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Sammanfattning 
I föreliggande antologi har vi undersökt några aspekter av välbefinnande. Vi presenterar och 

analyserar ett urval av företeelser som kan sägas syfta till att skapa välbefinnande och kan vara en 

del av individers identitetsskapande. Företeelserna vi har valt att studera är: relationer på Internet, 

heminredning, hälsa, husdjur, samt unga kvinnors tankar om pornografi. 

Metoden vi har använt är kvalitativ, till grund för analysen ligger observationer och intervjuer. 

Vi har arbetat enligt grundad teori, det vill säga att vi från början inte hade några teoretiska 

utgångspunkter, utan vi har arbetat fram våra frågeställningar utifrån de data vi samlat in. 

Vi visar på att de olika företeelserna kan fungera som medel för att uppnå välbefinnande, 

men att de även kan orsaka det motsatta. Individernas förhållningssätt till dessa företeelser utgör 

också en del i deras identitetsskapande. 
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Inledning 

 

Känner du dig ohälsosam och vill förändra dina kost- och motionsvanor eller är du kanske i 

behov av relationer och sex? Du kanske önskar dig ett vackert inrett hem där du kan känna 

hemtrevnad eller ett husdjur som du kan ta hand och känna dig betydelsefull för? Alla dessa 

behov kan uppfyllas i vårt samhälle där varje individ har möjlighet att genom ett flertal vägar 

uppnå det hon strävar efter. Trots detta är hennes valmöjligheter i högsta grad begränsade. Att 

uppnå välbefinnande i livet kan te sig som ett enkelt projekt som varje individ bör kunna uppnå 

utan problem, men att nå välbefinnande är en komplicerad uppgift. Sociologen Eeva Sointu 

menar att individens många valmöjligheter kan leda till bekymmer. (Sointu, 2005) Hon menar att 

innebörden av begreppet välbefinnande har utvecklats från att fokusera på samhällets 

ekonomiska aspekter till att i allt större utsträckning inkludera individers personliga 

välbefinnande. Idag är det upp till individen själv att aktivt, genom till exempel konsumtion, 

skapa sig sitt eget välbefinnande. (Ibid.) Sociologen Anthony Giddens skriver att de livsstilar och 

val som en individ väljer kan vara avgörande för hennes identitetsskapande, men framhåller att 

alla dessa val inte är tillgängliga för alla individer, eftersom deras livsvillkor skiljer sig åt. (Giddens, 

1997, sid. 102) Tittar vi på dagens samhälle kan vi, trots valmöjligheternas begränsningar, se att 

varje individ kan göra många val utifrån sin egen livssituation. Individen kanske konsumerar 

pornografi, söker sig till Internet för att skapa möjliga mellanmänskliga relationer, inreder sitt 

hem efter sin egna genuina smak, äger ett husdjur av olika skäl eller väljer att leva ett hälsosamt 

liv genom att följa de hälsoideal som existerar i samhället. I denna antologi ska vi diskutera kring 

dessa fem ovanstående fenomen som aspekter av välbefinnande, samt vilken betydelse de har för 

identitetsskapandet. Företeelserna som vi kommer att ta upp är relationer på Internet, 

heminredning, hälsa, husdjur samt pornografi. Våra till synes spretiga ämnen kan flätas samman 

då de har den gemensamma nämnaren välbefinnande. 

 

Syfte och frågeställningar 
I föreliggande antologi ämnar vi undersöka några olika aspekter av välbefinnande. Vi presenterar 

och analyserar ett urval av företeelser som kan sägas syfta till att skapa välbefinnande och kan 

vara en del av individers identitetsskapande. Men skapar dessa alltid välbefinnande för individer 

eller kan de tvärtom orsaka det motsatta? Vi ställer oss också frågan vilken betydelse dessa olika 

företeelser har för människors identitetsskapande. 

 

Disposition 

Vi kommer att börja med att presentera de metoder som vi har använt under vårt arbete, och 

beskriva de tillvägagångssätt och etiska principer vi har följt. I avsnittet om teoretiska 
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utgångspunkter presenterar vi de teorier om välbefinnande, identitet och konsumtion som har 

legat till grund för vår studie. Sedan följer våra enskilda bidrag som inleds av Nergiz Altuns studie 

Virtuella möten- kontaktskapande på Internet. Därefter återfinns Karin Askerdals bidrag som 

behandlar området Heminredning, följt av Azra Bajrics del Från hälsa till välbefinnande. Sedan följer 

Martina Berggrens bidrag Husdjurs betydelse för välbefinnande och identitet och slutligen presenteras 

Hedvig Hellbrands studie Unga kvinnors tankar om pornografi. Vi kommer att avsluta antologin med 

en slutdiskussion i avsikt att binda ihop de olika antologidelarna. 

 

Metod 

 

Grundad Teori 

Vi har använt oss av metoden Grundad Teori, en forskningsstrategi som har kommit till 

användning i olika sammanhang där forskare har velat utforska hur tillvaron konstrueras i och 

genom mellanmänskliga relationer. (Guvå och Hylander, 2003 s.11) Metoden, som 

introducerades 1967 av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss, är framförallt av 

induktiv art. Tanken är att forskaren börjar med att samla in empiri, bearbetar den och därefter 

analyserar den utan att ha en hypotes från början. Det finns dock även deduktiva inslag i 

Grundad Teori och de är att de antaganden som görs kontinuerligt prövas mot empirin.  (ibid. s. 

13) Glaser och Strauss kom så småningom i konflikt med varandra och utvecklade 

forskningsmetoden åt olika håll. Glaser blev den som mest kom att betona det induktiva 

synsättet, medan Strauss och hans kompanjon Corbin har påpekat ”vikten av att ställa den rätta 

forskningsfrågan”. (ibid. s. 78)  

Grundad Teori är lämpligt att använda i forskning där syftet är att finna nya förklaringar till 

grundläggande sociala skeenden, och där man vill utforska generella företeelser, inte enskilda 

individer. (ibid. s. 16) Inom Grundad Teori arbetar forskaren främst med fältobservationer och 

intervjuer men även andra insamlingsmetoder förekommer. (ibid. s. 35)  

Som forskare har vi försökt att inte låta vår förförståelse prägla inställningen till vårt 

material, utan istället inta en öppen hållning till våra forskningsområden. De teorier som vi 

kommer att använda oss av i våra olika antologidelar är alltså inte något som vi utgått ifrån 

från början, utan vi har sökt rätt på dem under arbetets gång. Vårt material har vi samlat in 

genom fältobservationer och genom intervjuer som sedan transkriberats. Eftersom vi har 

utgått ifrån Grundad teori har vi växelvis samlat in och analyserat data. Ur kodningen av 

fältobservationen fick vi fram material som delvis kunde ligga till grund för våra 

intervjufrågor. Även intervjuerna kodade vi och fann mönster i materialet som gjorde det 

möjligt för oss att dela upp det i olika kategorier eller grupper. Genom analys och tolkning av 

intervjupersonernas utsagor har vi kunnat finna lämpliga teorier som gått att applicera på dem. 

Våra förhoppningar är att vi, i enlighet med Grundad teori, ska skapa tankemodeller som syftar 

till att förstå och förklara verkligheten. 
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Intervjuer 

Vårt källmaterial består till stor del av intervjuer. Genom intervjuer delger människor forskaren 

sina tolkningar av händelser, och ”verkligheten” kan beskrivas. Eva Fägerborg (1999, s. 70) 

skriver att man på så vis kan få ett material som ligger nära individen och där dennas erfarenheter 

och nyanser kan tas till vara, samtidigt som man kan få en god bild av de större sammanhang som 

hon ingår i. Vi ansåg att denna metod var lämplig utifrån vårt syfte att undersöka människors 

förhållningssätt till välbefinnande.  

Azra Bajric, vars fält utgjordes av en avgränsad verksamhet, nämligen ett gym, rekryterade 

sina informanter genom detta. De övriga författarnas fält var inte av sådan karaktär, då de var 

offentliga platser, därför sökte de sina informanter genom vänner och bekanta, samt genom den 

så kallade snöbollsmetoden som innebär att en informant tipsar om någon annan person som kan 

tänkas vilja vara med i undersökningen.  

Inför intervjuerna utformade vi en frågelista som bestod av frågor som berörde det aktuella 

ämnet. Vår målsättning var att frågorna skulle vara av ett öppet slag och uppmana till berättande 

och reflektion hos intervjupersonerna. Vi hade också en ambition att frågorna inte skulle vara 

ledande. Vi eftersträvade att i enlighet med grundad teori inta en öppen hållning där 

informanterna skulle kunna tala så fritt som möjligt. I själva intervjusituationen följde vi inte 

frågelistan strikt utan ville försöka skapa ett avslappnat samtal där frågelistan mer utgjorde ett 

stöd, än var en lista att beta av. Några av intervjuerna kom att följa frågelistan i högre grad än 

andra, där samtalet tog oväntade vändningar och kom att inbegripa andra teman. 

Intervjuerna har ägt rum hemma hos intervjupersonerna, hemma hos intervjuaren, på det 

aktuella fältet, på caféer eller i grupprum på Campus. Vi såg det som viktigt att genomföra 

intervjuerna på platser där informanterna kände sig bekväma. Samtidigt upplevde vi att det kunde 

vara bra att träffas på en neutral plats som Campus i de fall där intervjupersonerna själva var 

studenter. Vid intervjusituationerna inledde vi mötet med att småprata om vardagliga saker, 

presentera oss själva och berätta lite övergripande om vad projektet handlade om. Därefter 

informerade vi om att deltagandet i intervjun var frivilligt, att informanten inte behövde svara på 

alla frågor, kunde avbryta intervjun och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Mer om 

detta diskuterar vi i avsnittet Etiska överväganden.  

En intervju är alltid en tvåvägskommunikation mellan intervjuare och informant, och även 

om intervjuaren försöker att hålla en låg profil och tycker sig låta informanten styra är hon alltid 

medskapare till samtalet. (Ibid. s. 59) Flera olika saker kan ha inverkan på hur intervjun förlöper, 

några faktorer kan vara genus, klädsel och ålder. Det behöver inte vara en fördel att man är 

”lika”, det kan man aldrig veta. Informanten säger olika saker beroende på hur den upplever 

situationen och hur kommunikationen fungerar.  

En sak som kan vara bekymmersam är att informanten ofta har en föreställning om vad 

intervjuaren vill veta. Man brukar kalla det för att en ”osynlig publik” är närvarande eller att en 

”tredje närvarande” är där. Informanten förhåller sig alltid till vem den tror att materialet 

kommer att visas för och kan framhäva egenskaper som den är van att bli tillskriven. (Pripp i 
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Kaijser och Öhlander, 1999, s. 43) Informanten kan då välja att tona ner eller framhäva olika 

teman. Detta måste man som forskare vara medveten om vid en analys och tolkning av 

intervjuerna. (Fägerborg i Kaijser och Öhlander, 1999, s. 60) Fägerborg hänvisar till Frykman 

som menar att även om innehållet i intervjuer inte kan ses som någon sanning, är det av 

underordnad betydelse eftersom ”det biografiska är kulturellt bestämt” och att alla berättelser inte 

är socialt möjliga. (Ibid. s. 61) Så även om en informant inte ”talar sanning” är hennes berättelse 

ändå lika intressant att analysera, eftersom den belyser diskurser och strukturella företeelser. 

Vi har vid våra intervjuer använt oss av olika inspelningsapparater såsom minidisc, mp3-spelare, 

diktafon och laptop. Fägerborg skriver att det är en fördel att spela in intervjuerna eftersom 

intervjuaren då helt kan fokusera på sin informant och samtalet utan att samtidigt behöva föra 

anteckningar. Dessutom blir intervjuerna informationsrikare och kan analyseras ur fler synvinklar, 

då alla svar, frågor, skratt och andra ljud registreras. (Ibid. s. 67) Intervjuerna har därefter 

transkriberats ordagrant. I transkriptionerna har pauser, upprepningar och ”ogräsord” som ”eh” 

och liknande inkluderats. Eftersom talat och skrivet språk skiljer sig åt kan det vara svårt att 

förstå budskapet när man läser talat språk. (Ibid. s. 69) För att göra texten mera begriplig och 

lättläst har vi valt att redigera de citat som presenteras i föreliggande antologi. Vi har försökt att 

göra talet rättvisa och inte plocka bort ”ogräsorden” om de är väsentliga för förståelsen av 

citaten.  

 

Fältobservationer 

Det kan vid kvalitativa studier vara olika svårt att få tillträde till det fält man önskar, beroende på 

om de miljöer man vill undersöka är av öppen eller sluten karaktär. Att utföra en dold 

observation innebär enligt Alan Bryman att man som forskare är fullständig deltagare i en social 

miljö. (Bryman s. 286) Det kan ses som en fördel att man vid en dold observation inte behöver 

söka tillstånd och ibland kan det till och med ses som en nödvändighet för att få tillträde till 

fältet. Bryman skriver att distinktionen mellan öppen och dold observation inte är helt 

oproblematisk. Ibland kan det vara så att observatören söker tillstånd hos chefer och andra 

ansvariga för verksamheten, medan de som observeras inte vet om det. (Ibid. s. 279) En fördel 

med att vara dold observatör är enligt Bryman att man minimerar risken att påverka de man 

observerar med sin närvaro i egenskap av forskare. En nackdel är dock att det kan vara svårt att 

föra anteckningar utan att väcka uppseende och därigenom röja sin roll som observatör. (Ibid. s. 

281) 

Samtliga projekt som presenteras i denna antologi inleddes med en eller flera deltagande 

observationer i offentliga miljöer. Alla i gruppen intog vid sina observationer en dold roll, utom 

en som var öppen så till vida att personalen på platsen hade gett sitt tillstånd i förväg. Vi var i 

våra observationer fullständiga deltagare i de miljöer som undersöktes. Det finns dock enligt 

Magnus Öhlander olika grader av deltagande. Om en fältstudie utförs i ett stort offentligt 

evenemang så är forskaren deltagare i en relativt låg utsträckning som en i mängden av dem som 
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besöker en viss plats. När det gäller mindre, avgränsade eller mer slutna fält är forskarens närvaro 

mer synlig vilket kan komplicera rollen som dold observatör. (Öhlander i Kaijser och Öhlander s. 

74) En forskare som verkar som dold observatör måste söka alternativa lösningar för att undvika 

att föra allt för uppenbara anteckningar och överhuvudtaget gå in mer aktivt för att dölja sin 

forskarroll och smälta in i miljön. (ibid. s. 82) Under våra fältobservationer bedömde somliga av 

oss att antecknandet inte skulle vara alltför uppseendeväckande och förde därför anteckningar 

under själva observationen, medan andra väntade till efteråt. Fördelen med att anteckna redan 

under pågående observation är att viktiga detaljer och iakttagelser inte riskerar att glömmas bort 

eller missas när händelsen vid ett senare tillfälle ska återges. Men det kan samtidigt vara svårt att 

hinna med att anteckna allt under pågående observation. Ett sätt att kringgå detta problem är att 

skriva stödord och utveckla dessa så snart som möjligt efter observationstillfället, alternativt att 

inte utföra observationer under allt för lång tid.  (Ibid. s. 81-83)  

 

Etiska överväganden 

Under ett fältarbete ställs man inför flera etiska frågor. För att hantera dessa har vi utgått ifrån de 

fyra forskningsetiska principerna som Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet har 

formulerat. Individskyddskravet innefattar de fyra olika aspekterna informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa informanterna om att deras deltagande 

är frivilligt och när som helst kan avbrytas. De bör också berätta om vilken uppgift deltagarna har 

i projektet. (Pripp i Kaijser och Öhlander, 1999, s. 52) Enligt samtyckeskravet måste fältarbetaren 

ha deltagarnas tillåtelse att studera dem. Pripp påpekar att det inte bör föreligga något 

beroendeförhållande mellan forskaren och de som studeras eftersom det då finns risk att de ger 

sitt samtycke av lojalitetsskäl. (ibid. s. 53) För att inte riskera att deltagarna kan identifieras bör 

forskaren i enlighet med konfidentialitetskravet hantera sitt material så att obehöriga inte kan ta 

del av det. Det är också viktigt att anonymisera deltagarna i studien. (Ibid. s. 51) Slutligen bör 

forskaren i enlighet med nyttjandekravet säkerställa att materialet enbart används till de ändamål 

som utlovats. (ibid. s. 51) 

Vi har under arbetets gång strävat efter att följa de forskningsetiska principerna. Emellertid 

har de visat sig vara svåra att följa bokstavligen, utan vi har fått tolka dem olika från fall till fall. Vi 

kommer att diskutera våra etiska överväganden utförligt i våra enskilda bidrag.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Välbefinnande 

Att finna en lämplig och på alla områden fungerande definition av begreppet välbefinnande är en 

svår, och kanske inte en önskvärd uppgift, eftersom begreppets innebörd är både individuell och 

relativ. För att kunna skriva en antologi som behandlar individens välbefinnande krävs det dock 

en gemensam utgångspunkt som samtliga författare kan relatera till och ta avstamp i och därför 
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ska vi visa på hur vi kommer att använda oss av begreppet i föreliggande antologi. Något som är 

viktigt att ha i åtanke vid användandet av begreppet välbefinnande är att man måste se till det 

sammanhang som begreppet används i. När vi talar om välbefinnande gör vi det utifrån ett 

västerländskt perspektiv, men vad man lägger in i begreppet kan skilja sig inte bara mellan 

kontinenter, kulturer och samhällen utan även mellan olika individer.  

Samtliga ämnesområden som vi ska behandla i föreliggande antologi påverkar individers 

välbefinnande på ett eller annat sätt. Vi vill börja med att klargöra den distinktion vi gör mellan 

välbefinnande och det närliggande begreppet hälsa. Enligt WHO: s tidigare definition är full hälsa 

”ett tillstånd av totalt välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt och socialt” (WHO 1948 hänvisad till i 

Brülde och Tengland, 2003, s.237 Hälsa och sjukdom). Denna definition har inte fått passera helt 

oomstridd eftersom det råder delade meningar även kring hälsobegreppets innebörd. Den 

kroppsliga hälsan påverkar många gånger individens välbefinnande, men det behöver inte alltid 

förhålla sig så. Det är fullt möjligt för en individ att känna välbefinnande även om hon är 

allvarligt eller dödligt sjuk. Likaså är fysisk toppform ingen garanti för individens upplevda 

välbefinnande. Eftersom välbefinnande är något subjektivt där den enskilda individen utgör 

måttstocken för egna upplevda känslor och stämningar går det inte att mäta välbefinnande utifrån 

medicinska diagnoser. (Medin och Alexanderson, 2000, s.75-76). Välbefinnande är alltså något 

som är individuellt och som inte går att mäta objektivt. Vad som får en individ att må bra 

behöver inte nödvändigtvis bidra till välmående för någon annan. Det finns dock vissa värden 

som anses vara grundläggande för välbefinnandet. Till dessa objektiva värden hör intima 

relationer till andra, meningsfull verksamhet, personlig utveckling, kunskap och 

verklighetskontakt. ( Brülde och Tengland, 2003, s.244) 

Enligt sociologen Eeva Sointu har välbefinnande blivit ett allt större ideal i dagens samhälle. 

Hon menar att innebörden av detta populära och ofta debatterade begrepp inte kan förstås som 

beständig. Snarare bör föreställningar om välbefinnande ses som föränderliga och konstruerade i 

och genom sociala praktiker. För tiden rådande sociala normer och ideal avspeglas i idéerna om 

välbefinnande. 

Sointu relaterar dagens framträdande diskurser om välbefinnande till förändringar i 

subjektivitet, där individen allt mer har tilldelats en roll som aktivt handlande, väljande och 

reflekterande. Hon beskriver det som att subjekten har gått från att vara medborgare till att bli 

konsumenter i vårt konsumtionssamhälle. (Sointu, s. 1) Där det traditionellt sett har varit statens 

ansvar att skapa välbefinnande för medborgarna, åligger det i vårt individualistiska tidevarv 

individen själv att i allt större utsträckning skapa förutsättningar för sitt välbefinnande. ”Whereas 

wellbeing appears to have been an issue pertaining to the ’body politic’ in the mid-1980s, it now 

appears to have become a question almost solely related to the context of the ’body personal’.” 

(Sointu, s. 1) I vår samtid är det alltså genom konsumtion och aktiva val som individen har 

möjlighet att skapa och manifestera sitt välbefinnande (eller brist på detsamma). Sointu skriver att 

förändringar i den sociala kontexten, såsom undergrävandet av traditionella institutioner och 

kunskap, samt framväxten av en konsumtionskultur har bidragit till den ökade självreflexiviteten 

hos individen: ”the imperative of self-seeking intensifies at the same time as the sources of solid 
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identity-construction are being undermined”. (Sointu, s. 5) Sointu framhåller att normen har blivit 

att individer ansvarar för sig själva, samtidigt som detta är ett sätt att styra fria och autonoma 

individer. 

 

Identitet 

Vår samtid kännetecknas, enligt Anthony Giddens, av att traditionerna har förlorat sin betydelse. 

Därför är det viktigt att skapa en livshistoria och en identitet för att bibehålla en känsla av 

ontologisk trygghet. Den ontologiska tryggheten utgörs av att individen utformar svar på vissa 

grundläggande existentiella frågor och uppfattar sin identitet och händelser som sker runt denna 

som kontinuerliga. (Månsson, 2003, s. 441) Individen måste dagligen sätta sin tilltro till abstrakta 

system, hantera omorganisering av tid och rum och möta den ökande globaliseringen. Därför står 

individen inför en otalig mängd valmöjligheter när det gäller att utforma sin tillvaro och livsstil. 

(Giddens, 1999, s.13) Giddens ser självet som ett reflexivt projekt och menar att identiteten i 

dagens senmoderna samhälle är föremål för en ständig omtolkning och därför bör betraktas som 

komplex och motsägelsefull. Han ser människorna som innehavare av stora kunskaper och menar 

att de har möjligheter att påverka och förändra samhället. (Månsson, 2003, s. 438)  

Vår existens i det senmoderna samhället präglas av att vi hotas av en mängd risker som vi inte 

kan påverka. Dessa kan vara av global karaktär såsom förekomsten av kärnvapen och 

miljöförstöring eller av enskild karaktär som hotar den personliga existensen. Människor 

utvecklar olika strategier för att hantera dessa risker samt för att kunna bearbeta de snabba 

förändringar som sker i samhället. Ett sätt är att välja livsstil och utforma livsplaner, vilket 

Giddens ser som en central del i utformningen av självidentiteten. (Ibid. s. 440) Giddens menar 

att individen i risksamhället pendlar mellan en strävan efter att skapa en ontologisk trygghet och 

en medvetenhet om de risker som ständigt hotar henne. (Ibid s. 439) 

Enligt Bauman har vi gått från ett produktionssamhälle till ett samhälle där medborgarna i 

första hand är konsumenter. Genom att välja tjänster och varor ur ett stort utbud konstruerar 

individen samtidigt sin identitet. Förr var identiteten starkt förknippad med vilket yrke som 

individen hade och med vilken social gruppering som denne tillhörde. Yrkesvalet föll sig ofta 

naturligt, var man född skomakarson blev man själv skomakare och då var man också skomakare 

livet igenom. Idag ser villkoren annorlunda ut. Vi har inte längre några fasta och självklara yrken 

att knyta våra identiteter till och inte heller familjen spelar samma roll för vårt identitetsskapande. 

De kollektiva identiteterna har försvunnit och ersatts av individuella flexibla identiteter som 

skapas genom konsumtion (Bauman, 1999, s.45-46). Vi lever för att kunna konsumera vilket gör 

varorna till den tillfälliga, flyktiga och valbara identiteten. Hela livet är en pågående jakt efter nya 

och bättre identiteter där varorna är medlet genom vilket vi mäter hur väl vi har lyckats. Det är 

enligt Bauman mer riktigt att tala om självidentitet i plural eftersom vi inte har en enda bestående 

identitet utan flera stycken som vi hela tiden förändrar och byter ut (Ibid. s.46-47). I likhet med 

konsumtionsvarorna ska även identiteter förvärvas och innehas, men liksom varorna ska även 

dessa försvinna och ersättas med nya och bättre. För att kunna följa konsumtionssamhällets 
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budord krävs dock resurser i form av pengar vilket skapar en makthierarki där den befinner sig 

överst på skalan som utövar friheten att välja och konsumera i störst utsträckning. Flexibilitet är 

konsumtionssamhällets nyckelord och den kanske mest eftersträvansvärda egenskapen för 

individen. 
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Virtuella möten – kontaktskapande på Internet 

Författad av Nergiz Altun  

 

Inledning  

Att använda Internet som mötesplats är i det senmoderna Sverige en utbredd företeelse och 

något som många av dagens ungdomar är uppväxta med. Jag tror även att senare generationer har 

kommit i kontakt med denna högteknologiska mötesplats och behärskar den väl till följd av att 

datorn idag är så pass välintegrerad i stora delar av samhället. Internet har kommit att ta över en 

stor del av de mötesplatser där bland annat institutioner tidigare brukade sammanföra människor, 

exempelvis föreningslokaler (Turkle, 1997, s. 218) men även ”uteställen” av olika slag. Många 

gånger används Internet som ett forum att kunna både ta kontakt med nya vänner och behålla 

kontakten med gamla. Det vill säga, det sociala interagerandet med Internet som medium är med 

stor sannolikhet utbrett. Något annat som sannolikt är utbrett i Sverige är betoningen på 

sexualisering i det vardagliga livet. Sexualitet är ett ständigt föremål för diskussioner och 

undersökningar i det moderna samhället. (Giddens, 1995, s. 25) Jag tror med viss säkerhet att 

Internet och sexualitet är ett ämne som det finns många åsikter om, emellertid är det antagligen 

för många något tabu att samtala kring. Detta späds troligtvis på med att det florerar en negativ 

bild av Internet som olika medier ofta rapporterar om. Bland annat handlar rapporteringarna om 

unga flickor som har blivit våldtagna av äldre män som de fått kontakt med på Internet, 

objektivering av unga kvinnor som sexobjekt och människor som utger sig för att vara någon 

annan än vad de egentligen är. 

 Således är det troligtvis inte alltför märkvärdigt att dessa två företeelser kombineras; Internet 

som dörröppnare samt en mötesplats för uttryckande av den egna sexualiteten och social 

interaktion människor sinsemellan. Det är detta som har öppnat upp för mitt intresse för att själv 

studera om området. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med mitt bidrag är att försöka belysa den positiva aspekten, den som leder till 

välbefinnande, av kombinationen mellan socialt samspel samt möjligheten att kunna uttrycka sin 

sexualitet, både på och utanför Internet. Jag vill även se om identiteten kan utvecklas utifrån ovan 

nämnda kombination. Jag ska här poängtera att jag väljer att inte lyfta fram de mer negativa 

aspekterna som har framkommit i min analys. Jag är väl medveten om att denna sida finns och att 

det kan vara en brist att inte visa på den. I och med detta val kan texten bland annat förlora den 

bredd och förståelse om hur de positiva och negativa sidorna förhåller sig till varandra, men det 

kan även till en viss glorifiering av Internet som träffa fram den. 
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Disposition  

Under rubriken begreppsdefinition förklarar jag olika begrepp som jag kommer att använda mig 

av i texten. Detta följs av en metoddel där jag kommer jag att beskriva hur jag kom i kontakt med 

mitt fält, mina informanter, arbetsprocessen och hur analysdelen är upplagd. Därefter kommer en 

problematisering av min förförståelse, vilket följs av en presentation och en bakgrund av mina 

informanter, efter detta kommer en etikdel. Under teoridelen beskrivs sociologen Anthony 

Giddens teori om institutionell sexualitet och reflexivitet i det senmoderna samhället. Även lokala 

teorier som jag kommer att stödja mig på kommer att presenteras. Sedan kommer en kort 

reflektion kring mitt studieområde som efterföljs av själva analysen där jag visar på mina resultat 

och slutligen binds hela kapitlet samman med en slutdiskussion. 

