, där tycker 

jag faktiskt att man har ett ansvar mot sig själv och hela samhället faktiskt att ta hand om sig själv. Sen om man blir sjuk 

då är det en annan sak. (Lisbeth) 

 

Hon anser alltså att alla bör ta vara på sin kropp och hälsa. Detta anser hon är en skyldighet både mot sig 

själv och mot andra. Angela menar också hon att man har en skyldighet att ta hand om sin hälsa hon 
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beskriver att man har ett ansvar att leva ett bra liv och att man ska överleva och försörja sig på ett ”bra sätt”. 

På frågan vad hon menar med ett bra sätt svarar hon följande:    

 

Det är att man försöker leva hälsosamt och samtidigt ta hand om människor runt omkring så de kan överleva på ett bra 

sätt. (Angela) 

 
Både Lisbeth och Angela menar att alla människor har en skyldighet att ta hand om sin hälsa. Det tycker 

även Joakim men han poängterar att detta är hans subjektiva åsikt. Joakim lyfter hälsan som en viktig aspekt 

men menar att alla måste välja själva. Han säger följande: ’ 

 

Det finns vissa saker som jag tycker att jag är skyldig mig själv men jag kan ju inte säga vad någon annan ska göra. Jag 

kan ju tycka, men det är en subjektiv åsikt att alla borde ta hand om sig själv. Alla borde äta någorlunda vettigt, att alla 

borde det kan ju vara min åsikt men alla bestämmer ju själv. (Joakim) 

 

 

Erik diskuterar även han hälsan. Han gör detta i relation till den första kategorin, att säga nej. Han menar att 

då hälsan berörs måste man prioritera sig själv. Detta uttrycker han som följande: 

 

Ja, alltså det kan ju va sånna här saker som hälsan berörs av. Då måste man ju, man har ju bara ett liv då måste man 

prioritera den egna hälsan, man kan inte vara med på något som hälsa inte tål (Erik) 

 

Även Milla tycker att det är en skyldighet mot sig själv att ta hand om den fysiska hälsan. Detta gör hon i 

relation till kategori sex, hjälpa mig, hjälpa andra. Hon menar att det är viktigt att ta hand om den fysiska 

hälsan och må bra för att kunna fungera ihop med andra. Milla säger följande om att ta hand om sin fysiska 

hälsa:  

 

… saker jag har bestämt är viktigt, jag tycker att jag har skyldighet att se till att min kropp mår bra, att jag äter 

ordentligt, basala grejer för att jag ska funka. (Milla) 

 

Hon anser alltså att hennes fysiska välmående är en del i vad hon är skyldig sig själv. Även Lina tar upp den 

fysiska hälsan som ett exempel på vad hon är skyldig sig själv. Hon gör dock detta på ett mer perifert sätt än 

de andra, hon säger följande:  

 

… och typ hälsa och såna grejer, typ när man jobbar att lyfta på rätt sätt, såna där grejer så man inte får ont i ryggen sen. 

(Lina) 

 
För Lina kommer dock detta som tidigare poängterat i andra hand. Hon tycker att den psykiska hälsan är 

viktigare. Hon nämner ändock detta som en del i vad hon ser som skyldigheter mot sig själv.  
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Inre röst och känsla (5) 

Den fjärde kategorin är inre röst och känsla. Här finns fem respondenter representerade. Denna kategori 

innefattar uttalanden som kopplar skyldigheter mot sig själv till en slags inre sanning eller känsla som den 

enskilda individen har inom sig själv. Dessa uttalanden hänger samman med en idé om att vara sann mot sig 

själv och att lyssna på hur vi själva känner och tycker. Ett exempel på ett uttalande finner vi i samtalet med 

Klas som ansåg att de skyldigheter vi har mot oss själva finns inom den egna personen och att bör lära oss 

lyssna på denna inre röst. 

 
Lyssna på vad säger ditt hjärta, vad säger din inre röst och försöka följa den. För den tror jag egentligen inte kan ljuga 

däremot kan man vara duktig på att gå emot den och då tror jag att man inte är särskilt sann mot sig själv. Men vi har 

alltid någon slags inre röst som säger åt oss vad och vill göra och det är väl egentligen att vara sann mot sig själv. (Klas)  

 

 Han menar alltså att de skyldigheter vi har mot oss själva är att försöka vara sanna mot oss själva. Enligt 

Klas uppnås detta genom att lyssna på sin inre röst. Andra exempel från kategorin är Lisa som talar om att 

”vara ärlig mot sig själv” eller Lina som tycker att man ska ”lyssna på sig själv”. Alfons uttrycker sig som att 

man ”kanske är skylig sig själv att vara ärlig med sina känslor”. I samtalet med Gerda så beskriver hon också 

hur den inre känslan är viktig. Hon berättar också om ett tillfälle i sitt liv då hon kände att det var viktigt för 

henne att lyssna till den egna känslan. Hon berättar följande:  

 

 

När jag var gift med Evas pappa så vantrivdes jag otroligt mycket men man våga som inte göra något åt det. Utan, ja 

vad ska mina föräldrar säga och mina svärföräldrar och jag kände mig egoistisk att jag kände så. Men till slut kom jag 

till den slutsatsen att nej jag måste göra som jag känner. Och jag kände att jag var tvungen att bryta mig ut ur 

äktenskapet helt enkelt och satsa på mig själv. (Gerda) 

 

Gerda betonar här ordet känner. Först beskriver hon hur hon känner sig egoistisk men att hon till slut 

bestämmer sig för att följa sin egen känsla. Den egna känslan är det som blir avgörande för Gerda i 

situationen.  

Nå sina mål (5) 

Denna kategori handlar om att uppnå sina mål. Här finns fem respondenter representerade. Fyra av 

respondenterna diskuterar detta i förhållande till yrkeslivet. Joakim som är den avvikande gör också detta till 

viss del då han talar om att utveckla en talang som skulle kunna innebära ett nytt yrke, dock inte lika tydligt 

som resterande fyra. Det första citatet är från Lisbeth som talar om att man har en skyldighet mot sig själv att 

försöka uppnå de mål man vill, hon exemplifierar detta genom yrkesval.  

 

Men som vanlig svensk och normalbegåvad så har du egentligen alla möjligheter, däremot kanske du inte kan bli 

professor i kärnfysik men det är det ingen som kräver. Däremot, tänk efter vad du vill tänk efter hur du ska uppnå det 

och förvänta dig inte att du ska få allt serverat utan att du gör något för det (Lisbeth) 
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Hon menar alltså att man har en skyldighet mot sig själv och sätter också detta i relation till andra då hon 

påpekar att man inte kan förvänta sig att ”få allt serverat”. Hon menar alltså att om man vill något så har man 

själv en skyldighet att försöka uppnå detta. Joakim resonerar på ett likande sätt. Han tar som exempel en 

person som har en talang för fotboll.  

 

Om man inte gör nånting som man är bra på eller vill göra så kan man ju fundera vad man håller på med. Alltså att om 

man tillexempel är jättebra på att spela fotboll men man gör inte det utan man sitter hemma och spelar dator istället för 

att det är enklare. Även om man är bra på fotboll så måste man ju träna för att göra någonting av det. Då kan man ju 

kanske tycka att någon som har en supertalang skulle kunna bli nästa Messi om han då sitter hemma och selar dataspel 

så får vi ingen nästa Messi. (Joakim) 

 

Joakim poängterar sedan att han tycker att det är viktigt att denna drivkraft kommer inifrån och att ingen 

annan kan avgöra vad en annan person bör ha för mål i livet. Gerda, Helena och Lisa diskuterar alla tre sina 

yrkesval. Gerda upplever att hon när hon valde att skilja sig samt att utbilda sig gjorde något hon var skyldig 

sig själv. 

 

Jag var väldigt skoltrött då jag slutade skolan, då gick man sju år och sen var det ju realskolan man kunde söka inpå. 

