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Abstract 

The purpose of this essay is to examine how young members of Free Churches relates to 

issues connected with lifestyle and identity, based on the changed conditions for the self in 

late modernity. More specifically, I want to examine how they deal with the increased degree 

of detraditionalisation and institutional individualization in late modernity. 

 

My research-question is: 

How do young members of Free Churches relate to issues connected with lifestyle and 

identity, with the increased degree of personal freedom and institutional individualization in 

late modernity as a starting point? 

 

The empiric part of the essay is carried out by qualitative in-depth interviews with five young 

members of Free Churches. These semi-structured interviews are focused on a number of 

different areas of the changed conditions for the self in late modernity.  

 

My theoretical perspective has been constructed from the theories of Anthony Giddens, 

Zygmunt Bauman, Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim. From these theories a focus 

on certain relevant areas of the condition of the self in late modernity, has developed. These 

are work, consumption, marriage, love, sexuality, body and health. 

 

The general way of relating to issues of lifestyle and identity that I could interpret from my 

interview-respondent’s answers was that they exercised a form of opposition against the 

dominant way of life in late modernity, in issues that can be connected to detraditionalisation. 

Examples of such issues are those related to marriage and sexuality. But they relate more 

according to the dominant late modern way of life, in issues that can be connected to the 

institutional individualization, such as issues of work, consumption and body. 

 
Key words: identity, lifestyle, late modernity, Free Church, self, individualization, 
detraditionalisation 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur frikyrkliga ungdomars ser på frågor som har med 

livsstil och identitet att göra, med utgångspunkt från de förändrade villkoren för självet i 

senmoderniteten. Närmare bestämt vill jag undersöka hur de hanterar senmodernitetens ökade 

avtraditionalisering och institutionella individualisering. 

 

Undersökningens frågeställning är: 

Hur förhåller sig frikyrkliga ungdomar till frågor som har med livsstil och identitet att göra, 

med utgångspunkt i den ökade graden av personlig frihet och institutionell individualisering i 

senmoderniteten? 

 

Undersökningens empiriska del genomförs med hjälp av kvalitativa djupintervjuer med fem 

frikyrkliga ungdomar. De halvstrukturerade intervjuerna har fokuserats på ett antal olika 

områden av självets förändrade villkor i senmoderniteten, vilka utkristalliserats ur mitt 

teoretiska perspektiv. 

 

Mina teoretiska utgångspunkter har jag konstruerat utifrån Anthony Giddens, Zygmunt 

Baumans, Ulrich Becks och Elisabeth Beck-Gernsheims teorier inom det aktuella området. 

Utifrån deras teorier har jag valt att fokusera på ett antal centrala områden av självets villkor i 

senmoderniteten. Dessa är arbete, konsumtion, äktenskap, kärlek, sexualitet, kropp och hälsa. 

 

Det generella förhållningssätt jag kunde uttyda hos de frikyrkliga ungdomarna var att de 

utövar en form av opposition gentemot det dominerande senmoderna sättet att leva i livsstils- 

och identitetsfrågor som kan kopplas till avtraditionaliseringen. Det rör sig i huvudsak om 

frågor som har med äktenskap och sexualitet att göra. Däremot förhåller de sig likartat till den 

dominerande senmoderna livsstilen i frågor som kan kopplas till den institutionella 

individualiseringen, till exempel frågor som har med arbetet, konsumtion och kropp att göra. 
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1. INLEDNING 

Tillståndet i det västerländska samhället under de senaste århundradena brukar beskrivas som 

moderniteten. Det här tillståndet har orsakats av olika sociala processer, och två sådana 

processer är att traditionen och religionen sakta men säkert har börjat förlora sitt grepp över 

människors liv, samt att en individualiseringsprocess har skett. 

 

Men idag är det många sociala kommentatorer som menar att moderniteten gått in i en 

intensivare period, eller till och med en kvalitativt annorlunda period. Avtraditionaliseringen 

och individualiseringen har blivit intensivare och mer långtgående. Hur man som individ skall 

leva sitt liv har blivit alltmer flytande och öppet för personliga val, vilket fått radikala 

konsekvenser för hur vi människor formar och lever våra liv. Dessa nya villkor kan till 

exempel beskrivas med en ökad grad av frihet för individen att välja hur man skall forma sina 

liv. Men det är inte endast ökade valmöjligheter som utgör individens villkor i vårt nutida 

samhälle, utan även institutionell individualisering, där samhället i allt högre grad formar sig 

med utgångspunkt från individen. Därmed har individen inte bara en frihet att göra sina egna 

val, utan till och med tvingas till detta. Dessa nya förhållanden har skapat en situation som 

innebär radikalt nya villkor för hur människors själv formas i senmoderniteten.1 

 

Men omsluts alla människor av senmodernitetens sociala processer på samma sätt? I ett 

heterogent samhälle finns ju mängder av olika subkulturer som influeras av olika sociala 

processer och kulturella influenser. Även om vi i Sverige lever i ett av världens mest 

sekulariserade länder, så finns det många människor som avviker från majoritetssamhället i 

den meningen att bekänner sig till en tro, och aktivt deltar i religiösa ceremonier (Hamberg 

2003: 47-51). Exempel på hur människor ur den här gruppen avviker från majoritetssamhället 

kan t ex ses i den senaste tidens debatt kring homosexuellas rättigheter. Frikyrkliga debattörer 

har här utmärkts sig genom att försvara traditionella perspektiv i frågan. Men hur fungerar 

senmodernitetens sociala mekanismer? Kan ett flertal olika ”narrativ” existera inom samma 

dominerande samhällsdiskurs? Kan det vara så att dessa människor lever under samma 

individualiserade villkor med upplöst tradition och personlig frihet, eller har de har traditionen 

fortfarande stor betydelse för dessa människor? Hur hanterar de den institutionaliserade 

individualiseringen? Kan de vara traditionella, samtidigt som de blir alltmer 

individualiserade? Med utgångspunkt från förståelsen av senmodernitetens nya villkor för 
                                                 
1 Se t ex Bauman 2000, 2001 Giddens 1991 och Beck & Beck-Gernsheim 2002 
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självidentiteten, är det intressant att undersöka på vilket sätt unga frikyrkliga människor 

förhåller sig till frågor om identitetsbildande och livsstil i senmodernitetens Sverige. 

 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte i uppsatsen är att undersöka hur frikyrkliga ungdomars ser på frågor som har med 

livsstilar och identitet att göra, med utgångspunkt från de förändrade villkoren för självet i 

senmoderniteten. På så sätt vill jag dels analysera hur kristna ungdomar hanterar 

senmodernitetens alltmer upplösta traditioner och större grad av valfrihet, samtidigt som de 

bekänner sig till en tro, och tillhör ett socialt sammanhang, där traditionen tycks ha ett stort 

inflytande. Vidare vill jag undersöka på vilket sätt de förhåller sig den institutionella 

individualiseringen. Hur förhåller de sig till det faktum att samhällets institutioner i allt högre 

grad formar sig efter individen? 

  

Min frågeställning är: 

Hur förhåller sig frikyrkliga ungdomar till frågor som har med livsstil och identitet att göra, 

med utgångspunkt i den ökade graden av personlig frihet och institutionell individualisering i 

senmoderniteten? 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion och en syftes- och frågeformulering. Därefter följer ett 

metodkapitel där det redogörs för det metodval som gjorts för undersökningen, samt det 

konkreta tillvägagångssätt jag haft. Jag diskuterar även olika problem med metodvalet och de 

urval jag gjort. 

 

I det följande teorikapitlet redogör jag översiktligt för modernitetsbegreppet och olika synsätt 

på vad dagens samhälle kan definieras som. Sedan följer en mer grundläggande diskussion 

kring teorier om följderna för självet i senmoderniteten. Jag inleder med en generell 

redogörelse för självets villkor, och gör sedan en mer konkret beskrivning av olika följder för 

självet i senmoderniteten som är intressanta för min undersökning. Denna redogörelse har jag 

i huvudsak konstruerat utifrån Anthony Giddens, Zygmunt Baumans, Ulrich Becks och 

Elisabeth Beck-Gernsheims teorier inom området. 
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Sedan följer själva analysen, där jag analyserar mitt empiriska material, och uppsatsen 

avslutas med en slutdiskussion kring mina empiriska resultat. 

 

2. METOD  

För att uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar har jag i mina empiriska 

undersökningar använt mig av ett tillvägagångssätt som brukar kallas kvalitativa 

djupintervjuer. Men innan jag redogör för hur jag gått tillväga skall jag redogöra för varför 

jag gått tillväga på det sätt jag gjort. 

 

Min undersökning syftar till att skapa förståelse av unga kristna människors livsstil. Mitt 

intresse är således riktat mot individers tankar, motiv, känslor etc. vad gäller livsstil. För att få 

en inblick i det här har jag valt att använda mig av intervjumetoden. Den kvalitativa intervjun 

möjliggör, till skillnad från många andra metoder, att intervjusubjekten själva kan redogöra 

för sina tankar kring dessa problematiker. 

 

Jag har närmare bestämt valt att använda mig av en såkallad semistrukturerad intervju, vilket 

innebär att min intervjuguide består av ett antal ämnen som skall avhandlas. Men intervjun 

karakteriseras ändå av en flexibilitet när det gäller hur de konkreta frågorna utformas och 

ställs.  På så vis låter man intervjurespondenten ge uttryck för sin syn på de relevanta 

områdena, och man får en inblick i dennes världssyn. Detta i motsats till en strukturerad 

intervju som tenderar att styra intervjurespondenten till vissa typer av svar. Men det fungerar 

också bättre än en helt ostrukturerad intervju, som låter intervjurespondenten tala alltför fritt, 

sett utifrån mitt syfte (Bryman 2004: 219-224). Vilka områden som jag har ställt frågor utifrån 

finns att tillgå i intervjumanualen är bifogad i slutet av uppsatsen. 

 

Urval 

Mitt urval av respondenter har begränsat sig till frikyrkliga ungdomar, eftersom mitt 

intresseområde är människor som är en del av ett socialt sammanhang som i ett eller flera 

avseenden tycks avvika från det dominerande samhället. Utan att påstå att människor som till 

exempel är medlemmar av Svenska Kyrkan inte kan ha en uppfattning eller identitet som 

avviker från det dominerande, väljer jag ändå att använda mig av frikyrkliga respondenter, 

eftersom mitt intresseområde är just frikyrklig identitet och livsstil. Att vara frikyrklig har jag 
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i mitt urval definierat som att vara medlem i en frikyrkoförsamling.2 Jag vill som sagt 

undersöka unga frikyrkliga människors inställning, och har därför bara sökt upp respondenter 

mellan 19 och 25 år. 

 

Utifrån dessa två krav har jag sedan använt mig av ett snöbollsurval i mitt val av 

respondenter. I min studie har jag inga generaliseringsambitioner i empiristisk mening, vilket 

innebär att jag inte behöver oroa mig för eventuella snedfördelningar av olika former hos 

mina respondenter. Dock har jag försökt att ge en viss balans i könsfördelningen. Jag har 

således också intervjuat två tjejer och tre killar. En annan aspekt som jag velat undvika är att 

vara personligt bekant med människorna jag intervjuar. Anledningen är att respondenten skall 

kunna känna sig någorlunda bekväm med att svara ärligt på de frågor jag ställer, utan att 

behöva känna att information delges en människa som är personligt bekant med 

henne/honom. Därför har snöbollsurvalet rent praktiskt gått till så att jag tagit kontakt med 

lämpliga respondenter genom bekanta till mig (Bryman 2004: 333-334). 

 

Intervjun 

Efter att ha tagit kontakt med mina respondenter stämde jag träff med dem på en plats och tid 

efter deras önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Intervjun utfördes genom att jag 

ställde vissa centrala frågor baserade på de ämnen intervjumanualen innehöll, men 

intervjurespondenterna fick svara ganska fritt på frågorna. Jag samlade in materialet genom 

att spela in intervjuerna på band och sedan transkribera dem. 

 

Analysen 

Efter att ha transkriberat resultaten har jag sedan analyserat dem utifrån mitt teoretiska 

perspektiv. Genom att analysera materialet genom den specifika del av teorierna som är 

aktuella för den aktuella frågan, kunde jag kategorisera och tolka respondenternas utsagor. 