 

Begreppsdefinition 

De förklaringar som framkommer i denna begreppsdefinition används generellt av 

Internetanvändare. Något av de mest användbara orden är IRL, förkortning för In real life, vilket 

översatt betyder i det verkliga livet. När man generellt pratar om IRL, så används ofta termen utanför 

Internet, som betyder samma sak som IRL. Ordet surfa betyder att man är på Internet, vilket 

innebär att man är uppkopplad och kan ta del av information från olika worldwidewebb adresser, 

förkortat webbadresser. Jag kommer av och till att använda ordet nät(et) som är en förkortning för 

Internet. De vanligast förkommande begreppen när individer kommunicerar med varandra är 

bland annat mail, som på svenska betyder e-post. Dock har jag valt att inte använda mig av den 

korrekta svenska varianten, då jag inte använt mig av den överhuvudtaget under antologiarbetets 

gång. Chatt är den kommunikationsform där många eller några personer befinner sig i ett såkallat 

chattrum. På chatter och liknande webbsidor som jag kommer att nämna nedan använder man sig 

ofta av såkallade nick vilket är en förkortning för nickname som översatt betyder smeknamn. I 

dessa chattrum kan man själv välja att kommunicera med andra i rummet så att alla som befinner 

sig där ser det som skrivs. Eller så kan man välja att skriva privat till en eller flera utvalda 

personer, där ingen annan förutom dessa ser vad som skrivs. När detta sker interagerar och 

kommunicerar dessa individer med varandra, vilket i sin tur innebär att de faktiskt ”pratar” med 

varandra. Jag kommer att använda begreppet ”prata” då jag menar att individer kommunicerar 

med varandra. Fler kommunikationsmedel som leder till att människor interagerar med varandra 

är såkallade gästboksinlägg där man oftast skriver korta inlägg i någons profil, dessa gästboksinlägg 

finns på såkallade communities. Kortfattat är communities webbsidor där man kan skapa en egen 

profil och där andra kan ta kontakt med en, framförallt via dessa gästboksinlägg. Det finns 

communities för allt och alla (Jacquemot, 2001, s. 175) Begreppet sexuellt utbyte utvecklade jag på 

egen hand under mina observationer på grund av att jag behövde ett bra begrepp för att förklara 

vad jag försökte rikta in mig på under intervjuerna och arbetet. Det kom att bli ett väl användbart 

begrepp som ska står för antingen ett givande eller ett tagande, eller båda delarna av ett innehåll 

med sexuell karaktär. Innehållet behöver definitivt inte vara något pornografiskt. Det sexuella 
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innehållet kan uttryckas med skrivet material i samband med till exempel mail, med bilder eller i 

förbindelse med en webbkamera. Webbkamera är en kamera som möjliggör att man kan se den 

andre i direktsändning på datorskärmen medan man chattar. 

 

Metod  

Tillvägagångssätt och urval  

Mitt fält var relativt enkelt att få tillträde till, det som krävs är en dator som är uppkopplad till 

Internet. Jag genomförde mina fältobservationer på en av de större öppna chattarna som många 

svenskar generellt har vetskap om att den existerar. Chatten är enkel att förstå sig på, jag använde 

mig av ett väldigt vanligt svensk etniskt klingande smeknamn när jag befann mig i chattrummet. 

Detta för att inte väcka någon uppmärksamhet till mitt nick och i sin tur minska risken att någon 

skulle börja chatta med mig. Det var ingen som tog någon notis om mig och människorna som 

befann sig på fältet var helt anonyma då de själva hade fiktiva smeknamn. Deras integritet och 

anonymitet bevarades i och med detta, vilket jag anser är en fördel. Jag agerade som dold 

observatör då jag uppfyllde kriterierna för denna roll, dessa nämndes i den gemensamma delen 

under rubriken fältobservation. (Bryman, 2002, s. 286) 

 Då det på chatten är stora kvantiteter av text som produceras av ett stort antal människor var 

det ett måste för mig att välja inlägg utifrån mitt syfte. Detta med hänsyn till att kunna begränsa 

omfånget av anteckningsmaterial till mina fältanteckningar. Jag utförde 3 observation á 2 timmar, 

efter varje observation skrev jag ner de reflektioner jag hade fått under observationen, för att 

senare i arbetsprocessen kunna använda dessa. 

 Problematik jag stötte på kan bland annat härledas till utformandet av mina intervjufrågor, 

mycket på grund av att mina intervjufrågor genererades ur mina observationer och det jag 

observerade var oftast av sexuell karaktär. Jag insåg att jag fullt ut inte kunde fråga ingående om 

mina informanters privata sexliv utifrån deras erfarenheter där de först etablerade kontakten på 

nätet. Därmed formulerade jag intervjufrågor som var av mer allmän karaktär kring 

Internetanvändning. Jag skrev även generella frågor i min intervjuguide som passade både de 

informanter som inte hade haft något sexuellt utbyte och de som hade haft det. Jag ville 

dessutom inte ”tvinga” på dem alltför många frågor kring sex med anledning att informanterna 

skulle bibehålla sin integritet och därmed inte mista förtroendet för mig som deras intervjuare. 

Detta visade sig vara ett bra val då jag märkte att samtliga informanter under själva 

intervjusituationen emellanåt blev otrygga i situationen att bli frågade om deras privata sexliv. 

Även om det kunde bli lite jobbigt för mina informanter så kan mina ledande frågor ha vart till 

nytta då jag fick igång ett samtal inom området för mitt syfte med studien. Jag uteslöt därmed inte 

den sociala aspekten av Internetanvändning och attitydfrågor som rör Internet generellt, utan 

försökte i viss mån bibehålla fokus med intervjufrågor som behandlade området kring min 

antologistudie. 
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 Innan jag sökte efter informanter förde jag diskussioner med andra gällande om man som 

forskare kan använda bekanta som informanter. Just i mitt fall gjorde jag det övervägande att det 

var till fördel att använda mig av informanter jag känner, då jag uppfattade det som att dessa 

informanter antagligen kunde ge mig utförligare svar än informanter jag inte var bekant med 

sedan tidigare. Dock använde jag mig även av informanter som jag inte kände för att upprätthålla 

kritiska röster som anser att forskare inte skall använda informanter de känner. Jag ämnar i 

analysen inte att jämföra mina informanters utsagor genom de citaten jag väljer att lyfta fram, 

därmed kommer jag endast att sätta ett informantnummer efter citaten i analysen. Detta för att 

visa på att det är olika informanter som citeras, informanterna kommer att ha samma nummer 

genom hela analysdelen. 

 I analysdelen har jag valt att till största del låta citaten återspegla det som kommit fram under 

GT analysen, jag kommer därmed att inte analysera citaten i sig. Jag har även tolkat Guvå & 

Hylander ordagrant då de skriver ”empiriskt material ska visa vägen till grundad teori” (Guvå & 

Hylander, 2003, s. 99) Detta har medfört att jag anser att analysen av intervjuerna är det primära, 

de delar jag sedan har valt att lyfta ur intervjuerna genom citat, ska som jag nämnde innan, endast 

göra analysen mer förståelig och intressant. Min studie går inte att generalisera på en majoritet av 

befolkningen, då jag endast utgår från mina fem informanter och deras utsagor. Min analys kan 

dock visa på olika företeelser som kan finnas hos Internetanvändare.  

 

Förförståelse 

Det finns inga garantier för att min förförståelse inte har påverkat mitt arbete och det är en 

medvetenhet som jag har haft i bakhuvudet genom arbetsprocessen. För att göra ett försök att 

minska denna tog del av ett tips som en av mina lärare gav mig. Det tipset gick ut på att under 

kodningsprocessen ”skriva av” min förförståelse. Hon menade på att det kunde hjälpa att skriva 

av sin förförståelse innan kodningen av materialet tog vid. Detta skulle i sin tur kunna leda till en 

högre grad av öppenhet till sitt material, då användning av metoden GT förespråkar att forskare 

ska vara öppna och i så stor mån som möjligt och inte vara påverkade av sin egen förförståelse. 

Tipset var väldigt givande mycket på grund av att jag kunde föra ner min förförståelse på papper 

och i och med avskrivningen minskade min tankeverksamhet kring mina data, vilket i sig 

medförde att jag kände att jag kunde vara öppnare inför kodningen. Jag reserverar mig ändå för 

att jag inte alltid kan se bortom till det-förgivet-tagna i min antologidel, utan kommer med stor 

sannolikhet att göra detta då det är näst intill oundvikligt bortse ifrån. 

 

Presentation av informanterna 

Jag har valt att inte särskilja på mina informanter genom att presentera dem enskilt och beskriva 

deras bakgrunder, eftersom jag inte anser att det är relevant för mitt arbete, mycket på grund av 

att GT metoden ser till alla mina informanter utsagor och inte den enskildes. Således även på 
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grund av att jag inte har som syfte att jämföra mina informanters erfarenheter med varandra. 

Dock kommer jag nedan att göra en kort sammanfattning om dem.  

 En del av mina informanter har träffat ett flertal individer utanför Internet medan några endast 

har träffat en person utanför nätet, där deras första kontakt etablerades på nätet. Samtliga 

informanter kan tänka sig att träffa någon igen. De är mellan åldrarna 18 till 26, både män och 

kvinnor, vissa av dem kände jag sedan tidigare, andra är jag bekant med och några hade jag ingen 

kontakt med innan intervjutillfället.  

 Något som framkom under analysen är att mina informanter ofta refererar till en period när de 

var yngre än vad de var vid intervjutillfället tog vid. Alla är ungefär i samma ålder då de 

genomgått denna period, och ett antal år har förflutit sedan dess. Deras interaktion över Internet 

med andra människor var frekventare och de kunde sitta flera timmar om dagen för att ägna sig 

åt detta. Vilket ledde till att de träffade fler människor öga mot öga utanför nätet. Informanterna 

pratade även mycket med vänner som de hade i verkligheten och som de sedan hade kontakt 

med via Internet.  

 

Etik 

När valet av ämne till slut fastställdes insåg jag att jag konfronteras med många etiska 

överväganden, med tanke på att vissa delar av min studie antagligen är ett känsligt ämne att prata 

om för informanterna. Detta i sin tur kan försvåras av att, som jag nämnde i inledning, att sex, 

särskilt om den första kontakten först upprättades på Internet kan vara något av ett tabu i 

samhället utanför nätet. Jag har i största möjliga mån försökt att stödja mig på de etiska riktlinjer 

som finns förklarade under den gemensamma delen om etik för att upprätthålla en någotsånär 

etisk tillämpning.  Dock har jag många gånger fått använda mitt eget sunda förnuft och utgått 

från vad som kan anses etisk försvarbart i relation till mina informanters bästa. Men även till vad 

som anses vara korrekt beteende enligt vardagliga svenska normer. 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Teori om institutionell reflexivitet och sexualitet 

Anthony Giddens menar att när en ny terminologi upprättas för att förstå sexualitet så skapas 

detta parallellt med de idéer, begrepp och teorier i samhällslivet, som det nya begreppet ska 

innefatta. Enligt Giddens ska detta ses som en institutionell reflexivitet, detta för att den är i 

konstant rörelse över tid och rum och är något som är utmärkande för det moderna samhället. 

Den är institutionell i och med att den ses som en fundamental grund i det moderna 

samhällslivet. Det reflexiva uppstår i samband med att de termer som skapas för att beskriva det 

sociala livet, omvandlas oftast efter att den i praktiken blir en del av individers eller gruppers 

handlingsramar och som i sin tur sedan gör termen till sin egen. Diskurser om sexualitet i det 

senmoderna samhället bidrar till att synliggöra sexualitet på olika sätt, till exempel har 
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analyserande och kommenterande rapporter av olika slag inom området en påverkan och får 

genomslag i samhället. (Giddens, 1995, s. 33) Rapporter av sådana slag ökar reflexiviteten på 

vardaglig nivå i individers sociala liv, det vill säga diskursen om sexualitet ligger på vanliga 

vardagspraktiker.(Ibid,s.34)  

 

Tidigare forskning  

Datorkultur 

Verket Leva.online av författaren och psykoanalytikern Sherry Turkle bygger på ett hundratal 

intervjuer under början av 80- talet, framför allt med studenter som använder sig av ett speciellt 

rollspel på Internet som kallas för Multiple User Dungeons (Turkle, 1997, s. 9) men även av 

etnografiska och kliniska observationer. Hennes syfte med boken är se på utvecklandet av 

förhållandet mellan datorer och människor. Ett av de huvudsakliga budskapen hon kommer fram 

till genom sina studier är att hon menar på att informationstekniken gör mer för oss människor 

än att endast förse oss med ”tankeväckande objekt för självreflexion” Författarens resultat visar på att 

datorkulturens teknik lägger en grund för en ny simuleringskultur, och detta menar hon kräver en 

grundläggande omprövning av den mänskliga identiteten (Ibid, s. 333)  

 

Intimitet  

Författaren Nicolas Jacquemot har gjort en intervju- och enkätundersökning på 79 personer 

mellan varierande åldrar i Sverige med syfte att försöka utröna hur möten på Internet tar sig 

utryck. Sina resultat redovisas i dennes bok Inkognito- kärlek, relationer & möten på Internet. Hans 

studie visar på hur verkliga möten på Internet är för individer, att dessa går att integrera väl i en 

människas kontaktskapande. Nätet är även en plats där alla olika sorters känslor kan frodas och 

relationer byggas upp.   

 

Sexuella vanor 

Kärlek och sex på Internet är sammanfattningsvis ett Nätprojekt som genomfördes 2003, där 

Göteborgs Universitet och Malmö högskola har samarbetat. Ett flertal författare har tillsammans 

drivit undersökningen som behandlar svenskarnas Internetvanor. Studien bygger på ett 

frågeformulär som Internetanvändare självmant har kunnat fylla i på nätet (Danebeck m. fl, 2003 

s. 9) Resultaten visar bland annat på de nya möjligheterna som Internet öppnar upp för och vad 

de får konsekvenser för det övriga samhället. Bland annat i och med att synen på relationer, 

kärlek och sexualitet ändras, ökande valmöjligheter gällande mötesplatser, val av partners och 

olika sorter av relationer. De menar på att Internet följaktligen är ett revolutionerade medium där 
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olika delar samexisterar på samma gång; sexualitetens fria möjligheter, maktaspekter och 

lockelser. (Ibid, s. 110-111) 

 

Reflektion kring studieområdet  

Att välja ämne är enligt mig det primära men även det svåraste under hela processen en text ska 

produceras, hur ska forskaren hitta ett ämne som tillför denne något så att det håller intresset 

uppe över en oftast lång och krävande period? Dessutom behöver studier ofta inte leda till teorier 

eller några ”riktiga” slutsatser, men analys och diskussioner är näst inpå alltid ögonöppnare för 

någon annan än en själv. Jag anser att människor väldigt varierande sätt att tänka och reflektera 

kring saker, samtidigt som man präglas av sina tidigare livserfarenheter vilket leder till att texter 

alltid tänkvärda. 
 

Originalitet i vetenskapliga sammanhang handlar inte om att tänka något som ingen annan 

tänkt, utan tillföra något nytt till det som andra redan har forskat om. (Närvänen, 1999, s. 23)  
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Analys 

Öppenhet 

Att uppleva öppenhet, det vill säga att kunna vara i ett rum eller föra en konversation med någon 

där åsikter och tankar kan vädras fritt utan större begränsningar i val av samtalsämne, från vare 

sig själv eller andra. Den sortens öppenhet tror jag antagligen är något som är önskvärt för 

många, och troligtvis är det också många som känner en sådan. Människor alltid är bundna till de 

regler och normer som finns inom ett samhälle och dess kultur, vilket kan leda till vissa 

begränsningar att kunna uttrycka en vid öppenhet i en konversation beroende på situation. Jag 

tror sociala överenskommelser ofta sätter begränsningar i vad människor får tala om och hur 

individ ska bete sig i relation till andra, med andra ord vad som anses är rätt eller fel. Internet har 

sin egen uppsättning av regler och normer som skiljer sig till viss mån från samhället i övrigt. I 

min analys har det visat sig att Internet är öppnare, närmare bestämt, Internet kan ses som ett 

forum som präglas av större frihet än ”det verkliga livet”.  

 Det finns en medvetenhet hos mina informanter som visar på att, de människor som de kom i 

kontakt med på Internet, skulle de antagligen inte träffa i något annat sammanhang. Överlag kom 

informanterna i kontakt med olika människor på nätet, det rör sig bland annat om individer med 

speciella fetischer eller personer som desperat söker efter något sexuellt utbyte men oftast 

människor som bara ville ha nya vänner. En informant berättar: 
 

Fördelen är väl att man träffar människor man inte skulle ha träffat annars, uhm, och jag 

liksom som kanske inte går ut så mycket, så jag har inte så mycket umgänge att jag träffar folk 

ute på stan så, på det sättet är det väl bra man har större kontaktkrets på det sättet /…/ (ip 2) 

 

Den första kontakten med andra människor såg olika ut för mina informanter, generellt valde 

mina informanter att bli kontaktade istället för att själv kontakta andra. Detta gäller många av de 

olika sätt och platser som människor kan ta kontakt med varandra på, till exempel via en chatt, ett 

gästboksinlägg eller via mail. Informanter ansåg att det vara svårare att ta den första kontakten på 

grund av att de inte alltid själva visste vad de var ute efter. Överlag ansågs det vara lättare att 

komma i kontakt med människor på Internet än i det verkliga livet. En av mina informanter 

menar: 

 
Jag tror det är lättare överhuvudtaget att träffa någon på nätet eftersom man behöver liksom 

inte konfrontera den människan. Man kan liksom va den man är och säga vad man vill för att 

liksom den människan kan aldrig titta en i ögonen åå ifrågasätta liksom rakt ut vad man tycker 

och tänker… (ip 2)  

 

En annan informant påpekar: 
 

Det känns som att det är lite lite lättare att prata med folk på Internet än i verkliga livet. (ip 3) 
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Medan en tredje informant menar: 
 

Jag är jätterädd för nya människor alltså /…/ fördelen med Internet att man kan, att man får 

möjligheten att lära känna någon utan att döma den så fort liksom (ip 1) 

 

Den fördelaktiga distansen som Internetanvändning innebär kan leda till att individer kan bli mer 

öppna mot varandra i samband med den första kontakten. Informanterna menar att individen får 

ett större spelrum till att vara sig själva då de inte konfronteras ”öga mot öga”. Enligt författaren 

Jacquemont kan detta bero på anonymiteten. Hans studie visar på att anonymiteten får 

människor att slappna av och våga vara sig själv i större utsträckning. (Jacquemot, 2001, s. 167) 

Internet öppnar därmed upp för nya vägar i kontaktskapande och självpresentation (Danebeck m. 

fl, 2003, s.  103)  

 Att informanterna anser att det är lättare att bli kontaktade än att själva kontakta, kan enligt mig 

även bero på två andra saker. För det första kan informanterna vidmakthålla en större kontroll 

genom att själv bestämma vilka kontaktförsök de vill svara på.  

 
/…/ här väljer man vilka man vill prata med, i verkligheten så måste man prata när någon 

pratar med en i stort sett, här går det bara att blocka undan folk…(ip 4) 

 

För det andra så kan detta helt enkelt bero på vald passivitet från informanternas sida, det vill 

säga de söker inte efter att ta någon direkt kontakt med andra utan bara finns där. En informant 

menar: 

 
 

Personligen började jag aldrig själv chatta med folk. En människa började jag prata med, och 

fortsatta prata med. Alla andra började prata med mig. (ip 1) 

 

Öppenheten och det stora antal människor som finns på Internet visar även att mina informanter 

kan bli väldigt selektiva i sina val av kontakter. Bland annat vill de hitta någon likasinnad att börja 

prata med eller att hitta en specifik kontakt, exempelvis i syftet att ha ett sexuellt utbyte med eller 

prata om sina problem. Informanterna menar att de har en stor möjlighet att själva välja vem de 

vill eller inte vill kommunicera med. En av informanterna berättar:  
 

Alltså… en del människor som väljer att ta kontakt med mig, kan man ju känna att jag tycker 

inte att vi ska prata med varann, för vi passar inte ihop sådär (paus) eh, och det kan vara lite 

jobbigt, men när man själv tar kontakt med människor, det e liksom, det beror ju på vad man 

får för respons tillbaka egentligen (paus) det är ganska olika där (ip 4) 

 

En annan informant uttalar sig såhär: 
 

Har man nån som gör en glad och får en att må bra så absolut och det är ju en sån relation 

som man får av människor som man mår bra av annars vill man inte prata med dom (ip 3) 
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Efter mina informanters möten med andra människor, både på Internet och IRL, ledde det å ena 

sidan att de blev djupt känslomässigt involverade i olika relationer både till nya vänner och till 

kärleksrelationer. Å andra sidan skapade de mer lösa relationer med mindre känslomässigt 

engagemang. Ofta upphörde kontakten på Internet utan att de gick vidare och skapade kontakt 

igen, de ville bara ha respons tillbaka vid det tillfället oberoende vem det var som gav responsen.  

 
Jag vill inte se det som ett sätt att få sex på utan för att, ett sätt skapa djupa relationer, eller bara 

nya band med kompisar och så /…/ i så fall kan jag ju åka ner till Köpenhamn (skratt) näe, jag 

vill ha något mer än att bara ha sex faktiskt… ( ip 2) 

 

Jag tolkar detta som att informanterna visar på att de vill skapa relationer av olika slag till exempel 

vänskapsrelationer, kärleksrelationer eller bara tillfälliga kontakter. Internet är en av vägarna för 

att skapa olika relationer som de söker efter. Studien Kärlek och sex på Internet visar på samma 

tendens, där menar författarna att människor på att opretentiöst och snabbt sätt kan skapa olika 

relationer, just de sorters relationer jag nämnde ovan. (Danebeck m. fl, 2003, s. 106) Enligt mig 

leder även öppenheten som frodas till att människor kan vara mer privata, en del handlar det om 

anonymitet i bemärkelsen att människor inte behöver berätta personliga detaljer om sig själva. 

Den andra delen handlar om privat i bemärkelsen att individen faktiskt kan berätta personliga och 

intima detaljer om sig och sitt liv utanför Internet, detta leder troligtvis till att individer har 

möjligheten att lära känna varandra mer ingående och djupare. Jag vill mena på att alla har vi 

någon slags relation till antingen andra människor eller till saker, jag anser att vi ofta väljer 

relationer utifrån vad dessa kan berika oss med. Detta i överensstämmelse med vad Giddens 

anser, han menar att definition av en vän i de moderna vänskapsförhållandena är explicit vad 

individen får för utbyte av relationen. Vänskap är med andra ord något som ska uppskattas för 

sin egen skull. (Giddens, 1999, s. 111)  

 

Den andra världen 

Den andra världen är något abstrakt, det vill säga den går inte riktigt att ta på, den världen är 

Internet. Vilken visserligen är en del av den riktiga verkligheten, men samtidigt en helt annan 

värld. Mycket på grund av att Internet har en fri kontext, med andra ord är den öppen och har 

färre begränsningar som jag tidigare nämnt. Jacquemot anser att man kan se cybervärlden som 

fragmentarisk, föränderlig och mångtydlig, han menar att den världen kanske är mer tillspetsad 

variant än den som finns i verkligheten. (Jacquemot, 2001, s. 111) Mina informanter menar att 

just på detta, de anser att Internet är en luddig värld med snabbföränderliga strukturer. De menar 

på att det inte alltid känns som på riktigt, att vissa gånger känns inte den verkligheten som en 

verklighet för att det är så pass olik den ”riktiga” verkligheten. En informant säger ”det är en helt 

annan värld, det är inte verkligt över huvud taget, Internet, det är så verklighetsflyktigt” 

Jag tror att detta kan bero på att kontexten på Internet skiljer så markant från vardagen och 

det som sker där. Det kan även bero på att informanterna känner att Internet är en distanserbar 
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värld som de kan själva sätta på och stänga av utan vidare eftertanke, den finns alltid där men 

ändå inte. Mina informanter menar överlag att Internet är en del av deras liv i högre eller lägre 

grad, där de kan undkomma den ”riktiga verkligheten” om de så önskar. 

 
Jag omslöt mig vid Internet, jag uteslöt det mesta familj och så, och vänner det hade man ju på 

Internet, allt annat kändes jobbigt, skola, som man måste ta ansikte mot ansikte, då kändes det 

lättare att sitta på Internet, /…/ nu är det bara fyra fem timmar om dan, och det är bara. (ip 4) 

 

Det lite onåbara och svävande med Internetvärlden kan ha en positivt bidragande faktor, att det 

är en lite mer uppsluppen stämning, samtliga av mina informanter menar på att det är en ”kul” 

eller ”rolig grej”. Informanterna verkar se Internetvärlden på ett annorlunda sätt än den riktiga 

världen, där kan man prata med främlingar utan att de behöver reflektera över att de är främlingar 

som de pratar med. Det leder till att den världen och de människorna som finns där medför att 

informanterna känner sig i högre grad trygga och bra, än den riktiga verkligheten. En av mina 

informanter berättar: 
 

/…/visst det finns det säkert man har större spelrum att vara sig själv och 

ingen kan döma en på samma sätt där det är det jag uppfattar det som /…/ 

(ip 5) 

 

En annan informant menar: 
 

/…/ är man as lessen och jätte deprimerad då kanske inställningen är nu kan jag få komma i 

kontakt med nån och sen bara prata ut med nån främling. För det känns ju också skönt än att 

ens vänner ska vetas alla ens mörka hemligheter som man inte har lust att berätta egentligen. Så 

då kan man liksom prata med vem, som helst i stort sätt som kanske också har problem /…/ 

för det finns ju ändå saker som en vänner kan se som dömande sak, även om det är ens 

vänner, man dömer ju alltid liksom människor vare sig man vill eller inte… (ip 4 ) 

 

Mina informanter menar på att IRL, så finns det tendenser till att ens vänner dömer en mer, men 

att de i sin tur själva dömer även andra i högre grad i verkligheten. De anser även att det är lättare 

att ge svar på tal när man interagerar med någon via Internet. Mina informanters känsla av ingen 

dömer en på samma sätt för den man är eller berättar på Internet. Giddens menar på att individer i 

det senmoderna rör sig mellan olika miljöer och att de kan känna sig illa till mods när de är i en 

miljö som ifrågasätter deras egen livsstil (Giddens, 1999, s.104) Jag menar på att det är detta som 

informanterna ger uttryck för, det verkliga livet motsätter ibland de val individen har gjort. Men 

på Internet ifrågasätts inte informanternas val och de kan därmed känna sig bra till mods med 

människor som de kom i kontakt med där.  
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Välbefinnande i samband med social interaktion 

Enligt mig så relateras begreppet välbefinnande i samband med harmonifulla miljöer eller 

välgörande fysiska aktiviteter så som yoga eller promenader i natursköna områden, som både ger 

ett kroppsligt som själsligt välbefinnande. Mycket antagligen till följd av den bild som media 

framställer, de relaterar ovanstående miljöer och situationer med känslan av välbefinnande som 

utrycks till oss som ser dessa samband. Men det går att finna välbefinnande på nätet, det är främst 

välbefinnande med stämnings- eller emotionskaraktär som mina informanter upplever i sociala 

interaktioner på Internet och när de har tagit steget ut från Internet träffat personen de fattat 

tycke för. (Brülde & Tengland, 2003, s.242) Några av mina informanter beskriver att de finner 

något slags välbefinnande eftersom de får uttrycka sig själv på sitt sätt och att detta stärker deras 

självkänsla.  
 

Alltså jag kan ju själv känna /…/ att ett välbefinnande, i ett välbefinnande känner man sig lugn 

och man känner sig själv åh man liksom, här är jag och kan uttrycka mig på mitt sätt, eh och de 

kan man göra på Internet. Det är liksom både bilder och texter och konversationer och så ja... 

(ip 5) 

 

Informanterna pekar på tillfredställelsen att kunna uttrycka sig själv och våga stå för vem man är 

och att det i sin tur leder till att en känsla av välbefinnande och lugn. Informanterna menar även 

att andra människor kan göra dem glada och som jag nämnt tidigare så känner de sig trygga. 

Närmare bestämt blir mötet med dessa individer så pass positiva att det leder till en känsla av 

välbefinnande för dem. 
 

Ehm, men just de här med att, att hitta andra och att känna sig trygg. Alltså i en kontext, i en 

omgivning, i ett sällskap, tror jag. Det kan ju leda till välbefinnande. (ip 3) 

 

En av anledningarna kan enligt mig vara inställningen till vissa individer man samspelar med, 

denna relation kan ge väldig mycket bra till informanterna och det i sin tur leder till att de känner 

något slags välbefinnande i sig genom den relationen. Mina informanter visar på det Turkle 

hävdar i sin bok, att Internetupplevelser, i detta fall positiva sådana, hjälper människor att 

utveckla olika modeller för psykiskt välbefinnande. (Turkle, 1997, s. 325)  

 
Det har hänt många gånger i för sig… men jag hade en tjejkompis som bodde i Stockholm 

som jag träffade uppe hos henne, för en jätte massa år sen. Eh, och det var nog faktiskt den 

bästa gången hittills tror jag för hon var… jäkligt mycket bättre än vad jag någonsin kunnat tro 

/…/ de blev jätte bra så länge det vara… ( ip 2) 

 

Samtliga informanter menar alltså att det går att känna välbefinnande, både genom att 

kommunicera med andra och de positiva sidorna som kommunikationen innebär, men även i 

samband med de relationer informanterna och skapar de positiva delarna som dessa relationer 

tillför dem som individer.  
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Sexualitet  

I de två föregående analysdelarna kan man börja skönja en värld av öppenhet, med andra 

förutsättningar än i det verkliga livet. Internet är en plats där utrymmet för uttryckande och 

sökande efter sex är tydligt. Men det är en sexuell öppenhet som är till för alla, unga som gamla, 

individer med olika handikapp som individer utan handikapp, närmare bestämt alla som vill ha 

sexuellt utbyte av något slag, på eller utanför Internet. Människan är en sexuell varelse och detta 

har utryckts genom alla tider och kulturer på varierande vis. Mycket visar på att Internet har 

börjat förändra eller rättare sagt utveckla sina egna spelregler om hur sexuella möten ska ske 

(Danebeck m. fl, 2003, s. 103) Enligt mig är Internet på grund sin öppenhet en dörröppnare för 

att individen ska ha en möjlighet att kunna uttrycka sin sexuella identitet. Möjligheten att kunna 

pröva olika uttryck för sin sexualitet, på eller utanför Internet kan vara ett sätt att hävda sin 

självständighet och identitet, men även som kan främja förstärkandet av den egna identiteten och 

självbilden (Erling & Hwang, 2001, s. 103) Giddens förklarar att sexualitet uppstod när sex 

åtskiljdes från gamla kopplingar där det var en del i fortplantning, släktskap och generationsled. 