Men jag var så skoltrött så jag gjorde inte det utan jag började jobba. Men jag kände hela tiden att jag ville nog 

egentligen läsa vidare. Så när jag hade bestämt att när Lotta blir arton då skiljs vi, i all vänskaplighet. När jag och Bo 

träffades så var han ju bara sexton år, han var ju bara barnet så han flyttade egentligen direkt från mamma hem till mig 

kan man säga. Så vi var helt överens att vi delar på oss och innan dess så började jag på folkhögskola och sen sökte jag 

in på min utbildning i Göteborg. (Gerda) 

 

 

Gerda beskriver hur hon alltid känt att hon velat fortsätta studera men tidigare inte orkat. Detta kände hon 

dock var något som hon kände att hon var skyldig sig själv att faktiskt göra. Helen hade också svårigheter att 

lyckas slutföra sin utbildning. En del av denna var hon tvungen att betala själv något hon i då läget inte hade 

råd med. Detta är något hon idag kan känna att hon ångrar.  

 

Jag har ju fått ett liv och jag vill ju göra det som känns bra. Jag kan ju ångra det jag inte gjorde då jag var yngre. Varför 

fegade jag ur där. Men det jag har gjort inget av det har jag ångrat. (…) Varför tog jag inte ett lån och läste färdigt? Då 

var jag dum mot mig själv. (Helen)  

 

Även Lisa upplever att hon önskar att hon skulle vilja ha en annan sysselsättning än den hon i dagsläget har. 

Hon beskriver detta som följande: 

 

I det stora hela så för mig handlar det om att jag inte vågar byta yrke fast det är det jag skulle vilja allra helst. För jag är 

så rädd för att inte kunna leva på det. Men det handlar inte om att jag inte försökt utan jag gör små försök och sedan 

faller jag tillbaka till det vanliga knegandet liksom. Men det påverkar mitt liv jättemycket för det är så stor del av mitt 

liv. Men jag kan ju inte sitta och gräma mig konstant för då skulle jag ju gå under. (Lisa) 
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Detta är vad Lisa upplever att hon misslyckas med i förhållande till sig själv. Hon skulle kanske vilja göra 

något annat. Samtidigt har hon en positiv syn och anser att man inte ska gräma sig för mycket.  

Säga vad man tycker (4) 

Denna kategori hänger tätt samman med den första kategorin att säga nej. Vad som skiljt dessa kategorier åt 

är att det i denna finns en tydlighet kring att man ska säga vad man tycker inte bara nej till andras förslag. 

Man kan ändock ha i åtanke dessa två kategoriers nära relation. Fyra respondenter finns representerade. Av 

dem för Klas ett längre resonemang, Lina och Helen lyfter detta i relation till att kunna säga nej. Till sist har 

vi Alfons som nämner detta som hastigast.. Klas menar att man ofta i konflikter med andra hamnar i ett läge 

då konflikten uppstår för att man inte är tydliga med varandra och säger vad man tycker. Som exempel 

beskriver han följande scenario:  

 

Jo men alltså ofta så är många konflikter är bara struntsaker egentligen, man kan gå omkring och vara irriterad på 

nånting och eftersom ens partner står en närmast så blir det bråk om en struntsak eller om man vill göra en grej och så 

tror man sig veta vad partner tycker om det så istället för att säga jag skulle vilja göra det här idag så går man och 

omedvetet blir små sur för att man tror sig veta vad den andra kommer att säga fast den kanske egentligen tycker det är 

jättebra, man försöker läsa mellan raderna hela tiden istället för att prata rakt ut. Man får bli bättre på att ta ansvar för 

vad man själv känner och tycker och låta andra ta ansvar för sig själv. (Klas)  

 

Han menar alltså att man har en skyldighet mot sig själv att vara tydlig med vad man tycker. På detta sätt tror 

han att man kan undvika konflikter och att alla får ett bättre mående. Lina tycker att det är viktigt att säga 

vad man tycker. Hon upplever att detta ibland kan vara svårt. Lina säger att ”… det är ju ofta för att man 

skiter i att säga något för det blir dålig stämning om man gör det.” Detta gör som ovan nämnt i relation till att 

kunna säga nej till andra. Även Helen Gör detta och menar att hon ibland känner att hon tidigare hellre ljugit 

än att säga nej.    

 

Det var svårt i början, jätte svårt. Jag var tvungen att säga att det kommer nån eller jag har satt igång och baka. Nu kan 

jag säga att jag känner inte för det där. (Helen) 

 

Hon tycker alltså att det känns viktigt att kunna uttrycka det man faktiskt menar och känner något som även 

Alfons lyfter. Att göra detta ser Alfons som en del i vad han är skyldig sig själv.  Han säger ”… och stå för 

vad man tycker, respektera sin egen åsikt och sånna saker” som exempel på vad man kan vara skyldig sig 

själv.  

Hjälpa mig hjälpa andra (4) 

Inom denna kategori återfinns fyra respondenter. Denna kategori handlar om att göra bra mot sig själv för att 

man då ska kunna göra bra mot andra. Hjälp andra genom att hjälpa dig själv. Klas och Milla lyfter tydligt 

denna princip. Helena och Lisa nämner detta i kortare ordalag. Helana säger att ” Mår inte jag bra då blir 

ingenting bra, jag tycker det är viktigt, vara lite egoist ibland.” och Lisa uttrycker detta som att ” hur ska man 
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orka ta hand om andra om man inte tar hand om sig själv?”. De uttrycker alltså båda en tanke om att ens eget 

välmående är grunden för att kunna vara bra för andra.  Samtalet med Klas genomsyras till stor del av denna 

tanke. Han beskriver detta som följande:  

 

Det är väl det som är den universella skyldigheten egentligen, att försöka vara sann mot sig själv för som sagt klarar 

man av att vara sann mot sig själv så kan man i alla fall vara extremt mycket sannare mot alla andra. (Klas) 

 

Han säger också:  

 

Ju mer jag tänker på det så handlar det om att ta ansvar för vad du själv tycker och vad du själv känner och se till att du 

mår bra för om du mår bra så kommer resten att må bra. (Klas) 

 

Klas beskriver också hur han och hans sambo genom att ägna tid åt sina intressen och sådant de bli glada av 

får ett mer kvalitativt umgänge. Tiden kanske blir mindre men den tid de har blir mer värd då de båda är 

gladare. Även Milla lyfter att hjälpa andra genom att hjälpa sig själv som en viktig princip. Hon menar också 

att de skyldigheter hon har mot sig själv är viktiga för att hon ska kunna fungera tillsammans med andra. 

Genom att ibland prioritera sig själv möjliggör hon också att kunna hjälpa andra. Hon säger följande:  

 

Jag tänker att det finns skyldigheter som jag satt upp för att vara en fungerande mot person. Jag tänker framförallt att jag 

har skyldigheter mot mig själv för att jag också har det mot andra. Alltså att jag har min familj och vänner och 

människor jag vill fungera inför och då har jag ju skyldigheter att se till att jag mår bra. Typ mot mitt barn, min sambo, 

min mamma och så där. (Milla) 

 

Att ha skyldigheter mot sig själv hänger alltså för Milla tätt samman med det skyldigheter man har gentemot 

andra.  

Egen tid (4) 

Här finns fyra respondenter representerade. Kategorin egen tid innefattar de uttalanden som handlar om att 

respondenterna diskutera och värderar sin egen tid i relation till vad de anser att man är skyldig sig själv. 

Klas anser som ovan nämnt att den egna tiden är viktig för att skapa kvalité i det gemensamma umgänget i 

hemmet. Han beskriver detta som följande:  

 

Livet behöver ju inte stanna för att man skaffar familj. Som att jag och min fru får tid för våra intressen för om vi då har 

mindre tid att umgås på kvällen så blir den tiden mycket mer kvalitativ. (Klas) 

 

Helen resonerar också i termer av att den egna tiden är viktig. Hon säger till exempel att ”man behöver inte 

skämmas för att man går och lägger sig mitt på dagen och bara gosar”. Egen tid är något som blir viktigt för 

att de ska må bra och på så sätt en skyldighet mot sig själv. Alfons och Erik resonerar om tiden som en 

knapp resurs och i relation till andra. Alfons säger följande:  
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Antingen kan du ju lägga din tid på vad du är skyldig andra eller så lägger du den tiden på dig själv. Och den tiden blir 

ju per automatik det man är skyldig sig själv. Det handlar ju om att man har tid för sig själv. Egen tid som man kan styra 

över själv. (Alfons) 

 
Alfons tycker alltså att den egna tiden kan likställas med vad man är skyldig sig själv. Han resonerar i termer 

av att ”respektera sin tid”. Erik resonerar också han om fördelningen av tid. Han anser att det är lättare att ge 

sin tid till andra än till sig själv.  