Specifikt har analysen gått till så att jag har funnit olika former av stöd och avvikelser från 

den beskrivning av det senmoderna självet mitt teoretiska perspektiv ger. Sedan har jag ”lyft 

                                                 
2 Frikyrkoförsamlingar finns det många varianter av, men i respondenterna i min undersökning är medlemmar i 
pingst- eller EFK-församlingar. En pingstförsamling definieras av att vara en fristående församling i 
pingströrelsen (http://www.pri.pingst.se/historia.asp). En EFK-församling definieras av att vara en församling i 
samfundet Evangeliska Frikyrkan (http://www.efk.se/index.aspx?site=main&page=3).   
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upp” analysen på samma teoretiska abstraktionsnivå som undersökningen inleddes med, vilket 

möjliggör att jag kan besvara mina frågeställningar. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är vetenskapliga kriterier som ofta tas upp i samband med 

kvantitativa undersökningar. I en kvalitativ undersökning som det här är frågan om, är 

validiteten och reliabiliteten svårare att redovisa och kontrollera. Men jag har ändå sökt att 

upprätthålla dessa ideal på olika sätt. 

 

Validitet handlar om att det finns en samstämmighet mellan de empiriska observationer jag 

gjort och de teoretiska koncept jag använt mig av, och utvecklat ifrån det. Upprätthållandet av 

ett sådant ideal har jag uppnått genom en transparens och ärlighet i de kopplingar jag gör ifrån 

respondenternas utsagor till teoretiska abstraktioner. Således lämnar jag öppet för läsaren att 

förstå och kritisera de tolkningar jag gjort av mitt empiriska material. Men validitet har också 

en extern aspekt, nämligen huruvida resultaten går att generalisera i empirisk mening. Det här 

är dock ett problem som jag endast kan lösa, genom att inte göra någon empirisk 

generalisering (Bryman 2004: 273). Den enda generaliseringsambition jag kan ha, är en 

teoretisk. Med det menas att jag genom att abstrahera mina empiriska resultat upp på en 

teoretisk nivå, kan jag fortfarande uttala mig om de empiriska resultaten på en teoretiskt 

generell nivå (Bryman 2004: 285).  

 

Reliabilitet är ett vetenskapsideal som är svårare att redovisa, då det handlar om att 

undersökningen är gjord på ett konsistent sätt. Kopplat till det är idealet om intersubjektivitet, 

det vill säga att samma studie skall ge samma resultat om det görs om av en annan forskare. I 

en kvalitativ studie likt min, är det ett svårt ideal, eftersom sociala undersökningar med 

djupintervjuer ogärna låter sig dupliceras i exakt mening. Men återigen är transparens och 

ärlighet i mina tolkningar ett tillvägagångssätt som hjälper till i det avseendet. Vidare finns 

mina empiriska resultat att tillgå i form av bifogad intervjumanual, samt bandinspelningar och 

transkribering vid begäran (Bryman 2004: 273). För att undvika reliabilitetsproblem som 

orsakats av brister i kommunikationen vid intervjusituationen, har jag gett möjlighet för 

respondenterna att läsa igenom den transkriberade intervjun och om de vill komma med 

tillägg eller ändringar. 
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Kopplat till den här diskussionen är också frågan om förförståelse. Jag är själv uppvuxen i en 

frikyrklig familj, och har många vänner som är aktiva medlemmar i frikyrkliga församlingar. 

Således har jag en stor förförståelse vad gäller frikyrkliga ungdomars inställning i frågor som 

är kopplade till mitt undersökningsområde. Det finns naturligtvis en risk i att det färgar mina 

tolkningar av mitt empiriska material. Men samma tillvägagångssätt som jag nämnt tidigare, 

nämligen öppenhet och ärlighet i redovisning och tolkning av resultaten, får stå som garant för 

att så inte blir fallet. Men å andra sidan erbjuder ju min förförståelse också en möjlighet att nå 

en förståelse kring de frikyrkligas situation, så länge jag håller mig reflexivt medveten om 

förförståelsens fallgropar. 

 

Forskningsetiska problem 

När man använder sig av intervjumetod, finns ett antal etiska problem man bör förhålla sig 

till. För att undvika att hamna i en situation då respondenterna skall känna sig överkörda och 

utelämnade, har jag dels informerat dem om syftet med undersökningen vid 

intervjusituationen. Jag har också upprätthållit deras anonymitet genom att ge dem fingerade 

namn, samt uteslutit alltför personliga detaljer i presentationen av dem (Kvale 1997: 142-143, 

235). 

 

3. TEORI 

Senmoderniteten 

Vad modernitet är för någonting kan inte faktamässigt slås fast på några rader. I sociologisk 

mening brukar det åsyfta en tidsperiod som kom efter den förmoderna perioden. I stora drag 

skapades den här nya tidsperioden av ett antal historiska processer, såsom uppkomsten av den 

sekulära nationalstaten, det kapitalistiska ekonomiska systemet, arbetsdelningen och 

sekulariseringen av kulturen (Hall, Held & McGrew 1992:2-4). Anthony Giddens menar att 

denna period, med dessa nya specifika former av socialt liv och social organisation, startade 

under 1600-talet i Europa och har sedan dess spritt sig över världen (Giddens 1996: 13). Men 

många menar att vi i vår del av världen gått in i en ny period som karakteriseras av nya 

villkor. Vissa anser att den här perioden skall ses som en senmodernitet, det vill säga att vi 

fortfarande lever i moderniteten men under delvis nya villkor (Giddens 1996: 54-55). Andra 

anser att perioden skall ses som en postmodernitet, det vill säga att vi lämnat moderniteten 

bakom oss och gått in i en ny period (Bauman 2000: 6ff.). Olika teoretiker har olika synsätt på 
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vad som karakteriserar nutidens modernitet eller postmodernitet, och har följaktligen olika 

namn på den, såsom senmodernitet, postmodernitet, riskmodernitet, flytande modernitet etc. 

Jag kommer att använda mig av begreppet senmodernitet när jag beskriver det nutida 

tillståndet i vårt samhälle, utan att för den skull ta ställning för Giddens, som är den teoretiker 

som vanligtvis förknippas med begreppet senmodernitet, syn på frågan, eller ta ställning mot 

uppfattningen att vi lever i en postmodernitet. Men syftet i det här kapitlet är inte att redogöra 

för huruvida vi lever i en sen- eller postmodernitet utan istället redogöra för villkoren för 

självet i den förändrade moderniteten. 

 

Självets idéhistoria 

Eftersom jag ska diskutera självets, eller självidentitetens, villkor i senmoderniteten, och 

använder mig av teorier från författare med olika synsätt som t ex Bauman och Giddens, är 

det intressant att först diskutera identitetsbegreppets grundläggande aspekter. Synen på vad 

identitet är för någonting har förändrats från att ha varit fokuserat på det moderna, centrerade 

subjektet, till ett mer decentrerat subjekt. Hur den här processen har gått till och exakt vad den 

har lett till vad gäller syn på det mänskliga subjektet, är en vetenskapligt sett kontroverskantad 

fråga. 

 

Tanken om det moderna subjektet kan i viss mening sägas ha börjat med den franske 1600-

tals filosofen René Descartes idé om ”Jag tänker, därför finns jag till” (fritt övers.). Descartes 

subjektssyn kom att dominera västerländskt tänkande under flera sekel. Här tillskriver han 

individen kapaciteten till rationellt, förnuftsbaserat tänkande, vilket kan idémässigt sägas vara 

grunden till den process som brukar kallas individualiseringen. I denna process kom 

uppfattningen om ett autonomt subjekt att cementeras i västerländskt tänkande, vilket bland 

annat tog sig uttryck i upplysningstidens ideal om ”naturliga rättigheter”, föregångaren till de 

mer nutida mänskliga rättigheterna. I den här idéströmningen hade man en syn på individen 

som ett enhetligt subjekt, med en fast inre kärna, vars rationella medvetande formade 

omgivningen. Men i takt med utvecklingen av marxismen, psykoanalysen och sociologin 

under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, kom tanken om det rationella, autonoma 

subjektet att alltmer ifrågasättas. 

 

Karl Marx betonade en historiematerialistisk syn på hur villkoren för våra levnadsvillkor, och 

hur vår klassidentitet formats, och Freud betonade det undermedvetnas roll i skapandet av vår 
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personlighet. Sociologins utveckling bidrog också till en förändring av det här synsättet, med 

dess betoning på de sociala faktorernas påverkan på formandet av individen (Hall 1992: 274-

288).3 Vid sociologins födelse kom också tesen om att den samhälleliga utvecklingen bidrog 

till en individualisering av det samhälleliga kollektivet att formas. Två sociala teoretiker som 

tidigt formulerade teser kring problematiken var Georg Simmel och Emile Durkheim. Simmel 

menade att den individuella frihet som uppstod när traditionella socialisationsmiljöer som 

kyrkan och familjen förlorat i betydelse, skapade en önskan hos människor att skilja sig från 

mängden. Simmel går så långt och menar att det blev själva livsmeningen för människor att 

skapa sin egna unika identitet (Simmel 1971: 222-223). Även Durkheim teoretiserade 

individualiseringen, och menade att det var det moderna samhällets arbetsdelning som 

orsakade individualiseringen. Genom den ökade arbetsdelning som inträdde i takt med att 

samhället moderniserades, uppstod en ny typ av solidaritet. I det traditionella samhället levde 

människor liv som i stor utsträckning liknade varandras. Det innebar att det kollektiva 

medvetandet var starkt, vilket i sin tur innebar att utrymmet för individuella avvikelser var 

litet. Den typen av samhörighet som existerade i dessa samhällen kallade Durkheim för 

mekanisk solidaritet. Men i takt med att arbetsdelningen ökade, och variationerna i hur 

människor levde sina liv ökade, uppstod vad Durkheim kallar organisk solidaritet, vilket 

öppnade upp för en ökad grad av individuella variationer i hur man levde sina liv, och en 

individualiseringsprocess inleddes (Durkheim 1933: 129-132).  

 

Synen på var individen, eller självet, har sitt ursprung har naturligtvis konsekvenser för hur 

man ser på identiteten. Hos de teoretiker som jag kommer att använda mig av i min 

undersökning varierar denna syn i viss grad, men man kan ändå identifiera vissa 

gemensamma aspekter vad gäller identitet och livsstil som kommer att utgöra den teoretiska 

ramen för min undersökning.  

 

Min utgångspunkt är att självet inte skall ses som någonting fast eller universellt givet, utan är 

en pågående konstruktion vars konstitution har historiska grunder. Således förändras villkoren 

för vår identitet och våra livsstilar i takt med att samhället förändras. Men utgångspunkten är 

                                                 
3 Den här utvecklingen av synen på självet har naturligtvis fortsatt under 1900-talet, och bland annat 
poststrukturalismen och delar av feminismen kom att ifrågasätta om det överhuvudtaget är meningsfullt att tala 
om människan, med ett fast inre väsen, och menade att människan egentligen är död, i teoretisk mening. 
Människan skall istället helt och hållet ses som en historisk konstruktion (Hall 1992: 289-291). 
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ändå att det finns en kärna, en kärna som möjliggör en konsistent och sammanhållen 

självuppfattning i en föränderlig värld. 4 

 

Tvånget till frihet 

Som jag tidigare berört är ju två av de dimensioner som utmärker senmoderniteten 

avtraditionaliseringen och individualiseringen. Dessa dimensioner har gett upphov till en 

situation för individer som inte existerat på samma sätt i tidigare samhällen. Det handlar i 

huvudsak om att de traditionella normer och regler som tidigare fanns för hur man som 

människa skulle bete sig, i stor grad har upplösts. Men också att det numera är upp till den 

enskilda individen att göra val inom de områden som tidigare styrdes av traditionen. En 

människas livsbana var i tidigare samhällen determinerad i mycket högre grad redan från 

födseln, begränsat av t ex en individs klass-, köns- och religionstillhörighet. Numera förväntas 

det av individen att den skall vara aktiv i val av hur man utformar sitt liv (Beck & Beck-

Gernsheim 2002: 1-3). Den nya ”friheten” som det innebär kan också gestaltas i vad som 

brukar kallas det reflexiva självet. Giddens menar att det som är specifikt för vår tid är inte 

nödvändigtvis individualisering utan snarare att individen ses som ett reflexivt själv. Vilka vi 

är, och vilka vi ska bli, är i stor utsträckning resultatet av våra egna val (Giddens 1991: 94-

95). 