Särskiljandet har pågått under lång tid och utvecklingar som har skett under denna tid har bidragit 

till detta. Till exempel har preventionsteknikens uppkomst och att vi i dagens moderna samhälle 

numera kan få artificiell hjälp med att få barn. I och med att barnafödande helt har upplösts från 

att vara en sexuell aktivitet har den slutgiltiga befrielsen av sexualiteten skett. Genom dessa 

utvecklingar har sexualitetens helt och hållet blivit individens egendom. Giddens menar att det 

har inträffat en under de senaste trettio, fyrtio åren en sexuell revolution, vilket har bidragit till 

uppkomsten av den plastiska sexualiteten. (Giddens, 1995, s. 32)  

 Övervägande delen av mina informanter har haft sex med flera personer IRL där deras första 

kontakt etablerades och utvecklades på Internet. Mina informanter låter förstå att människor på 

nätet har en tendens att uttrycka sig mer rakt på sak, är mer målmedvetna i sina ordval och sitt 

sätt att skriva i större utsträckning än i det sociala livet utanför nätet. Som en av informanterna 

menar ”det är rakt på sak och inget är inlindat”. Genom analysen har det framkommit att de 

sexuella anspelningarna kan vara en bidragande faktor till att informanten har träffat personen 

ifråga och haft sex IRL. Det sexuella utbytet över Internet har vart förvånansvärt litet, det har 

alltså inte förekommit särskilt mycket chattning, mailande eller att visa sig i webbkamera med 

syftet att få till en kommunikation med sexuellt innehåll. Detta kan bero på, som en av mina 

informanter menar ”det jag vill få ut mig om sex kan jag få ur mig om sex, tankemässigt sett, kan 

ju även jag prata med vanliga människor i vardagen om”. Det tyder på att informanterna inte 

endast ser Internet som en plats att uttrycka sexualitet, men att de är medvetna om att 

möjligheten att göra det finns. I analysen har det även framkommit att det pratas mycket där 

antydan på sex är underförstådd. Exempelvis menar en av mina informanter att det är okej att 

”prata mellan raderna om sex”. Att skriva och tolka ordval i en kommunikation som formulerats 

på det här viset är inte så personligt och att det på det här sättet blir naturligt, mer som vardagen i 

övrigt.  
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Välbefinnande och sexualitet 

Informanterna anser att de kan finna välbefinnande i sin sexualitet antingen genom att endast 

kunna ge uttryck för sin sexualitet eller genom att ha sexuellt utbyte IRL. En av mina informanter 

berättar: 
Jag tror att det kan stärka ens självkänsla över att man kanske vågar visa sexualitet på annat sätt 

och inte bara över Internet utan man kanske vågar stå för den man är så man vet att omvärlden 

kanske tycker att det här kanske inte är så himla knäppt egentligen… ( ip 4) 

 

Möjligheten att kunna utrycka sin sexualitet kan bidra till informanternas identitet får bekräftelse i 

en positiv bemärkelse, sidor hos individen uttrycks och förstärks och detta i sin tur kan leda till 

ett ökat välbefinnande, att det stärker informanterna att kunna visa sin sexuella sida. Det leder till 

att informanterna, lär känna sig själva och vad de vill ha. Flera av mina informanter sökte efter att 

ha ett sexuellt utbyte IRL. Informant berättar: 

 
Jag ville ha sex och inte nånting annat och eh och jag utnyttjade situationen ganska rejält kan 

man säga (skratt) för dom tyckte om mig och jag ville bara ha sex med dom så att ja... /…/ just 

då tyckte jag att det var bra att få lite erfarenhet sådär så jag tyckte det var skitbra /…/ tänkte 

bara att det var bra att ha sex med nån… (skratt) (ip 3) 

 

Jag tolkar det som att mina informanter tycker att det är upp till var och en att bestämma i vilken 

mån man vill uttrycka känslor och sin egen sexualitet med andra individer. Alla mina informanter 

pekar på att om de vill ha sex så är de medvetna om att Internet kan erbjuda sådana möjligheter. 

Vissa av mina informanter ville ha sex både på grund av att informanterna ville ha ett kortvarigt 

sexuellt utbyte, men även för att de var kära.  
 

/…/ jag blev en ganska stor del av honom ,sen bjöd jag in honom på min sexton års fest åh då 

var det liksom, vi hade ju pratat hur länge som helst och i telefon och sådär, och så kände jag 

att det var kärlek vid första ögonkastet och vi är tillsammans mer eller mindre idag. (ip 4) 

 

Senare i intervjun berättar samma informant: 
 

Det var ju att vi var tillsammans som pojkvän och flickvän, som alla, eller ja alla och alla, 

generellt förr eller senare i ett förhållande så har man ju sex, och då inledde vi ett förhållande, 

och då vart det så att vi hades sex… ( ip 4) 

 

Förgående visar på att nätet skapar verkliga känslor oftast beroende på en utvecklad relation via 

Internet. Giddens idé om den plastiska sexualiteten visar på just detta fenomen, att sex inte är 

bundet till ett äktenskap. Mina informanter kan ha förhållanden som inte grundar sig i viljan att 

reproducera sig, utan som bygger på åtrå och intimitet.   
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Träffas IRL annat än i sexuellt syfte 

Mina informanter har träffat människor IRL som de inte har haft sexuellt utbyte med. 

Anledningen till dessa träffar var bland annat på grund av att de ville träffa dessa individer för 

spänningens skull, eller för att de var nyfikna på den personen de lärt känna på nätet och ville 

träffa dem även i verkligheten. Informanterna berättar att även om de anser sig lärt känna en 

person genom att kommunicera via nätet samt emellanåt pratat i telefonen eller haft kontakt via 

sms, är det enligt dem ändå i viss grad som att träffa en främling när de väl ska träffas IRL. 

Istället för ha sexuellt utbyte hade de sociala aktiviteter med varandra, så som att gå på café, ta en 

promenad eller festa ihop. Dessa möten har oftast enligt informanterna skett med en relativt 

lättsam attityd till träffen. Min analys tyder på att ofta är det spänningen och äventyret som bidrar 

till intresset att träffa människor IRL finns.  
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Avslutande diskussion 

Syftet med mitt bidrag var att med Internet som medium försöka belysa den positiva aspekten av 

kombinationen mellan uttryckande av den egna sexualiteten och social interaktion människor 

sinsemellan. Jag ville se om identiteten kan utvecklas utifrån kombinationen av socialt samspel 

och möjligheten att kunna både uttrycka sin sexualitet, men även att kunna vara sexuellt aktiv 

utanför nätet. Mitt intresse låg dessutom i att se på vad det är som bidrar till individens 

välbefinnande både socialt och sexuellt. Under vår gemensamma teoridel återfinns Baumans teori 

om identitetsskapande och konsumtion. Min analys har visat på att det finns stora möjligheter att 

skapa kontakt med andra individer på nätet, så pass många att individen ofta själv väljer vem 

denne vill prata med. Det är som ett dukat bord med olika personligheter och egenskaper som 

det går att vraka mellan. Min konklusion är att vi konsumeras oss en identitet genom att 

konsumera andra människor på nätet. Detta är enligt mig vårt nya handelstorg. Författaren 

Jacquemot menar på detsamma, men han tillägger att datorkulturen har tagit ”slit och släng” 

kulturen till sin spets då vi ger och tar det vi vill ha (Jacquemot, 2001 s. 170) Individer kan 

konsumera andra människor i rapid fart och genom att välja ur ett stort utbud konstruerar 

individen samtidigt sin identitet (Bauman, 1999 s. 45) Det vill säga att jag anser att Internet 

utvecklar identiteten genom att individen medvetet gör ett val, det krävs att individen är selektiv i 

förhållande till människorna för att kunna hitta någon vid det tillfället som passar identiteten. 

Detta i likhet med vad Bauman påpekar en konsument är; de är domarna, kritikerna och väljarna. 

Konsumenterna kan därmed även vägra göra vissa val, men de undkommer aldrig valet att 

tvingas att välja mellan dem. (Ibid, s.44) Det är en, enligt mig, utbredd företeelse att man känner 

sig tillfredställd och nöjd efter att ha konsumerat, även om det kanske är en kortvarig känsla. 

Desamma kan även gälla för nätet, antingen kan kortvarigt välbefinnande uppstå när individer 

hittar någon att prata med tillfälligt eller så kan man till och med hitta en långvarig kärleksrelation 

som kan leda till ett mer långvarigt välbefinnande. Jag menar på att, genom att göra aktiva val på 

nätet väljer informanterna den egna vägen till välbefinnande. Hittar man någon som man fattar 

tycke för kan det mycket väl hända att välbefinnande uppstår, och blir kontakten djupare och 

utvecklas till en relation är det med stor sannolikt att detta leder till långvarig känsla av 

välbefinnande. Välbefinnandet kan öka i ännu högre grad om man får en tillfredställande sexuell 

upplevelse utanför Internet. Avslutningsvis har informanterna skaffat sig lärdom om 

kontaktskapande, relationer och fått sexuella erfarenheter, dessa bidrar troligtvis till att de har 

utvecklats som individer och lär sig social kompetens från två världar samtidigt som leder till att 

de får mångsidiga erfarenheter. 
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Hemmet och inredningens betydelse för 
identitetsskapande och välbefinnande 

Författad av Karin Askerdal 
 

Inledning 

Ett hem är i första hand ett praktiskt behov som handlar om tak över huvudet och ett ställe där 

man kan leva sitt liv. Att de flesta människor i vårt samhälle har en bostad som uppfyller dessa 

grundläggande nödvändigheter är något som många tar för givet. När de praktiska behoven blivit 

uppfyllda ställer vi ytterligare krav på vår bostad och det här kapitlet ska handla om hur hemmets 

utseende och inredning påverkar vårt välbefinnande och vårt identitetsskapande.  

Jag har inför författandet av detta kapitel funderat lite kring varför hemmet har fått så stort 

fokus i ett stressat samhälle där många paradoxalt nog får allt mindre tid över till att vistas i sina 

hem. Heminredningsprogram på tv har blivit oerhört populära och det räcker inte längre med att 

skapa sig ett vackert hem, det ska även göras om, byggas till och förändras med jämna 

mellanrum. Om vi kan utföra dessa förändringar på egen hand är det dessutom ett extra plus i 

kanten. Naturligtvis vill alla leva i en miljö som de trivs i men kan det även finnas andra orsaker 

till att vi lägger så mycket tid, energi och pengar på hemmet? En av mina informanter berättar att 

heminredningsprogrammet Room service1 bara är ett sätt att göra reklam på. Konsumenterna tar 

inte till sig reklam inte på samma sätt längre så därför måste säljarna finna andra sätt att försöka 

marknadsföra sina produkter på. Kanske är heminredning ett fenomen som finns till i första hand 

för konsumtionssamhällets överlevnad och välmående men vilka andra funktioner kan hemmets 

utseende och inredning egentligen fylla?  Vilken betydelse har omvärlden för hur det ser ut 

hemma hos oss och hur ser vi själva på andra genom deras hem?   

Begreppen inredning och heminredning kommer användas en hel del i följande kapitel 

och därför kan en definition av ordet inledningsvis vara på sin plats. Om man slår upp 

inredning i Bonniers lexikon står det ”Husets inre utrustning (snickerier, målning, möbler 

mm)” (Bonniers svenska ordbok 2005). När jag i föreliggande uppsats använder orden 

inredning och heminredning kommer jag i enlighet med Bonniers ordbok syfta till rummens 

inre utrustning och hur man med hjälp av denna ger sitt hem ett visst utseende. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här kapitlet är att visa vilken betydelse som hemmets miljö och inredning har för 

vårt identitetsskapande och välbefinnande. Detta försöker jag uppnå genom att undersöka hur ett 

antal unga kvinnor tänker kring hemmets utseende och dess inredning. Att ha en gemytlig och 

                                                
1 Tv-programmet Room service har under ett antal år visats på kanal 5 och går ut på att ett team av byggnads arbetare 

och inredningsarkitekter utför dramatiska förändringar i en privatpersons hem.  
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hemtrevlig bostad kan skapa välbefinnande för individen, men när vi sätter hemmet i relation till 

andra kan detta då bidra till motsatt effekt och i så fall på vilket eller vilka sätt? 

 

Disposition 

För att underlätta för läsaren följer nu en genomgång för hur den fortsatta texten är upplagd. 

Först kommer en metod del och efter den ett avsnitt med självreflektion. Därefter redogör jag för 

vilka teorier jag har använt mig av i kapitlet och därpå följer min analysdel. Denna är indelad i tre 

ämnesområden som i sin tur har ett antal underrubriker. Det första avsnittet behandlar ämnet 

Inredning och identitet med underkategorierna Att det ska vara personligt, Hur hemmets utseende formar 

synen på andra och Hur vi påverkas av uppväxt. Därpå följer Att skapa sig ett hem som är uppdelat i 

avsnitten Hemtrevnad ett kvinnligt projekt?, Omskapandet av hemmet, Att konsumera sitt hem och Köpångest 

och impulsköp. Mitt sista ämnesområde är Hemmet och andra som genererar i underrubrikerna Att få 

besök och Att skapa hemtrevnad. Därpå följer en slutdiskussion som knyter samman mina 

ämnesområden och visar på slutresultatet. Slutligen återfinns en referenslista där jag redovisar 

vilka källor jag använt mig av i mitt kapitel. 

 

Metod  

Fältobservationer 

För att skapa mig en uppfattning om fenomenet heminredning och för att få material som jag 

kunde generera frågeställningar ur utförde jag ett antal fältobservationer i två typer av möbel och 

inredningsaffärer. Under mina besök förde jag diskret anteckningar och stödord som jag sedan 

utvecklade direkt efter observationstillfället. Eftersom det är svårt att hinna med att anteckna allt 

som sker på ett fält är det viktigt att nedteckna sina tankar och iakttagelser så snart som möjligt 

efter fältundersökningen (Bryman, 2002, s.292-293). Vid samtliga fältundersökningar agerade jag 

dold observatör vilket betyder att ingen i affären kände till min forskarroll (Ibid. s.286). Fördelen 

med att medvetet försöka smälta in i miljön är att man i rollen som forskare inte riskerar att göra 

människorna på fältet medvetna om sitt beteende och därigenom påverka eller styra 

forskningsresultatet (Öhlander i Kaijser och Öhlander, 1999, s. 82). Jag riskerade inte heller att få 

problem med tillåtelse att utföra mina undersökningar i affärerna. Samtidigt kan man diskutera 

om det är etiskt försvarbart att studera människor som inte lämnat sitt samtycke. Eftersom jag 

utförde min undersökning i en öppen offentlig miljö hänvisar jag dock till Oscar Pripp som 

skriver att samtyckeskravet får mindre betydelse när man studerar offentliga miljöer (Pripp i Ibid., 

1999, s. 53). 
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Intervjuer 

Det material jag fick fram genom mina observationer låg delvis till grund för utarbetandet av 

ett frågeformulär som jag använde mig av vid utförandet av sex intervjuer med unga kvinnor. 

Mina informanter fick jag genom kontakter och genom att bekanta tipsade mig om personer 

som de trodde ville delta i en intervju. Några av dessa fick jag telefonnummer till och ringde 

upp och några träffade jag personligen. Alla tillfrågade var positiva till att delta i en intervju. 

Genom kontakter hade jag hört att några av de tilltänkta informanterna skulle vara väldigt 

intresserade av inredning men för övrigt ansåg jag det inte nödvändigt att mina 

intervjupersoner uppfyllde några speciella kriterier inom mitt ämnesområde. Eftersom jag var 

intresserad av hur ”vanliga” människors tankar kring inredning så var det snarast en fördel att 

ingen av dem hade några ”expertkunskaper” eller väldigt utmärkande kunskaper på området.  

De personer som jag intervjuade var alla kvinnor. Två av dessa bor själva, två lever i 

samboförhållanden och två bor i kollektiv eller studentkorridor. Ingen av dem har barn. Tre av 

intervjuerna utfördes hemma hos informanterna och tre genomfördes i annan lokal. För att 

testa mina frågor utförde jag först en pilotintervju, alltså en intervju på prov. Enligt Bryman så 

är det alltid bra att utföra en sådan för att testa att frågorna fungerar och för att 

undersökningen i sin helhet ska bli bra (Bryman, 2002, s.170-171). Denna pilotintervju har 

jag inte använt mig av i slutresultatet eftersom intervjufrågorna inte fungerade särskilt bra och 

därför kände jag mig efter utförd intervju nödgad att omarbeta frågeformuläret.  

Vid varje intervjutillfälle informerade jag intervjupersonen om vad resultatet skulle 

användas till och att de skulle få vara anonyma. Jag frågade även om det gick bra att jag 

spelade in samtalen vilket alla informanter gav sitt godkännande till. Efter samtalen var det 

flera som sa att de tyckt att det var kul att få vara med och många uttryckte intresse kring att 

läsa det färdiga resultatet. Samtliga intervjuer har transkriberats och kodats i enlighet med 

grundad teori.   

 

Självreflektion 

Att arbeta efter grundad teori innebär att man inte ska låta förutfattade meningar styra 

forskningen. Jag har upplevt det som mycket problematiskt att arbeta efter denna metod 

eftersom det är svårt att helt förutsättningslöst ge sig i kast med ett område som man redan har 

en uppfattning om. Även om jag försökte bortse från mina förförståelser och förutfattade 

meningar har dessa säkert påverkat mig vid utarbetandet av frågeställningar och vid analysen av 

fältanteckningar och de transkriberade intervjuerna. Jag ställer mig i efterhand väldigt tveksam till 

om det överhuvudtaget går att fullt ut arbeta efter grundad teori eller andra deduktiva metoder. 

Jag tycker även att det varit problematiskt att jag behövt välja bort mycket av det material jag fått 

fram genom observationer och intervjuer. Eftersom jag har valt ut de delar som känts mest 

betydelsefulla och intresseväckande i mina ögon kan slutresultatet i denna mening sägas vara 



 29 

godtyckligt. Samtidigt som en viss avgränsning alltid är nödvändig kan man reflektera kring hur 

sanningsenlig och riktig den forskning egentligen är där inte allt material presenteras. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer i föreliggande antologidel använda mig av teorier kring identitet och 

identitetsskapande, konsumtionsteorier samt teorier kring heminredning och kön.  

 

Identitet och identitetsskapande 

Flera stora sociologer har utarbetat teorier kring hur vi blir dem vi är, alltså skapar oss vår 

identitet. Enligt Peter L Berger och Thomas Luckmann skapar individen sin sociala verklighet 

utifrån personer i dess närhet. Under barn och ungdomsåren är individen som mest formbar av 

de signifikanta andra, personer i dess omgivning som individen har en nära relation till. Desto 

närmre band individen har till de signifikanta andra ju större påverkan har de på personens 

identitetsskapande. Även senare i livet fyller de signifikanta andra en betydelsefull funktion i 

individens liv men samtidigt blir det viktigt att identiteten bekräftas även av mer ytliga kontakter 

eller av okända människor. Mänskliga relationer blir på detta sätt avgörande för vårt 

identitetsskapande (Berger och Luckmann, Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin 

sociala verklighet, 1998).  

 Även Richard Jenkins skriver om individen i förhållande till andra människor. Enligt Jenkins 

har andras syn på oss stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva. Jaget skapas som en pågående 

process mellan inre självdefinitioner och andra människors yttre definitioner som personen 

internaliserar och därför är andra människors uppfattning av stor vikt för individen vid 

identitetsskapandet. Vi är inte oss själva bara i oss själva utan även i förhållande till andra menar 

Jenkins (Berggren, 2004, s 15 ff.). 

Hur vi kan ha flera olika ”personligheter” och inta olika roller beroende på vilka människor vi 

umgås med skriver Erwing Goffman om. När vi är på jobbet tillsammans med våra 

arbetskamrater kan vi vara en person men på fritiden i gemenskap med familjen kan vi ikläda oss 

en helt annan skepnad. På så sätt skapar vi oss olika identiteter beroende på var vi är eller med 

vilka vi har sällskap med. Människan påverkas av det sociala spel med andra människor som hon 

är ingripen i och hennes personlighet eller roll bestäms därför utifrån situationen (Corrigan, 1998, 

137 ff.). 

Sociologen och samhällsteoretikern Anthony Giddens menar att vi lever i ett risksamhälle där 

vår existens präglas av hot och faror som är för stora och ohanterliga för att den enskilde 

individen ska kunna påverka dem. Kärnvapenkrig och miljökatastrofer hotar att utplåna världen 

men vi kan inget göra för att minska riskerna för detta. Överhuvudtaget är det väldigt lite som 

den enskilde personen själv kan styra över och kontrollera och i en värld som präglas av mångfald 

och föränderlighet men ett sätt att hantera detta kan var utarbetandet av en särskild livsstil. 

Individen i vad Giddens kallar för det senmoderna samhället ställs ständigt inför en mängd val 
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och valmöjligheter. Genom att ta ställning och fatta beslut formar personen sin identitet och gör 

sig själv till resultatet av sina val. Individen utarbetar sin egen livsstil som innefattar alla de beslut 

som vi ständigt och ofrånkomligen ställs inför. (Giddens, Modernitet och självidentitet. Självet och 

samhälle i den senmodern epoken, 1999). 

 

Konsumtion 

Enligt sociologen Zygmunt Bauman så har vi de senaste hundra åren gått från ett 

produktionssamhälle där människan arbetar för sin egen omedelbara försörjning till ett 

konsumtionssamhälle. Idag går arbetet ut på att tjäna pengar så att vi kan konsumera varor och 

tjänster och det är genom dessa som vi skapar oss själva, vår identitet. Förr var våra identiteter 

starkt förknippade med sociala grupperingar och yrkesval men idag när klasstillhörighet blir allt 

svårare att definiera och arbetsmarknaden präglas av flexibilitet blir identitetsskapandet till ett 

individuellt projekt. Det finns nämligen enligt Bauman inga medfödda jag utan våra identiteter är 

obeständiga, flexibla och utbytbara och det är genom konsumtion av varor som vi skapar och 

omskapar dem (Bauman, 1998, s.40 ff.). 

Peter Corrigan skriver om hur konsumtion till stor del inte handlar om införskaffandet av 

varor utan istället är en social handling som går ut lika mycket på att individen ska kunna 

hänge sig åt ett nöjsamt tidsfördriv som att egentligen konsumera. Konsumtionen är 

framförallt symboliskt laddad, det vi handlar säger något om vilka vi är eller vill framstå som. 

Vi är det vi konsumerar, identitet och konsumtion blir utifrån denna teori till samma sak. 

Corrigan menar också att vi inte är helt fria i våra val eftersom det finns ett begränsat utbud av 

varor och tjänster (Corrigan, The sociology of consumption, 1998). Även Douglas anser att det 

ligger ett viktigt symbolvärde i det vi konsumerar och han skriver att de materiella ägodelarna 

är viktiga i olika sociala relationer. De fungerar som markörer eller koder för vilka vi är och 

det finns ”rätt” och ”fel” varor beroende på vilket normsystem som kön, ålder eller klass som 

vi utgår ifrån. Konsumtion blir till ett sätt att definiera den egna gruppen eftersom en viss 

social värld förutsätter materiella koder och deras rituella användning (Föreläsning av Anna- 

Liisa Närvänen 27.1.2006). 

 

Kön 

Beverly Skeggs har i en studie av arbetarklass kvinnor i England kommit fram till att den glädje 

som dessa kvinnor kan känna över sina hem lätt byts ut mot oro och ångest när hemmet ska visas 

upp inför andra. Även när kvinnorna inte har besök kan de må dåligt om hemmet inte känns 

respektabelt och enligt Skeggss upplever många att de ständigt är iakttagna av en tänkt 

övervakare. När kvinnorna konsumerar till sina hem och förvandlar konsumtionsvarorna till en 

estetisk disposition blir de vaktade av en person som egentligen inte är närvarande och på så vis 

blir kvinnorna till sina egna bevakare. Beteendet är en slags förberedelse för eventuella besökare 
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genom vars ögon de kritiskt granskar sin intima hemmiljö och oroar sig för att den inte ska kunna 

leva upp till ideal, krav och förväntningar. (Beverly Skeggs, 2000 s. 144-146).   

 

Analys 

Här börjar min analys av informanternas tankar och kommentarer kring hemmets utseende och 

inredning. Deras uttalanden kommer att diskuteras och förankras i mer eller mindre väletablerade 

teorier som jag anser relevanta för området.   

 

Inredning och identitet  

Vi lever i en tid som präglas av förändring, brokighet och heterogenitet. Att finna sig själv och sin 

plats i detta samhälle är ett komplicerat projekt som för många varar livet igenom. I jakten på 

våra identiteter ställer vi oss svåra frågor som Hur ska man leva? Vilken livsstil ska man odla och 

Hur skapar man sig ett liv som man trivs med? Jag gör inga som helst anspråk på att försöka 

besvara dessa frågor utan ska i föreliggande avsnitt istället fokusera på hur hemmets utseende och 

inredning hänger samman med våra personligheter och med vårt identitetsskapande.  

 

Att det ska vara personligt 

Mina informanter har olika uppfattningar och tankar kring hur de vill att deras bostad ska se ut 

men flera av dem har uttalat sig om att det är viktigt att hemmet är personligt och stämmer 

överens med deras övriga livsstil.  
 

Förr kan jag tänka mig att det skulle va 

mer rent och städat, idag har det inte så 

stor betydelse om det skulle va lite smuts 

bara det är coolt inrett det tror jag… att 

det skiljer sig lite att även om det är 

friare vad man får ha hemma så tror jag 

att det finns en viss press på… det måste 

va personligt (betonar) mer och det är 

nästan en större press än att man skulle 

ha det som en Svenssonfamilj hade det 

på… 70-talet då alla hem såg likadana ut 

då var det lätt att falla in i mallen nu är 

det så att man måste va personlig med 

unik smak  (Anna).  

[

---] 

Mycket en helhet… alltså så som mina 

kläder ser ut och den musik jag lyssnar 

på och… ja men typ att det ska hänga 

ihop med… så som jag vill att det ska va 
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hemma hos mig om man säger… så jag 

får väll min inspiration ifrån… mina 

intressen eller sådär… eller inte intressen 

men typ mina… ja jag vet inte vad det 

kallas men typ… ja inspiration av 

musiken jag lyssnar på filmer jag tittar 

på… dom kläderna jag har på mig eller 

böckerna jag läser alltså så (Sandra). 

 

Enligt Anna är det inte särskilt viktigt att hemmet är rent och städat men det ska vara coolt, 

personligt och unikt. Hon upplever detta som nästan mer pressande än hur det var förr när det 

räckte att ha ett välstädat standard hem. För Sandra är det viktigt att hemmiljön sammanfaller 

med hennes intressen som hon hämtar inspiration ifrån och hon vill att inredningen ska 

överensstämma med hennes livsstil i övrigt. Mina informanter betonar det personliga och unika 

under intervjuerna och hemmet kan därför ses som ett slags uttryck eller avspegling av vilka de är 

eller önskas uppfattas som. Enligt Bauman så tillskrivs vi inte längre våra identiteter utifrån vilket 

yrke vi har eller vilken social gruppering i samhället som vi tillhör. (Bauman, 1998, s.45-47). Idag 

måste vi på egen hand forma våra identiteter och detta gör vi enligt Giddens genom 

beslutsfattande och val i ett samhälle som präglas av alternativ och valmöjligheter. Våra 

personligheter är alltså resultatet av de tidigare val som vi gjort och är därför föränderliga och 

ombytliga (Giddens, 1999, s.101-105). Hemmet blir på så sätt ett uttryck för våra jag och en del 

av vår personlighet vilket kan öka dess betydelse för oss. Eftersom hemmets inredning består av 

personliga val blir det direkt uppenbart för andra (och även för oss själva) om vi valt ”fel” och 

vår inredning inte lever upp till krav och normer.  