 
Det är en prioriteringsfråga och man har inte obegränsat med tid om man pratar tid i alla fall, då är det så för det mesta 

att jag skjuter det som är mina egna egoåtaganden i bakgrunden och tar såna där föreningsåtaganden och släkt det 

hamnar först och så tänker jag att det där hinner jag med också och så gör jag inte det och då blir det som att jag 

uppoffrar mig själv och tar inte ansvar för det egna jagets berättigade krav. (Erik)  

 

Han tycker alltså att det blir svårt att få sin tid att räcka till för både andra, sina familj och sig själv. Han 

poängterar att han inte tycker att detta är speciellt problematiskt för sin egen skull utan snarare för sin familj 

som han upplever fått stå åt sidan.  

Förmöget samhälle (3) 

Denna kategori innefattar tre respondenter som alla nämnt det förmögna välfärdssamhället som en 

förutsättning för att man kan ha skyldigheter mot sig själv. Alfons menar just detta, att det är vår 

förmögenhet som ligger till grund för att vi anser oss ha skyldigheter mot oss själva. Han säger följande:   

 
Skyldigheter mot sig själv existerar för att vi lever i en tid då vi är så pass förmögna och har så mycket valmöjligheter 

att man kan ställa sig frågan vad som är bäst för sig själv. Därför tror jag att det finns (Alfons) 

 

Lisbeth anser också hon att vi lever i ett rikt samhälle. Att vi gör detta menar hon leder till att vi har 

skyldigheter mot oss själva. Vi har skyldigheter eftersom att vi har förutsättningar för det.  

 
Vi har ett fantastiskt välfärdssamhälle. Vården kostar egentligen ingenting, utbildning kostar egentligen 

ingenting.(…)Vi har alla olika förutsättningar, du kan vara född i Afghanistan i en bergsby eller i Stockholm. Men som 

vanlig svensk och normalbegåvad så har du egentligen alla möjligheter! (Lisbeth) 

 

Även Gerda tänker sig att man har de här möjligheterna för att vi lever i ett rikare samhälle. Hon tänker 

tillbaka på sin mormor och hur den generationens kvinnor hade det:  

 
Jag har tänkt på så många gånger på byns tanter. Det var många som inte hade det speciellt bra. De hade inte dom 

möjligheterna. Min mormor var gravid 24 gånger, födde arton barn och fjorton blev vuxna, vad hade hon för 

möjligheter att göra det hon ville? Jag frågade henne en gång varför hon hade skaffat så många barn, det var ju svårt för 

mig att förstå, och hon blev fruktansvärt upprörd och sa det att du ska veta en sak, att den sista var lika välkommen som 

den första. Det var liksom inte tu tal om något annat inte. (Gerda)  

 

Det är alltså enligt Gerda ett paradigm skifte där man idag har möjligheter som man tidigare inte haft. Hon 

säger också att hon tror att unga idag har större benägenhet att förändra sina liv för att må bra.  
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Individens värde (2) 

Inom denna kategori finns tre respondenter. Denna kategori innefattar beskrivningar där man lyft fram 

individen som viktig. Det bör poängteras att många respondenter diskuterat i termer av individualism men 

inte direkt om individen. Mer om detta under analysen. De personer som här finns representerade har 

diskuterat individens värde som sådant. Alfons uttrycker sig såhär:  

 

Det är ju ganska vedertaget att man har skyldigheter mot andra och det är ju som en norm. Man har ju en 

överenskommelse att om jag gör så mot dig så gör du så mot mig , det är ju som ett system och varför skulle man inte 

kunna ha skyldigheter mot sig själv? Det handlar ju om att individen ökar i värde eller vad man ska säga. Värde i form 

av aktör. Vi värderar oss själva högt. (…) Jag tänker att skyldigheter mot sig själv uppstår för att vi är less på att ha 

skyldigheter mot andra, the Community om man säger så. Gruppen eller samhället, man har ju tidigare tidsåldrar hela 

tiden resonerat i termer att man ska göra rätt för sig.  Det här blir ju som en motreaktion skulle jag säga och då hamnar 

ju skyldigheterna mot sig själv hela tiden i kläm liksom och det blir ju jobbigt, det där valen. (Alfons)  

 

Han anser alltså att skyldigheter mot sig själv uppstår som ett svar på de tidigare skyldigheterna mot 

samhället. Han menar också att individens värde ökat vilket han anser är en orsak till varför man kan ha 

skyldigheter mot sig själv. Erik diskuterar också individen som sådan men mer i termer av individers 

olikheter.  

 

Ja… det där är, alla är ju individer så det är svårt att säga något generellt, varje människa måste leva efter sin måttstock 

det går aldrig att sätta några generella regler. Var och en har sitt tolkningsföreträde. (Erik)  

 

Erik tycker alltså att det är svårt att säga något generellt om vilka skyldigheter man har mot sig själv. Han 

menar att alla människor själva avgör vad de anser sig vara skyldiga sig själva.  

Försörjning (2) 

Två av respondenterna har diskuterat försörjning och pengar. De har båda två gjort det i termer av 

begränsningar. De anser att pengar och lön begränsar hur de vill leva sitt liv och försvårar att leva upp till de 

skyldigheter de anser att de har mot sig själva. Respondenterna är Angela och Lisa. Lisa säger följande om 

hennes möjligheter att leva upp till det hon anser sig vara skyldig sig själv:  

 

… det som är svårt är när det gäller just pengar, och att man måste jobba. Skulle jag lyssna på mig själv skulle jag inte 

jobba en dag. Men man måste ha någonstans och bo. (Lisa) 

 

Angela tycker också att just pengar är något som begränsar henne. Hon säger såhär: 

 

En stor faktor är nog pengar, till att man kan leva som man vill. Det kan man ju inte påverka hela tiden. Hur mycket 

man tjänar. (Angela) 
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Bra mot andra (2) 

Två respondenter anser att de är skyldiga sig själva att vara bra mot andra. Detta skiljer sig från etisk egoism 

då deras egna välmående inte är en förutsättning för hur de är mot andra. Dessa två är Milla och Erik. Milla 

ser skyldigheter mot sig själv som ”en moralisk kompass”. Hon tycker att hon är skyldig sig själv att vara en 

bra medmänniska. Hon förklarar det såhär:  

 

Jag tycker att jag har skyldigheter mot mig själv att vara lyhörd, inkännande att försöka utvecklas och ha respekt mot 

andra typ lite guds budord (skratt). Det blir en lite religiös grundsyn att det finns skyldigheter jag har för att jag är 

människa och de har jag också mot mig själv. (Milla)  

  
Milla ser inte sig själv som religiös men menar att man har vissa moraliska skyldigheter eftersom att man är 

människa. Dessa moraliska skyldigheter anser hon är att vara en bra människa gentemot andra. På detta sätt 

blir skyldigheter mot andra och skyldigheter mot sig själv för Milla i stort sätt samma sak. Erik lyfter också 

vikten av att välja andra. Han lägger inte någon större värdering vid det utan beskriver snarare hur han gjort i 

sitt liv. Han lyfter att detta blivit problematiskt för sin familj och sig själv ibland men menar också att han 

inte önskar att han gjort annorlunda då detta skulle fått honom att känna sig dålig. Han beskriver detta som 

följande:  

 
Ja eftersom jag då tillhör den gamla ideella stammen så sätter jag nog egentligen jaget egentligen sist. Helheten, flertalet 

och solidaritet först. Då man ska välja uppgift så väljer man den uppgift som berör fler människor än att jobba med att 

måla det egna huset eller så för sånt kan man ju ta sen. Det är nog så jag upplever mig själv, jag prioriterar inte mig själv 

eller min familj…. Som då blir ett offer. (…) Det är inget som är medfött utan det är något som är inlärt naturligtvis,. 