 

Beteckningen frihet är i viss betydelse missvisande, eftersom man är mer eller mindre tvingad 

till den här så kallade friheten. Vi kan inte välja huruvida vi ska göra de val vi ställs inför, 

utan vi är dömda till dem (Bauman 2000: 18-22). Även om det skett en avtraditionalisering 

och individualisering, så har det inte efterlämnat sig ett vakuum i det sociala utrymme som 

tidigare var starkt kontrollerat av traditionella normer och handlingsmönster. Denna livsarena 

är fortfarande indränkt av sociala konventioner och tillvägagångssätt, men dessa har gått från 

en solid form till en flytande form, som Bauman beskriver det. Om de traditionella och 

moderna samhällenas former kunde liknas vid gjutna betongfundament, skall det senmoderna 

samhällets former mer liknas vid en vätskas flyktiga natur. Det sociala finns där i lika hög 

grad, men det är under konstant förändring, och lämnar individen med makten att forma det 

                                                 
4 Som den uppmärksamme läsaren säkert redan noterat berör jag här frågan om humanism kontra posthumanism, 
en fråga som till viss del är kopplad till frågan om modernitetens karaktär. Jag ämnar inte gå in närmare på den 
här diskussionen i min uppsats, men det kan ändå sägas att min teoretiska utgångspunkt i det här fallet blir en 
humanistisk. Dels i den meningen att jag ser på självet som förvisso föränderligt, men ändå med en fast kärna. 
Men också i den meningen att jag ser på självet som besittande viss mänsklig agens, vilket vanligen 
sammankopplas med ett humanistiskt perspektiv. 



 14 

efter sina önskemål, men bara till en viss grad. Individen lyder fortfarande under ett tvång, 

tvånget att välja (Beck & Beck-Gernsheim 2002: 1-15). I samklang med den 

avtraditionaliserade, reflexiva individen har en institutionell standardisering tagit form. 

Samtidigt som utrymmet för individen att välja sina livsval har skapats, har de samhälleliga 

institutionerna skapat ett standardiserat system för att möta den här ”friheten”. I alla de val 

som individen måste göra i det reflexiva skapandet av sig själv, erbjuds utbildningar, moden, 

konsumentprodukter etc. Uttryckt annorlunda, den institutionella individualiseringen 

reintegrerar den avtraditionaliserade individen i en institutionell kontext Men detta skapar 

även en motsättning i den här individualiseringsprocessen, i den mening att individen 

återinbäddas i en institutionell kontext. På så vis blir individen beroende av denna 

samhälleliga kontext för att kunna leva upp till våra reflexiva val (Beck 1992: 127-137).  

 

Således kan vi tala om två, delvis motstridiga, sidor av individualiseringen och 

avtraditionaliseringen. Dels har vi som individer bäddats ur våra traditionella kontexter, och 

satts i en situation där vi har friheten att göra val baserat på vår individuella reflexivitet. Men 

vi har också återinbäddats i en bredare, social kontext som tvingar på oss standardiserad 

individualitet. Således kommer jag inte i min uppsats tala om varken renodlad frihet eller 

renodlat tvång, och på så sätt fastna i den ständiga aktör-struktur debatten. Istället skall den 

personliga friheten och den institutionella individualisering ses som en dialektisk process, där 

intressefokus kommer att ligga på de konkreta villkoren för självet, inte att fastställa huruvida 

det är frågan om frihet eller tvång. 

 

Friheten, eller tvånget till val, har naturligtvis en mängd konkreta följder för hur människor 

orienterar sig i det vi i vardagligt tal kallar livet. Denna orientering kan förtjänstfullt gestaltas 

med begreppet gör-det-själv-biografi. Livet ligger framför oss med alla sina välsignelser och 

förbannelser. Men dessa kommer inte till oss utan vårt egna aktiva deltagande, och förelägger 

oss med ett tvång till anpassning till dessa nya villkor (Beck & Beck-Gernsheim 2002: 1-6). 

Men vilka är då dessa villkor som vi måste anpassa oss till, och vilka konkreta former tar det 

här nya, skinande frihetstvånget som försätter oss i en livssituation olik någon tidigare 

existerande levnadsform? Jag kommer nu att beskriva fyra områden av självets villkor i 

senmoderniteten jag funnit centrala och intressanta. Dels kommer jag att ge en historisk 

beskrivning av hur de nya villkoren kommit att uppstå, dels kommer jag återge de konkreta 

villkoren som orsakats av den historiska utvecklingen.  
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Arbete 

Om det är någon faktor som ansågs vara mer aktiv i stöpandet av individer än andra under 

moderniteten, så var det arbetet. I den nydanade samhällsform kallad modernitet var arbetet 

en hörnsten i det som kom att definiera människors liv under moderniteten (Beck 1992: 139-

140). När industrialiseringen tog form i slutet av 1800-talet, kom arbete och kapital att 

sammanbindas i en allt tätare allians. Fabrikerna och företagen blev större, maskinerna fler, 

och arbetarstyrkorna större. När den typiske medborgaren (den manlige) blev en som vandrat 

in från jordbrukarfälten, till fabrikslokalens fasta och solida trygghet, blev det också det 

fundament som kom att forma medborgarens liv.  

 

Den moderna ekonomin var en solid och tung ekonomi med bilindustrin som en god talesman, 

med dess stora fabriker, och dess löpandebandtillverkning. Det här var också en era där full 

sysselsättning var ett politiskt mål som i stort kom att realiseras. Den typiske arbetaren 

inledde sin karriär på samma ställe som han avslutade den. Kapitalet var tätt sammanbundet 

med arbetet (Bauman 2001: 27-34). 

 

Men i den nya ekonomin har arbete och kapital inlett en skilsmässa, som Bauman uttrycker 

det. Med det menar Bauman att den kapitalintensiva industrin inte längre nödvändigtvis är 

arbetsintensiv. Om den gamla ekonomin gestaltades av sin långsiktighet och fasthet, har den 

nya ekonomin kommit att gestaltas av flexibilitet och kortsiktighet (Bauman 2001: 34-35). 

Den tidigare representanten bilindustrin kan nu bytas ut mot mjukvaruindustrin, och 

Microsoft i synnerhet. Framgång i den nya ekonomin uppnås av företag där kapitalet flyter, 

och där arbetet är flexibelt. Microsoft får iklä sig rollen av framgångens representant för att de 

bättre än de flesta har kunnat kasta om sin produktion efter den nya mjukvaruindustrins 

nyckfulla förändringar (Sennett 2000: 87-89). 

 

Detta har naturligtvis haft kännbara konsekvenser för de anställda. Arbetet har kommit att bli 

förenat med en otrygghet på grund av att den fulla sysselsättningen har gått från att vara i det 

närmaste en realitet, till att vara ett politiskt mål som endast existerar på en retorisk nivå.  

Numera har hög (enligt det traditionella sättet att se på nivån) arbetslöshet blivit 

standardiserad, vilket oundvikligen inneburit att vissa arbetstagare blivit förlorare i det nya 

systemet (Beck 1992: 139-140). Med ett allt rörligare kapital, ofta konkretiserat i form av 

arbetsintensiv industri som flyttar till låglöneländer, har skaror av arbetare friställts, varav 
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vissa fått sin nya roll permanenterad. Även de som haft glädjen av att fortsätta åtnjuta lyxen 

av ett arbete, har sett sina villkor förändrats till mer rörliga anpassningsbara former, såsom 

projektanställning och flextid. Allt för att anpassa sig till den nya ekonomins slagord: 

Flexibilitet .  

 

En tendens som också haft en individualiserande kraft, är processen som skett ifrån 

fackföreningsrörelsens kollektiva ideal, till arbetslöshetens isolering. I takt med att 

otryggheten blir större, blir också det individuella ansvaret för att lyckas på arbetsmarknaden 

större. När karriärsbanor och lönetrappor var fastlagda och gemensamma, var också intressena 

för arbetarkollektivet gemensamma. Numera är dessa fasta inslag i arbetslivet upplösta och 

misslyckandet på arbetsmarknaden måste mötas individuellt (Bauman 2001: 36-42).5  

 

Således kan det senmoderna arbetet karaktäriseras av dess oförutsägbarhet, flexibilitet och 

föränderlighet. I den här meningen utgör arbetsmarknaden ett exempel på hur den 

institutionaliserade individualiseringen driver på individualiseringsprocessen. Det är inte tal 

om en avtraditionalisering som skapar frihet, utan snarare tal om en individualisering som 

ålägger individer med ett personligt ansvar. Men om arbetet då var den karaktärsdanande 

form som den moderna människan stöptes i, var finns det idag? 

 

Konsumtion 

När arbetet definierade oss, visades vår karaktär genom vår arbetsetik. Vari skapas 

människovärdet när ens huvudsakliga sysselsättning är att stå och monotont upprepa samma 

rörelse vid ett löpande band största delen av ens vakna tid? Det är hur bra man genomför det 

här arbetet. En god människa under moderniteten, för att tala i förenklade termer, var en god 

arbetare. I etiken fanns plikten att var dag gå till sitt arbete för att troget invänta den fördröjda 

belöning som det hårda arbetet i den livslånga anställningen innebar. När det här inte längre 

existerar, är det inte längre genom vårt arbete vår identitet och karaktär definieras, menar 

Bauman. Istället har formen blivit konsumtion, etiken blivit en estetik. Att leva i samhället 

                                                 
5 Det tål att sägas att den här beskrivningen av arbetsmarknaden, och även de följande beskrivningarna av olika 
domäner av senmoderniteten, endast är en sida av verkligheten. De olika teoretikerna har valt att presentera 
tendenser i västvärldens senmodernitet, och naturligtvis finns gott om undantag från dessa tendenser i den 
empiriska verkligheten. Som ett exempel kan ju nämnas Sverige, där facket t ex fortfarande har förhållandevis 
stor makt, men trots det finns tendensen av uppluckring av arbetarkollektivet även här. Även resten av 
teorikapitlet skall läsas på det här sättet. Ofta finns säkerligen gott om empiriska exempel, som pekar åt det 
motsatta än vad teorierna vill säga, men det är fortfarande tendensen som är intressant att fundera kring. 
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kan inte längre motiveras genom en pliktetik som varje dag får oss att köra ner stämpelkortet i 

klockan, utan istället försöker vi definiera oss själva genom att leva upp till estetiska normer, 

genom att konsumera (Bauman 1998: 9-52). 

 

Kapitalismens utbredning i samhället har också koloniserat livsstilarnas arena. Den nya 

friheten, friheten att vara vem du vill, avnjutes lämpligast i kapitalismens nya borgar, 

köpcentrumet. När vem vi är i allt högre grad är ett val som delegeras till individen, måste vår 

identitet uttryckas, vilket de kapitalistiska produktionskrafterna insett. Självet må vara 

formbart, men dess manifestation måste anpassa sig till utbudet av varor i 

konsumtionstemplen. Våra önskningar, de vi vill vara, anpassas till varuproduktionens och 

marknadsföringens definition av vad vi skall konsumera (Giddens 1991: 232-235). 

 

Men även konsumenten är en människa som måste anpassa sig till det nya samhällets 

föränderlighet och krav på flexibilitet. Marknaden nöjer sig inte när konsumenten inhandlat x 

antal varor, utan konsumtion är en aldrig upphörande cykel av införskaffande och 

förkastande. Nya önskemål måste hela tiden ersätta de gamla, för att inte marknaden skall 

stagnera. Vår konstruktion av vår identitet genom shopping blir ett konstant pågående projekt, 

ett vi förhåller oss reflexivt till, förvisso under ständigt inflytande av reklamslogans och 

modeidealen. Men shopping förblir icke desto mindre en viktig komponent i den aktivitet som 

vi brukar kalla konstruktionen av oss själva (Bauman 2000: 76-88). Således är också den 

senmoderna konsumtionen ett uttryck för en institutionell individualisering. Kapitalismens 

utbud av konsumentprodukter reintegrerar det avtraditionaliserade individuella uttrycket i en 

institutionell kontext. 

 

Äktenskap, kärlek & sexualitet 

Den industriella eran var en tid då kärnfamiljen var ett upphöjt ideal. Mannen lönearbetade, 

kvinnan tog hand om hemmet och uppfostrade barnen. I en mening levde ett feodalt system 

kvar in i moderniteten, där förvisso människan i generell mening blev fri, men där rollerna 

inom familjen fortsatte att vara fasta. Könsroller där det klart fastslogs roller för individer, gav 

män möjligheten att tjäna pengar, och kvinnor möjligheten (läs skyldigheten) att stå för det 

oavlönade arbetet i hemmet. Men den nya tidens föränderlighet och frihet påverkade så 

småningom också familjen i allt högre grad. 
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Det som framförallt varit den förändringskraft som slagit sönder den traditionella 

kärnfamiljen är kvinnans frigörelse från den traditionella kvinnorollens fjättrar. Men kanske 

mer som en ej avsedd konsekvens därav, än ett önskat mål i sig (Beck 1992: 109-113). 