Samtidigt som vi formar våra egna identiteter är det även upp till individen att skapa sin 

egen ordning i ett kaotiskt och heterogent samhälle. Sandra berättar att det är viktigt för henne 

att hemmiljön sammanfaller med hennes stil och smak för övrigt vilket kan ses som ett uttryck 

för hennes behov av symmetri och sammanhang.  Vi ställs varje dag inför nya val och nya 

intryck vilket kan göra oss osäkra på vilka vi egentligen är, men genom att ge ett enhetligt 

intryck utåt får vi bekräftelse från omvärlden på att vi verkligen är de som vi utger oss för att 

vara. Etnologen Eva Londos menar att inredningen används som ett sätt att stärka vår identitet 

och stämmer den överens med personligheten för övrigt ökar individens trovärdighet. Vi gör 

oss verkliga inför oss själva och inför andra (Londos, 1993, s.251-252). Londos anser att 

människor med hjälp av inredningen rekonstruerar eller konstruerar en fragmentarisk och 

selektiv livshistoria för att skapa ordning och reda i vardagen. Inredning är ett försök att 

tydliggöra personligheten på och att bringa omgivningen i samklang med den. Erfarenheter 

och händelser tillsammans med det sätt vi uppfattar oss själva på avspeglas i utformningen 

och komponerandet av hemmet.(Ibid. s.184). Inredningen avslöjar därmed inte bara det som 

skulle kunna kallas för individens smak och personlighet, utan även delar av vår livshistoria 

blir synlig genom hemmets utformning.  
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I en värld av kaos måste vi finna något mer stadigvarande och beständigt än de tillfälliga 

och slumpade mänskliga relationer som Berger och Luckmanns signifikanta andra utgör. 

Enligt Ulf Hannerz kan den materiella världen erbjuda oss en sådan trygghet. Hemmiljön 

förändras inte från dag till dag och eftersom den är personlig och laddad med symboliska 

budskap så spelar den en stor roll för skapandet och vidmakthållandet av identiteten (Hannerz 

i Londos s.252).  

 

Hur hemmets utseende formar synen på andra 

När vi ska besöka andra människor för första gången har vi ofta vissa förväntningar och 

förförståelser kring hur deras hem ska se ut. Bekräftas dessa reflekterar vi kanske inte särskilt 

mycket över hemmets utseende, men ibland kommer vi hem till någon som inte alls har det som 

vi väntat oss vilket kan bli nog så effektfullt.  .  
 

Från början betraktade jag honom som väldigt ehm… väldigt vänster väldigt anti 

konsumtionsmänniska och nån som… jag föreställde mig att han verkligen skulle ha ett hem 

som bara bestod utav second hand saker och sånt där och sen när jag kom in så var det… ja 

det var sidan 35 i IKEA katalogen helt enkelt… det var helt och hållet inrett med sprillans nya 

saker i huvudsak IKEA och det var en tvärvändning i min syn på honom i och med det (skratt) 

(Lina) 

[---] 
Det är nog snarare så att man inte alls har så mycket uppfattning om personen och så när man 

kommer hem till den då får (betonar) man en uppfattning kanske inte så mycket så att man 

ändrar helt om utan att man tänkt att den personen är ganska beige och innehållslös och sen 

kommer man hem till ett hem som är ”åh jätterosa och orange” och ger jättemycket olika 

intryck och då ger ju den personen mer intryck ja den får en personlighet genom sitt hem. 

(Anna) 

 

När Lina kommer hem till en person som hon trodde var extremet vänster och emot konsumtion 

ändrar hon totalt uppfattning om honom när hon får se hans splitter nya inredning ifrån IKEA. 

Alla besök är dock inte lika dramatiska. Anna berättar hur redan skapade omdömen om personen 

oftast förstärks genom att hon besöker dem. Ibland kommer hon hem till någon som hon känner 

väldigt lite eller inte överhuvudtaget och då kan intrycket av hemmet hjälpa henne att måla upp 

en bild av personen. Vi lever i ett flexibelt, förändringsbetonat och individualiserat samhälle där 

det gäller att kunna anpassa sig för alla olika situationer och sammanhang. Som Goffman skriver 

intar vi olika roller beroende på vilka vi umgås med. (Corrigan 1998 137ff). Det är förhållandevis 

lätt att haka på olika klädstilar, lyssna på en viss sorts musik eller ägna sig åt någon utvald 

fritidssysselsättning. Vi kan i princip byta personlighet beroende på situation och umgänge.  Men 

hemmet är det inte lika lätt att byta skepnad på, det är utformat som det är och ofta svårt och 

dyrt att utföra några dramatiska förändringar i. Bostaden blir något som begränsar oss i våra 

möjligheter att inträda i olika roller beroende på situation och tillfälle och kan även ”avslöja” 

(eller bekräfta) oss. Etnologen Annette Rosengren menar att när människor utformar sina hem så 
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väljer de inredning efter vad de utifrån sin kulturella tillhörighet anser vara naturligt och önskvärt. 

Eftersom smak är något som vi tillägnar oss och skapar utifrån våra uppväxtvillkor blir hemmen 

personliga och skvallrar om bakgrund och uppväxtmiljö (Rosengren, 1991, s.55). Många gånger är 

det alltså ömtåliga berörningspunkter som inkomst, klassbakgrund smak, och uppväxtvillkor som 

blir uppenbara i bostaden vilket kan göra det känsligt för individen att visa upp hemmet för 

andra.  

 

Hur vi påverkas av vår uppväxt  

Uppväxtmiljö har stor betydelse för oss i våra framtida liv. Ofta grundar vi vår smak och stil i det 

som vi är vana vid ifrån våra barn och ungdom och denna följer oss sedan livet igenom. 
 

Vissa saker har man ju med sig ifrån sin barndom ifrån sina föräldrar vad gäller inredning… öh 

tillexempel jag tycker det är väldigt snyggt med kökssoffa och mina föräldrar har alltid haft 

kökssoffa och dom bor på landet och alla har kökssoffa och jag tror att det påverkar av var 

man är uppvuxen var man har bott… (Lotta)  

 

Lottas föräldrar har alltid haft kökssoffa och även människor omkring henne under hennes barn 

och ungdomsår vilket har resulterat i att hon själv tycker det är snyggt med kökssoffa.  

Att ha kökssoffa kan bli ett sätt för informanten att relatera till barndomen på och det kan skapa 

trygghet och hemkänsla med en möbel som man är van vid och som kanske är förknippad med 

positiva minnen. Ofta när människor tänker tillbaka på sin barndom så sveper de in 

barndomshemmet i ett idylliserat skimmer av färgstarka och levande minnen vilket enligt 

Nordfeldt och Johansson har minnespsykologiska orsaker. Minnet har i de flesta fall lättare för att 

bevara rumsliga intryck framför andra vilket gör att våra tidigaste minnesbilder är förknippade 

med rum och miljöer och inte med människor (Nordfeldt och Johansson i Londos s.214). I 

Londos studie framgår att man kan ha en positiv bild av sitt barndomshem även om man inte 

haft en särskilt lycklig uppväxt (Londos, 1993, s.216). Tingen och miljön har då spelat en större 

roll än människorna i barnets närhet. Även om barndomen inte varit trygg eller lycklig kan det 

alltså hända att vi associerar ting ur barndomshemmet med något positivt.  

 

Att skapa sig ett hem 

Idag uppfyller hemmet långt fler funktioner än att ge oss skydd och värme som kanske var 

bostadens ursprungsbetydelse. Eftersom hemmet spelar en viktig roll för vårt identitetsskapande 

är det inte särskilt konstigt om vi lägger ner mycket tid, energi och pengar på att få det som vi vill 

ha det. Att skapa ett gemytligt och vackert hem är dock ett långt ifrån okomplicerat projekt och 

frågan är om det är en muntration eller ännu ett krav som vi förväntas uppfylla. 
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Hemtrevnad, ett kvinnligt projekt? 

Hemmet är en arena där könsroller och traditionella synsätt kan bli väldigt uppenbara och 

påtagliga. Några av mina informanter har uttalat sig om att de upplever att det är kvinnan som i 

första hand känner ansvar för att hålla ordning och skapa ett vackert hem.  
 

Alltså tyvärr… tror jag att många tjejer 

kan känna ett krav på sig att det ska va… 

såhär städat och ordning i alla fall… och 

att det ska va såhär… vad ska man säga 

hemtrevligt och inbjudande alltså 

såhär… att dom känner alltså såhär ett 

ganska stort ansvar över hur det ser ut 

hemma… (Sandra) 

[

---] 
Män som bryr sig om design alltså dom 

möblerar mer för att få status… för att 

visa ”jamen kolla jag har koll på det här 

med design” liksom jag tror att det finns 

vissa kvinnor som gör det också men 

att… det är så sällan jag… har… eller jag 

har liksom inget intryck … att… män… 

har inrett på ett sätt för att skapa en 

hemkänsla liksom blommiga gardiner 

och såhär… byter bordsdekorationen en 

gång i månaden beroende på vad det är 

för årstid och beroende på vad det är för 

högtidsdag det är… det kan jag bara 

förknippa med kvinnor… medan åt 

andra hållet kvinnor liksom kan… eh… 

ägna sig åt såhär… eh… statusinredning 

liksom för att hävda sig inför sina 

väninnor utan det gör man ju också 

men… åt andra hållet tror jag att det är 

mer bara kvinnor som skapar 

hemkänslan… (Johanna) 

[-

--] 

Skulle jag ha en egen villa och familj och 

sådär då skulle man ju vilja visa upp ett 

representativt hem tror jag öh… jag kan 

tänka mig min mamma hon städar ju i 

ordning och ställer i ordning alla grejer 

och ställer fram allting fint å… på det 

sättet hon tycker liksom öh… hon tar 

fram finduken och allt vad det är… åh 
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det tror jag att jag kommer bli likadan 

det tror jag . (Anna) 

 

Mina informanter uppfattar det som om kvinnan känner ett större ansvar än mannen för hur det 

ser ut i hemmet. Det är hon som förväntas städa och göra det hemtrevligt och inbjudande 

hemma. Män som ägnar sig åt heminredning gör det för att öka sin status, för dem blir det ett 

extra plus i kanten. Av kvinnan förväntas det att hon ska skapa hemkänsla även om också hon 

kan ägna sig åt ”statusinredning”. Mamma är för Anna en naturlig förebild och hon föreställer sig 

att hon själv kommer bli likadan i framtiden när hon får familj och villa. Den traditionella synen 

på hemmet som kvinnans sfär tycks leva kvar än idag och det tycks som om hemmet i 

informanternas kommentarer fortfarande uppfattas som ytterst kvinnans ansvarsområde.  Enligt 

Rosengren så berättar hemmet mer om kvinnan än om mannen eftersom hemmets inredning 

prioriteras lägre av män än av kvinnor. Det blir därför kvinnan som ”ställs till svars” för hur 

hemmet ser ut (Rosengren, 1991, s.48-49). I Rosengrens studie är det kvinnan som bestämmer 

mest när det gäller hur hemmet ska se ut och inredas men just därför döms hon samtidigt hårdare 

om inte hemmet lever upp till vissa krav och normer. Även Ulrike Prokop menar att det 

”normala” och socialt accepterade för många än idag är att kvinnan sköter hemmet och därför är 

det åtskilliga som inrättar sig i ledet. Samtidigt är hemmet förknippat med makt eftersom det är 

ett av de få områden som kvinnan kan kontrollera och styra över. På de flesta av samhällets 

offentliga arenor har kvinnorna svårare att komma till tals än männen och därför finns det en 

ovilja bland kvinnorna att släppa ifrån sig ett av sina få maktområden (Prokop, 1981, s.200-201). I 

valet mellan att ha lite att säga till om på alla områden och att ha det yttersta ansvaret för hemmet 

kan många kvinnor föredra att utöva sin makt i hemmet framför att inte ha något att säga till om 

överhuvudtaget.     

Det finns dock en uppfattning om att även män kan vara engagerade i hemmet. Enligt 

Johanna så kan män ägna sig åt inredning men då i form av ”statusinredning” som ger dem ett 

extra plus i kanten. Magnus Mörck skriver om hur heminredning blir kvinnans område nästan 

helt och hållet eftersom mannen inte uppvisar något intresse för det. Endast när männen har 

möjlighet eller förmåga att utföra något exklusivt engagerar de sig i hemmet. För männen kan 

det innebära en viss statusförlust att ge sig in på ett traditionellt kvinnligt område som hemmet 

och därför måste sysselsättningen där vara av en extraordinär art (Mörck, 1991, s.160). 

Dramatiska förändringar tycks alltså vara en förutsättning för att män ska tycka att inredning 

och hemmiljö är intressant men det vardagliga arbetet för att skapa hemtrevnad och 

hemkänsla kan varken Johanna eller Mörck förknippa med män.  

  

Omskapandet av hemmet 

När vi väl har skapat oss ett hem som vi trivs med kan man ju tycka att vi borde vara nöjda med 

det. Sådant är dock inte fallet om man får tro flera av mina informanter som spekulerar kring 

hem, förändring och omskapning.  
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Man gör ju det för att bli lycklig liksom man blir glad för stunden jag kan shoppa mat också det 

går jättebra det blir man också lycklig av för stunden… Så visst är det så vissa människor är 

lyckliga i sig själva dom är jättenöjda med mormors duk, andra människor måste ha en ny duk 

en gång i månaden annars är det nånting som är fel liksom… (Agnes) 

 

Enligt Agnes upplever vissa människor ett större behov än andra att köpa nya saker och förändra 

sitt hem. Att ständigt konsumera handlar i grund och botten om att man är olycklig och osäker 

och det är detta som ligger till grund för överdrivet shoppande, oavsett om det rör sig om 

inredningssaker, mat eller något annat.  

Enligt den amerikanska sociologen Stuart Ewen har människors önskan om ett bättre liv ofta 

tagit sig materiella utryck och i dagens konsumtionssamhälle har vi möjlighet att skapa något som 

Ewen kallar för symbolisk demokratisering. Vi kan dölja vilka vi är om vi inte är nöjda med oss själva 

och genom konsumtion köpa oss det liv och de identiteter som vi önskar oss. Varorna har olika 

symbolisk betydelse men eftersom marknaden är öppen för alla kan i alla fall i teorin vem som 

helst köpa sig vad som helst och därigenom kamouflera sin härkomst och sin sociala gruppering 

(Johansson, 2006 s.222-223). Genom att köpa en viss sorts varor kan vi alltså dölja våra verkliga 

jag om vi så önskar och hemmet blir på så vis en viktig spelyta för den individ som vill framställa 

sig själv på ett visst sätt. Så som vi framställer oss själva genom konsumtion av en viss sorts varor 

behöver inte alltid stämma överens med våra jag men vi kan iallafall på ytan uppträda, för oss 

själva och inför andra, som de vi önskar vara.  Eller som Professorn i socialpsykologi Thomas 

Johansson något sarkastiskt uttrycker det; ”Ytan regerar” (Ibid. s.223) och syftar då till att det 

räcker att vi framställer oss på ett visst sätt inför andra och för oss själva för att vi verkligen ska 

”bli” dessa personer. Det är bara psykologiska spärrar som hindrar oss från att bli vilka som helst.  

Det kan även finnas andra anledningar till att man vill förändra sina hem:  
 

Det som man har omkring sig… måste man njuta av… alltså rent estetiskt om man säger att 

tycka att det är liksom vackert och så är väldigt viktigt och då kan vissa saker… kännas så… bli 

vardagliga efter ett tag så det är därför som man såhär vill köpa nytt, ha något nytt såhär att 

titta på… (Sandra)  

[---] 

Man behöver nånting nytt… för att inte tröttna… för att inte… Man blir glad över att se 

nånting nytt det är som när det blir vår då blir man ju alltid lika glad bara för att det händer 

nånting då blir det ju ännu… det blir ännu… ja det sker en förändring (Lotta) 

[---] 

Ehm… det tror jag är ett behov utav förändring eller förströelse i första hand… just att man… 

det känns som om man gör nånting lite bättre… man filar till det man fixar till det lite extra eh 

riktigt vad som ligger längst bak det vet jag inte jag tror att det är mycket den där känslan en 

viss belåtenhet att man har fixat nånting lite bättre… (Lina)  
 

För informanterna är det viktigt att omge sig med vackra saker men för att inte tröttna måste de 

konsumera nytt för att få lite omväxling. Omväxling och förbättringar upplever de som något 

positivt som skapar glädje och belåtenhet och de säger att det är viktigt att omge sig med saker 
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som man trivs med. Vi lever i ett samhälle där vi varje dag möts av nya intryck och upplevelser 

och där medium som tv visar program som syftar till förändringar på kort tid. Extreme makeover, 

Dr Phil, Toppform och Sex inspectors2 demonstrerar våra möjligheter att förbättra eller byta ut allt 

från kropp, utseende och personlighet, till den hemmiljö vi lever i samt vårt sexliv. Johansson 

menar att den bild som målas upp i program som dessa är att vi genom en mängd förändringar 

kan plocka fram våra ultimata jag och detta framställs som den sanna vägen till lycka och ett 

fulländat liv. Att detta väcker ett begär att ständigt vilja förändra och omskapa även sitt hem kan 

därför ses som en del av ett samhälle där ständig förändring och förnyelse upplevs som det ideala 

levnadssättet.  

 Johansson menar också att vi lever i det som Giddens kallar för ett risksamhälle där hotet 

om överhängande faror som vi inte kan påverka ständigt kastar sin skugga över oss i vår vardag. 

Att då ta till sig råd om hur vi personligen kan må bättre, både psykiskt och fysiskt, blir ett sätt 

för oss att skapa kontroll. De stora riskerna kan vi inte göra något åt men det hot som psykisk 

otillfredsställelse eller fysisk ohälsa utgör är faror som individen själv kan ha inverkan på. 

(Johansson s.108-109). Att skapa sig ett trivsamt hem kan ha stor betydelse för individens 

välbefinnande och på så sätt kan ett litet hot mot personens välmående elimineras. I ett samhälle 

där vi står maktlösa inför det mesta som sker i världen kan vi i alla fall påverka oss själva och 

utformandet av våra hem. 

 

Att konsumera sitt hem 

För att kunna inreda ett hem krävs det naturligtvis att vi skaffar oss möbler, och andra 

inredningssaker. Några väljer att tillverka sakerna till hemmet på egen hand men de flesta av oss 

är av olika anledningar hänvisade till konsumtionens värld för att kunna inreda och skapa sig ett 

hem.  
 

Jag vill ha personliga grejer jag tycker inte om när det är såhär massproducerar och det är svårt 

att hitta nåt också… och så när man väl hittar nåt så brukar det kosta så mycket så det är svårt 

att hitta nånting som är billigt och som inte är massproducerat och som man gillar… (Johanna) 

 

Informanten tycker att det är viktigt att det hon köper till sitt hem ska vara personligt och avvisar 

därför det mesta eftersom det är massproducerat eller för dyrt. Citatet kan tolkas som om det har 

stor betydelse för informanten hur det ser ut hemma hos henne eftersom hon är väldigt noga 
                                                
2 Alla dessa tv-program går ut på att något eller någon ska förändras eller göras om inför kameran. Förändringarna är 

ofta drastiska och de ska även ske på så kort tid som möjligt. I Extreme makeover får vi följa en kvinna eller en man 

som genomgår ett flertal skönhetsoperationer och stolt visar upp sitt nya jag inför jublande släkt och vänner i slutet 

av varje avsnitt. Programmet visas på kanal 5. Även hälsoprogrammet Toppform på Svt behandlar kropp och utseende 

men har mer som syfte att individen ska uppnå den optimala fysiska hälsan.  I det populärpsykologiska programmet 

Dr. Phil på kanal 4 löser psykologen Dr. Phil vanliga människors problem på rekordtid genom enkla och 

”uppenbara” råd.  Slutligen handlar Sex inspectors som visas på kanal 4 om par som får hjälp med sina sexliv av 

”experter” på området. Genom att sexlivet blir bättre förbättras samtidigt parets relation till varandra.    
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med att inte konsumera vad som helst till bostaden. Att Johanna inte vill ha massproducerade 

saker utan unika och personliga kan ha att göra med att vi, som Corrigan med flera hävdar, inte 

konsumerar varor utan livsstilar (Föreläsning av Anna Liisa Närvänen 27.01.2006). Varorna vi 

konsumerar är symboliskt laddade och blir ett uttryck för de vi är eller de som vi vill framstå som. 

När Johanna inte hittar produkter som hon anser kunna representera hennes personlighet avstår 

hon helt och hållet ifrån konsumtion, kanske av rädsla för att framstå som någon eller något som 

hon inte är. Trots att flera av mina informanter har uttalat sig om att de tycker det är tråkigt att 

behöva konsumera massproducerade varor till hemmen är det få av dem som tillverkar 

inredningssaker på egen hand. De anser att de antingen saknar tid eller kunskap för att utföra ett 

sådant projekt.  
                     

Då vill jag göra nånting som är kopplat till ett mer genuint hantverk men då vill jag också 

kunna så jag kan det ganska bra (betonar)… det är därför jag inte gör så mycket (Lina) 

 

Istället för att tillverka själva är informanterna hänvisade till att konsumera sina 

inredningssaker vilket gör att de, som Corrigan säger, inte kan välja helt och hållet fritt 

eftersom det finns ett begränsat utbud av varor. (Corrigan, 1998, s.100) Informanterna styrs 

alltså av konsumtion och det utbud av varor som står till buds för dem samtidigt som de 

eftersträvar att utforma personliga och unika hem. Samhället vi lever i betonar att vi ska 

skapa oss själva och våra identiteter vilket kan bli svårt i ett konsumtionssamhälle där vi 

inte längre har de kunskaper och ofta inte heller den tid som krävs för att vi ska kunna 

producera våra egna unika föremål. Alternativet blir istället att skapa sig sin identitet utifrån 

ett begränsat (om än stort) utbud av varor.  

 

Köpångest och impulsköp  

De flesta av oss har väl någon gång handlat något som de inte riktigt tänkt igenom för att 

efterhand ångra sig bittert. Några av mina informanter uttrycker ett något ambivalent förhållande 

till konsumtion och impulsköp av inredingssaker. 

 
A– Jag impulshandlar väldigt mycket 

nästan bara skulle jag vilja säga. Jag 

tycker att det är det bästa jag köper saker 

för att dom är vackra sen skiter jag 

fullkomligt… (skratt).  Nämen såhär är 

det alltså impulsköp är för att dom är 

snygga, koncentrerar jag att jag måste 

köpa en ny what ever alltså då tänker jag 

mycket på pris, funktion såna saker… 

men annars är det ju ögat som får 

bestämma ”å den här var fin den kan jag 

köpa”… jag älskar vackra saker  
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K -Brukar du ångra dig ibland när…? 

A- Ja nästan alltid (skratt) (Agnes) 

[-

--] 

Det känns såhär dubbelt eftersom dels 

så… så tycker jag att det är förskräckligt 

att jag mår så bra utav att köpa grejer 

såhär… så ja det känns blandat det 

känns både såhär jättebra och sen efter 

ett litet tag kan det kännas dåligt då… 

om man tänker (Sandra)   

 

Agnes impulshandlar nästan alltid till sitt hem och tycker att det är det bästa eftersom hon då 

garanterat får saker som är vackra. Om det är mer funktionella saker hon ska köpa vill hon gärna 

tänka igenom pris och funktion med varan men annars låter Agnes ögat bestämma när hon 

handlar eftersom hon älskar vackra saker. Hon ångrar sig dock efter nästan varje köp även om 

hon försöker skratta bort det. Även Sandra gillar att konsumera till sitt hem men uppger att 

konsumtionen präglas av ambivalens eftersom den första känslan av belåtenhet sedan övergår till 

att det känns dåligt. Enligt Bauman så ska varorna i ett konsumtionssamhälle attrahera köparen 

och väcka ett begär hos denne (Bauman, 2002, s. 42ff). Det är inte meningen att vi ska tänka 

igenom och fatta rationella beslut när det gäller konsumtionen av varor utan istället ska vi som 

Agnes lockas av varans estetiska utformning. Hon berättar senare i intervjun att hon brukar ställa 

undan många av de varor som hon konsumerar eftersom hon inte trivs med att ha dem framme. I 

hemmet fungerar misslyckade inköp som en slags ständig påminnelse om ett felaktigt eller 

överilat beslutsfattande vilket kan vara ångestskapande och bidra till att vi känner oss missnöjda 

med den identitet som vi enligt Giddens förvärvar oss genom olika val. Agnes har möjlighet att 

gömma undan de impulsköp som hon ångrar men för alla är inte detta ett alternativ. Beverly 

Skeggss studie av arbetarklasskvinnor i England visar att dessa har ett ambivalent förhållande till 

sina hem; dels tycker de att det är kul att handla och de ser hemmet som en plats att visa upp sina 

investeringar på. Samtidigt så präglas förhållandet mellan konsumtion och hemmet av 

skuldkänslor eftersom inredningssaker ofta är dyra och överhuvudtaget kostar det väldigt mycket 

att ställa i ordning ett hem (Skeggs, 2000, s. 144). Att konsumera ”fel” saker till hemmet kan 

innebära att man måste leva med dessa under en längre tid vilket kan bidra till en försämring av 

individens välbefinnande.  

 

Hemmet och andra 

Eftersom vår personlighet och identitet avspeglar sig i hemmet blir det en del av oss. Detta gör 

att det kan vara ångestfyllt att visa upp hemmet för andra och förmodligen är det många som 

känner behov av att städa undan och ställa i ordning när utomstående ska komma hem till dem. 

Vi vill gärna att de vi bjuder hem ska trivas och känna sig välkomna hos oss men kanske även att 

de ska imponeras och tycka att vi har ett vackert hem.  
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Att få besök  

Samtidigt som hemmet är en plats dit vi kan dra oss undan från omvärlden och bara vara oss 

själva ska det även fungera som något som vi ska kunna visa upp för andra.  
 

På sitt sätt stör det ju mig att det… jag känner att jag borde ju ha genomskådat det men det 

känns som jag vill ju ha… jag vill ha ett fint hem att visa upp och det känns som att hur mitt 

hem ser ut det bygger nånstans det bygger på hur människor ser på mig hur människor 

uppfattar mig… så att ja det kan jag känna en viss… att det ligger liksom an på mig också… 

det som sagt det stör mig men så är det så att det är… jo jag vill att det ska se snyggt ut när 

folk kommer… (Lina) 

[---] 

Jag har intalat mig själv att jag inte ska bry mig om att det är såhär stökigt eller såhär odiskat 

och så… öh… men sen så typ så har jag en kompis och hon är såhär… väldigt fixig och 

såhär… såhär vad heter det jamen städar massa och verkligen att det ska vara städat när man 

kommer hem till henne och så och då blir jag påverkad av henne och så… (Sandra)  

 

Mina informanter vill inte påverkas av andras åsikter ändå vill de ha välstädade och fixade eller 

vackra hem att visa upp. Lina upplever att hon blir värderad genom hur det ser ut hemma hos 

henne och att andra bygger sin uppfattning om henne kring detta. Båda informanter har tidigare i 

intervjuerna uppgett att de trivs mycket bra i sina hem och med sin inredning men ändå känner 

de vånda inför scenariot att okända och nya bekantskaper ska komma hem till dem. Skeggs har i 

sin studie av kvinnor ur arbetarklassen i kommit fram till att den glädje som dessa kvinnor kan 

känna över sina hem lätt byts ut mot oro och ångest när hemmet ska visas upp inför andra. Dessa 

kvinnor oroar sig för att deras hem inte ska duga och även när de är ensamma vaktas de av en 

tänkt övervakare som ser till att hemmet alltid är så respektabelt som möjligt (Skeggs, 2000, s.144-

146). Båda Lina och Sandra har uppgett att de trivs mycket bra i sina hem men att de ändå vill 

fixa till det lite extra när det är utomstående som ska vistas i det. Det verkar som om flera av 

mina informanter tycks tro och intala sig själva att andra har högre krav på deras bostäder än vad 

de själva har.   
 