Jag växte ju upp på 30 och 40talet och mina föräldrar var ju starka socialdemokrater. Solidaritet, det var viktigt och sen 

tror jag också att det hänger ihop med att man gärna vill bli omtyckt och det blir man om man gör saker för andra. Det 

är viktigt för en att bli omtyckt. (Erik) 

 

Bli lycklig (1) 

En respondent ansåg att det var en skyldighet mot sig själv att bli lycklig. Inom denna kategori har man bara 

hamnat om man uttryckligen använt begreppet lycka. Detta bör poängteras då många av de andra 

kategorierna innehåller element som kan tolkas som en del i att bli lycklig. Det är dock enbart Angela som 

resonerat i termer av lycka som en skyldighet. Hon säger följande:  

 

Folk är skyldig sig själva att leva ett lyckligt liv. Det är något man styr över skälv och inte kan skylla på andra. (Angela) 

 

Hon anser alltså att man är skyldig sig själv att bli lycklig samt att man inte kan förvänta sig att andra ska 

göra en lycklig.  

Rädslor (1) 

Inom denna kategori finn endast en respondent. Detta är Joakim som menar att man kan se vad man 

egentligen vill i sina rädslor. Han har en teori som han förklarar som följande:  
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Det är väl min personliga filosofi är att saker som man vill göra och dras till de sakerna förstorar man upp och sätter på 

en piedestal litegrann och sen då blir man rädd för dom sakerna. Det man ska försöka göra är ju att röra sig mot det man 

är rädd för. I de flesta fallen så flyttar ju rädslan på sig då man bara gör något. Det är där det finns något man kanske 

undermedvetet söker efter. (Joakim) 

 

 

Han menar alltså att de saker man egentligen vill ofta är desamma som de man är rädd för. Genom att möta 

sina rädslor anser han att man kan få möjlighet att göra det som man kanske egentligen vill men inte riktigt 

vågar.  

5.5 Känslor av skyldigheter 

Respondenterna har också fått beskriva vilka känslor de får av att ha skyldigheter mot sig själva samt hur de 

upplever att lyckas kontra att misslyckas med att leva upp till dessa. Resultatet från dessa frågor redovisas 

nedan. Först redogörs för hur respondenterna upplevde skyldigheter mot sig själva och om det var svårt eller 

lätt att leva upp till dessa. Sedan redogörs för respondenternas känsla vid misslyckande och att lyckas. Här 

redovisas varje respondent för sig i form av en meningskoncentration. Med detta menas att det som ansetts 

vara essensen av det som respondenten uttryckt sammanfattas till några enstaka meningar.  

 

Lina: Bra känsla, hjälper henne att skapa mening. Ibland upplever Lina att det är lätt att leva upp till de 

skyldigheter hon anser sig ha mot sig själv ibland svårare. Hon upplever att detta är periodvis. Ibland känns 

allt lätt ibland hamnar hon i en negativ spiral.  

 

Gerda: Vet inte riktigt hur det känns, hon upplever inte att hon funderat så mycket på det. Hon har tidigare i 

sitt liv tyckt att det varit svårt att leva upp till sina skyldigheter mot sig själv. Detta för att hon känt sig 

egoistisk och orolig över vad andra ska tycka.  

 

Alfons: Tycker att det är svårt att leva upp till de skyldigheter han anser sig ha mot sig själv. Detta beror på 

att han anser sig ha begränsat med tid och förhandlingarna med sig själv om vad han ska göra med den tiden 

upplever han är svåra.  

 

Milla: Har en ganska bra känsla av skyldigheterna mot sig själv då hon tycket att det känns ganska självklart. 

Hon upplever en starkare känsla om hon misslyckas med detta än om hon lyckas. Detta förklarar hon genom 

att det känns som självklarheter som hon känner att hon borde klara av.  
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Lisbeth: Anser att det är lätt för henne att leva upp till de skyldigheter hon känner gentemot sig själv. Detta 

då hon tycker att de ingår i hennes livstanke. Hon har en bra känsla då hon tänker på skyldigheter mot sig 

själv.  

 

Angela: Tycker att det är mycket lättare idag än tidigare att leva upp till de skyldigheter hon anser sig ha 

mot sig själv. Detta för att hon har mer erfarenheter och kan ta bättre beslut.  

 

Klas: Har en positiv känsla av skyldigheter mot sig själv. Han ser inte dessa som några krav utan snarare 

som något man bör försöka leva efter. Han tycker att det kan vara både lätt och svårt men känner sig nöjd om 

han lyckas försöka.  

 

Helen: Tyckte att det förut var jättesvårt. Idag upplever hon det som lättare än förut men inte helt 

oproblematiskt. Hennes känsla beror mycket på hur andra reagerar då hon prioriterar sig själv. Blir de arga 

eller ledsna känns det jobbigt för Helen, om det förstår henne känns det bra.  

 

Lisa: Får en negativ känsla av själva ordet skyldigheter. Hon upplever att det är svårt att ta de stora besluten 

i livet för att tillgodose sig själv. Mindre saker upplever hon inte som speciellt problematiskt.  

 

Joakim: Tycker att det är väldigt svårt att leva upp till vad han anser sig vara skyldig sig själv. Han menar 

att han försöker och lär sig. Så länge han känner att han försökt så är han nöjd oavsett resultat. Missnöjd blir 

han om han känner att han inte provat.  

 

Erik: Upplever inte att han funderat så mycket över vilka skyldigheter han har mot sig själv även om han 

tycker det är en viktig fråga. Han tycker att det är svårt att prioritera sig själv men upplever inte detta som 

speciellt problematiskt.  

 
Nedan följer en redogörelse för hur respondenterna känner sig då de lyckas och misslyckas med att leva upp 

till de skyldigheter de anser att de har mot sig själva. Här har koncentrationen gjort ytterligare till att för 

tydlighetens skull enbart innefatta ett eller några ord. I vissa fall en mening för att fånga respondentens 

tankar.   

Lyckas 

Lina: svårt att minnas, kan känna sig besvärlig 

Alfons: Balans 

Gerda: Skön känsla 
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Milla: tillfreds 

Lisbeth: Nöjd, glad och stolt 

Angela: Får energi, glad 

Klas: Frihet, lätthet, flow. 

Helen: dåligt samvete eller avslappnad och lugn beroende på andras reaktion. 

Joakim: Mår bra 

Lisa: bra, men ibland är saker bättre som drömmar än verklighet. Var det så bra som jag trodde?   

Erik: Beror på bra eller dåligt samvete 

Misslyckas 

Lina: Arg på sig själv, varför gjorde jag så?  

Alfons: Varför gjorde jag så? Vilja att förändra.  

Gerda: Mår dåligt 

Milla: Ledsen, besviken, feg.  

Lisbeth: Okej att vara nere ett tag.  

Angela: Deppig, stressad, vill stänga in sig.  

Klas: Ilska, aggressioner, besvikelse, beror på.  

Helen: Arg på sig själv, beskriver sig själv som en ”velpotta”.  

Joakim: Om han försökt bra om han inte försökt dåligt, varför provade jag inte?  

Lisa: ta lärdom och vilja att göra annorlunda, vill inte gräma sig.  

Erik: dålig känsla, kan ingen annan göra det där?  

 

Man kan alltså se att respondenterna haft en mer enhetligt negativ upplevelse av att misslyckas och mer 

ambivalent mot känslan att lyckas. Att lyckas verkar inte per automatik innebära någonting positivt såsom ett 

misslyckande skapar negativa känslor. Vidare kan man se att många av respondenterna uttrycker sig på ett 

mer drastiskt sätt när det gäller att misslyckas. Några av respondenterna får då de lyckas leva upp till vad de 

anser att de är skyldiga sig själva dåligt samvete mot andra.  

 

5.6 Sammanfattning av intervjustudien 

För att sammanfatta resultatet från intervjustudien kan man först konstatera att många satte skyldigheter mot 

sig själv i relation med andra. Detta kunde vara antingen genom att man resonerade kring att säga nej till 

andras förslag, att ens tid är en knapp resurs eller att man genom att vara bra mot sig själv kan hjälpa andra. 

Man kan också se en tendens som visar på att det man är skyldig sig själv är sådant man inte kan förvänta sig 

av andra. Vidare kan upplevelsen av skyldigheter också påverkas av hur andra resonerar. Blev någon arg? 