Utvecklingen av preventivmedel har i viss grad upplöst den ”naturliga” kopplingen mellan 

kvinna och moderskap. Att skaffa barn blir också det en del av det reflexiva projektet, som 

kan planeras in i konstruktionen av sitt liv. För att förklara förändringen på en diskursiv nivå, 

att bli med barn har gått från att vara en Guds gåva, till ett rationellt val av en ansvarstagande 

förälder (Beck-Gernsheim 2002: 52-54). 

 

Kvinnans frihet har också skapat möjligheten till att kapa sin livlina. Genom att ta ut 

skilsmässa, och därmed skilja sig från den som traditionellt tillhandahållit de ekonomiska 

resurserna, ställs kvinnor inför en situation då de måste stå för sin egen försörjning. 

Följaktligen har de västerländska arbetsmarknaderna upplevt en ständigt ökande andel 

kvinnor som löntagare. Men även de som inte skiljt sig har insett nödvändigheten av att skaffa 

sig ett arbete och en karriär, för att inte en dag stå utan försörjande make och arbete och med 

barn (Beck 1992: 111). 

 

Men om kärnfamiljen tidigare fungerade som en ekonomisk enhet, där äktenskapet uppfyllde 

en ekonomisk funktion, har denna aspekt gått förlorad idag. Även om det fortfarande existerar 

vissa juridiska fördelar med att ingå äktenskap, har den ekonomiska rationaliteten i det 

minskat i betydelse. Istället har ett nytt ideal uppstått, idealet om den rena relationen, där 

kärleken mellan två individer upptar den centrala platsen. Den största motivationen för 

människor att söka ett äktenskap är inte längre de ekonomiska skälen utan det är relationen i 

sig som blivit målet. Kärleken har blivit en naturlig del av äktenskapet. 

 

Det förmoderna äktenskapliga förhållandet, och det moderna i viss mån, hade yttre sociala 

och ekonomiska förankringar som gjorde att relationen mellan de två individerna i 

förhållandet inte blev avgörande för dess fortsatta existens. Men eftersom det senmoderna 

förhållandet saknar yttre förankringspunkter, finns det en ständig risk om ett slut på 

förhållandet. Genom idealet om kärlek som motivation till ett äktenskapligt förhållande, krävs 

det att kärleken hålls vid liv. Ingen av parterna kan låta förhållandet utvecklas som det vill, 

utan att det kräver en ständig uppmärksamhet för att undanröja alla potentiella hot mot 

kärlekens fria flödande. Således blir också förhållandet en del av en reflexiv process. Det är 

inte ett projekt, eller ett kontrakt som ingås och låses fast i en social konvention, utan är hela 
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tiden en överenskommelse öppen för förändring.  Men där finns också inslag av ett löfte om 

åtagande, en plikt att hänge sig åt förhållandets välmående, vilket i kombination med idealet 

om den rena relationen, fyller samma roll som gamla tiders konventioner fyllde, när det gäller 

att garantera förhållandets fortlevnad. Andra viktiga aspekter av den här typen av rena 

förhållanden är deras inslag av tillit och intimitet. De är förväntade och upplevt nödvändiga 

komponenter av ett förhållande som baserar sig på sin egen meningsfullhet. Ett äktenskap i 

den senmoderna familjen kan alltså också det sägas karakteriseras av dess betoning på kärlek, 

öppenhet för förändring, och dess potential att ta slut när som helst (Giddens 1991: 109-122). 

 

Erotiken, såsom den kulturella yttringen av vår djuriska sexualitet, har genom historien sökt 

sin legitimitet genom att förankra sig själv i acceptabla former. Den mänskliga 

uppfinningsrikedomen vad gäller sexuell utlevnad har historiskt sällan i sig själv setts som 

något acceptabelt. Istället har det ofta legitimerats av antingen reproduktionen av den 

mänskliga arten, eller som en specifik form av uttryckt kärlek. De olika förhållningssätten har 

helt enkelt reglerat den mänskliga erotiken i för epoken acceptabla konstruktioner (Bauman 

2001: 263-266). Men i den senmoderna kontexten där preventivmedlet introducerats och 

frikopplat sexualitet från reproduktion, och där den sexuella revolutionen gjort uppror mot 

traditionella normer kring sex, har kopplingen mellan erotik och kärlek/reproduktion blivit 

otydlig (Giddens 1992: 1-3). Bauman går så långt att han menar att erotiken blivit ren. 

Erotiken har ett värde i sig, och behöver inte söka legitimering på annat håll (Bauman 2001: 

266).  

 

Således blir även sexualiteten en del av en reflexiv process. När den frikopplats från 

reproduktion, blir dess uttrycksformer också fler. Till exempel blir inte sexualiteten 

nödvändigtvis kopplad till heterosexuell utlevelse, utan blir istället öppen för andra former 

såsom homo- och bisexualitet (Giddens 1992: 13). Idag är vår sexualitet av en plastisk 

karaktär. Den formbarhet som karaktäriserar vårt själv gäller också sexualiteten, som även 

den är underkastad det stora självprojektet. 

 

Kärlek, äktenskap och sexualitet är således aspekter av mänskligt liv som utsatts för 

avtraditionalisering. Genom att traditionella konstruktioner inom dessa områden förlorat i 

inflytande, och antalet accepterade konstruktioner ökat, kan man här tala om en ökad grad av 

frihet. En större frihet för självet att välja mellan olika former att leva ut dessa aspekter av 

livet. Men den rena relationen i äktenskapet kan också ses som ett uttryck för institutionell 
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individualisering i den meningen att det handlar om en individualiserad äktenskapsinstitution. 

Äktenskapet är inte en samlevnadsform som karaktäriseras av total frihet, utan snarare en 

samlevnadsform som transformerats för att anpassas till en individualiserad kontext. 

 

Kropp & hälsa 

Kroppen, vårt manifesta och fasta själv, är även den under kultivering i modernitetens 

omvandling. Ett tydligt uttryck för det här är den diversifiering och uppluckring av hur vi 

framställer vår kropp, dvs. hur vi klär oss. Den veritabla maskerad som spelas upp på vilken 

plats som helst där folk samlas, är ett uttryck för hur vi genom kläder uttrycker vårt 

självprojekt. 

 

Men vi nöjer oss inte med i vilka konstellationer vi döljer vår kropp i, utan även den fysiska 

konstitutionen av vår kropp är underkastad vår reflexivitet. Hur vi ser ut är inte en biologisk 

och miljöbaserad dom, utan ett personligt ansvar som tas i gymmet, i bantningsdieterna och i 

sin extrema form på plastikklinikernas operationsbord. Genom olika metoder anpassar vi våra 

kroppar till olika former av ideal, vilket gör att även dessa blir indragna i vårt självprojekt. 

Giddens gestaltar detta fenomen i en form där det tagit patologiska former; Anorexia Nervosa. 

Han beskriver det här som ett fenomen som är unikt för det senmoderna samhället, där 

företrädesvis unga kvinnor försöker uppnå ett ideal om slankhet till den grad att det blir 

sjukligt. Fenomenet analyseras som en komplex tvångsmässig reaktion på omgivningens 

förväntan på individen att själv uppnå idealet om att vara smal (Giddens 1991: 122-132). 

 

Kopplad till den kroppsliga reflexiviteten är den senmoderna hälsan. Hälsa kan inte längre 

karakteriseras som ett önskvärt tillstånd, som lyckliga individer uppnår om Gud vill. Även 

detta är inordnat under det ständigt växande personliga ansvaret. Den goda människan i 

senmoderniteten, är en människa som ständigt arbetar för att uppnå hälsoidealet. Ät rätt, 

motionera rätt, och håll dig kontinuerligt uppdaterad om de senaste hälsorönen (Beck & Beck-

Gernsheim 2002: 140-141). Men i takt med att vår reflexiva kunskap om hur man uppnår 

hälsa, förändras också hälsobegreppet. Det räcker inte med att motionera tills man blivit av 

med övervikten, äta nyttigt tills kolesterolhalten har sjunkit. Den senmoderna hälsan är ett 

ouppnåeligt ideal, som man bara kan eftersträva. Bauman gestaltar det här med att proklamera 

en glidning från ”health” till ”fitness”, där det första var ett fast tillstånd, och det andra ett 
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flyktigt ideal. Hälsa är att äta antibiotika tills infektionen är borta, fitness är att köpa årskort 

på gymmet, och vara stamkund i hälsobutiken (Bauman 2000: 76-80). 

 

Kropp och hälsa i den här betydelsen är således uttryck för den institutionella 

individualiseringen. Förvisso är de uttryck för den personliga reflexiviteten, men det handlar 

fortfarande om samhälleliga ideal. Kropp och hälsa är inte ett kollektivt fenomen, utan att 

individualiserat fenomen, som individen själv ansvarar för. 

 

4. ANALYS 

I teoridelen ovan har jag presenterat framstående sociala teoretikers synsätt på olika aspekter 

av självets villkor i senmoderniteten. Det är dessa områden av det senmoderna självet jag 

skall analysera mina intervjuer. Analysen kommer att utgå ifrån två centrala begrepp, i den 

meningen att de olika uttryck för det senmoderna självet jag gått igenom antingen ses som 

effekter av avtraditionaliseringen, eller uttryck för återinbäddningen, dvs. den institutionella 

individualiseringen. Utifrån dessa två huvudtendenser, kommer jag sedan tolka svaren utifrån 

mina teoretiska utgångspunkter, för att på så sätt nå en förståelse av det senmoderna 

frikyrkliga självet. Men mitt intresse är ju som sagt hur mina intervjurespondenter förhåller 

sig till dessa aspekter av självets villkor. Analysen kommer att ha formen av att jag kommer 

att låta empirin definiera vad som är villkoren för självet, men empirin kommer inte att tala 

för sig själv, utan analyseras i ljuset av mitt teoretiska perspektiv, för att således få en bättre 

förståelse av dessa villkor. 

 

De intervjuade 

Jag har intervjuat fem unga människor, tre killar och två tjejer. Namnen är naturligtvis 

påhittade för att upprätthålla respondenternas anonymitet. 

 

Anders är 19 år gammal och uppväxt i och utanför Örebro. Han är aktiv medlem i en 

församling i Evangeliska Frikyrkan (EFK) och säger själv att han varit mycket aktiv i kyrkan i 

hela sitt liv. Just nu jobbar han som fritidsledare på en skola, vilket han gjort sen han tog 

studenten. Han beskriver sin tro som mycket viktig för honom, och hans sociala liv är mycket 

centrerat kring hans församling. 
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Peter är också 19 år gammal, och han har också bott större delen av sitt liv i Örebro, med 

undantag för ett par år i ett grannland. Han jobbar nu på en snabbmatsrestaurang. Även om 

han är uppväxt med kyrkan, en EFK-församling, säger han att hans engagemang har varit 

varierande. Hans sociala liv har funnits mest utanför kyrkan. 

 

Stefan är 22 år gammal och har nyligen flyttat till Örebro för att studera. Han växte upp i en 

mindre ort i södra Sverige. Just nu är han inte medlem i någon kyrka i Örebro, men har kvar 

sitt medlemskap i en pingstförsamling i den ort han växte upp i. Han har alltid varit engagerad 

i sin församling på olika sätt. 

 

Ellen, 19 år gammal, studerar också. Hon är uppväxt i en ort utanför Örebro, där hon var 

medlem i en baptistförsamling. Nu går hon till en EFK-församling här i Örebro. Hennes 

familj är kristen, så hon har tillbringat mycket tid i kyrkan under sin uppväxt, och gör så 

fortfarande. 

 

Hanna är uppväxt på landet utanför Örebro. Hon är 24 år och studerar på universitetet, och 

jobbar extra inom kyrkan. Ändå sen hon var liten har hon varit medlem i en EFK-församling, 

och har, med undantag för några år i tonåren, varit aktiv i församlingen.  

 

Arbete 

Eftersom alla mina respondenter är unga människor som ännu inte till fullo har etablerat sig 

på arbetsmarknaden finns det begränsningar i hur mycket man kan analysera arbetets 

betydelse för dem. Det är endast två som arbetar och de tre andra studerar, och de två som 

arbetar har arbeten de inte ser som sina framtida yrkeskarriärer. Men det finns fortfarande 

mycket intressanta diskussioner att föra kring hur de ser på sitt framtida arbete. 