Jag skulle kunna tänka mig att bo i ett mindre och äldre (xxx) det skulle inte störa mig om det 

inte var för att jag var tvungen att representera det för andra eller att visa det för nån som kom 

eller när jag skulle ha folk hemma och så då skulle jag kunna bo på… kanske kunde spara 500 

kronor i månaden men att det var gamla dörrar och hål i tapeterna och fult liksom och inte 

nyrenoverat relativt nyrenoverat… så det har nog betydelse… undermedvetet (Anna) 

[---] 

Jag kan nog känna ibland att jag önskar att jag hade en annan lägenhet jag kan nog skämmas 

lite sådär över hemmet ibland… Eller inte skämmas men just det här att man inte får ha det 

som man vill ha det är ganska jobbig känsla faktiskt… som man fått lära sig att leva med för nu 

bor jag här och då får man göra det bästa av det liksom… (Agnes) 

 

Anna skulle själv kunna tänka sig att bo under sämre villkor än nu och spara pengar på det om 

det inte vore för att andra ska kunna besöka henne. Agnes trivs inte riktigt i sitt hem men tycks 
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ha förlikat sig med att inte få ha det som hon själv vill och lärt sig att leva med det. Inför andra 

skäms hon dock lite över sin bostad. Det sämsta med att bo under lite sämre förhållanden tycks 

vara besökarnas uppfattningar och åsikter kring boendet. Eftersom bostaden har betydelse för 

andra människors tänkande om oss blir det viktigt att ha en bostad som kan representera oss 

själva. Enligt Jenkins har andras syn på oss stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva. 

(Berggren, 2004, 15ff.). Eftersom vi skapar oss själva i relation till andra och andra skapar sig 

uppfattningar om oss delvis beroende på hur våra hem ser ut så påverkar hemmet och dess 

utseende enligt denna teori vårt identitetsskapande. Detta skulle förklara varför andras åsikter om 

våra hem och dess inredning är så viktiga för oss.   

 

Att skapa hemtrevnad 

Flera av mina informanter har uttalat sig om att hemmet inte bara ska vara personligt och vackert, 

det är också viktigt att det känns hemtrevligt för att andra och man själv ska kunna trivas.  
 

Sen ifall det är smutsigt eller inte iordninggjort eller inte snyggt det är… det bryr jag mig inte så 

mycket om... men för mig så… jag tycker att det är viktigt att dom tycker att det är inte att det 

är modernt… men att det är trevligt att det är ombonat så… att det är trevligt att komma hem 

till mig (Lotta) 

[---] 

Det har med att göra vilka man bjuder hem också… att dom ska känna sig välkomna… och 

om man umgås mer med arbetar… alltså… om man vill umgås med typ vissa alltså nu är det 

väldigt (betonar) generaliserande men typ arbetarklassmänniskor som har mer arbetarkultur då 

dom kan dom skulle inte känna sig hemma om dom kom hem och så hade nån såhär… vit 

linneduk och såhär kristallglas och klassisk musik och tavlor och det skulle vara på sitt sätt 

väldigt stelt […] Men alltså för att skapa en känsla en gemenskap när man bjuder in folk… så 

måste man inreda på ett visst sätt också (Johanna) 

 

För Lotta är det viktigare att besökare trivs och tycker att det är ombonat och trevligt hemma hos 

henne än att det rent och snyggt. Som tidigare nämnts förknippade flera av mina informanter 

uppvisandet av hemmet för nya människor med en viss vånda. När jag frågade hur de ville att 

andra skulle uppfatta hemmet var det dock många som svarade att det viktigaste var att gästerna 

skulle känna sig välkomna och trivas vilket kan tolkas som om andras välbefinnande går före all 

eventuell status som ett vackert men otrivsamt hem kan medföra. Johanna uttalar sig om hur det 

kan ha betydelse vilka det är som man bjuder hem. Att bli hembjuden eller själv invitera gäster ur 

en annan social gruppering tycks komplicera försöken att få individen att trivas och känna sig 

bekväm och det krävs att man inreder på ett visst sätt för att skapa gemenskap. Enligt Douglas så 

förutsätter en viss social värld materiella koder och deras rituella användning. När vi kommer 

hem till någon så avspeglar hemmet vilken grupp denne tillhör. Att känna gemenskap, att känna 

sig hemma och att trivas beror mycket på den materiella miljön eftersom denna signalerar 

grupptillhörighet (Föreläsning av Anna- Liisa Närvänen 27.1.2006). Vi kanske inte kan anpassa 
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våra hem så att alla trivs och känner sig som hemma däri så därför måste vi fokusera på oss själva 

och vår umgängeskrets när vi inreder våra hem.  
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Slutdiskussion 

Jag har i detta kapitel diskuterar kring hur hemmets utseende och inredning påverkar vår syn på 

andra människor och hur vi tror att vi själva döms efter hur det ser ut hemma hos oss. I ett 

samhälle där vi inte längre, i enlighet med Baumans teori, tillskrivs våra identiteter utifrån givna 

kategorier som klass, familj eller yrke så måste vi som Giddens menar själva skapa oss våra 

personligheter genom val. (Giddens, Modernitet och självidentitet. Självet och samhälle i den senmodern 

epoken, 1999). Hur vi väljer att inreda vår bostad säger därför någonting om vilka vi är eller önskar 

framstå som. Inredningen hänger samman med stil och smak för övrigt och påverkas av 

uppväxtförhållanden och inkomst vilket gör hemmet till något personligt som vi samtidigt 

förväntas visa upp för andra. Flera av mina informanter känner en viss vånda inför att ta hem 

besökare och oroar sig för att hemmet inte ska duga i andras ögon, kanske för att vi som Jenkins 

menar formar oss själva i förhållande till andra. (Berggren, 2004, s 15 ff.). Om inte våra hem som 

blir ett uttryck för vår personlighet lever upp till vissa ideal kan andra människors syn på oss 

förändras och då påverkas även vi själva i vårt identitetsskapande.  

Hemmet kan också ses som ett sätt för oss att skapa sammanhang och ordning i en vardag 

som präglas av förändring och diskontinuerlighet. Genom att inreda på ett sätt som hänger 

samman med vår övriga stil och smak kan vår tillvaro upplevas som komplett och 

sammanhängande och även inför andra kan vi framstå som mer trovärdiga om hemmets 

utseende stämmer överens med den övriga bild av oss som vi målar upp. Samtidigt kan 

hemmets inredning bli något som begränsar våra möjligheter att inför andra inträda i de olika 

roller som Goffman skriver om (Corrigan, 1998, 137 ff.). Klädstil, musiksmak och 

fritidsintressen går förhållandevis enkelt att byta ut men det är svårare att förändra hemmets 

utseende och komposition av saker. Hemmets utseende och inredning kan avslöja oss i vårt 

identitetsspel eller bekräfta att vi verkligen är de som vi utger oss för att vara. 

Oavsett hur vi önskar framställa oss genom hemmets utseende är de flesta av oss hänvisade 

till inköp av varor eftersom vi i det konsumtionssamhälle som Bauman menar att vi lever i 

saknar tid, kunskap eller förmåga att tillverka vår egen inredning. (Bauman, 1998, s.40 ff.). 

Många informanter är kritiska mot att mycket känns massproducerat och istället vill de ha 

unika och personliga föremål. Objekten är som Douglas med flera hävdar viktiga markörer för 

vilka sociala grupperingar vi tillhör och genom att konsumera en viss sorts varor kan vi skapa 

gemenskap eller det motsatta med andra människor (Föreläsning av  Anna- Liisa Närvänen 

27.1.2006).  Våra hem får en viktig betydelse för hur vi väljer att uttrycka oss själva men även 

hur andra trivs hos oss eftersom miljön och inredningen är svår att byta ut och anpassa efter 

människor ur skilda sociala grupper och med olika individualiteter.  

Några av mina informanter upplever att det är framförallt på kvinnorna som ansvaret för 

hemmets utseende och inredning vilar och att kvinnor har större krav på sig att utforma en 

vacker och hemtrevlig bostad. Traditionella värderingar och synsätt tycks svåra att tvätta bort 

och än idag innebär det enligt Mörck en viss status försämring för mannen att ta del av 

vardagliga projekt i hemmet. Män som engagerar sig i hemmets utseende och inredning ägnar 
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sig istället åt mer dramatiska och effektfulla förändringar för att öka sin status. Kanske 

påverkas och inspireras de av alla inrednings och renoveringsprogram som visas på tv och 

som blivit enormt populära de senaste åren. Idag kan man som Johansson skriver se en trend 

som går ut på att vi på uppseendeväckande kort tid ska förändra eller förbättra allt från vår 

kropp och vårt utseende, till våra hem, bilar, husdjur och sexliv.  Kanske är alla dessa ”gör om 

mig och mitt liv” program som visas en del av ett samhälle som präglas av förändring och 

omskapning och ett sätt att överleva i det risksamhälle som Giddens hävdar att vi lever i. När 

individen upplever att den inte kan påverka överhängande faror som miljöproblem och 

kärnvapenkrig så fokuserar vi istället på det som vi faktiskt kan förändra och förbättra som 

kropp, hälsa och ägodelar. Hemmet blir till ett av de få områden som vi faktiskt kan 

kontrollera i en värld där vi har svårt för att göra våra röster hörda. (Johansson s.108-109).  

Kanske borde vi dock lägga lite mer tid och kraft på att förändra samhället och lite mindre 

energi på att omskapa och förvandla oss själva?  

Hemmets utseende och inredning spelar stor roll i vårt identitetsskapande eftersom det 

avspeglar våra personligheter och kan fungera som en arena där vi kan demonstrera vilka vi är 

eller vill framställa oss som. Genom att inreda på ett visst sätt kan vi skapa gemenskap med 

andra människor men vi kan även skapa destination till andra. Eftersom vi upplever att andra 

bedömer och värderar oss genom våra hem kan man diskutera om hemmet bidrar till vårt 

välbefinnande eller det motsatta. Enligt Eeva Sointu (se kappan) är det idag upp till individen 

själv att skapa sig de förutsättningar som krävs för att uppnå välbefinnande. Att åstadkomma 

en gemytlig och hemtrevlig bostad är ett projekt som kan bidra till vårt individuella 

välmående och välbefinnandet men även skapa en viss ångest och oro. I Giddens risksamhälle 

är det få områden som vi kan kontrollera men eftersom vi fortfarande kan styra utformandet 

och skapandet av våra hem kan detta ses som ett av få sätt som vi kan påverka vårt 

välbefinnande igenom.  
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Från hälsa till välbefinnande 

Författad av Azra Bajric 
 

Inledning  

Har du någon gång suttit hemma framför TV apparaten och tittat på ett hälsoprogram där 

”hälsoexperten” i programmet diskuterar en persons kost och motionsvanor samt hur dessa bör 

förändras? Hälsoexpertens ord är oftast välformulerade och ger dig ett intryck av att personen är 

en auktoritet inom området ”hälsa”. Ger program som denna dig skuldkänslor över hur du 

förhåller dig till din egen kost och dina egna motionsvanor eller väljer du kanske att se förbi dem 

då du känner dig trygg i ditt val av livsstil?  

Att ha en god hälsa och att leva hälsosamt ses i vårt samhälle som gyllene regler vilka en 

”lyckad” individ bör följa. Begreppet hälsa uppfattas och definieras av olika personer på många 

olika varierande sätt. Det existerar många förväntningar på dagens individer som berör deras 

personliga hälsa och välmående. Förväntningarna framkommer ur olika hälsoideal som präglar 

samhället. Hälsoidealen är uppbyggda på budord och riktlinjer, som kan liknas vid metodböcker, 

för hur individen ska gå till väga för att nå en ideal hälsa. De innehåller råd om hur och vad 

individen ska äta samt hur mycket hon bör motionera men också, i några fall, hur hon ska tänka 

för att bli mera hälsomedveten.  I dagens samhälle utsätts individen ideligen för dessa hälsoideal 

då hon kan märka av deras existens på samhällets alla håll. Normen om hur man ska förhålla sig 

hälsosam sprids genom media som har makten till att nå individen ute på gatan, på arbetsplatsen 

men också i hennes egna hem. Individen kan inte undanangå att, på något sätt, bli påverkad av 

hälsoideal då de riktar in sig på hennes inre mående samt yttre uppträdanden. Det här kapitlet 

handlar om hälsoidealens inflytande på individens egna uppfattningar om hennes personliga hälsa 

och om hälsans betydelse för individens identitetsskapande samt hennes välbefinnande.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa i vilken utsträckning hälsoideal, som frambringas av media, 

påverkar individens uppfattningar om hennes egen hälsa samt hur individens förhållningssätt till 

sin personliga hälsa kan leda henne till en känsla av välbefinnande. 

Frågeställningar som kommer att diskuteras är: Vilken är innebörden av begreppet hälsa samt 

definitionen av denna för en individ som lever i dagens samhälle? Hur påverkas individens 

personliga uppfattning om vad hälsa är utifrån de hälsoideal som existerar i samhället? Hur kan 

dagens individer genom sin personliga hälsa nå ett personligt och individuellt välbefinnande?  
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Metod  

Studiens empiri bygger på tre observationer som alla är ca 30 - 40 minuter långa och fem 

intervjuer som är från ca 20 - 30 minuter långa. Observationerna och två av intervjuerna är 

utförda på den aktuella platsen. De övriga tre intervjuerna är utförda på olika caféer i 

Norrköping. Till denna studie använder jag mig av samtliga intervjuer och observationer dock 

vissa i bredare utsträckning än andra. Den första intervjun som jag utförde gick inte som jag hade 

planerat då den blev för kort och gav mig ingen rikare information som jag kunde använda till 

min studie. Jag valde att använda denna intervju som en form av pilotstudie som innebar att den 

skulle fungera som ett exempel för hur jag inte skulle utföra mina kommande intervjuer. 

Pilotstudien kan hjälpa forskaren att upptäcka möjliga problem som kan finnas med 

intervjufrågorna. (Bryman, 2002, sid. 171) Efter den första intervjun funderade jag över hur jag 

skulle få min nästa informant att känna sig bekvämare under intervjusituationen och hur jag 

skulle kunna utveckla mina intervjufrågor som skulle kunna leda till en djupare diskussion. 

 

Grundad Teori 

Forskningsmetoden som jag har använt mig av vid denna studie är Grundad Teori. I 

inledningskapitlet av denna antologi har vi i gruppen valt att beskriva arbetssättet som används 

vid Grundad Teori. För att jag ska undvika upprepningar ska jag kort beskriva hur jag har arbetat 

enligt metoden. Jag har, i likhet med Grundad Teori, arbetat genom att samla in empiri som jag 

därefter arbetade med, genom att koda och kategorisera och i slutändan analysera den. Jag har 

både kodat mina observationer och intervjuer men det är främst intervjuerna som ligger till grund 

för denna studie. Detta beror på att jag fann en svårighet med att koda mina observationer då jag 

anser att de främst präglar mina åsikter om ämnet. Observationerna ligger dock som grund till 

min frågeställning.  

 

Fältet 

Platsen som jag valde att utföra min studie på är ett välkänt gym som ligger i Norrköping. 

Gymmet är ett hälsocenter bestående av flera olika tränings- och motionslokaler, med syfte att ge 

tillgång till olika fysiska aktiviteter.  

Min första kontakt med fältet skedde i samband med projektets start då jag, över telefon, kom i 

kontakt med den personalansvarige på den aktuella platsen. Jag presenterade mig och förklarade 

för honom i vilket syfte som jag ringde. Jag frågade också om det fanns en möjlighet för mig att 

utföra en observation på deras gym. Till min fördel var jag välkommen att utföra min studie när 

det bäst passade mig. Ett kort tag efter den första kontakten med fältet var jag på plats för att 

utföra min första observation. Väl på plats intog jag en roll som en fullständig dold deltagande 

observatör som innebar att min roll för allmänheten var okänd. (Ibid., sid. 286) Detta medförde 

negativa konsekvenser vid, bland annat, mitt försök till att memorera händelser och att i 
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efterhand anteckna dem. Eftersom mitt syfte var okänt för allmänheten visade det sig vara svårt 

att komma i kontakt med möjliga informanter till min studie. Efter det att jag märkte 

problematiken med min observatörsroll bestämde jag mig för att ändra min strategi. Det gjorde 

jag genom att vid min andra observation agera som en öppen deltagande observatör. Denna 

observatörsroll gör forskarens syfte öppet för medlemmarna i den sociala miljön som studeras. 

(Ibid., sid. 286) Det bidrog till att jag kom i kontakt med informanter som därefter hjälpte mig att 

komma i kontakt med ytterligare fler informanter. 

Att observera på ett gym gav mig chansen att möta personer som är intresserade av hälsa och 

hälsoideal. Det gav mig också en möjlighet att utforska mina fördomar mot dylika platser.  

De anställda vid gymmet var mycket hjälpsamma vid mina behov av att hitta informanter vilket 

underlättade arbetsprocessen. De erbjöd mig att intervjua tre av de anställda vid gymmet vilket 

jag också gjorde. Nedan följer ett utdrag ur min första observation för att jag belysa de tankar och 

uppfattningar som jag hade då jag mötte fältet för första gången:  

 

Sitter i det lokala fiket på gymmet och hoppas på att få en mer djupgående observation om jag får en till chans. 

Klockan är 15:20. Vet inte när alla passen startar. Jag skriver detta nu. Hoppas att jag inte ser ”misstänksam” 

ut. Ägarna tycker att det är okej. Gästerna på gymmet tittar inte ens åt mitt håll. Alla är så upptagna med att 

checka in på sina pass. Instruktörerna ser rastlösa ut. En kille vid bordet bredvid mitt läser tidningen. NT tror 

jag att det är. Han ser lugn och sansad ut. Kanske precis steg ur ett solarium eftersom hans hud ser väldigt 

glansigt ut. Vilken machokille, stilig med en ”trendig” tuppkam. Känner mig trött, åter nervös. Några tjejer stiger 

in i lokalen. Tre för att vara exakt. De hejar glatt åt killen i kassan. Han har en ”spännis” t-shirt på sig med 

gymmets logga. (Observation 1)  

 

Informanterna  

Intervjuerna är utförda med fem individer varav två av dessa är män i åldern 22 och 27 och tre är 

kvinnor i åldern 22, 24 och 42. Tre av informanterna är individer som jag har kommit i kontakt 

med genom fältet och två av dem är personer som är bekanta till de förstnämnda, även de är på 

något sätt bundna till fältet. Jag valde att inte specificera mig på någon specifik åldersgrupp då jag 

valde mina informanter. Detta beror på att jag anser att ämnet som studeras är brett och berör 

människor i alla åldersgrupper. Jag är dock medveten om att det kunde ha underlättat för 

utförandet av studien om jag hade avgränsat mig till exempelvis någon specifik ålder eller kön. 

Informanterna i studien är anonyma och namnen som jag använder mig av är fingerade. Dessa är 

Mikael, Björn, Marie, Anita och Anja. Jag använder mig av dessa namn för att läsaren lättare ska 

kunna följa med i texten och få en djupare inblick i informanternas utsagor.  

 

Teoretisk bakgrund  

Då jag i denna studie använder mig av Anthony Giddens teorier om identitet och 

identitetsskapande i det senmoderna samhället väljer jag att använda mig av författarens teori om 
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livsstilar. Författaren menar att ”livsstilar påverkas dessutom genom grupptryck, synliga förebilder 

och socioekonomiska förebilder”. Giddens menar att livsstilen utgör en del av identiteten. 

(Giddens, 1999, sid. 103) Jag ska använda denna teori i relation till hälsa och identitetsskapande 

och belysa hur en individs hälsa kan bli hennes livsstil och därmed en del av hennes identitet.   

I denna studie använder jag mig dessutom av Giddens reflektioner och teorier om risksamhället. 

Författaren menar att dagens senmoderna samhälle är ett risksamhälle där riskerna utgörs av att 

dagens individ har stora kunskaper om hur världen fungerar vilket också bidrar till att hon får en 

större medvetenhet om de risker och faror som kan framkomma ur olika sammanhang. Giddens 

diskuterar även hur individen i risksamhället uppfattar sin egen hälsa samt vad hälsan kan ha för 

betydelse för hennes identitetsskapande. Författaren menar att individens medvetenhet om de 

risker som existerar i samhället tvingar henne till att förlita sig på expertsystem för att klara av 

vardagen. (Giddens, 1996, sid. 34) Om man utgår från studiens ämne, som är hälsa, blir dagens 

individ medveten om de hälsorisker som hon kan bli utsatt för vilket bidrar till att hon förlitar sig 

på expertsystem inom detta område och dessa utgörs av hälsorådgivare och hälsoexperter. 

Giddens menar att människan i dagens samhälle har ett krav på sig att vara medveten om 

hälsorisker då de kan påverka den mänskliga kroppen som, enligt Giddens, uppfattas som en del 

av självidentiteten. (Giddens, 1999, sid. 124)  

Helena Sandberg diskuterar i sin bok, Medier och fetma, en analys av vikt, om hur media presenterar 

hälsorisker i kontrast till ”den goda hälsan” för att få individens förtroende. Författaren menar, i 

likhet med Anthony Giddens, att individen som lever i risksamhället kan få en bristande 

helhetsbild av sin egen hälsa. Detta menar Sandberg är en reaktion forcerad av media. Media ger, 

enligt Sandberg, en dramatisk bild av hälsorisker. (Sandberg, 2004, sid. 58 ) Sandberg förklarar 

medias syften utifrån flera olika synvinklar bland annat utifrån olika konsumtionsteorier.   

Risksamhället och hälsan diskuteras även av Carsten René Jørgensen som i sin bok, Psykologin i 

senmoderniteten, skriver om risksamhället och individens relation till sin egen hälsa. Även Jørgensen 

påpekar att individens medvetenhet om de risker som existerar i samhället påverkar hennes 

förhållningssätt till sin hälsa. Detta då genom att individen fokuserar mycket av sin energi på att 

kunna upprätthålla en så god hälsa som möjligt. (Jørgensen, 2004, sid. 126)  

 

Begrepp 

Jag ska härnäst beskriva hur jag använder mig av olika begrepp i denna studie.   

Begreppet hälsa har i denna studie ingen förbestämd definition utan jag väljer att utgå från 

informanternas definition av denna för att kunna ta reda på vilka deras uppfattningar av 

begreppet är. I studien diskuterar jag begreppet media i relation till begreppet hälsoideal vilket 

innebär att jag syftar på kommersiell media som är vinstinriktad. Vinsten ligger i att sälja 

hälsoideal till folket i ett samhälle. Hälsoideal baseras på normer och riktlinjer för hur en individ 

ska förhålla sig till hälsa, genom till exempel motion och sund kost. Begreppet skönhetsideal 

används också i denna studie och syftar till de ideal som behandlar individens utseende. 

Hälsoupplysning är ett begrepp som jag använder när jag beskriver medias arbete som går ut på 
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att upplysa individerna med olika budskap om hälsa. Jag använder mig också av begreppet 

hälsoarbete i min analys som syftar till det arbete individen måste utföra för att kunna uppfylla 

hälsokraven.  

 

Disposition 

För att underlätta för läsaren ska jag här ge en presentation av hur det fortsatta arbetet är upplagt. 

Analysen i denna studie är uppdelad i två huvudkategorier. Den första huvudkategorin har tre 

underkategorier och den andra har två. Den första huvudkategorin är: ”Hälsa” med 

underkategorierna: ”Medias roll i identitetsskapandet”, ”Utmattande hälsoideal ” och ”Vackert hälsosam”. 

Den andra huvudkategorin är: ”Den dugliga individen ” med underkategorin ”hälsoarbete ”.  Därefter 

följer en avslutande diskussion där jag diskuterar mina slutsatser och till sist en del som heter 

avslutande reflektioner där jag presenterar några av mina tankar kring välbefinnande och hälsa.  
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Analys 

Hälsa 

Begreppet hälsa är intressant då den av olika individer definieras på olika sätt. Det var viktigt för 

mig att ta reda på hur informanterna uppfattar begreppet hälsa för att kunna se om det fanns 

några likheter och skillnader i informanternas uttalanden om den. Jag valde därför att fråga 

informanterna vad begreppet hälsa betyder för dem.   
 

Vilken är din definition av begreppet hälsa:  

 
Att man känner sig inombords pigg och glad […] att man är i bra kondition och mår allmänt 

bra.  (Marie)  

--- 

Hälsa tycker jag liknar ordet hälsosamt, så det är väl mest så det liknar. Att man mår bra både i 

kroppen o i huvudet. Det är hälsa för mig. (Björn) 

--- 

Intressant fråga... ja hälsa för mig är hur kroppen och hjärnan samarbetar. Finns så mycket som 

innefattar ordet hälsa för mig. Jag kan säga mat, träning, mentalhälsa… kan nog egentligen inte 

sätta exakt ordet på plats. (Mikael)  

--- 

Vad sa du? Begreppet hälsa? Jo, hälsa innebär väl att man mår bra… hälsa är […] att man är 

frisk. Det är viktigt med att ha en god hälsa.   (Anita)  

--- 

Hälsa är att man är frisk och mår bra.  (Anja) 

 

Marie definierar hälsa som ett tillstånd där en individ har en känsla av att vara ”pigg och glad” 

samtidigt som individen har ett bra kroppsligt och fysiskt tillstånd. Björn ger också uttryck för att 

hälsa innebär att man mår bra, både fysiskt och psykiskt. Detta uttrycker han med att påpeka att 

hälsa innebär ”att man mår bra både i huvudet och i kroppen”. Informanten Mikael menar också 

att hälsa utgörs av det fysiska och psykiska hälsotillståndet hos individen. Informanternas 

uttalanden om begreppet hälsa tyder på att deras definition av den kan kopplas till den 

humanistiska inriktningens förklaring av hälsobegreppet. I Jennie Medin och Kristina 

Alexanderssons studie framkommer det att hälsa, utifrån den humanistiska inriktningen, 

definieras som något mer än enbart frånvaro av sjukdom vilket innebär att ”man ser människan 

som aktiv och skapande och som en del i ett samspel mellan individen och den kontext i vilken 

hon verkar”. (Medin och Alexandersson, 2000, sid. 46) Det jag kan tolka utifrån informanternas 

uppfattning av begreppet är att de ansluter sig till dagens normativa uppfattning av den. 

Samhället präglas av normen som tyder på att dagens människa självständigt ska kunna ansvara 

för sina handlingar runt den egna hälsan, även om det ibland ter sig vara omöjligt. Helena 

Sandberg menar att dagens samhälle har individualiserats och att samhället, i allt större 

utsträckning, har avskrivit sitt ansvar för individens ohälsa. (Sandberg, 2004, sid. 45) Det kan 
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innebära att informanterna uppfattar begreppet hälsa som något individen själv ansvarar för och 

bör ha under kontroll.  

Mikael uttrycker dessutom att de det finns tre faktorer som kan utgöra begreppets innebörd 

och dessa är ”mat, träning, mentalhälsa”. Informantens uttalande tyder på att han uppfattar 

kosten och motion som två faktorer avgörande för en människas hälsotillstånd. Att Mikael 

nämner kosten och motionen som avgörande för en individs hälsa tyder på att han också, som 

många andra, har möts av hälsoideal i sin vardag. Vårt samhälle präglas av ett stort antal 

hälsoideal som fungerar som riktlinjer för hur en individ ska förhålla sig till sin egen kropp och 

hälsa. René Carsten Jørgensen skriver att det i dagens samhälle nästan är en ”moralisk plikt” att 

individen ska vara upplyst om hälsa och känna till alla faktorer som kan hjälpa henne till ett 

sundare liv. (Jørgensen, 2004, sid. 126) Hälsoidealen består oftast av instruktioner om hur en 

individ ska äta, motionera och förhålla sig till sin mentala hälsa. Eva Palmblad och Bengt Erik 

Eriksson skriver att människan möts av hälsoideal, genom den media som omringar oss i 

vardagen, från den stunden hon vaknar till då hon somnar. På morgonen kan individen läsa på 

mjölkpaketet om hur hon på bästa sätt kan uppnå sin fulla kroppskapacitet samtidigt som hon 

kan öka sin psykiska prestationsförmåga. Författarna menar att vi blir beordrade att leva efter 

riktlinjer som ser ut att vara välutformade och planerade för konstruktionen av den ideala 

människan. (Palmblad och Eriksson, 1995, sid. 11) Det kan även betyda att informanten 

uppfattar de normativa uppfattningarna om hälsa som sina egna och gör dem till sina individuella 

åsikter.   