Upplevdes jag som besvärlig? Vad ska andra tycka? Är några av de frågor som respondenterna lyft. En 

annan viktig aspekt som framkommit rör respondenternas hälsa. Man kan säga att respondenternas fysiska 

och psykiska välmående till stor del sammanfattar vad de anser sig skyldiga sig själva. Att ”må bra” är något 

som i olika former dykt upp som ett tydligt exempel på detta. Hur man uppnår detta finns det lite delade 

meningar om. Att lyssna på sig själv och göra det man vill och känner är något de flesta på olika sätt nämner. 

Detta kan ta sig uttryck i antingen hur man känner eller hur man kan handla.  



 68 

6. Analys och diskussion 
Under detta kapitel kommer materialet från undersökning att analyseras och diskuteras utifrån den tidigare 

forskning som gjorts inom ämnet samt den teori som ligger till grund för uppsatsen. Då arbetets 

utgångspunkt är av induktiv art så har materialet fått stå i förgrunden för vad som kommer att tas upp under 

detta kapitel. Det bitar som varit av störst betydelse i resultatdelen har alltså lyfts ut för att vidare analys och 

diskussion. Denna analys och diskussion görs under tre olika rubriker vilka sammanfattar de viktigaste 

delarna av resultatet. Den första av dessa fyra är de postmateriella värderingarna. Resultatet från både 

enkätundersökningen och intervjustudien visar på att respondenterna tenderar att värdera post-materiellt. 

Detta kopplas samman med resultaten från World Value Survey och Ronald Ingelharts resultat. Man 

värderar alltså lust framför materiella tillgångar och att utveckla den egna personen snarare än att skaffa sig 

materiell trygghet. Nästkommande rubrik som också den sammanfattar en intressant tendens är hur mår du 

och vem är du? Detta handlar om att de i resultatet finns ett tydligt fokus hos respondenterna att ”må bra” 

och att ha möjlighet att uttrycka sig. Här dras paralleller till Maslow, knapphetsteorin och Martha 

Nussbaums tankar kring att uttrycka sig och fysiskt välmående. Den tredje viktiga tendensen inom ramarna 

för uppsatsen är relationen mellan respondenterna och andra detta tas upp under rubriken, att säga nej, 

konflikten med andra. Som denna antyder så finns det hos respondenterna en problematisk relation mellan 

andra och säg själva. Denna består främst i att man upplever det som en skyldighet mot sig själv att kunna 

avstå andras förslag och ge sig själv och sin eget vilja tid. Respondenterna kopplar också samman denna 

konflikt med hur deras eget mående är en förutsättning för att kunna verka för och med andra. Detta kan ses i 

ljuset av Rawls och Singers idéer om egenintressets goda resultat för andra.  

6.1 De postmateriella värderingarna 

Vad man kan se av resultatet för både enkätundersökningen och intervjustudien är att de som deltagit 

tenderar att värdera icke materiella värden framför de materiella. Ett tydligt exempel är när man i 

enkätstudien tittar på hur vi anser att vi är skyldiga oss själva att tänka då vi väljer yrke. Det första man kan 

se är att 75,38 procent tycker att man bör välja konstnärsyrket framför arbetet som läkare som bara 24,62 

procent valde. Av de som valde läkaryrket så motiverade de flesta det med de icke materiella skälen. 47,73 

procent tyckte att det viktigaste var att du fick arbeta med någonting du var bra på, 40,91 procent att hjälpa 

andra. Endast 4,5 procent valde bättre ekonomi för din familj och 6,82 procent bidra till samhället genom att 

betala mycket skatt. Man kan alltså se att det finns en tendens att värdera post-materiella värden framför de 

mer materialistiska. Detta står i samklang med de undersökningar Ronald Ingelhart presenterade i sin artikel 

Globalization and post modern values (se diagram två). 96  

                                                        
96 Ronald Inglehart. Globalization and postmodern values. The Washington Quarterly, 23:1,2000, 220. 

(http://dx.doi.org/10.1162/016366000560665) (Hämtad: 2015-03-10) 

http://dx.doi.org/10.1162/016366000560665
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Ett annat tecken på detta kan man se för hur man väljer mellan ett roligt och ett välbetalt arbete. 86 stycken 

de tillfrågade ansåg att man på något vis var skyldig sig själv att skaffa ett roligt arbete medan ett välbetalt 

arbete var något endast 13 stycken som tyckte att man på något sätt var skyldig sig själv. Denna tendens kan 

man också se i intervjustudien då flera av respondenterna lyfter att man inte ska jobba med någonting man 

inte tycker är roligt. Respondenterna värderar trivsel framför ekonomiskt välstånd. Detta kan tänkas beror på 

att som Ingelhart tar upp i sin artikel lever vi i en tid av materiellt välstånd och att den materiella otrygghet 

som tidigare funnits för dagens unga kan vara en perifer tanke.97 I intervjustudien är det ingen som nämner 

några ekonomiska aspekter annat än två respondenter som kort nämner att de kan känna sig begränsade av 

pengar. Överlag verkar det som att skyldigheterna mot sig själv främst är av icke materiell karaktär. Detta 

kan också tänkas stå i samklang med knapphetsteorin. Av de som deltagit i undersökningen lever de allra 

flesta med mycket stor sannolikhet i ett materiellt välstånd. På grund av detta väljer man att värdera andra 

värden. Man värderar det som man ser som en brist. Det är för respondenterna ingen risk att inte klara sin 

materiella överlevnad vilket leder till att de prioriterar och värderar postmateriellt i form av lust, 

välbefinnande och självförverkligande. Man kan tänka sig att denna studie genomförd i en annan kontext fått 

ett resultat av mer materialistisk karaktär. Som påvisats genom till exempel World value surveys resultat så 

tenderar rika välfärdssamhällen att värdera mer post-materiellt än samhällen som har ett mindre materiellt 

välstånd.98  

 

6.2 Hur mår du och vem är du? 

Något som tydligt framkommit under arbetet med uppsatsen är att många upplever det som en skyldighet 

mot sig själva att se till att de själva mår bra. Detta kan vara både att man mår bra rent fysiskt såsom att äta 

och sova bra samt ett psykiskt välmående som att känna sig glad eller lycklig. Det verkar som att hälsa är 

något som många anser vara en skyldighet mot sig själv. Det verkar dock som att de flesta lägger större 

tonvikt vid den psykiska hälsan än den fysiska.  

 

Om man tittar på Maslows behovspyramid så säger han att man kan se att de basala behoven uppfylls först. 

Det finns en hierarkisk ordning för i vilken ordning vi tillgodoser våra behov.99 Detta synsätt är dock inte 

helt oproblematiskt då det kan vara svårt att avgöra vilket motiv en handling har. Värderar vi tillexempel 

                                                        
97 Ronald Inglehart. Globalization and postmodern values. The Washington Quarterly, 23:1,2000, 220. 

(http://dx.doi.org/10.1162/016366000560665) (Hämtad: 2015-03-10) 
98 Wold value survey. 2015. Cultural map WVS6. http://www.iffs.se/en/world-values-survey/. (Hämtad: 2015-04-15). Stockholm: 

Institute for future studies.  
99 Vestlund. 2001:18. Global livssyn påväg? Om tro och värderingar i ett sextiotal länder. Stockholm: Bilda bokförlag. 

http://dx.doi.org/10.1162/016366000560665
http://www.iffs.se/en/world-values-survey/
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hälsa för att det höjer vårt självförtroende eller för att vi värnar vår hälsa som ett basalt behov? Många av 

respondenterna talade om sin hälsa, både den fysiska och psykiska som en del av vad de ansåg sig vara 

skyldiga sig själva. Vad som stod i samklang med Maslows teori var att många uttryckte att dessa behov låg 

som grund för att kunna göra annat. Om man inte upplevde sin egna hälsa som bra, hur skulle man då kunna 

hjälpa andra? Eller om man inte sov och åt ordentligt hur skulle man då orka med sina intressen och 

åtaganden? Man kan se det som att man i skyldigheterna mot sig själv har en typ av hierarkisk syn där de 

basala behoven uppfylls för att man ska få möjlighet att fokusera på andra skyldigheter mot sig själv och 

andra. Det finns en idé om att man först måste se till den egna hälsan. Hälsan, fysisk och psykisk kommer 

först. Följande figur kan illustrera detta förhållande där den goda egna hälsan kan grena ut sig i fler upplevda 

skyldigheter mot sig själv.  