 

Eftersom den senmoderna arbetssituationen bland annat karaktäriseras av att vara föränderlig 

och osäker är det intressant att se hur mina respondenter resonerar kring sina planer och 

drömmar vad gäller det framtida arbetet. Samtliga tycks vara förhållandevis säkra på att de 

skall nå sina drömmar vad gäller arbete, i den mån de har några drömmar ännu. Till exempel 

svarade Anders mycket kort att han funderar på att bli sjuksköterska när jag frågade om vad 

han hade för planer och drömmar vad det gäller arbetet. På frågan om det är en dröm som han 

tror han kan uppnå svarar han att han tror det, men att han samtidigt inte har bråttom att 
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utbilda sig ännu. Innan dess vill han ut och resa och kanske gå någon bibelskola. Eller Stefan 

som läser till lärare svarar: 

 
Ja, lärare är ju en dröm i alla fall. Jag tycker det verkar vara rätt 
och ett väldigt kul jobb. Att få jobba med ungdomar och liksom 
få någon sorts nära relation till dom. 

 
Hanna som också läser säger även hon att hon studerar till sitt drömyrke. Peter och Ellen är 

mer osäkra på vad deras drömyrken är, men tycks inte så någon direkt svårighet att uppnå 

detta när de vet vad de vill bli. Till exempel säger Ellen följande på frågan om hon tror att hon 

har goda möjligheter att uppnå sin dröm när hon vet vad den är: 

 
Ja, det tror jag väl att man skulle ha. Om man verkligen vill 
någonting så tror jag att man klarar det ofta. Då har man den 
inställningen. Att om jag verkligen kommer fram till att jag vill 
bli någonting, så tror jag nog att jag klarar det. 

 
Ellen tycks inte dela synen på att det är osäkerhet som präglar dagens arbetsmarknad, vilket 

mitt teoretiska perspektiv menar. Mina respondenter uppvisar en tillförsikt inför framtiden 

vad gäller deras framtida yrken. Ingen yttrar egentligen något som skulle kunna tolkas som att 

man saknar tilltro till sin förmåga att uppnå sina drömmar. Det enda undantaget är Peter som 

inte tror att han kommer att kunna nå sin dröm om att bli författare, men det får nog tolkas 

som orsakat av författaryrkets särart, snarare än Peters brist på tilltro till arbetsmarknaden.  

 

Ännu mer intressant vad det gäller den osäkra arbetsmarknaden, blir det när man tittar på hur 

mina intervjurespondenter förhåller sig till eventuell framtida arbetslöshet. På frågan om 

arbetslöshet är någonting som oroar dem svarar Peter: 

 
Nej inte direkt. Man kan alltid få något skitjobb och tjäna 
pengar om det är så, om det krisar sig. Det är väl inget. Nej det 
oroar jag mig mindre för.  

 
Inte heller Hanna uttrycker någon större oro när hon svarar att hon hittills haft lätt att hitta 

jobb. Hon upplever att hon har ganska bra självförtroende, och skulle det inte finnas några 

jobb som lärare får hon helt enkelt hitta något annat. 

 
Faktum är att den enda som ger uttryck för viss oro över arbetslöshet är Ellen som svarar: 

 
Ja, jag gör nog det, jag vill absolut inte bli arbetslös. Jag har ju 
inte hunnit börja oroa mig för det än. Det känns inte som jag 
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behöver det ännu. Ja, jag är verkligen rädd för att bli arbetslös. 
Och då tar jag nog hellre nåt sämre jobb än att inte ha nåt alls. 

 
Men på följdfrågan om hon ser en risk för en sådan situation säger hon att hon inte tror det, 

och egentligen inte är så orolig. Detsamma gäller för Stefan som även om han ser en viss risk 

för arbetslöshet inte ser det som ett stort problem. Och även om det skulle vara så att han 

skulle bli arbetslös så finns det ju fortfarande bidrag att få, menar han. I alla fall än så länge, 

lägger han till. 

 

I hur respondenterna förhåller sig till arbetslöshet visar de återigen att de inte reagerar med 

någon större oro inför den osäkerhet som råder på arbetsmarknaden. Förvisso ser de 

arbetsmarknaden som en ganska osäker marknad, men det ser de knappast som något större 

problem, utan kan enkelt avhjälpas genom att söka någon annan form av jobb, låt vara ett så 

kallat ”skitjobb”. Således kan man i deras förhållningssätt se de konkreta följderna av en 

individualiserad arbetsmarknad, men också av en flexibel arbetsmarknad öppen för 

individens strävanden. Som nämnts tidigare har de en tillförsikt till att de ska kunna nå sina 

drömmar vad gäller yrken, men samtidigt ser de arbetslöshet som ett individuellt ansvar. I 

den händelse man råkar ut för det, hittar man ett annat jobb. I ett av svaren uttrycks förvisso 

en förhoppning på att en kollektivistisk lösning skall finnas till hand i händelse av 

arbetslöshet, nämligen Stefans tilltro till att bidrag kommer att hjälpa honom. Men den här 

tilltron uttrycks ändå med en viss skepsis och distans, så tilltron tycks inte alltför stor. 

 

Men om det verkar som respondenterna har anpassat sig till den individualiserade 

arbetsmarknaden, hur förhåller de sig till arbetet som en del av livet? Är det så att arbetet 

tappat sin roll som identitetsskapare? 

 

På frågan om de prioriterar en eventuell framtida karriär högt svarar Stefan: 

 
Nej, inte särskilt. Nej inte alls. Jag tror man klarar sig med 
ganska lite materiella resurser. 

 
Anders svarar: 
 

Mm… Jag ser min tro som absolut min första prioritet. Och 
sen karriär, jag klarar mig rätt bra utan en jättehög lön eller 
sådär. Jag tycker jag klarar mig väldigt bra på en helt vanlig 
lön. 
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Ellen uttrycker även hon att hon inte prioriterar karriär speciellt högt, och säger att till 

exempel barn går före karriär. Den enda som egentligen uttrycker något som helst intresse för 

karriär är Peter som svarar: 

 

Nej inte så jätte egentligen. Alltså jag vill göra nånting som jag 
trivs med, sen pengar kanske inte spelar så jättestor roll. Det 
kan ju vara schysst och ha men det känns ju inte som det allra 
viktigaste. Ja, men att göra karriär, det innebär ju också att man 
utvecklas så att säga. Man inte gör samma sak hela tiden 
kanske. Och det är väl det som är viktigt kanske. Och inte 
fastna och göra samma sak.  

 
Men även hans svar måste tolkas som att det inte har någon högre prioritet. Om man ser de 

här svaren i samband med ett antal andra yttranden respondenterna gör kring arbete kontra 

andra områden i livet blir det intressant.  Till exempel Stefan säger att han har många andra 

drömmar också. Han önskar att han kunde ta livet lite mer som det kommer. Att man skulle 

vara mindre bunden vid materiella ting. Peter säger såhär om vad han får ut av sitt nuvarande 

jobb, som är på en snabbmatsrestaurang: 

 
Pengar och magsår. Haha. Typ … … Alltså, ja det är väl lite 
vänner och sådär. Eftersom det är många, alla är ju unga som 
jobbar på restaurangen. Så man lär ju känna mycket folk, så på 
det sättet är det ju positivt. Men det är ju inte ett jobb som jag 
skulle välja om jag hade massa valmöjligheter. Nu är det väl 
för man får ett jobb, och vara nöjd med det, tjäna pengar 
liksom. 

 
I de här olika svaren som respondenterna ger kring hur de ser på arbete som en del av livet, 

uttrycker de en syn på arbetet som en ganska oviktig del. Karriär och hög lön är inte högt 

prioriterat, och i den mån det är prioriterat är det för att jobbet skall vara utvecklande. Andra 

saker uttrycks av flera som viktigare än arbetet, och deras distans till arbetet tyder på att de 

inte ser det som en viktig del i sin identitetskonstruktion. Det här kan tolkas som att deras 

acceptans av det kommande arbetslivets osäkerhet, också tar sig uttryck i form av att inte fästa 

alltför stor vikt vid arbetets betydelse. Således är det här också en reaktion på en 

individualiserad, osäker arbetsmarknad. Men man resignerar ändå inte inför ett faktum att 

detta skulle innebära någon form av frihetsförlust för dem som individer, utan att arbetet som 

sagt snarare ses som ganska oviktigt jämfört med många andra delar av livet. Det här blir 

också tydligt i det faktum att flera respondenter ser osäkerheten i form av att man inte kan 

räkna med att behålla ett arbete hela livet, som någonting positivt. Till exempel Ellen säger: 
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Nej, jag kommer nog inte kunna jobba på samma ställe jämt. 
Utan jag vill nog gärna ha omväxling. Jag klarar nog inte av 
och jobba för länge på samma. 

 
Även Stefan ger uttryck för ett liknande uttryck även om han lämnar öppet för att kanske 
jobba kvar på samma ställe: 
 

Nej, det känns inte så. Dels känns det inte så lockande sen vet 
jag inte om det är så troligt heller nu för tiden kanske. … Ja det 
är klart, samtidigt, jag tänker då att om jag hittar ett jobb som 
jag verkligen tycker om, som jag bestämmer mig för att göra, 
det kan vara lärare eller något helt annat. 

 
Även här förhåller de sig till en individualiserad och osäker arbetsmarknad, men ser det 

fortfarande inte som en frihetsförlust, utan snarare tvärtom, en möjlighet till ett omväxlande 

arbetsliv. Men samtidigt vore det en för stark tolkning att säga att arbetet inte har någon 

identitetsskapande roll för dessa människor. De visar i och för sig inget större intresse för 

karriär, men en viktig anledning till att de inte tar upp arbete som en viktig del av deras 

identitetsskapande, kan ju vara att ingen av dem har påbörjat sitt egentliga arbetsliv ännu. Det 

bör sannolikt vara svårt att spekulera i hur viktig en aspekt av livet vilken man ej tagit del av 

ännu kommer vara för ens identitet.  

 

Sammantaget kan man säga att respondenterna förhåller sig till en individualiserad 

arbetsmarknad, genom att betrakta dess flexibilitet som någonting positivt som ger möjlighet 

att uppnå sina drömmar, samt till ett varierat arbetsliv. Dess osäkerhet hanterar de genom att 

inte betrakta en specifik karriär som en särskilt viktig del av livet. Endast vid ett fåtal gånger 

uttrycks en mindre oro inför det framtida yrkeslivet. Således kan man säga att respondenterna 

anpassar sig till den här formen av institutionell individualisering, men ändå upprätthåller en 

positiv attityd, genom att se den individualiserade arbetsmarknaden som en möjlighet till 

individuell frihet. Den tendens som mitt teoretiska perspektiv beskriver, tycks således ha gjort 

visst avtryck hos respondenterna, men utan att för den skull reagera genom oro och osäkerhet. 

 

Konsumtion 

Hur förhåller sig då respondenterna då till konsumtion som uttryck för livsstil och identitet? I 

mitt teoretiska perspektiv handlar konsumtion dels om att uttrycka den identitet som arbetet 

inte längre erbjuder, men också att anpassa sig till kapitalismens individualiserade utbud av 
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konsumentprodukter. Därför är det intressant att se vad respondenterna har för 

konsumtionsvanor. 

 

Anders säger att han spenderar mycket pengar på resor, vilket han också sparar till. I övrigt 

lägger han mest pengar på skivor, då han lyssnar mycket på musik. Och Ellen svarar: 

 
Men det går ju åt lite åt kläder och resor. Jag är nog mer att jag 
åker bort hellre än köpa kläder. Åka hälsa på folk man känner 
istället. Men det är väl det det hamnar på. Kläder och och resor. 
Ja, nöjen är det väl överhuvudtaget. 

 

Det gemensamma i respondenternas svar tycks ju vara att de vill lägga pengar på resor, men 

kläder återkommer också hos de respondenter vars svar jag inte återgett i detta exempel. Men 

för att förstå vad konsumtionen egentligen innebär för respondenterna vad det gäller att 

uttrycka deras identitet eller livsstil är det mer intressant att se på vad de svarar på frågan om 

konsumtion är viktigt för dem. I den här frågan fanns det lite olika typer av svar, från de olika 

respondenterna. T ex Stefan uttrycker sig på följande sätt: 

 
Jag önskar att den betydde lite mindre. Eller jag vill gärna inte 
konsumera så mycket. … Och sen tycker jag också att det har 
med min tro och göra, eller min ideologi eller så liksom att 
egentligen så bör man inte konsumera så mycket. Men sen 
konsumerar jag bra mycket mer än vad jag man behöver 
samtidigt också. 

 
Även om han anser att konsumtionen har en stor betydelse för honom, uttrycker han att han 

egentligen inte önskade att det var så. Lite samma inställning till sin konsumtion visar Hanna 

som säger att hon önskar att konsumtionen inte skulle vara så viktig som den är för henne. 

Men samtidigt menar hon att det är ett intresse. Hon tycker själv att det är en lite ambivalent 

inställning.  