Anita och Anja uttrycker båda att hälsa innebär att ”man är frisk”, vilket jag tolkar som att de 

menar fri från sjukdom. Ingen av informanterna reflekterar vidare kring vad hälsa kan vara utan ger 

en enkel beskrivning av begreppet. Anita ger, som jag uppfattar det, med tveksamhet några 

definitioner av begreppet och menar att det är ”viktigt med att ha en god hälsa”. Informanten ger 

inga anledningar till varför det är viktigt med att ha en god hälsa utan låter sitt uttalande vara 

outvecklat. Att informanterna inte ger någon utvecklad beskrivning av begreppet kan bero på att 

de har en rädsla inför att ge en beskrivning av vad hälsa kan innebära. Det kan verka som om de 

försöker undankomma från ett okänt område, som i detta fall är hälsan. Vi får dagligen, som jag 

ovan nämnde, budskap om vad hälsa är, hur den ska uppfattas och senare definieras. Detta kan 

lämna individen kluven inför att ge sin egen definition av begreppet då hon blir osäker av det 

flertydiga informationsflödet som kommer från bland annat media. Informanternas osäkerhet 

inför att ge mig en beskrivning av begreppet kan också ha berott på att de fick frågan ställd. De 

kan ha känt en skyldighet att ge en klar och tydlig definition vilket lämnade dem förvirrade över 

sin egen uppfattning av begreppet. Individen kan få en känsla av otillräcklighet då hon inte kan 

definiera något som det ständigt talas om. Begreppet hälsa används ständigt, i många olika 

aspekter av samhället, utan att den tydligt definieras vilket kan lämna begreppet, som författarna 

Medin och Alexandersson skriver, ”flummigt och obestämbart”. Medin och Alexandersson 

skriver vidare att detta kan skapa en frustration hos dem som försöker förklara begreppet. (Medin 

och Alexandersson, 2000, sid. 14)  
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Medias roll i identitetsskapandet 

Den största delen av hälsoupplysningsarbetet som sker i ett samhälle artikuleras genom media i 

from av TV, tidningar och böcker. Media har länge styrts upp av olika intressenter av hälsa som 

har velat inprägla hälsoideal på samhället. Jørgensen skriver att samhällets utveckling och 

människans ökade kunskaper om hur världen och människan är konstruerade bidrar till att 

individen ställs inför svåra situationer när hon ska göra ett val då varje val hon gör innebär ett 

risktagande. (Jørgensen, 2004, sid. 114) Intressenterna utnyttjar individens rädslor och svagheter 

för att kunna styra upp hennes liv och därmed öka sin egen vinst. Jag ska nu diskutera om vilken 

roll media utgör i en individs identitetsskapande. Jag valde att fråga informanterna om hur de 

anser att hälsoideal kan påverka dagens individ:  

 
Positiv helt klart. Folk ska vara 

medvetna om riskerna ifall dom inte rör 

på sig och äter rätt. Det ska inte vara nåt 

man pratar tyst om, det ska ut i det fria 

Förhoppningsvis kan dom som ska ta åt 

sej, ta åt sej medan dom som inte borde 

ta åt sig borde ta avstånd från det. 

Annars kan det uppstå andra problem 

kring detta. (Mikael) 

Jag tror att vi är på god väg att få en 

mycket hälsomedveten bild av oss själva 

på grund av att reklamen på tv sänds 

reklam om hälsosam mat, i stort sätt 

varje reklampaus […] det finns mycket 

mer tv program som handlar om man o 

träning än vad det gjorde för fem år 

sedan. Så varken vi vill eller inte så blir vi 

ändå medvetna om vad som är 

hälsosamt och inte. (Björn)  

 

Informanterna menar att de hälsoideal som media presenterar fungerar som en vinst för 

individens individuella hälsa då de bidrar med en medvetenhet om att hälsa, kost och motion är 

viktiga delar för en persons hälsotillstånd. Mikael menar att det finns människor som kan dra 

nytta av att följa de råd som media presenterar. Frågan är om det är individen själv som avgör om 

hon har ett behov av att ta till sig dessa råd eller är dessa fenomen påtvingade?  

I informanternas uttalanden existerar det en kluvenhet inför hur de ska förhålla sig till medias 

bilder av hälsan. Eftersom media har lyckats skapa bilder som vi i samhället uppfattar som 

normala blir det också svårt för individen att våga uttrycka sina känslor som finns utanför 

normalitetens gränser. Det informanterna uppfattar som normalt är det som media ger budskap 
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om. Jørgensen menar att hälsopedagogiken, genom att ”spela på döden” får individen att 

uppfatta hälsoidealens innehåll som självvalda projekt som varje enskild individ borde ägna sig åt. 

(Jørgensen, 2004, sid. 126) Det innebär att individen blir upplyst, av media, om de hälsorisker 

som finns vilket kan bidra till att hon kan välja att förlita sig på medias hälsoideal då de fungerar 

som en lösning på de existerande riskerna och farorna. Sandberg skriver att dagens individ inte 

kan ha en egen identitet eller verklighetsuppfattning utan att rådgöra med medias bilder först. 

Författaren menar att en individ möts av diverse saker i sin vardag som hon bedömer utifrån den 

presentation som media ger av dessa. (Sandberg, 2004, sid. 71) Det kan betyda att media utgör en 

rådgivare, en form av förebild eller kanske även en ledare för mina informanters tankesätt.  

Informanterna Anita och Anja menar däremot, till skillnad från Mikael och Björn, att ett 

informationsöverflöd från medias sida skulle kunna leda till en negativ effekt i vissa aspekter.  

 
[…] Förhoppningsvis blir alla positivt 

påverkade. Visst det ska inte övergå till 

en trend som är också en jättestor risk 

när det diskuteras om hälsa och motion. 

(Anita)  

-

-

- 

Det kan vara positivt om man behöver 

dessa råd […] man bli negativt påverkad 

om man hela tiden måste anpassa sig 

efter det som andra tycker att man ska 

vara. (Anja)  

 

Anita och Anja visar båda på att de är kritiskt inställda till medias sätt att skapa hälsoideal. 

Informanterna uttrycker att de känner en oro över det som media väljer att presenterar som 

idealhälsa. De påpekar även att det finns positiva aspekter av medias hälsoupplysning. Anja 

menar att ”det kan vara positivt om man behöver dessa råd” vilket kan innebära att informanten 

själv tar avstånd från hälsoidealen för att skydda sin egen identitet. Hon kan ha en rädsla för att 

vika sig från medias budskap om den rätta hälsan detta då samtidigt som hon är medveten om att 

dessa budskap är kritiserade av dagens samhälle. Det är detta som kan göra medias roll i den 

enskilda individens liv mycket paradoxal.  Den motsägelsefulla uppfattningen utgörs av att vi, på 

grund av våra rädslor för hälsorisker väljer att förlita oss på media samtidigt som vi ständigt 

kritiserar dess budskap. Det kan innebära att mina informanter lämnas osäkra inför hur de ska 

förhålla sig till media då den styr en stor del av deras egen identitet.   

Christopher Lasch skriver att världen kan bli hotfull och det kan bidra till att människan drar 

sig tillbaka till sin egna privata sfär där hon påbörjar ett sökande efter något som hon själv har 

kontroll över. Lasch skriver vidare att detta kan bidra till att människan påbörjar ett ständigt 

sökande efter välbefinnande och hälsa. (Lasch, 1977, sid. 140) Om media styr den ”rätta hälsan” 
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och om vi ser på Lasch resonemang om individens hälsa innebär det att mina informanter låter 

sig styras av dessa hälsoideal utan att själva har förståelse för detta. Det kanske är lättare för 

dagens individ att ha media som rådgivare då dagens samhälle ter sig vara komplext. Anthony 

Giddens skriver att media ger individen ett begränsat utbud av livsstilar som hon själv kan välja 

mellan. Individen måste dock bestämma sig för något av dessa då de ständigt gör sig påminda i 

hennes vardag. (Giddens, 1999, sid. 105) Att ha ett begränsat antal val kan underlätta för 

processen som sker i identitetsskapandet. Detta stämmer överens med Björns uttalande: ”så 

varken vi vill eller inte så blir vi ändå medvetna om vad som är hälsosamt och inte”. Det kan tyda 

på att informanten, trots sitt medvetande om medias syfte bakom hälsoideal, väljer att göra det 

enkelt för sig och leva på detta vis. Förenklat kan man tolka detta som att informanten resonerar: 

If you can’t beat them, join them. Utifrån informanternas uttalande kan vi se att medias roll i 

identitetsskapandet utgör en påfrestande och frustrerande faktor för identitetsskapandet som 

lämnar individen kluven och osäker samtidigt har media också en avgörande betydelse för hur 

individen ska tycka, tänka och handla.  

 

Utmattande hälsoideal 

Utifrån informanternas uttalanden tyder det på att media utgör en stor och viktig roll i deras 

identitetsskapande. Det vi dessutom kan se av de ovannämnda beskrivningarna av 

hälsobegreppet är att informanternas tänkande kring den, till stor del, präglas av de hälsoideal och 

normer som existerar i samhället. För att få en uppfattning om hur dessa hälsoideal påverkar 

individens livsvillkor valde jag att fråga informanterna om vilka egenskaper de anser att en 

”hälsosam” individ kan ha:  

 
[…] vilken typ av kost man använder. Om man tar bilen eller cykeln 

till jobbet. Det som avgör om man är hälsosam […] om man tänker 

mer på sig själv och sätter sig själv i första hand. (Marie) 

-

-

- 

Vad annars ska vara viktigt för människans hälsa, om man inte tar 

hand om sig själv genom kost och eventuellt motion? (Anita) 

-

-

- 

Det som avgör det är hur man äter och hur man tränar och hur 

man lever enligt hur tv framställer det. (Björn)  

 

Marie menar att de faktorer som avgör huruvida en person kan uppfattas som hälsosam eller 

inte är ”vilken typ av kost man använder”, ”om man tar bilen eller cykeln till jobbet” och ”om 

man tänker mer på sig själv och sätter sig själv i första hand”. Informanterna Anita och Björn 

menar också att kontrollen över kosten och motionen är en ett avgörande drag som en 
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”hälsosam” individ bör ha för att kunna uppfattas som hälsosam. Björn tillägger dessutom att 

den hälsosamma individen definieras utifrån hur pass hon efterliknar den bilden som media ger 

av en hälsomedveten person. Individen i vårt samhälle definieras av informanterna som en 

självständig person, ansvarig för sina egna handlingar. I dessa handlingar inkluderas även den 

personliga hälsan, framförallt individens val av kost och hennes val av vardagsmotion. Utifrån 

informanternas uttalanden kan man tolka den hälsosamma individen som en självupptagen och 

målmedveten varelse som håller sig hälsosam på grund av att den enbart lägger tyngd vid sitt 

egna välmående och hälsa.  

Att ständigt behöva oroa sig för vilken typ av kost man använder eller om man motionerar 

tillräckligt mycket kan krocka med individens resterande aspekter av identitetsskapandet då 

hon ständigt är upptagen med att tänka kring hur hon på bästa sätt ska kunna utformas till en 

hälsosam människa. Giddens menar att kontrollen över den egna kroppen och hälsan har i det 

senmoderna samhället kommit till att bli sedd som ett privilegium för en individ som vill lyckas 

uppfylla kravet om att bli den ideala människan. Om vi klarar av att uppfylla de krav och ideal 

för hur vi ska äta, motionera och må bra blir vi dessutom medvetna om den egna kroppens 

funktioner och handlingsförmåga. På detta sätt kan individen, genom sig egen kropp visa en 

identitet som symboliserar självständighet och målmedvetenhet. (Giddens, 1999, sid. 126) Men 

vad händer om individen inte klarar av att genomföra dessa små projekt? Det verkar som om 

informanterna har en önskan av att känna sig tillräckliga inför hälsonormen vilket kan sätta en 

press på deras egna livsvillkor och identitetsskapande då de ständigt måste kämpa för att kunna 

uppfylla de krav som härstammar från hälsoidealen. Då identitetsskapandet är ett ständigt 

pågående jobb bör dagens individ bli utmattad av alla de krav som ställs på henne.  

 

Vackert hälsosam 

De hälsoideal som media presenterar för individen berör inte enbart den personliga hälsan utan 

också individens yttre, hennes utseende. Media sänder ofta ut bilder av hälsosam kost och sund 

motion i samband med bilder av människor med perfekta kroppar och utseenden.  

Informanterna i min studie påpekar att medias sätt att presentera hälsoideal ofta berör kroppen 

och utseendet:  

 
[…] hälsoidealet kommer växa ihop med skönhetsidealet tillslut… tror jag i alla fall. (Mikael) 

---  

Vi ser ju redan att det är en trend, tyvärr. När man någon gång börjar med det då övergår det 

ifrån normala gränser till att man bli fixerad bara på utseende. Då handlar det inte längre om 

hälsa. (Anita) 

   --- 

Ja det som visas, som handlar om utseende och så är ju positivt, inte positivt menar jag (skratt). 

Det påverkar människor, flickor. Flickor tror oftast inte att de är hälsosamma på grund av 

något kilo övervikt. Det är fel eftersom det ger sjukdomar som anorexi … och pojkar får ju 

också fel kroppsuppfattning. (Marie) 
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Mikael menar att de hälsoideal som existerar i samhället med tiden kommer att bli förenade med 

skönhetsideal. Sandberg skriver att ”gränserna mellan kroppsideal och sundhetsideal, skönhet och 

hälsa har blivit allt mer diffusa”. Författaren skriver vidare att en sund kropp i dagens samhälle 

definieras som en smal kropp. (Sandberg, 2004, sid. 45) Anita menar också att hälsoideal börjar 

transformeras till att allt mer bli sammansatta med skönhetsideal och utseendefixering. Detta 

finner informanten som dystert då hon menar att hälsa börjar bli något som ska uppfattas som 

”trendigt”. Marie menar att människor och till stor del yngre flickor påverkas av hälsoideal då de 

får en uppfattning av att de inte är hälsosamma på grund av att deras kroppar inte definieras som 

smala. Sandberg menar att ungdomar och i synnerlighet unga flickor blir väldigt påverkbara av 

medias hälsoideal då de befinner sig i en ”identitetssökande process”. (Ibid., sid. 47) Författaren 

skriver vidare att media genom budskap om hälsa förser samhället med råd om hur individen kan 

få en sundare kropp. Media använder sig återigen av individens rädsla för risker för att kunna 

bygga idealmänniskan. (Ibid., sid. 46) Björn är en av informanterna som menar att han tränar för 

att bland annat förändra kroppen och utseendet:  

 
[…] Senare när man börja gå dit själv så gick man för att träna upp 

sig själv. För att bli starkare och se snyggare ut. (Björn)  

 

Det är kul för att man mår bra. Kroppen blir fastare och man 

känner sig bättre, om man ser ut att vara bättre. (Anja) 

 

Informantens uttalande om att han tränar för att ”se snyggare ut” tyder på att han blir 

påverkad av hälsonormens budskap om skönhet. Jag antar att informanten syftar på att han 

”tränar” för att kunna konstruera en kropp som passar in i dagens utseendefixerade samhälle. 

Sandberg menar att det som avgör kroppens ställning i samhället är den ökande 

individualiseringen. (Ibid., sid. 39) Det innebär att informanten gärna vill uttrycka sin identitet 

genom sin kropp och sitt utseende. Anja, i likhet med Björn, menar också at hon tränar för att 

kunna få en kropp som ser bättre ut och därmed uppfattas som en sund individ av andra 

människor. Jag kopplar informantens uttalande om ”man ser ut att vara bättre” med hennes 

behov av att presentera ett utseende som behagar allmänheten. Det innebär att individens 

identitetsskapande kan avgöras utifrån omgivningens syn på hennes utseende. Sandberg skriver 

att de synliga dragen hos en individ kan avslöja vem individen är och i sin tur representera 

hennes sinnen. (Ibid., sid. 45)  
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Den dugliga individen 

Giddens skriver att en individs livsstil utgör en stor del av hennes identitet och att valet av denna 

är avgörande då individen, genom sin egen livsstil, uttrycker vem hon är. (Giddens, 1999, sid. 

101- 103)  Att följa hälsoidealen kan uppfattas som en form av livsstil. Jag har i den föreliggande 

analysen diskuterat om hur hälsoideal utgörs av en norm som individen ska följa för att bli 

accepterad. Informanterna har uttryckt att kost och motion är två avgörande delar för att en 

individ ska kunna upprätthålla ett bra hälsotillstånd. Härnäst ska jag belysa om hur informanterna 

använder sig av kost och motion för att kunna skapa sig sina egna livsstilar, som de därefter kan 

bygga identiteter kring. Identiteter som de själva kan vara nöjda över då de överensstämmer med 

de hälsokrav som ställs på dem. Jag frågade informanterna hur de förhåller sig till dessa aspekter 

av hälsa för att kunna redogöra för hur kost och motion blir en del av identitetsskapandet:   

 
Motionen och träningen för att ta bort rastlösheten och nyttiga kosten för att hjärnan ska 

kunna hänga med i vardagslivet. (Mikael) 

   --- 

Nuförtiden tänker man lite annorlunda eftersom att livet, hela livet är en stor stressituation och 

själv tycker jag att kosten och motion spelar stor roll i våra liv nuförtiden. (Anita) 

    

Informanterna uttrycker en känsla över att livet är ett projekt, svårt att ta sig igenom, om man 

inte har de rätta redskapen. De menar att en individ måste, för att kunna klara av vardagen och 

hantera motstridigheter som kan uppstå i denna som till exempel stress, förhålla sig till en 

regelbunden motion och en sund kost. Anita nämner att ”hela livet är en stor stressituation” 

vilket kan tolkas som att informantens stresskänslor utlöses i samband med hennes 

identitetsskapande. Jag tolkar detta som att informantens val av kost och hennes 

förhållningssätt till sin motion kan lugna hennes känslor, eller kanske även skuldkänslor, inför 

de krav som ställs på henne av samhällets hälsoideal.  Om individen lyckas upprätthålla sitt liv 

präglat av dessa ideal lyckas hon också hålla sig lugn och undvika ”stressen” som kan uppstå i 

samband med strävandet efter att bli den ideala människan. När hon har lyckats göra det 

”rätta” valet av kost och motion kan individen göra den till en del av sin livsstil. Vidare kan 

hon visa för omvärlden hur hon är som person. Individen får en känsla av att ha varit ”duktig” 

och kan därmed vara trygg och stolt över sin egen identitet.  

 
Jag försöker äta det som är bra men jag kan inte säga att min kost är perfekt […] Jag känner 

dem som ägnar mycket av sin tid åt att planera måltiderna i minsta detalj. […] (skratt) man 

kanske borde bli lite mer så.  (Marie) 

  

Marie säger att ”jag kan inte säga att min kost är perfekt”, vilket jag anser tyder på att 

informanten har en vilja att förändra kosten och med den sig själv. Jag uppfattar detta som att 

informanten väljer att identifiera sig med den kost som hon äter, vilket innebär att den avgör 

hur hon uppfattar sig själv som individ.  Marie menar att hon inte uppfattar sig själv som den 

typen av person som använder sig av en ”perfekt” kost då hon menar att det finns andra 



 60 

människor som gör det. Det kan innebära att informanten inte uppfattar sig själv som 

tillräckligt ”duglig” individ då hon finner att det finns något eller några som är bättre än henne. 

Hon reflekterar även över att kanske följa i deras fotspår för att kunna bli bättre på området. 

Det gör hon genom att säga ”man kanske borde bli lite mer så”. Detta kan tyda på att 

informanten arbetar på sin egen identitet genom att jämföra sina kostvanor med andras. 

Giddens menar att individens val av kost blir också en del av hennes val av livsstil. (Giddens, 

1999, sid. 103) Utifrån detta kan vi se att kosten har en stor betydelse för Maries 

identitetsskapande då den utgör en del av hennes livsstil.   

 
Det är ett slags positivt tidsfördriv… så när jag blir uttråkad så kan jag gå ut och springa eller 

kanske gå till gymmet. Blir som ett substitut mot att inte ha något och göra.  (Mikael)  

 

Mikael menar att motionen fungerar som ett tidsfördriv för när han är uttråkad. I Mikaels 

uttalande ”så när jag blir uttråkad så kan jag gå ut och springa” tolkar jag det som att informanten 

har ett behov av att spendera sin lediga tid på ett ”nyttigt sätt” för att på det sättet kunna bevisa 

för sig själv hur självmedveten han är om sin hälsa. Han springer alltså för att kunna bekräfta för 

sig själv att han duger. Palmblad och Eriksson skriver att löpning är en aktivitet som existerar 

bortom hälsan. Författarna menar att löparen uppfattas som mycket mer än bara en 

hälsomedveten person då löpning leder till mer skada än nytta för individen. De menar att 

löpringen skadar ledbanden och musklerna mer än vad den gynnar dem. Det som löparen 

kompenserar genom detta är att han får metal tillfredställelse istället för fysisk. Löparen uppfattas 

som en målinriktad människa som sätter all sin prestationsförmåga på de kroppsliga rörelserna. 

Han uppfattas som en självständig och idealisk varelse vars mål är att komma bort från den 

komplexa världen och allt annat som stör honom i vardagen. (Palmblad och Eriksson, 1995, sid. 

125) Om man kopplar detta till Mikaels uttalande kan man tyda att han kanske vill ha en känsla av 

frihet då han är ute och springer, en självmedvetenhet. Denna känsla blir på så sätt en del av hans 

val av livsstil och därmed en del av hans identitet.  

 

”hälsoarbete” 

Att ägna sig åt motion kan vara en livsstil men det kan också vara ett sätt för människor att 

hitta gemenskap i det hälsoarbete som de utför. Det kan underlätta om man identifierar sig 

med andra.  

 
En sysselsättning istället för att sitta och kolla på tv varje kväll 

(paus) eller överhuvudtaget få folket att inte vara så stillasittande. 

Kanske blir mer medvetna om hur kroppen fungerar och vad den 

tål. (Björn) 

    --- 
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Det är nyttigt och bra, det är. När man tränar träffar man folk, man 

rensar tankarna så att säga (skratt). Jag vill hålla mig frisk och väl. 

(Marie)  

    --- 

[…] man ska i alla fall röra på sig någonting man behöver inte gå på 

gym eller hålla sig till strikta dieter. (paus) Det räcker med att bara 

gå ut och gå 2-3 gånger i veckan och inte äta överdrivet för att hålla 

sig … hälsosam, jag brukar promenera med en kompis, blir man 

inte lika lätt uttråkad liksom (skratt). (Anja) 

 

Informanterna uttrycker att motion är en form av positivt tidsfördriv samtidigt som regelbunden 

motion är sund för kroppen. Björn menar att en regelbunden motion kan bidra till att 

människorna i ett samhälle blir mer aktiva istället för att de inaktivt ska spendera sin tid. Utifrån 

informantens uttalande tyder det på att han har en önskan om ett samhälle där människor visade 

mer sammanhållning och strävan efter lika mål. För Marie utgör motionen ett sätt att hålla sig 

”frisk och väl” men samtidigt också ett sätt för att kunna träffa andra människor som sysslar med 

dylika saker. Anja nämner att hon brukar motionera med en vän eftersom vännen bidrar till att  

(”blir man inte lika lätt uttråkad liksom”)  hon inte blir ointresserad av det ”hälsoarbete” som hon 

utför.  Processen som individen går igenom för att, av olika skäl, finna hälsa och välbefinnande 

kan, enligt informanternas uttalanden, vara svår att hantera av individen ensam. Att vara 

medveten om att det finns andra människor som genomgår samma process som individen själv 

gör underlättar bördan av det hälsoarbetet som ska utföras. Informanterna identifierar sig med 

andra individer som väljer samma livsstil som de själva gör. Det kan innebära att den 

identitetsskapande process som individen utför kan underlättas av andra människor som finns i 

hennes omgivning.  
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Avslutande diskussion  

Dagens individ stöter ständigt på någon form av problematik i sin vardag vilket gör att hon måste 

stanna upp och reflektera över de val och beslut som hon måste ta för att kunna lösa den. Kan 

individens diskontinuerliga vardag bero på hennes obegränsade valmöjligheter som ger henne 

beslutsångest eller är det just begränsningen av dessa som gör att hon måste överväga innan hon 

kan bestämma sig för någon av dem?  

I min analys diskuterar jag kring hur individen i dagens samhälle förhåller sig till sin individuella 

hälsa och hur hon klarar av att göra val och beslut gällande den. Ur mina informanters uttalanden 

finner jag att identitetsskapandet och processen kring denna försvårades med risksamhällets 

framväxt då den bidrog till att individen fick mer ansvar och medvetande om de risker som följer 

med den hennes hälsa. Människan i det så kallade risksamhället har som krav på sig att vara 

medveten om sin hälsa och den egna kroppen för att hon ska kunna uppfattas som en tillräckligt 

fungerande individ.  

De beslut som individen måste ta för att kunna nå en möjlig tillfredställelse och välbefinnande 

kan röra sig kring det diskuterade ämnet, hälsa. Beslutstagandet blir inte en enkel uppgift då hälsa, 

i vårt samhälle, fungerar som en viktig del i identitetsskapandet. Den centrala frågan som 

individen måste ställa sig är: hur ska jag förhålla mig till hälsa för att på bästa sätt kunna finna ett 

välbefinnande i livet?   

Utifrån mina informanters uttryck om hälsa tyder det på att individen kan nå ett välbefinnande 

om hon lyckas uppfatta hälsa genom de hälsoideal och normer som finns i samhället. Det beror 

på att de krav som samhället ställer på individen fungerar som grundpelare för hur vi människor 

ska uppfatta varandra. Genom att vi konstruerar regler för hur saker i vårt samhälle ska fungera 

underlättar vi för förståelsen av varandra. De som följer de normativa hälsokraven kan klassas 

som en grupp av ”bra” individer och de som inte gör stämplas som avvikare. 

Som jag nämner i analysen försöker vissa medier, som till exempel kommersiella hälsoprogram 

på TV eller tidningsartiklar av liknande sort, strukturera upp individens hälsovanor. Då samhället 

idag präglas av normer som bidrar till att ”osynliga krav”, som innefattar individens personliga 

hälsotillstånd, ställs på henne får hon en känsla av att hon måste uppfylla dem. När hon har 

uppfyllt de rätta kraven kan hon känna sig trygg i sin existens genom att hon känner sig ”duktig”. 

Efter att hon uppfyllt kraven och lyckats leva upp till normen kan hon känna att samhället ger 

henne en ”klapp på axeln” för hennes utförda jobb. Att känna sig duktig inför hela samhället ger 

individen styrka och förstärker karaktären. Då kan individen genom hälsa finna ett välbefinnande 

i sig själv.  

Hälsoideal, krav, budskap och riktlinjer för hur individen ska förhålla sig till sin hälsa utgör på 

detta sätt en del av individens identitet. Genom dessa kan individen, som jag tidigare nämnde, 

känna sig duglig. Men hur visar individen att hon har klarat av att uppfylla samhällets krav för att 

kunna få en belöning som leder till personligt välbefinnande? Som jag tidigare nämnde kan 

individen genom sin kropp uttrycka hur hon har klarat av att förhålla sig till hälsonormen. 

Genom kroppen kan dagens individ visa sina lyckanden. Anthony Giddens menar att en god 



 63 

hälsa och välvårdat utseende kan tyda på att individen har klarat av att hålla sig hälsosam enligt de 

ideal som presenteras.(Giddens, 1999, sid. 126) Men frågan är om individen anser att allt detta 

arbete kring kropp och hälsa är påfrestande eller inte? 

Utifrån mina informanters uttalanden drar jag slutsatsen att strävandet efter välbefinnande 

genom hälsa kan vara ett mycket svårt och påfrestande projekt som man inte lätt klarar av på 

egen hand. Informanterna visar också att de behöver hjälp för att kunna nå upp till den högsta 

nivån. Strävandet efter välbefinnande genom hälsa kräver mycket energi av en individ då hon 

redan har många andra aspekter av identitetsskapandet att ta hand om. Vilka ”hjälpmedel” har 

individen att tillgå för att kunna klara av detta projekt? 

Som jag har diskuterat i den föreliggande analysen, sätter hälsoideal, som sänds genom media, 

en press på individens identitetsskapande men dock visade det sig också, utifrån informanternas 

uttalanden, att media kan fungera som ett hjälpmedel för att underlätta detta hälsoarbete som de 

har utsatt individen för. Media belastar individen med arbete men samtidigt, för att vinna hennes 

förtroende, avlastar genom att erbjuda henne valmöjligheter. Det som media gör för att 

underlätta individens process av att uppnå hälsoideal är att de skapar redan ”klara” fack, i form av 

livsstilar, som individer därefter kan bestämma sig att tillhöra, leva efter.  

Vi är medvetna om att människor är lika men trots det fungerar på olika sätt vilket innebär att 

möjligheterna för att alla ska kunna efterleva de hälsonormer som finns inte är stora. Det som 

hälsonormen i sin tur bidrar med är att den splittrar människor, delar oss upp i grupper och i 

olika fack. Utifrån informanternas diskussioner om hälsa tolkar jag det som att hälsoideal och 

normer bidrar till att människors livs och livsvillkor skiljs åt vilket kan skapa luckor i samhället 

där nya levnadsideal, förutom hälsa, framställs för att göra luckorna ännu större. Ett av de nya 

levnadsidealen som nämns i mina informanters uttalanden är skönhetsidealet. Även utseende och 

utseendefixering är en aspekt som framkommer ur hälsoideal. Informanterna uppfattade medias 

hälsoideal som sammansatta med en del skönhetsideal vilket kan innebära att även hälsoideal, 

som begreppet hälsa, börjar utvecklas och få en bredare innebörd. Som vi vet så finns det i 

dagens konsumtionssamhälle de som tjänar på att utveckla dessa normer men om vi ser till den 

enskilda individens intressen så är de helt bortglömda.  