 

 

Figur 9: Hälsan som grund 

Det i figuren nedanstående rektanglarna har under arbetet med uppsatsen haft olika innehåll beroende på 

vem man pratar med. Det kan vara allt från hjälpa andra, förverkliga sina drömmar till att fungera i vardagen. 

Poängen är att känslan av att må bra leder till att man upplever att man får fler möjligheter. Intressant är 

också då man tittar på denna figur att fråga sig vad den egna hälsan innebär. Som ovan nämnt har det inom 

ramarna för denna uppsats varierat. Vissa har talat om det fysiska så som vikten av träning andra om 

psykiska som att till exempel vara glad. En tendens som framkommit i uppsatsen och är intressant är att 

denna grund av hälsa kan innehålla en aspekt av upplevd sanning mot den egna personen. Detta kan kopplas 

till Nussbaum och hur hon resonerar kring människans rätt att uttrycka sig.100 Respondenterna lyfte saker 

som, att vara sann mot sig själv, att säga vad man tycker, att lyssna på sin känsla som grundbultar för det 

psykiska måendet. Att vara i dissonans med sin inre idé av sig själv verkar för respondenterna vara en del i 

den hälsoaspekt som det innebär att ”må bra”. Att stå för sina åsikter, säga vad man tycker och vara sann mot 

                                                        
100 Nussbaum. 2002:106-107. Kvinnors liv och social rättvisa – ett försvar för universella värden. Göteborg: Daidalos AB. 

Egna 
hälsan

Alternativ 
1

Alternativ 
2

Alternativ 
3



 71 

sig själv är en del av den hälsokur som man upplever att man behöver för att uppnå mål och fungera i 

vardagen och samhället. Att uppleva sig själv på ett sätt som man känner att man inte lyckas ge utlopp för 

kan skapa en slags kognitiv dissonans där jag blir skyldig mig själv att exponera den inre bilden. Man kan 

som Nussbaum resonerar mena att man behöver uttrycka sig. Att vara sann mot sig själv kan tolkas som en 

del av detta. En strävan efter att nå ut med den inre känsla man har om sig själv. Detta projekt blir en del 

utav att ”må bra”. Detta synsätt bygger på att det finns en inre sanning eller känsla som är ”rätt”. Man har en 

essentiell syn på sig själv där man genom att vara sann mot sig själv uttrycker den riktiga bilden. Man tänker 

sig till Sartres bedrövelse att essensen går före existensen. Ingen av de som deltog i studien talade om att 

förändra sig själv utan snarare om att ge uttryck för det man ville och var. Detta kan vara att stå för sina 

åsikter, säga vad man tycker, följa sina drömmar, inte göra något man inte vill. Man kan säga att det finns en 

tendens där man i relationen med sig själv har en skyldighet mot den inre personen att låta denna komma ut. 

Att inte göra detta var för många av respondenterna förknippat med obehag och att må dåligt. Ett sätt att 

beskriva detta är genom att tänka sig en person med ett självporträtt i handen. Som med alla självporträtt är 

dessa i varierande grad lik själva objektet. Vår väg till att må bra och en del i vårt livsprojekt blir att försöka 

få oss själva att likna personen på bilden. Man kan byta kläder, försöka gå ner i vik, skratta mer och så 

vidare. Allt detta för att ge uttryck för den bild vi anser vara sann när vi ser på oss själv. Det finns alltså en 

hälsoaspekt mitt mellan det fysiska och det psykiska eller kanske som en del av båda som handlar om att få 

uttrycka sig själv. I webbenkäten finns både ”att stå för mina åsikter” och att ”säga vad jag tycker” med i 

toppen. På samma sätt som många av respondenterna på olika sätt uttrycker sin vilja att ”träda fram” och 

detta i relation främst till sig själv.  

 

6.3 Att säga nej, konflikten och relationen med andra. 

Något som tydligt framkom i intervjustudien var konflikten mellan den egna personen och andra. För några 

av respondenterna var detta den absolut viktigaste innebörden av att ha skyldigheter mot sig själv. Det var 

också den kategori med flest antal deltagare representerade. Här är det intressant att se att man då man gör 

något man egentligen inte vill sviker sig själv. Man har på ett sätt en relation till den egna individen och i 

denna kan man göra rätt eller fel. Många diskuterade i form av att säga nej var något man lärde sig, det blev 

enklare med åren. Man kan säga att detta ses som en färdighet. Det går således att motivera ett nej till en 

annan person genom att hävda att man bejakar den egna inre viljan. På detta sätt kan man tänka sig att man 

ställer sig själv utanför den egentliga konflikten där man som skiljedomare bara väljer ett av två alternativ 

istället för att välja sig själv. Se illustrationen nedan.  
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Figur 10: Skyldigheter och relationen mellan jaget och andra 

Man får alltså en fristående relation med sig själv. Det egna jaget erbjuder en möjlighet för oss att avstå 

sådant vi inte känner för utan att behöva känna oss som egoister. På detta sätt kan man ständigt räkna efter 

hur mycket man gör för andra och hur mycket man gör för sig själv och genom matematikens logik avgöra 

om man gör nog för sig själv och andra. Här handlar det för många om att nå ett stadie av upplevd balans. 

Man vill inte göra för mycket för andra men inte heller framstå som egoistisk. Vi återvänder till 

knapphetsteorin som går ut på att vi kommer att värdera det vi ser som en bristvara.101 Respondenterna 

värderar egen tid. Detta kan kanske ses i ljuset av egen tid som en bristvara. Det vi behöver är tid. Att säga 

nej till andra frigör på så sätt tid för den egna personen eller åtaganden vi hellre vill syssla med. Att ge sig 

själv tid verkar vara något respondenterna tycker är viktigt även om det inte uttrycker det i termer av tid. Att 

säga nej till andra innebär således att värja sig mot ett yttre hot mot den egna bristvaran, alltså tiden. Detta 

står i samklang med hur vi värderar hälsan som också den blir ett sätt att maximera vår tid.  

 

Ett annat sätt att motivera valet av sig själv var genom följande logik. Om jag som person inte mår bra så 

kommer jag inte heller kunna göra bra för andra. Den egna hälsan blir som beskrivs i figur tre grunden för 

vilka möjligheter man har att agera. Att välja att se till sitt eget mående blir ett handlande som förväntas leda 

till att man sedan kommer att kunna göra gott för andra. Detta kan man knyta an till Rawls teori om rättvisa 

och hur Singer resonerar för att beskriva hur egenintresse kan gynna andra.102103 Genom själviskhet kan vi 

skapa resurser och glädje för andra. Om jag själv är glad sprider jag glädje till andra. Det kan i mångt och 

mycket fungera väl. Problem uppstår då viljorna går isär. Tänk om jag till exempel mår bra av att du känner 

dig ledsen. Vi förutsätter alltså att alla mår bra om jag själv gör det. Detta kan i många fall säkert stämma, 

speciellt i ett mikroperspektiv. Om man istället ser denna logik ur ett globalt perspektiv får vi större problem. 

                                                        
101 Vestlund. 2001:19. Global livssyn på väg? Om tro och värderingar i ett sextiotal länder. Stockholm: Bilda bokförlag. 
102 Rawls. 1971:35. En teori om rättvisa. Göteborg: Diadalos AB.  
103 Singer. 1996:286. Praktisk etik. 2 uppl. Stockholm: Thales. 
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Blir fabriksarbetaren i Indien verkligen lyckligare av min lycka? Man kan argumentera för att det som 

Anthony Giddens beskriver som åtskiljandet av tid och rum möjliggör just denna transaktion av lycka.104 

Man kan dock på samma sätt argumentera att den också möjliggör exporterandet av ojämlika förhållanden.   