 
Återigen uttrycks en insikt om att konsumtionen är viktig, men att den inte borde vara så 

viktig. Men åsikten att konsumtionen är viktig, utan att beskriva det som något större 

problem, presenteras också. Till exempel Ellen säger: 

 
Ja, jag tror att det betyder jättemycket för just nöjen och resor 
så är det ju sånt jag längtar efter, det är det jag vill eller så. Så 
jag tror att det har en väldig betydelse. 

 

Å andra sidan svarar bara Anders så här på samma fråga: 
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Nej jag tycker inte det är så viktigt.. Eller jag gillar väldigt 
mycket mörk choklad så det köper jag en hel del… 

 

Eftersom svaren varierar något är det svårt att dra några gemensamma slutsatser för alla. Men 

Anders står ut lite i den meningen att han uttrycker att konsumtionen inte har så stor 

betydelse. Men de andra uttrycker ändå att de skulle ha svårt att klara sig utan sin konsumtion, 

vilket antyder att konsumtion har stor betydelse för dem. Men vilken betydelse har det för 

deras identitet? En typisk analyspunkt vad gäller konsumtion och identitet, är naturligtvis 

konsumtion av kläder som ju ofta får vara symbolen för att uttrycka sig själv genom 

konsumtion. Flera av respondenterna uttrycker också att kläder upptar en stor del av deras 

konsumtion. Men egentligen är det nog bara Hanna som explicit säger att hon tycker att 

hennes klädkonsumtion är viktig. Nu kan ju förvisso annan konsumtion, eller att medvetet 

avstå från att handla kläder också vara ett uttryck för en identitet. T ex som Peter säger på 

frågan vad han lägger pengar på:  

 
Ja, det är, om du kollar på mina skor så ser du att jag inte köpt 
så mycket kläder. Det är ett hål härifrån och dit. Men annars så 
är det jag lägger pengar på nog mest mat tror jag. 

 

Men även om också detta kan tolkas som ett uttryck för identitet, var ju mitt teoretiska 

perspektiv att människor i senmoderniteten låtit konsumtion ta över som identitetsskapare 

istället för arbetet. Förvisso kan man finna sådana tendenser i respondenternas svar, men det 

vore att övertolka att säga att konsumtionen ersatt arbetet i det här avseendet. Istället 

uttrycker de på ett tydligare sätt att de ser konsumtionen som viktig för att göra saker de 

finner roliga. Tolkat ur perspektivet att senmodern konsumtion är ett uttryck för 

individualiserad livsstil, blir det här naturligtvis något problematiskt. Bauman och Giddens 

menar ju att sådan konsumtion är en form av institutionell individualisering, i den meningen 

att vi uttrycker individualitet genom anpassning till standardiserad varuproduktion. Konkreta 

exempel på sådant finns ju hos respondenterna, t ex i Hannas intresse för kläder, eller Anders 

intresse för resor och skivor. Men på det hela taget uttrycker respondenterna ett 

förhållningssätt som måste ses som att de ser på konsumtion som av ganska nedtonad 

betydelse för deras identiteter. Intressant i det här sammanhanget är att både Stefan och 

Hanna uttrycker en missnöjdhet över att de upplever deras konsumtion som viktig. Det här 

uttrycker en reflexiv medvetenhet över mer negativa innebörder av deras konsumtion. Det 

antyder ju också att även om de konsumerar, vill de inte se den här konsumtionen som ett 
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uttryck för deras identitet. Vilken inverkan tron har på denna inställning generellt är svårt att 

säga utifrån svaren, förutom hos Stefan. Han säger att konsumtionen borde ha en mer 

nedtonad roll, givet hans tro, eller ideologi som han uttrycker det. Således kan man här tala 

om en form av motsättning mellan olika aspekter av identiteten. Men att konsumtionen 

såsom Bauman säger, skall ha ersatt arbetet som grundläggande för identiteten, tycks inte 

finnas något stöd för i respondenternas utsagor. Inte heller när man jämför svaren kring 

konsumtion, med hur de svarade i frågorna som har med arbete att göra. Även om inte arbete 

heller beskrevs som det viktigaste i livet för respondenterna, finns det inget stöd för att säga 

att arbetet har ersatts av konsumtion som basen för identiteten. Dock skall sägas att ett 

problem med den här analysen, är just det faktum att flera av respondenterna uttryckte ett 

ogillande inför sin konsumtion. Risken finns att de i sina utsagor tonat ned betydelsen av 

konsumtion. 

 

Sammanfattningsvis, respondenterna ser konsumtion som viktig, och i viss mån tycks de 

uttrycka sin identitet genom den, men den fungerar inte som en ersättning för arbetet. Detta i 

betydelsen att det inte utgör själva grunden för deras identitetsbildning, som arbetet gjorde i 

tidigare samhällen. Vissa av dem uttrycker att de anpassar sig till den institutionella 

individualiseringen i den mening att de har ett intresse som de lever ut genom att konsumera 

den standardiserade varuproduktionens produkter. Men det uttrycks även att motstånd mot 

detta, t ex i Peters förklaring att han mycket sällan konsumerar kläder. Men det här motståndet 

skall tolkas med en nypa salt, då det hos respondenterna tenderar att finnas ett ideologiskt 

intresse att uttrycka det här motståndet, på bekostnad av hur man faktiskt anpassar sig till det 

kapitalistiska systemets utbud konsumentprodukter. 

 

Äktenskap, kärlek & sexualitet 

Kärleken är i senmoderniteten karaktäriserat av att vara frikopplad, och grundas på den rena 

relationen. Men delar respondenterna denna syn på kärlek? På frågan vad han ansåg kärlek 

vara svarade Anders att det handlar om att ge sig själv till någon annan. Han menar också att 

det är viktigt att man är kär och tar det försiktigt. Men kärlek handlar också om ett beslut, för 

alla förhållanden kommer ha konflikter och problem. Därför måste man bestämma sig att ”nu 

är det vi två och nu kör vi på det”, menar Anders. Stefan har en syn på detta som inte är helt 

olik Anders: 
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Min syn på kärlek är att min fru t ex, henne har jag gift mej 
med och har tänkte vara gift med henne hela livet. Jag tror att 
det går därför att man kan välja, dels kan man välja att älska 
varandra genom saker som är jobbiga också, om det dyker upp. 
Det är liksom att man retar sig på varandra, det gör man ju 
ibland, men då kanske man får svälja det, eller prata om det 
eller ibland ta och äta nånting… 

 

Peter har en lite mer avslappnad inställning till kärlek, då han menar att kärlek handlar om att 

hitta någon man kan tänka sig att gifta sig med. Men det är inte mer komplicerat än att man 

hittar någon man blir kär i, och sen får man se vad som händer. 

 

Alla dessa olika synsätt på vad kärlek är kan kopplas till det som beskrivs som den rena 

relationen. Det vill säga, man kopplar kärlek till sin framtida, eller nutida Stefans fall eftersom 

han är gift, livspartner. Men den här kärleken är inte något som förankras i något annat än just 

relationen i sig, och relationen överlever tack vare ett medvetet förhållningssätt från parterna. 

Men det finns fortfarande målsättningar om att få relationen att fungera hela livet. Således är 

det inte frågan om en syn på kärleksrelationer som något tillfälligt, som varar så länge de 

varar. Peter ger i och för sig lite uttryck för ett sådant förhållningssätt, men de andra tycks 

vara inställda på att det handlar om att få relationen att vara, gärna livet ut. Men det är 

fortfarande uttryck för rena relationer, i den meningen att förhållandets fortlevnad grundas i 

en ren syn på relationen. Även om man har en önskan om en livslång äktenskaplig relation, 

vill man endast att detta skall ske ifall kärleksrelationen kan överleva. På frågan hur man får 

relationen i ett äktenskap att fungera kan synsättet tydligare urskiljas. Hanna svarar: 

 
Eftersom jag inte är gift, så vet jag inte riktigt. Hur ska det 
hålla? Ja, men det är väl som en vanlig relation liksom, även 
om man inte är gift att det är väl viktigt att man kommunicerar 
med varandra. Det är väl viktigt i ett äktenskap också. 

 
Stefan svarar: 
 

Man tar hand om varandra, pratar med varandra. Man pratar 
om drömmar i livet och försöker förverkliga det och så. Det 
tror jag är viktigt, för annars så tror jag man lätt kan känna att 
det blir slentrian liksom. Att åh, jag kan inte göra vad jag vill 
för att hon begränsar mig eller så. Men snackar man om det så 
kan man oftast göra nånting som är väldigt stort liksom. Som 
inte alls är begränsat så. 
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Här uttrycks att relationen överleva tack vare kommunikation. Således har man hela tiden ett 

förhållningssätt till förhållandet som möjligt att ta slut, och som hela tiden måste underhållas 

för att fortleva. Samma synsätt finns att finna i respondenternas syn på skilsmässa. Ellen 

svarar till exempel på frågan hur hon ser på skilsmässa: 

 
Jobbigt. Ja, alltså jag tycker ju att själv så skulle jag nog 
försöka med, det skulle gå väldigt långt innan jag skulle skilja 
mig. Men många gånger är ju det den ända utvägen. Det finns 
ju ingen anledning och inte skilja sig om det är så. Jag tycker 
att det kan va ett nödvändigt val ibland. Men det är ju ingen 
dröm om det kommer till en skilsmässa tror jag. 

 
Anders har ungefär samma synsätt när han säger att äktenskapet ändå är viktigt att bevara. 

Framförallt ur barnens synpunkt, då han menar att kärnfamiljen är central i att garantera en 

trygg uppväxt för barnen. Så man bör försöka så gott det går, men om äktenskapet inte kan 

fungera, så måste man acceptera det.  

 

Även om båda uttrycker viss skepsis till skilsmässa som idé är det ändå en möjlig utväg om 

andra möjligheter är uttömda. Relationen i äktenskapet är förvisso värd att vårda ömt, och 

skilsmässa skall undvikas, men det kan trots allt vara nödvändigt ibland. Återigen är det ett 

uttryck för hur respondenterna förhåller sig till en individualiserad kärlek. Även om t ex 

Anders säger att skilsmässa skall undvikas för barnens skull, är den rena relationen ändå en 

individualiserad form av relation. Äktenskapet kan endast upprätthållas så länge relationen 

mellan de två individerna som ingått äktenskapet fungerar. Om relationen inte fungerar finns 

det inte längre någon mening att upprätthålla äktenskapet. Ett tydligt exempel är hur Hanna 

svarar på frågan huruvida skilsmässa ibland kan vara nånting nödvändigt: 

 

Ja, absolut. När båda far illa, då ser jag ingen poäng att 
fortsätta. 
 

Att äktenskapet saknar andra förankringspunkter är också ett uttryck för en 

avtraditionalisering. Men i detta avseende går det att finna mycket intressanta svar hos 

respondenterna på frågan hur de ser på äktenskapet. På frågan vad Anders anser om 

äktenskapet som institution säger han att det är någonting som Gud har välsignat. Det är också 

ett bra sätt att bevisa sin kärlek. Stefan svarar: 

 
Jag ser på det utifrån min tro då, att det är nånting som Gud har 
bestämt. Att det inte är som någonting som samhället har 
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bestämt nu som det är i Sverige äktenskapet. För mig så är det 
här förbundet mellan mig och min fru, om vi två ska leva 
tillsammans så vill vi leva tillsammans med Gud liksom. Och 
då, i och med att vi ingår ett äktenskap så gör vi det inför Gud 
också. Det blir på det sättet som Gud vill ha det. Och ska man 
leva tillsammans och ha en sexuell relation, så tror jag att det är 
det sättet som det ska vara på. 

 
Även Jenny har ett liknande synsätt, men menar också att äktenskapet innebär en form av 

trygghet. Men det betyder inte att hon inte tror att människor som har andra 

samlevnadsformer också, t ex samboskap, kan känna på samma sätt. Fast hon menar dock att 

äktenskapet är ett slags ”statement” inför Gud och inför varandra. Hon tror också att Gud ger 

sin välsignelse över just äktenskapet. 

 

I alla dom här utsagorna uttrycker de ett förhållningssätt till äktenskapet som inte kan 

beskrivas med hjälp av idén om den rena relationen. De för in en ytterligare komponent i 

deras förståelse av vad äktenskapet innebär, nämligen Gud. Således förankras äktenskapet i 

någonting mer än bara relationen två individer emellan. Även om detta inte tycks ha ett så 

stort inflytande på hur de ser på äktenskapet, får det ändå konsekvenser för hur de ser på 

andra frågor som har med kärlek och äktenskap att göra, vilket jag kommer till senare. 