 

Avslutande reflektioner  

Efter att ha utfört denna studie har jag kommit fram till att ett möjligt välbefinnande kan uppnås 

genom hälsa. Jag anser att denna känsla av välbefinnande är socialt konstruerad och inte något 

som individen har medfött. Vi lär oss känna välbefinnande utifrån medias bilder om det rätta 

livet. Man kan uppfatta det som att individen delvis styrs av konsumtionen men också av sin egna 

naturliga karaktär. Denna studie har också visat för mig att media har en stor roll i individens 

identitetsskapande samt för hennes livsvillkor. 
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Husdjurs betydelse för välbefinnande och identitet 

Författad av Martina Berggren 
 

Inledning 

På Sveriges televisions hemsida kunde man för en tid sedan göra ett test för att få veta vilken 

hundras man skulle ha blivit om man fötts i en hunds kropp. Nyfiken på om jag skulle bli en 

bulldogg, papillon eller afghanhund kastade jag mig förtjust över testet… 

I medierna ges husdjuren ett allt större utrymme, flera tidningar publicerar exempelvis 

reportage om husdjur och dödsannonser för djur. Det finns en stor ekonomisk marknad där 

mer eller mindre funktionella tillbehör för husdjur lanseras och även en uppsjö av tjänster 

riktade till husdjur, som exempelvis kliniker där husdjur med psykiska problem kan få hjälp 

av specialiserade djurterapeuter.  

Hunden är känd för att vara människans bästa vän, och det är ett välkänt faktum att även 

andra arter av djur kan vara betydelsefulla följeslagare och kamrater till människor. Olika 

sorters djur och raser förknippas även med särskilda egenskaper och karaktärer. Men vilken 

funktion har egentligen husdjuren för sina mattar och hussar? Och vilka faktorer ligger bakom 

valet av husdjur? Det är några av de frågor som jag har funderat över i denna uppsats. 

Efter elva frågor var hundtestet färdigt. Jag fick veta att min personlighet mest liknade en 

mops och fick en utförlig beskrivning om dess karaktärsdrag. Jag vet inte om jag tyckte att det 

stämde överens med min självbild, men vem vet, kanske skulle jag bli en lyckligare människa 

om jag hade en mops i mitt liv? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka husdjurens betydelse för skapande av 

välbefinnande och identitet för sina mattar och hussar. Mina frågeställningar är:  

• Vilken funktion har husdjuret för dess ägare? 

• Hur förhåller sig relationer mellan människor och djur och mellanmänskliga relationer till 

varandra?  

• Vilken betydelse har husdjur för identitetsskapandet? 

 

Disposition 

Jag kommer att börja med att ge en kort teoretisk bakgrund, och därefter diskutera de metoder 

jag har använt i min studie. Under denna rubrik diskuterar jag också mina metodologiska 

överväganden. Därefter följer en självreflektion där jag redovisar hur min roll som forskare kan 

ha påverkat resultatet.  
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I analysdelen kommer först delen ”Husdjurets funktion”, där jag diskuterar varför man har 

husdjur, och de eventuella bieffekter husdjuren kan ge. I nästa del, ”Att välja katten eller moster”, 

jämför jag relationer mellan människor och djur och mellanmänskliga relationer, och diskuterar 

husdjurens roll som livskamrater. I min sista analysdel ”Husdjur och identitet” diskuterar jag vilka 

faktorer som kan ligga bakom vilken typ av husdjur man väljer, och vad detta kan betyda för 

identitetsskapandet. 

Slutligen följer en slutdiskussion där jag knyter samman de olika teman jag har tagit upp i min 

analys. 

 

Teoretisk bakgrund 

I dagens senmoderna samhälle har våra mellanmänskliga relationer blivit allt mer osäkra. Den 

australiensiske sociologen Adrian Franklin menar att husdjuren erbjuder oss en trygghet och 

kontinuitet som vi saknar i det senmoderna samhället. Han menar att husdjuren har en förmåga 

att skapa starka band med sin ägare, etablera en känslofylld kontakt, de sviker en aldrig och är 

alltid glada att se en. Deras kärlek är kravlös och därigenom säker och de ger sken av att de 

behöver sin ägare, precis som ägaren behöver dem. (Franklin, 1999, s. 85) 

Franklin menar att orsaken till varför husdjurshållningen har ökat i popularitet under 1990-

talet kan förklaras genom förändringen i ontologisk trygghet för individen. Den ontologiska 

tryggheten i de traditionella samhällena bestod i att framtidens innehåll, även om livet inte var 

helt riskfritt, kunde förutses. I vårt samhälle finns inte denna ontologiska trygghet kvar, eftersom 

vi tvingas sätta vår tilltro till system vi inte förstår, och ständigt hotas av risker vi inte kan 

påverka, vilket ger en känsla av diskontinuitet. Franklin menar att det skapar ett behov av 

stabilitet och lojala livskamrater hos individen. Husdjuren kan erbjuda stabila och kravlösa 

relationer, vilket kan tillfredsställa vissa av dessa behov hos människan. (ibid. 86) 

Sedan 60-talet har husdjurshållningen kommit att bli en framträdande del av samhället. 

Franklin menar att antalet husdjur som personer har enligt statistiken, det ökande antalet 

djurmatsfabriker och specialiserade vårdinrättningar för husdjur är exempel på det. Även i media 

ges husdjuren ett allt större utrymme. En tydlig skillnad gentemot tidigare är betoningen på 

djuren som sällskap, kamrater och kompanjoner snarare än som underhållning och dekoration. 

Franklin menar att alla dessa fenomen vittnar om att husdjuren fungerar som ersättning för 

mänskliga kontakter. (ibid. s. 88) 

Samtidigt, menar Franklin, är det inte bara som substitut för mänskliga relationer som vi har 

djur. Vi uppskattar även djuren i egenskap av just djur. Husdjurshållningen bidrar till att vi får en 

större förståelse för andras behov, och har fått oss att upptäcka att behov och intressen inte 

skiljer sig så mycket åt mellan arterna. Relationer mellan människor och djur är inte bara ett 

fenomen med känslomässig innebörd utan kan även vara ett omedvetet ifrågasättande och 

utmanande av de föreställda gränserna mellan människor och djur. (ibid, s. 86) 

Franklin skriver också att husdjur spelar en stor roll i konstruerandet av en självidentitet i 

termer av livsstilsval. Han hänvisar till Giddens teori om att varje individ ställs inför en mängd val 



 67 

som skapar hennes identitet. Franklin applicerar detta resonemang på valet av husdjur och menar 

att individen ställs inför två olika frågor: Varför behöver jag ett djur, och vilken sorts djur vill jag 

ha, vilket djur är ”jag”? (ibid. s. 98) Franklin skriver att den vanliga iakttagelsen att hundägare 

liknar sina hundar kan vara ett uttryck för ägarens behov att hitta en ras som stämmer överens 

med deras sociala identitet. Det finns också mönster i valet av husdjur och framför bland 

hundägare, till exempel har vissa sektioner av arbetarklassen i högre grad kamphundar, medan 

den urbana medelklassen tenderar att välja småhundar. Etnicitet, kön och sexualitet kan också 

kopplas ihop med olika hundraser. Då det bland hundarna finns många olika raser, färger, 

temperament och storlekar att välja mellan, ges individen möjlighet att välja en hund som 

stämmer överens med, eller uttrycker hennes identitet. (ibid. s. 100) 

Franklin menar också att husdjur är bra för hälsan och ger ett större välbefinnande. Det tycks 

vara så att ägaren mår bra av att ta hand om och ha en nära relation till ett husdjur. Det finns 

studier som visar på husdjurens positiva inverkan när det gäller rehabilitering efter hjärt- och 

kärlsjukdomar, förebyggande av depression, och för att minska stress. Därför har husdjur som 

hundar och katter börjat användas inom äldrevård, fängelser och psykiatriska sjukhus. (ibid. s. 

101) 

Etnologen Lynn Åkesson menar att det sätt varpå man sörjer husdjur på många sätt liknar de 

ritualer man utför när en människa har dött. Nu för tiden finns det dödsannonser, minneslundar, 

gravplatser och begravningsentreprenörer specialiserade för husdjur. Detta kan ses som ett 

exempel på hur husdjuren förmänskligas och att husdjuren har fått betydelse som 

familjemedlemmar. (Åkesson, 2005, s. 13) 

 

Metod 

Till grund för uppsatsen ligger observationer och intervjuer. I projektets inledande skede gjorde 

jag två observationer som har legat till grund för de frågeställningar som jag har arbetat fram 

under projektets gång. Observationerna har ägt rum på offentliga platser som parker och 

promenadstråk där människor rastar sina hundar. Utifrån de data jag fick in genom 

observationerna och genom egna tidigare frågor om ämnet arbetade jag fram en frågelista att ha 

som underlag för intervjuerna. 

Jag har använt mig av Grundad Teori, som kan definieras som en teori som kommer av data 

som samlas in och analyseras under forskningsprocessens gång. Insamlingen och analysen av data 

sker parallellt och i växelverkan med varandra. (Bryman, 2002, s. 375) Forskaren söker generera 

en ny teori och har i utgångsläget inga teoretiska utgångspunkter eller teser. (Guvå och Hylander, 

2003, s.15) Även om jag i förhand hade valt ett problemområde och i viss mån utvecklat 

frågeställningar har jag arbetat enligt grundad teori så till vida att jag har känt av allt eftersom 

vilka teman som har känts givande att arbeta vidare med i intervjuer. Jag har också systematiskt 

kodat och analyserat mitt material i enlighet med grundad teori. 

Mina informanter är fem kvinnor och två män som är mellan 22 och 30 år. Tre av dem har 

hundar, tre har katter och en har en kanin. Två av informanterna arbetar, och fem studerar, ingen 
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av dem har barn. Jag har kommit i kontakt med informanterna genom att de är bekanta till mig 

eller mina vänner. Några informanter har också förmedlats genom den så kallade 

snöbollsmetoden, som innebär att en informant tipsar om en annan person som kan tänkas vilja 

deltaga. De tillfrågade personerna kontaktades genom e-mail eller telefonsamtal och samtliga 

tackade ja till att vara med. Intervjuerna har ägt rum hemma hos informanterna, i grupprum på 

campus och en intervju har ägt rum hemma hos mig. De har varit mellan 40 och 80 minuter 

långa. Vid intervjutillfällena användes en minidisc eller en laptop för inspelning av intervjun och 

intervjun har därefter transkriberats ordagrant. Samtliga informanter har anonymiserats och givits 

fingerade namn i uppsatsen, och i de citat där informanterna nämner sitt husdjurs namn har även 

detta anonymiserats. Detta för att eliminera risken för identifikation av informanterna. 

 

Metodologiska överväganden 

Att mina informanter är två män och fem kvinnor kan anses problematiskt eftersom en jämn 

spridning mellan könen kan vara önskvärd. Men eftersom mitt syfte inte är att undersöka eller 

jämföra just kvinnors eller mäns sällskapsdjurshållande, anser jag det vara av mindre betydelse i 

mitt fall. 

Ett annat problem kan vara att de har olika sorters djur då det kan vara svårt att jämföra dem 

med varandra då förväntningarna och aktiviteterna som har med djuret att göra kan skilja sig 

mycket åt beroende på art. Mitt syfte är dock inte att undersöka olika sorters djur, utan jag vill se 

till berättelserna om husdjuret, inte till husdjuret i sig. 

Det är också möjligt att mina bristande förkunskaper om djur och framför allt olika raser kan 

ha negativ påverkan på resultatet. Om en person till exempel har en hund av en sällsynt 

utställningsras kan den i mina ögon uppfattas vara av ”luggsliten blandras”. Jag har dock 

eftersträvat att inta en öppen hållning och min förhoppning är att mina knappa kunskaper om 

husdjur inte ska utgöra ett hinder utan kanske snarare en tillgång när det gäller att undersöka 

saker som kan framstå som självklara för en veteran inom ämnet. 

 

Självreflektion 

I mötet med informanterna kom frågan upp om jag själv har eller har haft något husdjur. Jag 

berättade då att jag har en hamster. I de fall där denna information gavs före eller under intervjun, 

kan detta ha fått betydelse för hur samtalet har utvecklats, då informanterna kan ha fått en 

förutfattad mening om min inställning till husdjur. Kanske hade också deras berättelser sett 

annorlunda ut om jag hade sagt mig ha en orm, en vinthund eller inget husdjur alls.  

Ett exempel på detta var under en av intervjuerna då informanten (som inte visste att jag 

hade en hamster) berättade om att hon aldrig skulle vilja ha ett smådjur som bor i bur, eftersom 

hon anser att det är hemskt mot djuret. Efter intervjun frågade hon mig om jag själv hade något 

husdjur, och jag berättade att jag hade en hamster. ”Oj då”, utbrast hon, och en väldigt tryckt 
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stämning uppstod. Jag skyndade mig då att tala om att min hamster oftast inte är instängd i 

buren, utan springer fritt i min lägenhet. Stämningen var räddad och vi kunde pusta ut.  

Incidenten fick mig att fundera över hur stor inverkan mitt djurägande kan ha haft för 

intervjuerna, men som Eva Fägerborg skriver, är alla intervjusituationer en social situation och ett 

samspel som är beroende av intervjuarens och informantens olika syften med intervjun, skillnader 

och likheter i social bakgrund, ålder, yttre framtoning och så vidare. Hur situationen upplevs 

avgör om man säger vissa saker och undviker att tala om andra. (Fägerborg, 1999, s. 60) 

Husdjurshållningen kan vid första anblicken ses som ett jämförelsevis lättsamt ämne då 

husdjur ofta förknippas med glädje och trivsel. Allt eftersom projektet har fortskridit har jag dock 

funnit en viss problematik i ämnet som jag själv har kommit att grubbla över. Det handlar något 

förenklat om huruvida det är etiskt försvarbart att beröva djur deras frihet till förmån för 

människans trivsel och välmåga. Samtidigt är husdjurshållningen ett komplext fenomen som 

kanske bör beskådas ur flera perspektiv. 

Mitt syfte med denna uppsats är dock inte att ta ställning för eller emot husdjurshållningen, 

och ej heller att formulera några riktlinjer för hur den borde se ut. Istället vill jag, som tidigare 

nämnts undersöka vilken betydelse husdjuren tillskrivs av sina mattar och hussar. 
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Analys 

Husdjurets funktion   

Alla mina informanter har haft någon typ av djur som barn. Alla har dock inte haft samma sorts 

djur som de har nu, utan för några är det första gången de har den sortens djur. Det är också 

stora variationer i hur länge de har haft sitt djur. Somliga av dem skaffade djuret som barn, när de 

fortfarande bodde hos sina föräldrar, och har sedan tagit med sig djuret när de flyttat hemifrån, 

medan andra har skaffat sitt djur i vuxen ålder. Tiden då de har haft djuret varierar mellan några 

månader och 17 år. Nedan kommer jag att visa på några olika funktioner djuret har för mina 

informanter. 

 

Jag vet inte hur det känns att inte ha katt, 

men jag skulle kunna tro att, just det här 

att man har haft ansvar, har tagit hand 

om någon annan och typ känt att man 

har något behov av, alltså en själv eller 

hur man ska säga. Det har gjort att man 

kanske har blivit lite lyckligare än vad 

man skulle ha varit annars. Man är 

liksom inte ensam, helt ensam. Det 

känns som att det alltid finns någon där. 

(Hanna) 

 

Hanna är uppvuxen med katter, så hon vet inte hur det skulle vara att inte ha någon katt. Men 

hon tänker sig att hon genom att ha en katt får ta ansvar och uppleva känslan av att vara behövd 

av någon, känna samhörighet och att alltid ha någon som finns där för en, vilket hon menar har 

gjort henne lyckligare. 

 
M- Vad är det bästa med att katten bor 

hos dig? 

I- Ansvar och krav är bra ibland. Det är 

nån som har förväntningar på mig, vad 

jag ska göra, som jag lämpligen borde 

leva upp till. Det tror jag är en viktig grej 

för människor, att det finns en betydelse 

i deras tillvaro. Det tror jag är viktigt. 

Och med Mono är det verkligen det 

stora ansvaret som, det är ingen annan 

som kan styra upp det med Mono just 

nu. […] Det finns en annan person där, 

det gör en stor skillnad i hur man känner 

sig, hur man tänker. Man vet hela tiden 

att det finns någon annan där. (Ivar) 
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I Ivars uttalande syns en föreställning om att människor och husdjur behöver varandra, och att 

det ansvar som läggs på människan kan vara bra och ge trygghet eftersom man vet att man är 

behövd. Franklin skriver att husdjuren erbjuder en stabil relation då de är alltid glada att se sin 

ägare, deras tydliga kärlek till sin ägare är kravlös och därför säker. De ger också sken av att 

behöva människan lika mycket som människan behöver dem, vilket i sig skapar en känsla av 

säkerhet i relationen. (Franklin, 1999, sid. 85) Jag tolkar det som att informanterna menar att det 

ansvar och de krav som innehavandet av ett husdjur innebär är bra för dem, eftersom det ger 

dem en känsla av att vara betydelsefulla. 

 
K- […] Så tänkte jag att jag också behövde en hund, för jag mådde så bra av att vara med de 

där hundarna. […] 

M- Hur menar du då, att du behövde en hund? 

K- Ja men för att jag var ganska såhär, jag mådde inte så himla bra, och var ganska ledsen och 

deppig, men jag mådde alltid bra med hundarna, och blev glad av dem. Och de har ju sån här 

medkänslogrej, eller såhär, att om man är lite ledsen och så kryper en hund upp hos en, så blir 

man glad. Eller det är så skönt att inte behöva sätta ord på allting jämt. Plus att man kommer 

ut och går mycket, och att man känner att man måste ta hand om någon och behövs för 

någon. Ja, lite såhär mening med att man finns. (Klara) 

 

Klaras berättar att hon på grund av att hon mådde dåligt och var nedstämd ansåg sig ha ett behov 

av en hund. Hon menar att hundar kan ge medkänsla, och att de inte ställer krav på att man ska 

förklara sig. Hunden är också bra genom att den ger en mening med varför man finns och känsla 

av att man är betydelsefull och behövd. Även här syns föreställningen om ett ömsesidigt behov, 

eftersom Klara menar att hon behövde en hund för att må bra, och att hunden i sin tur behöver 

henne också, den måste tas om hand av någon. 

Franklin skriver att det från 80-talet och framåt har gjorts flera medicinska och kliniska 

studier som visat på att husdjurshållning har positiva effekter på människors hälsa. En 

betydelsefull upptäckt i dessa var att bland personer som hade husdjur var förekomsten av 

depressioner lägre än bland dem som inte hade husdjur. (Franklin, 1999, s. 101) En anledning till 

detta, menar Franklin kan vara att husdjuren ger sällskap, kärlek och uppmärksamhet som 

individen kan sakna i dagens samhälle. (ibid. s. 104) 

 

Dåligt samvete 

Klaras citat nedan vittnar om att hennes husdjurs kravlösa kärlek gör henne glad och får henne 

att känna sig mer värdefull, men att det även kan orsaka ångest och stress. 

 
Han får mig att känna mig bättre liksom, och glad och han kan göra mig glad när jag är ledsen 

eller ledsen när jag är glad för den delen också, (skratt) Det känns skönt att ha någon som finns 

där och som tycker om en och som, det spelar inte så stor roll vad man gör för den tycker ändå 

om en, om man inte slår den, man behöver inte förklara sig, man behöver inte va på ett visst 

sätt liksom. Man får ta lite ansvar och det är bra liksom att inte bara behöva bry sig om sig 
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själv. Men han är också en källa till massor av stress och dåliga tankar, det är han absolut. 

(Klara) 

 

Jag tolkar hennes uttalande som att hon menar att hennes hund får henne att må bra, men att 

ansvaret också kan upplevas som betungande och orsaka ångest. Även en annan informant, 

Emma, berättar om att hennes husdjur kan ge henne dåligt samvete. 

 
Ibland så kan jag få dåligt samvete när jag inte såhär engagerar mig i henne så mycket som jag 

skulle vilja. […] Nu på vintern känns det som att man blir lite begränsad och så tidsmässigt 

också för det är lite jobbigare och svårare att göra saker. Jag vet inte, det känns som att man 

alltid, eller som att jag kanske alltid skulle tycka att man kunde ha hur mycket tid som helst 

egentligen att lägga. (Emma) 

 

Emma menar att tidsbrist är ett problem som gör att hon inte kan engagera sig tillräckligt mycket. 

Årstiden gör det också krångligare att göra saker med hunden, men framförallt är det tidsbristen 

som Emma upplever som tyngande. Man kan tolka det som att de egenskaper som upplevs som 

positiva med husdjuren, som att deras kärlek är kravlös, att de alltid finns där, och alltid är glada 

att se en, i förlängningen kan orsaka negativa känslor för ägaren, eftersom hon därmed aldrig kan 

ge tillräckligt mycket tid eller engagemang. Det kan upplevas som stressande för djurägarna. 

Även bostadssituationen är något som informanterna berättade om. Särskilt två av dem, som 

hade innekatter oroar sig över att de begränsar kattens frihet. 

 
Just när man sätter in det här perspektivet att man faktiskt har tagit kattens frihet eller hur man 

nu ska uttrycka det, för man har ju ändå tagit katten till sitt eget förvar och den kan ju liksom 

inte… om man skulle bo på landet så skulle man ju kanske kunna släppa ut katten och ge den 

större frihet. Nu bor jag mitt inne i stan så skulle jag släppa ut katten skulle den kanske inte 

kunna överleva särskilt länge. (Hanna) 

 

Hanna funderar över att hennes katter inte har så stor frihet, men menar att de inte skulle 

överleva om hon släppte ut dem mitt i stan där hon bor. 

 
Engagerar jag mig tillräckligt mycket i Mono? Leker jag tillräckligt mycket med Mono? Jag 

skulle säkert ibland säga nej. Jag har så mycket som händer i mitt liv, så mycket grejer jag måste 

göra, jag känner att jag egentligen skulle vilja ge Mono mer. Det är någonstans däromkring jag 

tänker, mer tid, mer engagemang, och också lämpligheten i en lägenhet. Jag har kompisar som 

verkar behandla sina kattkompisar med respekt, som har katter i rum på 20 kvadrat. Om de 

menar att det är okej så kanske det är det. Men jag är personligen skeptisk till det. Jag tycker att 

jag bor för litet för Mono. Och så tycker jag att Mono ska ha möjlighet att röra sig utomhus 

också. (Ivar) 

 

Ivar ifrågasätter huruvida han engagerar sig tillräckligt i sin katt, och om det är lämpligt att ha en 

katt i lägenhet. Han ställer sig kritisk till om det är acceptabelt att ha en katt i en alltför liten 

bostad, och menar att också hans egen lägenhet är för liten. 
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Han uttrycker också en skepsis till hela företeelsen att ha husdjur: 

 
Djur är ju ett stort ansvar, som ska behandlas med respekt och värdighet. Liksom egentligen är 

hela husdjursidén jättekonstig. Det känns som att vi har på nåt sätt industrialiserat som socialt 

umgänge i den kapitalistiska processen, det är jättemystiskt, liksom helt plötsligt kan man gå 

och köpa en kompis som är helt beroende av en som man kan göra vad man vill med så till 

vida, eller så länge som man gör det diskret. Liksom gå och släng din hund i soptunnan, det är 

ingen som bryr sig så länge ingen märker det. (Ivar) 

 

Ivar är kritisk till hur systemet med husdjur är uppbyggt och menar att hela företeelsen att ha 

husdjur är märklig. Det framkommer också ett ifrågasättande av huruvida alla djurägare verkligen 

behandlar djuren väl. Ivar menar att människor vet om att djuren inte har det bra, men inte bryr 

sig så länge de slipper se det. Han drar paralleller till den kapitalistiska processen vilket jag tolkar 

som att han har en viss kunskap om djurrättsteorier. Att man kan köpa en varelse som man kan 

göra vad man vill med är absurt enligt Ivar. 

 

Att välja katten eller moster 

I föreliggande stycke kommer jag att undersöka de jämförelser mellan mänskliga kontakter och 

relationer med djur som görs i mina informanters berättelser. 
 

Innan var det ju mer att, det var ju tomt när jag kom hem, då fick man ju vara mer social med 

människor kanske. Så man kanske blir lite latare då när man har (ett husdjur), i sin sociala 

kontakt med människor, att man struntar lite grann i den för man har ju ändå nån därhemma. 

(Lovisa) 

 

Lovisa berättar att hon upplever en förändring sedan hon skaffat husdjur, eftersom hon nu inte 

anstränger sig inte lika mycket för att ha social kontakt med människor, som hon gjorde förut. 

Hon säger att eftersom hon har någon att komma hem till, så känner hon inte samma behov av att 

umgås med människor. Jag tolkar det som att hon tycker att hennes husdjur kan tillgodose hennes 

sociala behov på ett bra sätt, så att hon inte behöver ha lika mycket kontakt med människor. 

 
Djur är oftast inte elaka. Det är det som är roligt tycker jag, med djur, att de aldrig är elaka, 

medan människor ju kan vara lite mer svåra att umgås med, så är djur, som sagt inte elaka om 

man inte är elak mot dem. På det sättet funkar det inte riktigt med människor. (Lovisa) 

 

Lovisa menar att djur, till skillnad från människor inte är elaka. Hon tycker att relationer med djur 

är enklare och kan vara mer positiva än relationer med människor, eftersom djur är lättare att 

umgås med, medan människor kan vara komplicerade och falska. 
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Husdjuret som livskamrat 

 
De betyder jättemycket, alltså. Ja de är ju, de är ju mina små hjärtegull liksom, de är ovärderliga. 

Det känns som att man har väldigt känslomässiga band till dem, så de betyder väldigt mycket. 

Jag ser dem liksom som livskamrater på nåt sätt. (Hanna) 

 

När Hanna pratar om sina katters betydelse berättar hon att hon ser dem som livskamrater, vilket 

jag tycker är intressant. Enligt Nationalencyklopedin betyder begreppet livskamrat en person som 

är ens ständig umgängespartner i vardagslivet, och används mest om maka eller make. 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O230353&i_word=livskamrat, 2006-04-27 kl. 

19.46) Att hon använder ordet livskamrat om sina katter illustrerar den stora betydelse de har i 

hennes liv, då ordet livskamrat kan sägas beteckna den som står en närmast i livet. 

 
Jag har lite svårt att sätta mänskliga, seriöst mänskliga egenskaper på ett djur så, eftersom jag 

tror att det finns flera saker som jag tror att djur inte kan vara eller såhär. De kan typ inte 

skämmas för de har inte samma mänskliga, eller vad man ska säga, alltså man kan inte kopiera, 

översätta ett djurs uttryck till en människa och tvärtom. (Emma) 

 

Emma vill inte tillskriva husdjuret mänskliga egenskaper. Hon menar att ett djur är ett djur och att 

man inte bör förväxla dess beteende med mänskliga uttryck. Djuret ses av Emma som en varelse 

som saknar vissa egenskaper som människor besitter.  
 

Sällskapsmässigt så blir man ju lyckligare för att man har ju nån man kommer hem till, och 

man längtar hem till, ”åh nu ska jag hem och prata med Hampus” så är det ju. Så givetvis, 

precis som att skulle man vara helt själv så mår man ju sämre än om man har sällskap. Som en 

människa, det är samma grej, det ersätter det på ett sätt. Även om det kanske inte kan ersätta 

till hundra procent om man har partner eller rumskamrat. (Lovisa) 

 

Jag tolkar Lovisas uttalande som att ett djur kan vara ett väldigt bra sällskap, men att det inte till 

fullo kan ersätta relationer mellan människor.  

Jämförelsen med människor och djur, och uppfattningen om vilka behov som tillfredsställs 

genom relationer med dessa tycker jag är intressant. Adrian Franklin skriver att på grund av de 

förändringar samhället har genomgått har våra mellanmänskliga relationer blivit mer instabila och 

flyktiga än de var i det traditionella samhället, där familjen var mer stabil. Individen kan då söka 

tillit och trygghet i de relationer som ett husdjur kan ge. Franklin menar att husdjur kan användas 

som substitut för flera mänskliga relationer och ersätta en partner, barn eller vänner. (Franklin 

1999, s. 85) Det är dock inte så att relationer till människor och relationer till djur utesluter 

varandra, eller att det bara är särskilt ensamma människor som har nära relationer med sina 

husdjur, men eftersom djur kan tillfredsställa några av de sociala och emotionella behov som 

skapats i senmoderniteten, har människor lärt sig uppskatta sina relationer med husdjur. (ibid, s. 