 

Vidare kan man tänka sig att det reflexiva och föränderliga samhället som är en del av Ulrich Becks nya 

modernitet påbjuder vissa behov av att välja sig själv. I ett stadie av ständig reflexivet kan allt förändras. Vi 

bor, arbetar och älskar i nuet och med en ständigt överhängande risk och möjlighet att bryta upp och 

förändra. Denna tillfälliga existens leder till att vi vid en investering kan riskera att satsa på någonting vi 

sedan förlorar eller lämnar. Då detta är fallet kan logiken enkelt bli att vi bör välja oss själva då allting 

förutom den egna relationen med sig själv är i ständig förändring. Att utveckla den egna personen blir 

detsamma som att välja fast ränta eller spara pengarna i trygga statliga fonder. Oss själva blir vi inte av med. 

Då denna medvetenhet sprider sig genom kroppen skapas ett behov av att också vara ärlig och sann och stå 

upp för detta andra jag. Man kan jämföra detta med följande exempel. En främmande kvinna och din sambo 

ber dig båda att få låna din bil för att åka och handla. Båda bedyrar att du ska få tillbaka bilen efter att det 

lånat den. Vem kommer du helst att låna ut din bil till? Eftersom att du känner och litar på din sambo 

kommer du med stor sannolikhet att välja denna. På samma sätt i förgänglighetens tid väljer vi oss själva. 

Grannarna kan flytta, din sambo kan träffa en ”nyare” fräschare variant av dig själv, ditt parti byter riktning 

och så vidare. Den minsta beståndsdelen idag är individen vilket leder till att vi utvecklar en avancerad 

relation till oss själva där skyldigheter, ansvar och tillit blir viktiga och reella faktorer.    

6.4 Sammanfattning av analys och disskussion 
För att sammanfatta detta arbete kan man konstatera några viktiga tendenser. 1. De allra flesta som deltagit i 

studien anser att de har skyldigheter mot sig själva. Detta resultat är i sig en motivation för vidare forskning. 

Hur inverkar detta på människors liv? Kan skyldigheter förändras och på vilket sätt står dessa skyldigheter i 

relation till begrepp såsom lycka, ångest, identitet och självförverkligande? Det finns en rad intressanta 

frågeställningar man kan tänka sig rörande människors relation till vad de anser att de är skyldiga sig själva. 

2. Människor upplever att de hamnar i konflikt med andra då de försöker leva upp till sina skyldigheter mot 

sig själva. De upplever också att det är en skyldighet att skydda sig själva från andras förslag och åsikter. 

Detta är intressant då denna skyldighet att försvara den egna individen kan ses som ett uttryck för en upplevd 

brist på tid för sig själv. Att denna tidsbrist uppstår i en tid då individualiseringen haft ett klart genombrott 

och att individen aldrig haft så mycket tid som nu är intressant. Vi har mer tid än någonsin men upplever den 

ofta som knapp. Vad beror detta på och hur kan man använda denna kunskap för att förbättra människors 

                                                        
104 Giddens. 1991:45. Modernitet och självidentitet – självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Bokförlaget 

Daidalos AB. 
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mående? 3. Respondenterna känner ett behov av att uttrycka vem de är. Detta ses som en del i att må bra. 

Vårt välmående hänger samman med i vilken mån vi upplever sanning mot den egna personen. Att lyckas 

vara den vi känner oss som är viktigt och kan ses som en skyldighet mot sig själv. 4. Respondenterna 

värderar postmateriella värden framför materiella. De vill hellre ha ett roligt jobb än ett välbetalt. På detta 

sätt får självförverkligande och självuttryck en viktigare position på vår värdekarta.  
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7. Sammanfattning av uppsatsen 
 
Under denna rubrik sammanfattas så uppsatsen. Denna tar sin början i frågan om människor upplever att de 

har skyldigheter mot sig själva och hur dessa i sådana fall upplevs. Detta är också en del av uppsatsens syfte. 

Syftet med uppsatsen har varit att utforska respondenternas tankar kring och känslor inför eventuella 

skyldigheter gentemot dem själva. Den tidigare forskning som presenteras ses som ett urval av den 

filosofiska debatten rörande egenintresse och etik. Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre, John Rawls och Peter 

Singer har alla diskuterats i förhållande till etik och egenintresse. I kontrast till dessa har Robert Nozick och 

Martha Nussbaum fått representera två andra sätt att resonera kring etik och skyldigheter. Den tidigare 

forskning som presenterats i uppsatsen står genom World Value Survey tätt sammanfogat med teoriavsnittet. 

Resultatet från denna utförliga studie påvisar hur människor i materiellt välstående länder tenderar att 

värdera postmateriellt och läger större vikt vid självförverkligande värden än överlevnadsvärden.  I 

teoriavsnittet redogjordes också för vissa genom Anthony Giddens beskrivna kännetecken för det 

postmoderna samhälle vi idag lever i. På detta sätt beskrivs den kontext inom vilken uppsatsen är skriven. En 

del av det postmoderna samhället är den individualiseringstrend. Denna fokusering på individen kan ses som 

en del av hur skyldigheterna mot den egna personen kan motiveras. Vidare är uppsatsen av främst kvalitativ 

karaktär med fokus på elva stycken semi-strukturerade intervjuer. Genom en kompletterande webbaserad 

enkät har vissa kvantitativa inslag lyfts in även om dessa ska ses på med statistik försiktighet. Resultatet från 

uppsatsen visar att de allra flesta av respondenterna ansåg att de har skyldigheter mot sig själva. Dessa 

skyldigheter är i enlighet med Ronald Ingeharts då han undersökt hur människor i Sverige värderar resultat 

av postmateriell karaktär. Vidare anser många av respondenterna att de har en skyldighet mot sig själva att 

klara av att säga nej till andra. Skyldigheterna mot sig själv kopplas också samman med andra då det finns en 

uppfattning av att man för att kunna hjälpa andra först måsta hjälpa sig själv. Vidare finns en tendens som 

pekar på respondenternas vilja att uttrycka sin åsikt, stå för det man tycker och inte göra sådant man inte vill 

för andras skull. Resultatet visar också på att respondenterna värderar sin egen hälsa, både den fysiska och 

psykiska. De vill ”må bra”, detta ses som en skyldighet mot sig själv. Hälsan ses som grund för andra 

åtaganden.  
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Hej och vad roligt att du hittat hit! 
 
 
Jag heter Mimmi och skriver just nu mitt examensarbete i etikämnet. Jag vore tacksam om du ville ta 

några minuter av din tid och svara på denna enkät. Dina svar är naturligtvis anonyma och kommer 

enbart att användas i studiesyfte. 
 

 
Tack för din medverkan!



Ålder 
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1. Vad identifierar du dig som? 
 

Man 

Kvinna 

Annat 

 
2. Vilken är din högsta avslutade utbildningsnivå? 

 
 
 
 

3. Hur gammal är du? 
 

0-15 

 
15-25 

 
25-35 

 
35-45 

 
45-55 

 
55-65 

 
65-äldre



Case 1 
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Peter Forsberg är en känd och framgångsrik hockeyspelare som på gymnasiet 

gick ekonomiprogrammet i Örnsköldsvik men valde efter sina studier att satsa på ishockeyn. 
 

 
Tänk dig att Peter Forsberg med sina kunskaper från gymnasiet istället skulle valt att arbeta som 

revisor på ett litet företag i Örnsköldsvik då han kände att det fans en tryggare arbetsmarknad för 

revisorer än hockeyspelare. Detta arbete tyckte han var roligt men han undrade alltid vad som skulle 

hänt om han vågat satsa på hockeykarriären. 
 

4. I vilken grad tycker du att Perter Forsberg svikit... 
 

Fullkomligt svikt                                     Delvis svikt                                       Inte alls svikt        Vill inte svara 

sig själv 

sin familj 

sin hockytränare 

svenska 

ishockeylandslaget 

svenska folket 

alla världens 

hockeyintresserade



Case 2 
 

 81 

 

En person funderar över sitt yrkesval. Denna person har en otrolig talang för naturvetenskap och 

funderar på att bli läkare. Om hen väljer att bli läkare kommer denna att kunna hjälpa många 

människor. I hemlighet har personen istället en dröm om att bli konstnär. Hen har ingen talang för 

detta och kommer att få en ganska dålig lön. Om personen väljer att bli konstnär kommer denna alltid 

att älska sitt arbete även om hen inte är speciellt duktig på det. 
 