Således kan vi här tala om en blandning av en traditionalistisk och avtraditionaliserad syn på 

kärlek och äktenskap. Det finns traditionalistiska inslag, såsom att den äktenskapliga 

relationen har sin grund i Guds välsignelse, samt att inställningen tenderar vara att relationen 

skall vara livslång, men synen på hur man får relationen att överleva är fortfarande grundad i 

det synsätt Giddens kallar ”den rena relationen”. Men det kan också tolkas som ett försök att 

förhålla sig traditionalistiskt i en individualiserad kontext. Som individer förhåller man sig till 

institutionell individualisering i form av ett individualiserat äktenskap. Man tycks t ex inte 

vara beredd att ge upp sin personliga lycka för äktenskapets fortlevnad, men man 

upprätthåller fortfarande traditionella värderingar om vad äktenskapet handlar om. 

 

De traditionalistiska inslagen blir ännu mer tydliga när man ser till hur de ser på sexualitet. 

Sexualiteten i senmoderniteten karaktäriseras ju av att vara frikopplad från reproduktion och 

kärlek, och blivit ett egenvärde i sig. Men det synsättet är inget synsätt som hittas i 

resondenternas synsätt på den här frågan. På frågan om hur de ser på sex och äktenskap 

svarade Anders: 

 
En del i äktenskapet? Ja det tror jag absolut det är. 
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På följdfrågan hur han då såg på sex före äktenskapet svarade han att han nog kommer vänta 

tills han har gift sig. Men framförallt tror han inte på sex utanför ett förhållande. Sex handlar 

om ett givande av kärlek, och i dagens samhälle har vi förvrängt det till något egoistiskt. Även 

Ellen har ett liknande perspektiv som säger att sex hör till äktenskapet. Sex är ingenting man 

ska slänga bort. På följdfrågan varför hon tycker att sex ska kopplas till äktenskapet svarar 

hon: 

 
Det är ju tron alltså. Men också det att jag, utifrån det så har 
man ju ändå märkt att folk som har sex med många mår väldigt 
dåligt och det finns risker för och få sjukdomar och såhär. 
Alltså oftast så leder nästan inte till nåt gott. När man har för 
ofta och med för många liksom. 

 

Även Hanna har detta perspektiv på sex. Hon tror att sex blir någonting fint och speciellt om 

man håller det inom äktenskapet. För i äktenskapet finns det en trygghet, vilket är viktigt då 

man är ganska sårbar när det handlar om sex, menar Hanna.  

 

Här är det tydligt att äktenskapet fortfarande är starkt kopplat till äktenskapet och kärlek. 

Anledningen till denna starka koppling är deras religiösa tro, som de upplever påbjuder den 

här kopplingen. Samma tendens att ha en annorlunda inställning till frågor kring sexualitet, än 

vad som i mitt teoretiska perspektiv brukar betraktas som senmodern sexualitet, står att finna i 

deras inställning till homosexualitet. Giddens menar ju att i den plastiska, senmoderna 

sexualiteten ökar öppenheten för alternativ till den heterosexuella utlevelsen. Den synen tycks 

inte alla respondenter dela. Anders förklarar sin syn på homosexualitet på följande sätt. 

 
Jag tror inte att det är så det är tänkt från början. Jag tror inte 
heller på en familj där paret är homosexuellt. Där det är två 
män eller två kvinnor liksom. Men att vara homosexuell, jag 
tror inte det är så jättemycket man kan göra åt det liksom. Så 
liksom ur kristen synpunkt så tror jag helt klart att dom är 
älskade av Gud liksom. Och att Gud bryr sig om dom väldigt 
mycket ändå. 

 
Och på frågan huruvida denna uppfattning hade någon religiös innebörd svarade han att det 

har att göra med att Gud har välsignat äktenskapet mellan just man och kvinna. Guds tanke 

med familjen är att barnen skall få växa upp med en mamma och pappa. Anders menar att 

homosexuell utlevnad faktiskt är en synd. Eller Ellen som svarar: 
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Jag har jättesvårt och förstå homosexualitet. Alltså jag tror att 
det finns folk som är det. ... Jag tror också att det finns folk 
som inte är det på riktigt. Alltså det beror på vad man menar, 
men jag tror att vissa är födda till och vara homosexuella. Det 
har ju visat sig. Fast jag tycker ju ändå inte att det är en jättebra 
levnadsform. ... Men samtidigt så har jag lite svårt, jag tror inte 
att det är meningen att man ska vara homosexuell. 

 
Liknande uppfattningar har även de andra, med undantag för Peter vilket jag återkommer till 

senare. Det är tydligt att respondenterna in delar det perspektiv som kallas plastisk sexualitet. 

Istället uttrycker de flera gånger att homosexualitet är något som inte var meningen från 

början, och att detta har en religiös koppling. Dels i den meningen att Gud inte menade detta, 

samt att det betraktas som synd. Men vad innebär då den här annorlunda inställningen i dessa 

frågor som respondenterna har? 

 

De har en individualiserad syn på äktenskap och kärlek i viss mening, nämligen att de har en 

”ren” syn på relationer och äktenskap. Det här är på ett sätt ett uttryck för en 

avtraditionalisering, i den mening att traditioner som omgärdar vem man gifter sig med och så 

vidare har tappat i betydelse. Men de förhåller sig även till ett individualiserat äktenskap på en 

institutionell nivå, genom att i många stycken betrakta äktenskapet såsom en sammanslutning 

mellan två individer. Men det är också här det intressanta förhållningssättet finns. De 

upprätthåller nämligen en opposition gentemot avtraditionaliseringen kring äktenskap, kärlek 

och sexualitet. Om det som vi definierar som senmoderniteten, eller kanske snarare den 

senmoderna diskursen, frikopplar sexualiteten från äktenskapet, kärlek och familj, gör inte 

respondenterna detta. Om man ser på deras tro som bärare av tradition, vilket inte är ett helt 

olämpligt synsätt, kan man säga att de håller fast vid en traditionell syn på dessa frågor. De 

kopplar sexualitet tydligt till kärlek och äktenskap. Således finns här en skärningspunkt 

mellan senmodernitetens diskurs och frikyrkliga ungdomars förhållningssätt till sexualitet och 

äktenskap. Genom att slå vakt om ett traditionellt förhållningssätt utövar de en slags 

opposition mot det dominerande förhållningssättet. Sexualiteten i senmodern kontext har 

utsatts för en omfattande avtraditionalisering och karaktäriseras av en historiskt sett ganska 

stor frihet vad gäller former och utlevelse. Men detta avstår i min undersökning frikyrkliga 

ungdomar ifrån, och upprätthåller istället ett mer traditionellt förhållningssätt vad gäller just 

sexualitetens koppling till sexualiteten. Det här blir tydligt när man jämför svaren med en av 

respondenterna som avviker tydligt i sina svar i det här området, nämligen Peter. T ex svarade 

han så här på frågan hur han såg på äktenskap och sexualitet: 
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Det tycker jag inte är så viktigt. För dels tycker jag väl inte att 
det är en så stor grej. Jag har väl inte fattat varför man just ska 
vänta med det till efter äktenskap och sånt. Sen har man hört 
om massa folk som skyndar in i äktenskap bara för att dom vill 
ha sex. Det verkar ingen höjdare heller. Det verkar ju 
totalruttet. 

 

På frågan om han anser sexualitet vara helt frikopplat från förhållanden svarar han att han inte 

tycker att det ska vara det. Han anser att ett stabilt förhållande är att föredra, men äktenskap är 

inte nödvändigt. Han ser heller inget fel med homosexualitet. Även om han är medveten om 

att han kanske har en del fördomar, tycker han inte att man ska tycka det är något fel med 

homosexualitet bara för att det står i Bibeln. 

 

Peters uttalanden är exempel på ett förhållningssätt som ligger närmare det dominerande 

senmoderna synsättet. Han gör inte heller samma tydliga koppling mellan sin tro och sin syn 

på frågor som har med sexualitet att göra. Skulle möjligtvis kunna förklaras med att han under 

sin uppväxt inte varit lika involverad i kyrkan som dom andra. Han utgör också en tydlig 

kontrast gentemot de andras förhållningssätt vilket visar på skillnaden i hur man förhåller sig 

till dessa frågor. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de kristna förhåller sig till ett avtraditionaliserat och 

individualiserat äktenskap, genom att identifiera sig med den rena relationen som ideal. 

Således förhåller de sig till skilsmässa, om än med viss tvekan, som ett möjligt slut på 

förhållandet. De kan i den meningen sägas vara en del av det senmoderna, individualiserade 

förhållningssättet till äktenskap och kärlek. Men de upprätthåller också ett traditionellt 

förhållningssätt till äktenskapet, i den meningen att de menar att Gud är en viktig komponent i 

äktenskapet. Det traditionella perspektivet blir tydligare i hur de kopplar sexualitet till dessa 

frågor. Genom att hålla fast vid ett traditionellt förhållningssätt till sexualitet och förknippa 

det med äktenskap, utöver de en opposition gentemot det dominerande förhållningssättet. 

Stefans förhållningssätt visar på skillnaden gentemot ett förhållningssätt som ligger närmare 

den dominerande senmodernitetens förhållningssätt. 
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Kropp & hälsa 

Den sista delen av analysen handlar alltså om respondenternas syn på kropp och hälsa. 

Teorierna säger att vi har fått en alltmer reflexiv hållning till vår kropp och hälsa. Kroppen är 

ett uttryck för identitet, och hälsan är del av ett personligt ansvar, som sorterar in under 

självets reflexiva projekt. Men hur ser då respondenterna på den här frågan? 

 

På frågan om hur de ser på kropps- och utseendeideal fanns det ett gemensamt synsätt. De är 

alla medvetna om dem, men gillar dem inte. T ex Stefan svarar på följande sätt: 

 
Tja, det är ju klart att det finns ganska osunda kroppsideal i 
samhället eller i människors huvud. Som att kvinnor ska vara 
på ett visst sätt, de ska vara väldigt smala eller väldigt starka. 
Finns inte lika mycket om män tycker jag, men det är ju 
liknande där också. Att man ska vältränad och så. … Alla är 
väl rätt förenklade och som gör att man kan bli lite förvirrad, få 
lite fel inställningar. 

 

Även Ellen upplever dem på liknande sätt. Hon säger att hon tycker det är jobbigt och har 

varit påverkad av dem tidigare, men försöker tänka bort dem. Även om man måste tänka på 

att inte bli jättetjock tycker hon idealen är sjuka. De övriga respondenterna har liknande 

utsagor. Som synes har de alltså en negativ inställning till de ideal som finns, men uttrycker 

samtidigt att de fortfarande påverkas av dem.  

 

Men hur svarar de då på frågan om de själva gör någonting för att efterleva de här idealen? 

Anders svarar att han går en del på gym och springer mycket. Men samtidigt tycker han nog 

att det mer handlar om att ha en bra hälsa, och inte så mycket utseendeideal. Peter svarar: 

 
Nej. Det är nog få som vill säga, fast jag gör väl det ändå, fixar 
frillan. Jag vet inte, man gör ju det ändå. Även fast det låter 
dåligt att säga att man gör det. 

 
Återigen uttrycks samma medvetenhet om idealen, i den mening att de lite motvilligt ändå går 

med på att de trots allt följer idealen i viss mån. Den här reflexiva hållningen till utseende- 

och kroppsideal blir ändå tydligare i Stefans svar: 

 
Ja, utseende däremot, kläder, hår och såna saker… Det 
påverkar mig mer. Ja det tycker jag har med det här med 
konsumtion att göra. Att man liksom upplever att ett visst sätt 
att se ut eller att ett visst sätt att vara passar ihop med en viss 
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klädstil eller sätt att se ut och då köper man dom grejerna. 
Samtidigt vet jag ju inte hur man gör för att motverka en sån 
grej för det liksom finns såna budskap överallt och nästan 
varenda människa blir ju någon sorts budskap av att man 
marknadsför sig själv lite med hur man ser ut. 

 
Stefan uttrycker inte bara här en reflexiv självmedvetenhet, utan en gör till och med en analys 

av vad beteendet beror på. Sammantaget verkar alltså respondenterna vara mycket medvetna 

om dessa ideal, och påverkas av dem. Men de försöker ändå utöva något slags motstånd mot 

idealen, då de inte sympatiserar med idealen som sådana.  

 

Ellens utsagor om kroppsideal utgör ett särskilt intressant exempel eftersom hon tidigare i 

livet lidit av ätstörningar. Hon svarar följande på frågan hur hon upplever att hennes 

ätstörningar påverkar henne: 

 
Alltså jag känner mer såhär liksom, om jag bara tänker att, 
nämen, nu är du lite tjock, så får jag ändå tillbaka dom tankarna 
lite. För jag har fått lära mig att tänka, nämen så är det inte, det 
vet du. Men det kan vara väldigt lätt och bli påverkad, men 
samtidigt så har jag själv dom signalerna som att det är inga 
problem liksom. Men man påverkas ju hela tiden vad det gäller 
vikt också tror jag. 

 

Ellen menar själv att hennes ätstörningar inte hade med kroppsideal att göra, utan mer ett 

sökande efter uppmärksamhet från omgivningen. Men tolkat i sin teoretiska kontext tenderar 

ändå ätstörningar handla om en oförmåga att hantera kroppsideal, vilket resulterar i ett 

tvångsmässigt beteende. Även om Ellens ätstörningar utgör en extremare reaktion än övriga 

respondenters reaktioner på de kroppsideal som samtliga respondenter upplever, är det samma 

tendens. Även hon uttrycker alltså ett ogillande inför idealen, men en oförmåga att stå emot 

dem. En oförmåga som till och med resulterar i ett tvångsmässigt beteende. 

 

Anders har ett litet annorlunda synsätt när han kopplar den här frågan till sin tro. Han menar 

att en utseendefixering inte bara skadar en själv, utan också ens relation med Gud. Om man 

börjar se ner på sig själv, börjar man också se ner på Guds skapelse. Han gör alltså i sitt 

avståndstagande från utseende- och kroppsfixering en tydlig koppling till sin tro. Men även 

om Anders i den här utsagan tar ett mycket tydligt avstånd från sådana ideal, säger han 

tidigare att han som alla andra nog påverkas av dessa ideal. Så vi ser återigen samma tendens, 

till ogillande men oförmåga till totalt avståndstagande. 
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Kropps- och utseendeidealen kan ses som ett uttryck för den institutionaliserade 

individualiseringen, i den meningen att samhället trycker på människor individualiserade 

ideal. Respondenterna försöker utöva en opposition gentemot den här institutionen, men tycks 

ändå uppleva en oförmåga. I den här kontexten ser de inte kropps- och utseendeideal som en 

möjlighet till individuell frihet, utan deras något motvilliga och ogillande inställning, måste 

tolkas som att de mer eller mindre känner sig tvungna att följa idealen. Således tycks 

respondenterna uppleva en verklighet som ligger nära den verklighet teorierna om 

senmoderniteten beskriver. Idealen skall snarare beskrivas som ett reflexivt ansvar individen 

måste ta vare sig man vill eller inte.  

 

Men hur förhåller sig då respondenterna till hälsa? Bauman menar ju att hälsa inte längre 

handlar om ett statiskt tillstånd som man har så länge man är frisk, utan snarare ett ideal som 

hela tiden åligger det personliga ansvaret att eftersträvas. Hos respondenterna finns det en 

tendens att förhålla sig ganska avslappnat till sin egen hälsa. På frågan vad man gör för att 

upprätthålla sin hälsa svarar Peter: 

 
Jag är inte så jätteförtjust i mat, så jag äter när jag inte är 
hungrig. Det är mitt sätt och bibehålla hälsan. Försöker och inte 
tyna bort. Men annars är jag nog inte så jättehälsosam. 
 

Hanna svarar: 
 

Jag rör på mig, tränar en del. Är en Friskis-tjej, hehe. Gympar 
lite och springer… Ja det är väl det jag hinner med. 

 
Ellen säger att hon nog har en ganska avslappnad attityd till det. Hon tänker förvisso lite på att 

inte äta så mycket godis, men i övrigt tänker hon inte mycket på det. 

 

I de här utsagorna uttrycker de förvisso att hälsa kanske inte är deras största orosmoment i 

livet. Men ett individualiserat perspektiv blir ändå tydligt när man ser till hur de svarade på 

frågan om vad som orsakar ohälsa. Stefan säger: 

 
Ja, det kan ju vara rökning t ex. Fetma, sitta och trycka 
McDonalds varje dag och bli tjocka på det, hjärtattacker, 
sådana grejer. Ja inte äta rätt kanske också. Om man äter 
enformigt, får inte i sig tillräckligt med mineraler så att man får 
någon konstig sjukdom som man kunde skydda sig mot annars 
kanske. 
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Ellen säger: 
 

Ja, det är väl mest just att man äter väldigt mycket färdigmat. 
Och att man gärna tar bilen istället för att gå eller cykla. … 
Man sitter gärna hemma och käkar chips. Sen så tror jag väl att 
det finns ett litet beroende i godisätande och så. Det handlar 
mest om att man blivit lat tror jag. 

 

Här är det tydligt att respondenterna förhåller sig till en individualiserad hälsa. Hälsa har inte 

så mycket att göra med att gå till läkaren regelbundet, att äta sin medicin osv. utan det 

handlar mer om ett personligt ansvar att hela tiden eftersträva idealet hälsa. Således anpassar 

sig respondenterna i den här meningen till den institutionaliserade individualiseringen, och 

även om de uttrycker en distans till sin egen hälsa, ser de fortfarande hälsa som ett i 

huvudsak eget ansvar. 

 

Sammanfattningsvis, vad gäller kropp och hälsa anpassar sig respondenterna till den 

institutionella individualiseringen i den meningen att de tar ett personligt reflexivt ansvar för 

sin kropp och sin hälsa. De försöker förvisso utöva en opposition mot ideal kring utseende 

och hälsa, men säger sig ändå påverkas. På så vis förhåller de sig på ett reflexivt och 

individualiserat sätt till sin kropp. Även när det gäller hälsa, har de formerat sig efter en 

individualiserad syn. Hälsa är även det ett personligt ansvar, som är upp till individen att 

eftersträva. 

 

5. Slutdiskussion  

Vad är då den gemensamma berättelse man kan komma fram vad det gäller hur dessa kristna 

ungdomars hanterar identitets- och livsstilsfrågor? Undersökningen tog sin början i hur 

respondenterna förhåller sig till den ökade personliga friheten och den institutionaliserade 

individualiseringen. Det är också på den här nivån jag kommer att avsluta min analys. Det är 

nämligen i dessa två sidor av senmoderniteten skärningspunkten går mellan den dominerande 

senmoderna diskursen, och den frikyrkliga senmoderna identitet mina respondenter uppvisat. 

 

I de aspekter av den senmoderna självidentitetens konstruktion som kan sorteras in under 

avtraditionaliseringen, i min undersökning främst frågor som har med äktenskap och 

sexualitet att göra, tenderar respondenterna upprätthålla ett traditionellt förhållningssätt. Men 
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å andra sidan, i de aspekter av den senmoderna självidentitetens konstruktion som kan 

sorteras in under den institutionella individualiseringen, tenderar respondenterna anpassa sig 

till den dominerande senmoderna diskursen. Områden som kan ges den här återinbäddande 

funktionen är arbetsmarknaden, konsumtion, kroppsideal och vissa aspekter av äktenskapet. 

Men den här tendensen är kanske inte heller speciellt förvånande eftersom 

avtraditionaliseringen skapar en form av individuell frihet, bäddar ur individen ur en 

institutionell kontext, och som ger individen ett handlingsutrymme. Ett konkret exempel är t 

ex genom avtraditionaliseringen av sexualiteten, skapas utrymme för individen att själv 

formulera sin sexualitet. Det skall dock sägas att jag varken i min undersökning, eller i min 

teoretiska syn på dessa frågor, hävdar att det är respondenterna som individer som nyttjar 

handlingsutrymmet avtraditionaliseringen skapar, utan det är väl troligare att 

frikyrkokollektivet skapat en avvikande diskurs inom de aktuella områdena, vilka 

respondenterna socialiserats in i. Men den institutionella individualisering å andra sidan, har 

en reintegrativ effekt som lyfter in individen i en institutionell kontext, låt vara en 

individualiserad sådan. Den processen skapar inte ett handlingsutrymme för individen, och 

dess effekter kan inte undvikas på samma sätt, såvida man inte ställer sig på sidan från 

samhället. Enklare uttryckt, man kan som individ inte välja att delta i en mer kollektivistisk 

arbetsmarknad, utan den individualiserade arbetsmarknaden är den enda möjligheten. Således 

är det också logiskt att min undersökning visar att unga frikyrkliga i senmoderniteten avviker 

från det dominerande synsättet, just i frågor som kan ses som effekter av 

avtraditionaliseringen. Kort sagt, de frikyrkliga ungdomarna förhåller sig traditionellt i en 

individualiserad kontext. I inledningen av min undersökning ställde jag frågan huruvida det i 

ett heterogent samhälle, med olika subkulturer, finns utrymme för att påverkas på olika sätt av 

senmodernitetens sociala processer. Tolkat ur mitt teoretiska perspektiv, pekar mina resultat 

på att den frihet avtraditionalisering innebär, skapar ett utrymme för en heterogenitet i hur 

livsstilar kan formas, men den institutionella individualiseringen är en kraft som alla påverkas 

av. 

 

Mina resultat är inte heller förvånande om man kopplar dem till tidigare forskning som gjorts 

på frikyrkligas livsstil och liknande. T ex Göran Gustafsson har gjort en sammanställning av 

flera olika undersökningar som visar på att frikyrkliga tenderar att ha en mer puritansk livsstil 

i allmänhet, och bland annat då en förhållandevis konservativ inställning till frågor som rör 

sexualitet (Gustafsson 1997: 191-202). Också om man jämför med Gunilla Peterssons studie 

av frikyrkliga ungdomars normer och föreställningar, tycks resultatet vara någorlunda 
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samstämmigt. Hennes studie har förvisso ett något annorlunda upplägg då hon har ett 

tydligare religiöst fokus. Men även hennes studie visar på att frikyrkliga ungdomar avviker 

från det dominerande förhållningssättet i samhället genom sin inställning i vissa typer av 

värderingsfrågor, och inte genom att utmärka sig genom yttre attribut, vilket brukar vara 

ungdomliga subkulturers sätt att markera avvikelse (Petersson 1993: 233-256). Vad gäller 

tidigare forskning är det dock intressant att notera att det finns ganska lite sociologisk 

forskning på unga frikyrkligas livsstilar, i alla fall ur det perspektiv jag gjort undersökningen. 

 

Det vore intressant för vidare forskning att göra en liknande analys på en annan grupp av 

människor, där man skulle gissa på att de verkligen lever på ett avtraditionaliserat vis. På så 

sätt skulle man kunna göra intressanta jämförelser mellan frikyrkligas traditionella livsstilar 

och andra gruppers mer avtraditionaliserade livsstilar. 

 

Sammanfattningsvis, resultatet av min undersökning tyder på att unga frikyrkliga har en 

traditionalistisk hållning i de livsstils- och identitetsfrågor som utsatts för en 

avtraditionalisering, men förhåller sig likartat med det dominerande senmoderna synsättet, i 

livsstils- och identitetsfrågor som kopplas till den institutionella individualiseringen. 
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Bilaga 1 

Intervjumanual 

 

Bakgrund 

- Ålder 

- Samfundsbakgrund 

 

Religionen 

- Trons betydelse 

På vilket sätt tar sig din tro konkreta uttryck? 

Vad betyder din tro för dig? 

 

 

Arbete 

- Ev. nuvarande arbetssituation 

Hur är din nuvarande jobbsituation? 

 

- Planer/drömmar om arbete 

Vilket typ av jobb vill du ha? 

Tror du du kan nå dina drömmar? 

Hur ser du på karriär? 

 

- Syn på arbete 

Hur ser du på ditt jobb/framtida jobb? 

Finns det andra mål i livet som är viktigare? 

Hur ser du på arbetslöshet? 

 

Konsumtion 

- Konsumtionsvanor 

Vad konsumerar du? 

Hur mkt konsumerar du? 

 

- Konsumtionens betydelse 

Vad betyder konsumtion för dig?



 

Kärlek & Familj 

- Syn på kärlek 

Hur ser du på kärlek? 

 

- Planer/syn på äktenskap 

Ska du gifta dig/sambo/vara ensam/annat? 

Hur ska din livspartner vara? 

Hur ser du på äktenskapet? 

Hur underhåller man ett äktenskap? 

Skilsmässa? 

 

- Familjeplaner 

Hur ser du på familj? 

Vill du ha familj? 

 

 

Sexualitet 

- Syn på sexualitet 

Hur ser du på sex? 

Hur ser du på olika sexuella läggningar? 

 

 

Kroppen & hälsan 

- Syn på kroppen 

Hur ser du på din kropp? 

Hur ser du på kroppsideal? 

 

- Syn på hälsa 

Hur uppnår du hälsa? 

Hur ser du på hälsa? 

 