5. Vilket yrke anser du att personen ska välja? 
 

Konstnär 

 
Läkare



Du har valt att personen borde arbeta som läkare. Jag är nu nyfiken på att veta varför du tycker så. 
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6. Rangordna nedanstående argument med det som du tycker är det viktigaste för att arbeta som läkare först. 

Som läkare får du... 
 

 

arbeta med något du är bra på 

  
bättre ekonomi för din familj 

  
hjälpa andra 

  
bidra till samhället genom att betala mycket skatt 

 
 

Tänk dig nu följande. Arbetet som läkare blev inte alls som personen tänkt sig. Hen kände sig tyngd av sitt arbete och trivs inte med det 

hen gör. Nedan följer en lista på personer eller grupper som kommer att påverkas negativt av personens val att bli läkare. Sätt ett kryss 

vid de personer eller grupper som du tycker att personen som valt att bli läkare borde byta yrke för att inte längre påverka negativt. 

 
 

7. Borde hen byta yrke för.... 
 

sig själv 

sina barn 

sin sambo 

sina föräldrar 

komuninvånarna 

svenska folket 

Ingen personen borde fortsätta sitt arbete som läkare trots att hen inte trivs



Du har valt att personen ska arbeta som konstnär. Jag är nu nyfiken på att veta varför du tycker så. 
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8. Rangordna nedanstående argument med det som du tycker är det viktigaste för att arbeta som 

konstnär först. Som konstnär får hen... 
 

 

möjlighet att vara sann mot sig själv 

  
ett lyckligare liv 

  
göra andra glada genom att själv vara gladare 

  
inspirera andra att följa sin dröm 

 
 

Tänk dig nu följande. Livet som konstnär var inte så enkelt som hen först trott. Dennes dåliga inkomst och knepiga arbetstider gör att 

andra blir lidande. Nedan följer en lista på personer eller grupper som kommer att påverkas negativt av personens val att bli konstnär. 

Sätt ett kryss vid de personer eller grupper som du tycker att personen som valt att bli konstnär borde byta yrke för att inte längre 

påverka negativt. 

 
 

9. borde hen byta yrke för.... 
 

sig själv 

sina barn 

sin sambo 

sina föräldrar 

komuninvånarna 

svenska folket 

Ingen personen borde fortsätta följa sin dröm trots dålig ekonomi
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Tänk dig nu följande scenario. En person lever i ensamhet i sin lägenhet. Denna har aldrig kontakt 

med någon annan människa. Hen använder droger till den grad att det skadar dennes kropp. Hen 

kommer däremot aldrig att söka vård eller på annant sätt ligga samhället till last. 
 

10. Är det fel av personen att använda droger trots att denna bara skadar sig själv? 
 

Ja 

 
Nej 

 
Vill inte svara



 

 85 

 
 

11. Kan man ha skyldigheter mot sig själv? 
 

Ja 

 
Nej 

 
Vet inte/vill inte svara
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Du har svarat att det finns saker en människa kan vara skyldig sig själv. Man kan vara skyldig sig 

själv många olika saker. Ange nedan vilka påståenden som du tycker att man är skyldig sig själv. 
 

12. Är du skyldig dig själv att...
 

Absolut skyldig dig 

själv                                                       Skyldig dig själv 

 

Inte alls skyldig dig 

själv
 

skaffa ett roligt arbete 

följa traditioner 

stå för mina åsikter 

 
skaffa ett välbetalt 

arbete 

 
skaffa barn 

 
inte äta skräpmat 

 
hitta någon att leva i en 

kärleksrelation med 

 
resa 

 
ha ett ekonomiskt 

sparande 

 
följa en religiös 

övertygelse 

 
bli lycklig 

utbilda sig 

träna 

lyssna till auktoriteter 

inte skada min kropp 

inte ta för stora lån 

säga vad jag tycker 

lyssna på mina föräldrar 
 

 
Annat du anser att man är skyldig sig själv
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13. Tycker du att det är svårt att leva upp till de saker du anser att du är skyldig dig själv? 
 

Mycket svårt 

Ganska svårt 

Ganska lätt 

Mycket lätt 

Vill inte svara
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Tusen tack för din medverkan! Jag söker just nu också personer som vill delta en kompletterande intervju. Skulle 

du vara intresserad av detta så skicka ett mail med dina kontaktuppgifter  till mimmi.norgren@gmail.com. Tack för 

din tid! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:norgren@gmail.com
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Bilaga 2 – Data från webbenkäten 

 

 

 

Powered by

Enkät2.0 
den 19 april 2015 
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Q1: Vad identifierar du dig som? 

Svarade: 227    Hoppade över: 2 
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Q1: Vad identifierar du dig som? 

Svarade: 227    Hoppade över: 2 
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Q2: Vilken är din högsta avslutade utbildningsnivå? 

Svarade: 224    Hoppade över: 5 
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Q2: Vilken är din högsta avslutade utbildningsnivå? 

Svarade: 224    Hoppade över: 5 
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Q3: Hur gammal är du? 

Svarade: 229    Hoppade över: 0 
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Q3: Hur gammal är du? 

Svarade: 229    Hoppade över: 0 
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Q4: I vilken grad tycker du att Perter Forsberg svikit... 

Svarade: 198    Hoppade över: 31 
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Q4: I vilken grad tycker du att Perter Forsberg svikit... 

Svarade: 198    Hoppade över: 31 
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Q5: Vilket yrke anser du att personen ska välja? 

Svarade: 195    Hoppade över: 34 
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Q5: Vilket yrke anser du att personen ska välja? 

Svarade: 195    Hoppade över: 34 
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Q6: Rangordna nedanstående argument med det som du tycker är det 
viktigaste för att arbeta som läkare först. Som läkare får du... 

Svarade: 44    Hoppade över: 185 
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Q6: Rangordna nedanstående argument med det som du tycker är det 
viktigaste för att arbeta som läkare först. Som läkare får du... 

Svarade: 44    Hoppade över: 185 
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Q7: Borde hen byta yrke för.... 

Svarade: 43    Hoppade över: 186 
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Q8: Rangordna nedanstående argument med det som du tycker är det 
viktigaste för att arbeta som konstnär först. Som konstnär får hen... 

Svarade: 134    Hoppade över: 95 
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Q8: Rangordna nedanstående argument med det som du tycker är det 
viktigaste för att arbeta som konstnär först. Som konstnär får hen... 

Svarade: 134    Hoppade över: 95 
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Q9: borde hen byta yrke för.... 

Svarade: 132    Hoppade över: 97 
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Q9: borde hen byta yrke för.... 

Svarade: 132    Hoppade över: 97 
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Q10: Är det fel av personen att använda droger trots att denna bara 
skadar sig själv? 

Svarade: 174    Hoppade över: 55 
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Q10: Är det fel av personen att använda droger trots att denna bara 
skadar sig själv? 

Svarade: 174    Hoppade över: 55 
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Q11: Kan man ha skyldigheter mot sig själv? 

Svarade: 172    Hoppade över: 57 



 

 100 

Powered by

Q11: Kan man ha skyldigheter mot sig själv? 

Svarade: 172    Hoppade över: 57 
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Q12: Är du skyldig dig själv att... 

Svarade: 145    Hoppade över: 84 
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Q12: Är du skyldig dig själv att... 

Svarade: 145    Hoppade över: 84 
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Q13: Tycker du att det är svårt att leva upp till de saker du anser att du är 
skyldig dig själv? 

Svarade: 143    Hoppade över: 86 
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Q13: Tycker du att det är svårt att leva upp till de saker du anser att du är 
skyldig dig själv? 

Svarade: 143    Hoppade över: 86 
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Bilaga 3 – intervjuguiden 
 
Följande frågor har använt som mall för varje intervju. Under alla samtal har det dock 
funnits en variation av följdfrågor och uppföljning.  Ordningsföljden för frågorna har 
också varierat.  
 
Kan man ha skyldigheter mot sig själv?  

 

Vad kan dessa i sådana fall vara?  

 

Hur tycker du att det känns att ha skyldigheter mot sig själv?  

 

Hur känns det om man misslyckas? 

 

Hur känns det om man lyckas? 

 
 
 