86) Det är således de traditionella medmänskliga relationerna som husdjuren kan ersätta, inte 

nödvändigtvis de nutida mellanmänskliga relationerna. Jag tolkar mina informanters berättelser 
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som att de får trygghet och stabilitet i sina relationer med husdjuren, men att de ändå ofta gör en 

skillnad mellan dessa och sina mellanmänskliga relationer. 

 

När ett djur dör 

När ett husdjur går bort, kan det orsaka en stor sorg och saknad hos sin ägare. Husdjurens 

betydelse för oss människor avspeglas också i hur vi hanterar deras bortgång. Hanna berättar om 

hur hon har begravt sina katter. 
 

Ja alltså vi har väl som en liten ceremoni när vi begraver den och ja, det är faktiskt jag och 

några till i min familj som brukar gå dit, och såhär, ja stå där en liten stund. Jag har spelat gitarr 

och sjungit vid en av våra katters gravar till exempel. Det är ändå så att man vill komma ihåg 

sina katter och känna att man tillmäter den så stor vikt och betydelse man kan när den har gått 

bort. (Hanna) 

 

Hanna berättar att hon vill hedra och minnas sin katt när den har gått bort. Hon och hennes 

familj brukar ha en ceremoni när de begraver katten, och hon har till och med sjungit och spelat 

gitarr vid graven. Det kan liknas vid de ritualer man utför när människor har gått bort, och ses 

som att det har samma syfte, att man vill minnas, ta avsked och hedra en kär väns minne. 

Att djuren börjar beredas rum på människornas kulturella och sociala område har dock inte 

fått stå utan kritik. Lynn Åkesson skriver att det uppstod en hätsk debatt, bland annat på teve 

efter att en dödsannons efter en hund hade råkat hamna alltför nära en människas dödsannons i 

en dagstidning. Anhöriga till den döda människan menade att den avlidna inte skulle ha gillat att 

bli jämställd med en hund. Representanter för djurrätt tyckte dock att det var bra att djuren 

förmänskligades. (Åkesson, 2005, s. 16) Begravningsritualerna för djur är ett tydligt exempel på 

hur relationerna till husdjuren har kommit att få ett värde som kan liknas med de 

mellanmänskliga relationerna. Det finns en stor marknad som erbjuder professionell hjälp med 

gravsättning av ett älskat husdjur, såsom begravningsentreprenörer för djur, och en uppsjö av 

hemsidor med råd om hur man kan hantera sorgen, och där man kan göra hemsidor till minne av 

sitt djur. 

 

Husdjur och identitet 

Jag undrade vilken betydelse valet av husdjur har för identiteten och beslutade mig för att fråga 

informanterna om varför de hade valt ett visst djur. 

 
Så köper man kanske nån som, precis som att man väljer vänner som är lite det som man själv 

skulle vilja vara, för då får man på nåt sätt vara med i det lite. Och så är det väl med allt man 

har omkring sig kanske, att man försöker sträva efter att bli någonting, och så försöker man få 

attributen att stämma in på det. (Klara) 
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Klara berättar att hon tror att det kan vara så att man upplever att djuret har vissa egenskaper 

som man beundrar eller tycker är attraktiva, och att man genom att ha ett sådant husdjur kan få 

del av dessa. 

 
Det finns en föreställning om att människor väljer djur som påminner om dem själva. Det 

kanske kan ha någonting i sig. Om man tänker att man till exempel identifierar sig med det 

djurets karaktärsdrag, eller upplevda karaktärsdrag eller någonting man skulle vilja se i sig själv 

eller allmänt upplevt positivt. Det finns kanske rentav en sån dimension för mig. Jag förstår 

mig inte på hundar, de är jättekonstiga. (Ivar) 

 

Ivar ger uttryck för en vanlig föreställning, nämligen att människor väljer husdjur som de anser 

liknar dem själva, eller som besitter egenskaper som de skulle vilja ha. Han medger att det kan 

vara så i hans eget fall också, då han inte upplever att han kan identifiera sig med hundar, han 

tycker att de är konstiga. Detta illustreras också i citatet nedan. 

 
Katten har möjlighet att röra sig där den vill. Det är någonting jag beundrar definitivt. Att 

lämna på nåt sätt en dikotom föreställning om golv och andra delar av rummet liksom. Golv 

och bord och golv och soffor. Att inte ha någon uppdelning där, utan allting är bara liksom ett 

möte med en funktion. […] Det tycker jag är fascinerande, kanske för att jag själv är så duktig 

på att se föreställningar och se strukturer och därmed faller in dem. (Ivar) 

 

I Ivars berättelse syns hur han beundrar kattens sätt att röra sig. Han jämför dessa med sitt eget 

sätt att tankemässigt falla in i strukturer, som han föreställer sig att katter inte begränsas av. Jag 

tolkar det som en önskan efter att vara obegränsad och kunna röra sig rakt igenom strukturer. 

Informanterna berättade också om att tidigare erfarenheter hade stor betydelse, om man till 

exempel var uppvuxen med en viss sorts djur kunde de ha en stor betydelse. Men de berättade 

även att det bara fanns någon koppling som de inte kunde förklara, som gjorde att man drogs till 

en viss sorts djur. Det framställdes som ganska självklart vilket djur man drogs till, och att man 

till exempel kunde vara ”kattmänniska” eller ”hundmänniska”. 

 

Trender 

I talet om andras val av husdjur kom flera dimensioner in. Då talades om trender, och vad man 

vill förmedla till andra genom att visa upp sitt husdjur. 

 
Kvinnor skulle kanske välja små djur som man kan gulla och kela med därför att det skulle, det 

skulle till exempel, ja men det skulle vara ett ganska så tydligt uttryck för den här 

omhändertagandetanken som nu tillskrivs ens identitet som kvinna, eller som man uppfostras 

till att vara. Jag vet inte riktigt vad killar köper för husdjur. Men det känns som att det skulle 

kunna va så att killar köper mer husdjur som är mer de här mer exotiska husdjur som ormar 

och spindlar Kanske också de här maffiga hundarna bara för att det skulle vara uttryck för en 

form av maskulinitet. Att det skulle va, det är inte riktigt lika coolt som kille att kanske köpa en 
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katt. Därför blir han ju kanske betraktad som feminin och gay utifrån samhällets syn och det 

skulle kanske inte han tycka var passande. (Hanna) 

 

I Hannas berättelse framkommer normer om hur man föreställs bete sig som kvinna eller man, 

och vilket djur som stämmer överens med dessa normer. Det är inte bara djurets karaktärsdrag 

som har betydelse, utan vad man tänker använda djuret till. Om man köper fel djur kan man 

enligt Hanna bli sedd som en avvikare eftersom man bryter mot de genusnormer som finns i 

samhället. Franklin skriver att vissa hundraser kan fungera som attribut som förstärker ens 

könsroll, och identitet vad gäller klass, etnicitet och livsstil. (Franklin, 1999, s. 100) Hannas 

uttalande visar på att olika hundraser inte bara kan skapa och förstärka ens könsroll, utan även att 

man, när man väljer ett djur som inte stämmer överens med det förväntade, kan bli ifrågasatt i sitt 

genus och tillskriven en annan könsidentitet eller sexualitet. 

 
Jag tror att kön kan spela roll, inte bara kön men vad man vill uttrycka med husdjuret man har. 

Kanske man köper en stor maffig hund som ska inge respekt, om man tillexempel vill känna 

sig trygg när man går ute som tjej till exempel. (Hanna) 

 

Hanna berättar också om att djuret kan vara en trygghetsgivande sak, vilket ger ytterligare en 

dimension till valet av husdjur, att man som tjej kan välja en stor hund för att man ska känna sig 

trygg utomhus. Husdjuret kan då erbjuda säkerhet. 
 

K- Alltså just nu är det chihuahuatrenden, det är en jättetydlig trend. Men sen tror jag också att 

det är trendigt att ha lite annorlunda hundar, eller såhär att man försöker leta upp nån hund 

som inte är så vanlig. Man vill ha en hund som är lite speciell. […] (Klara) 

M- Det här som du sa innan, att folk vill ha en speciell hund, varför tror du det? 

K- Det återknyter lite till det som jag sa innan där, att man vill vara lite speciell och man vill 

inte smälta in så himla mycket tror jag, då vill man ha en lite speciell, en lite annorlunda hund 

som hjälper till att bygga upp den bilden av en, som speciell. (Klara) 

 

Här kommer bilden av hunden som en konsumtionsartikel som skapar ens identitet fram. Även 

en önskan hos människor efter att vara speciell och annorlunda, en identitet som kan skapas 

genom attribut som ett husdjur, blir synligt i Klaras berättelse. 

 
Jag tror att folk har ormar och spindlar för att det är en grym, cool grej att imponera med på 

kompisar. Jag har lite svårt att förstå det där själv. Men att de är läskiga och skräckinjagande så 

de tycker att det är tufft. Och att man tycker att de är väldigt exotiska också. Kanske kan man 

ha en relation till en orm, men en tarantella förstår jag inte hur man kan ha en relation till. Man 

kan väl inte ropa på den? Det tycker jag är viktigt när man har ett djur, att det finns en 

tvåvägskommunikation annars så tycker jag inte att det tjänar så mycket till. (Daniel) 

 

Daniels berättelse ovan ger även det en bild av att människor kan välja djur som är lite 

annorlunda och lite häftigare än andra djur. Själv tar han dock avstånd ifrån den typen av exotiska 

djur och hänvisar till att han vill kunna kommunicera med sitt djur. Man kan tolka det på två olika 
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sätt; han kanske vill kunna kommunicera med djuret av personliga, eller egoistiska skäl, för att 

han vill att djuret ska förstå honom. Eller så kan det vara för att visa på någon moralisk aspekt, 

att han vill ha ett djur vars uttryck han kan förstå. Det framgår av citatet att vissa djur anses vara 

lite häftigare än andra, och att dessa kan användas för att imponera med, men att man även kan 

välja att inte skaffa dessa djur på grund av andra skäl. 

 
Exotiska djur har väl varit en trend som inte är så bra. Som exotiska fiskar och fåglar och sånt 

som blir att, de kan ju utrotas liksom för de måste tas någonstans ifrån. Det är skillnad om de 

är födda i fångenskap, men jag vet inte hur vanligt det är att man tar. Men det är ju trender, 

såna grejer. Det blir ju lite fel trender också. (Lovisa) 

 

Att exotiska djur som hotas av utrotning är trendigt att hålla som husdjur är ett problem, enligt 

Lovisa. Valet av husdjur får en moralisk aspekt i Lovisas berättelse, om man värnar om djuren så 

skaffar man inte utrotningshotade djur. 

Man kan se husdjur som en sorts konsumtionsartiklar. Konsumtion är symboliskt laddad, vi 

köper det som vi är eller som representerar vilka vi vill vara. Varorna fungerar som markörer och 

koder för vilka vi är. (Närvänen Anna-Liisa, föreläsning 27/1-06) I informanternas berättelser har 

vi sett hur föreställningar om vem man vill vara kan ta sig uttryck i valet av husdjur, samt hur 

andras uppfattningar om en kan förstärkas eller ifrågasättas, och ses som positiva eller negativa 

beroende på vem som betraktar. 



 79 

Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse husdjur har för sina mattar och hussar 

med fokus på välbefinnande och identitet. Jag ska nu försöka sammanfatta och knyta ihop de 

olika teman jag har tagit upp. 

Informanterna betonade betydelsen av att ta ansvar för någon, och känslan av att vara 

behövd som en viktig del i att ha husdjur. De menade att husdjuret gjorde dem gladare, 

lyckligare och fick dem att känna sig mer betydelsefulla än vad de skulle ha gjort annars. Men 

ansvaret som husdjuret medförde kunde också vara en källa till oro och dåligt samvete när 

informanterna upplevde att tiden inte räckte till för att engagera sig tillräckligt mycket i sitt 

djur.  

Flera av informanterna jämförde sina relationer till sitt husdjur med relationen till andra 

människor och visade på fördelarna med husdjuren. Dessa bestod i att djur till skillnad från 

människor aldrig är elaka eller falska, egenskaper som informanterna uppskattade. Det 

upplevdes också som positivt att få en del av sitt sociala behov tillgodosett av husdjuret, då 

man slapp anstränga sig lika mycket för att skapa kontakt med människor. Samtidigt ansågs 

inte husdjuren kunna ersätta en mänsklig relation fullt ut, och en informant menade att man 

inte kunde översätta ett djurs uttryck till en människas eftersom djuret saknade vissa genuint 

mänskliga egenskaper. 

I diskussionen kring valet av husdjur kom flera dimensioner in. Vilket djur man väljer 

ansågs av informanterna kunna bero flera olika saker, bland annat på tidigare erfarenheter av 

djur, att man identifierade sig med vissa karaktärsdrag hos djuret, eller att man beundrade 

dess egenskaper. Föreställningar om genus kunde också ha betydelse eftersom man kunde bli 

ifrågasatt i sitt genus, eller tillskriven en annan sexualitet än den normen förespråkar, om man 

hade ett djur som inte stämde överens med normen. Husdjuren visade sig således kunna 

utgöra en del i en persons identitetsskapande genom att man kan sägas konsumera djur som 

varor.  

Som nämndes i antologins inledning finns det enligt Brülde och Tengland (2003, s. 244) 

vissa värden som anses vara grundläggande för välbefinnandet. Ett av dessa värden består i att 

ha intima relationer med andra. Informanterna i har i min studie visat sig betrakta sina husdjur 

som livskamrater, vänner och följeslagare. Detta kan ses som att husdjuren kan bidra till en 

individs välbefinnande genom att ge en intim relation till sin ägare. Husdjuren spelar också en 

viktig roll i skapandet av ontologisk trygghet, genom att husdjuret ger ägaren en stabil social 

relation i ett samhälle som präglas av diskontinuitet kan även detta bidra till ägarens 

välbefinnande. De val en individ gör när det gäller att välja typ av husdjur kan enligt 

konsumtionsteorier ses som en del i hennes identitetsskapande. 
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Unga kvinnors tankar om pornografi 

Författad av Hedvig Hellbrand 
 

Inledning 

I vår samtid är pornografiska bilder och framställningar mera synliga än för några decennier 

sedan i och med att medierna i allt högre grad har sexualiserats. (se till exempel Hultman, 2000, s. 

78) För att ta del av pornografiska alster behöver man idag inte kila över till närmaste porrbutik, 

utan kan i lugn och ro sitta hemma i vardagsrummet och ”zappa” mellan tevekanalerna eller surfa 

runt på Internet. Att pornografin skulle försvinna eller förbjudas enligt lag ter sig i mina ögon inte 

sannolikt. Med utgångspunkt i ovanstående finner jag det intressant och motiverat att fundera 

över hur människor påverkas av denna företeelse, som av allt att döma är här för att stanna. 

Inför detta projekt hade jag en föreställning om att merparten av dagens kommersiella 

pornografi riktar sig till en ”manlig blick” (jfr begreppet ”the male gaze”, Mulvey, 1995). Denna 

föreställning underbyggdes till viss del i och med den fältobservation i en porrbutik, som jag 

tidigt under projektet genomförde. Under studiens gång har jag emellertid kommit att begrunda 

denna uppfattning. Finns det en kollektiv manlig blick? Vad säger det i så fall om de kvinnor som 

ändå njuter av pornografi? Ska de enbart ses som indoktrinerade offer för ett förtryckande 

tändningsmönster (Berg, 2000, s. 43) eller kan man se dem som sexuellt frigjorda? 

Jag har i denna studie inte ambitionen att ta ställning till om det är rätt eller fel med 

pornografi eller konsumtion av den. En sådan föresats skulle bli på tok för omfattande och 

resultatet riskera att bli godtyckligt. Av dessa skäl nöjer jag mig med att konstatera att pornografi 

är ett utbrett och livaktigt fenomen i vårt samhälle.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att ge en bild av i vilken utsträckning pornografi kan inverka på 

unga kvinnors (sexuella) identitetsskapande och välbefinnande. Detta försöker jag uppnå genom 

att undersöka hur ett urval unga kvinnor tänker om och förhåller sig till pornografi. Hur kommer 

kvinnornas identitetsskapande till uttryck i deras tal om pornografi? Vilka möjligheter till 

(sexuellt) välbefinnande kan pornografi ge för kvinnorna? Finns det aspekter hos pornografin 

som kan leda till en brist på välbefinnande för kvinnor? 

 

Disposition 

I den följande framställningen kommer först en redogörelse för mina metodologiska 

överväganden där jag visar hur jag gått till väga med fältobservation, intervjuer, etiska spörsmål, 

och analys. Därefter kommer en självreflektion där jag ägnar en tanke åt min roll som forskare, 

följt av ett avsnitt där jag presenterar uppsatsens teoretiska ramar. Efter det kommer analysen av 
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mina informanters tal om pornografi och slutligen knyter jag ihop säcken genom en avslutande 

diskussion där jag ytterligare vill fördjupa min analys med hjälp av de teoretiska resonemang som 

är gemensamma för hela denna antologi. (Se s. 5-8) 

 

Metod 
För att orientera mig lite i företeelsen pornografi och få uppslag till relevanta frågeställningar 

utförde jag tidigt i projektet en fältobservation i en porrbutik i centrala Stockholm. Innan 

observationen gjorde jag en del etiska överväganden. Jag föreställde mig att det kunde bli 

problem med att få tillträde till fältet, eftersom pornografi kan betraktas som ett laddat och intimt 

ämne. Därför valde jag att utföra en dold observation, som fullständig deltagare i den sociala 

miljön. (Bryman, 2002, s. 286) Min ambition var att observera det sociala samspelet i butiken och 

ge akt på mina egna tankar och känslor, snarare än att fokusera på enskilda individers beteenden 

och handlingar. Oscar Pripp skriver att samtyckeskravet får mindre betydelse när man studerar 

offentliga miljöer. (Pripp i Kaijser & Öhlander, 1999, s. 53) Jag var dock inte helt bekväm med 

rollen som dold observatör. Jag kände mig lite som en bedragare och det i kombination med att 

jag befann mig i ett socialt sammanhang jag i normala fall undviker gav upphov till stress. 

(Hammersley & Atkinson, 1995, s. 117)  

Jag valde att inte föra anteckningar under observationen, eftersom min roll som dold 

observatör då hade kunnat avslöjas. Anteckningarna fördes istället direkt efter observationen. 

Eftersom människans minne inte är helt tillförlitligt kan det ses som fördelaktigt att skriva ned 

sina iakttagelser så fort som möjligt. (Bryman, 2002, s. 292-293) Jag är medveten om att det kan 

finnas luckor i mina anteckningar, men jag tycker ändå att de blev relativt detaljrika och bra. Min 

observation kommer inte närmare att presenteras i denna uppsats utan den har bara legat till 

grund för de frågeställningar jag utarbetade. 

I övrigt bygger jag min studie på fem stycken kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Kvinnorna jag intervjuade är i åldrarna 26-32 år och jag har i denna uppsats valt att kalla dem 

Jenny, Emelie, Stina, Christine och Vera. Informanterna valdes ut förutsättningslöst, vilket 

innebär att jag intresserar mig för såväl inbitna pornografikonsumenter som personer med 

mycket liten egen erfarenhet av pornografi. Min tanke är att de flesta människor har upplevelser 

av pornografi med sig i bagaget, oavsett om de konsumerar den eller inte. På grund av ämnets 

känsliga karaktär valde jag dock att rekrytera informanterna ur min bekantskapskrets, men var 

samtidigt noga med att jag inte skulle känna dem så väl. Min förhoppning var att 

intervjupersonerna skulle känna sig tryggare om någon kunde bekräfta min pålitlighet och mina 

ärliga avsikter, men att man samtidigt skulle undvika de beroendeförhållanden som kan föreligga 

mellan nära vänner. I och med ämnet kändes det också extra viktigt att på ett lättförståeligt sätt 

upplysa informanterna om de forskningsetiska principerna. Speciellt stor vikt lades vid 

konfidentialitetskravet, vilket informanterna verkade uppskatta. 
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Intervjuerna spelades in på en mp3-spelare och transkriberades sedan noggrant och ordagrant. 

I de fall där informanterna nämnde kompisars namn eller andra avslöjande detaljer utelämnades 

dessa i intervjuutskrifterna. 

Såväl fältanteckningar som transkriptioner har jag efterhand kodat och kategoriserat enligt 

Grundad teori. De första intervjuerna bidrog på så sätt till en utveckling av intervjufrågorna, som 

jag hade nytta av i de senare intervjuerna. 

 

Självreflektion 

Inför detta projekt hade jag till stor del klart för mig vad jag ville undersöka. Eftersom jag är väl 

förtrogen med samhällets olika diskurser om pornografi finns det stor risk att mina 

frågeställningar har styrts av dessa, trots att jag strävat efter att kontrollera mina egna 

föreställningar. Jag är medveten om att det finns föreställningar om att kvinnor, i större 

utsträckning än män, är kritiska till pornografi, att de inte är lika stora pornografikonsumenter 

som män och att de inte anser att pornografin riktar sig till dem. Samtidigt känner jag till de 

motsatta föreställningarna som säger att kvinnor visst använder sig av och blir sexuellt 

upphetsade av pornografi.  

Jag vill framhålla att jag inte är klar över min egen inställning till pornografi, vilket innebär att 

den inte kommer till uttryck i denna studie. Jag har inte heller uttryckt några egna åsikter om 

pornografi för informanterna.  

Vid analysen av mina fältanteckningar och transkriptioner strävade jag efter att i största 

möjliga mån åsidosätta min egen förförståelse för att inta det öppna förhållningssätt som ses som 

viktigt inom Grundad teori. Jag försökte också att kontrollera mina egna föreställningar vid 

formulerandet av intervjufrågorna, så att de inte skulle vara ledande. Jag har dock under hela 

arbetets gång upplevt det som svårt att leva upp till dessa föresatser. Det är rimligt att anta att 

både jag och mina informanter är präglade av de förekommande diskurserna om pornografi. 

Frågor eller svar på frågor om pornografi måste därför rimligtvis influeras av dessa diskurser. 

Man kan fråga sig om det verkligen är möjligt att åsidosätta sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter. (Bryman, 2002, s. 382) 

 

Teoretiska ramar 

En av mina utgångspunkter i denna uppsats är att människors förståelse av och sätt att tala om 

pornografi präglas av samhällets olika diskurser och normer. Sociologen Lena Berg sätter ord på 

detta i en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift: 
 

Vi lever inte i ett socialt eller kulturellt vakuum utan hur vi tänker, känner och handlar formas i 

relation till en mängd olika, många gånger implicita, kulturella normuppsättningar kring kön, 

sexualitet och kropp. Samtidigt är vi delaktiga i processer som kan förändra normerna. (Berg, 

2000, s. 42) 
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Dessa normer förstår jag alltså inte som determinerande, utan de konkurrerar med varandra och 

i den friktionen finns även en förändringspotential. Enligt detta synsätt är vi människor, 

samtidigt som vi till viss del influeras av normerna, sålunda kapabla att göra motstånd mot de 

förhärskande diskurser och normer som präglar samhället. (Ibid. s. 42) 

Alltsedan 60- och 70-talen har pornografifrågan varit föremål för livliga diskussioner, där 

debattörerna har skapat två disparata diskurser, genom att inta motsatta ståndpunkter. Det går i 

debatten att urskilja en antipornografisk och en porrförespråkande sida. Medieforskaren Anja 

Hirdman (2000) har i en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift samlat några av de centrala 

argumenten i vår samtids offentliga debatt om pornografi. Hon skriver att debatten har 

dominerats av oreflekterade porrmotståndare eller porrförespråkare och att det ofta saknas 

nyanser i diskussionerna. Hirdman framhåller de bägge perspektivens tillkortakommanden.  

Porrmotståndarnas argument om pornografi som det mest explicita uttrycket för 

kvinnoförnedring och som ett exklusivt uttryck för manlig sexualitet har onekligen en 

essentialistisk anstrykning, eftersom det därigenom antyds att porren inte är förenlig med kvinnlig 

sexualitet. Det insinuerar paradoxalt nog att det skulle finnas en sann manlig respektive kvinnlig 

sexualitet, ett ställningstagande som kan tyckas gå stick i stäv med det feministiska projektets 

ambition att ifrågasätta könens väsensskildhet. Det skulle också kunna ses som normerande för 

hur könen bör bete sig sexuellt. 
 

Det är ironiskt att den anti-pornografiska feministiska positionen inkorporerar de flesta av de 

myter kring genus och sexualitet feminismen har kämpat för att (…) dekonstruera. Trots att 

kvinnor köper, hyr och läser pornografiskt material betraktas det fortfarande som en manlig 

domän. (Hirdman, 2000, s. 59) 

 

Utifrån Hirdmans resonemang framstår min tidigare föreställning om pornografi som till för en 

manlig blick som problematisk. Det är en föreställning som delas av många, men som inte har 

fått stå oemotsagd. Hirdman hänvisar till Strossen, som hävdar att 40 procent av alla som hyrde 

videofilmer med pornografiskt innehåll i USA 1991 var kvinnor. 

Å andra sidan, menar Hirdman, finns det inom den porrförespråkande falangen en ignorans 

för porrindustrins problematiska sidor. Det ensidiga betonandet av pornografi som 

”fantasieggande” och frigörande för kvinnor sker på bekostnad av en mera mångfacetterad 

diskussion där man kan tillåta sig att åtminstone reflektera över exempelvis ”deltagarnas 

villighet”. (Hirdman, 2000, s. 61) 

Hirdman framhåller också det problematiska i att se på pornografi som det mest explicita 

uttrycket för förtryck och ”isolera pornografi från annan kulturell produktion kring genus”:  
 

Vad som bör lyftas fram är att pornografin inte är specifik i sin representation utan delar 

konventioner och regler med framställningar inom en mängd andra områden vilka inte anses 

vara lika problematiska. (Hirdman, 2000, s. 59) 
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Utifrån det antipornografiska perspektivet betraktas pornografin som i grund och botten 

förtryckande, istället för att ses som en spegling av det övriga samhällets normer för genus och 

sexualitet. 

Jag kommer att använda mig av både den porrförespråkande och den antipornografiska 

diskursen i min analys av hur informanterna talar om pornografi. 

I licentiatavhandlingen Lagom är bäst. Unga kvinnors berättelser om heterosexuell samvaro och 

pornografi skriver sociologen Lena Berg (1999) om femtonåriga tjejers upplevelser av heterosexuell 

samvaro och pornografi. Berg beskriver tjejernas strategier för att passera som lagom sexuellt 

aktiva och undvika att stämplas som hora/slampa eller torris. En av dessa strategier är enligt Berg 

att inte visa sig intresserade av pornografi, eftersom det inte ingår i förväntningarna på hur tjejer 

bör bete sig sexuellt.  

Bergs studie har några år på nacken och det är inte helt självklart hur den kan kopplas till min 

egen studie med tanke på att mina informanter är så mycket äldre än hennes. Jag har dock funnit 

att delar av hennes resonemang är tillämpliga på mitt material.  

Mina teoretiska ramar i denna uppsats utgörs även till en del av de teorier om välbefinnande, 

konsumtion och identitetsskapande i det senmoderna samhället som är gemensamma 

utgångspunkter för hela denna antologi. (Se s. 5-8) Jag stöder mig på dessa teorier i den 

avslutande diskussionen, då jag försöker fördjupa min analys och se hur informanternas 

identitetsskapande och strategier för att uppnå välbefinnande kommer till uttryck i deras tal om 

pornografi. 
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Analys 

Mina informanter gav ofta, medvetet eller omedvetet, uttryck för kluvenhet i sitt tal om 

pornografi. Deras resonemang formades i intervjukontexten och många gånger hade de inte en 

klarlagd inställning från början. En del av frågorna var nya för informanterna och i vissa fall hade 

de inte funderat så mycket på dem innan. De provade därför olika ställningstaganden och flera 

gånger ändrade de sig under intervjuns gång fram och tillbaka eller gav uttryck för motstridiga 

åsikter. Att inta en ståndpunkt framstod trots motsägelser som viktigt för flera av mina 

informanter.  

Min analys kommer att visa hur det i de intervjuade kvinnornas resonemang om pornografi 

ryms såväl ett starkt kritiskt förhållningssätt till, som ett intresse för genren. I sin förståelse av 

pornografi balanserar de mellan de olika, ibland diametralt åtskilda synsätten som står till buds. 

Här kan på en och samma gång skönjas en vilja att inta en ståndpunkt (för flertalet av mina 

informanter innebär det att man är negativt inställd) och en ambition att föra ett reflekterande 

och nyanserat resonemang eller ifrågasätta förgivettagna sanningar. Nedan presenteras de teman 

som utmärkt sig vid tolkningen av mitt material. 

 

Pornografins problematiska sidor 
I mitt material framträder den antipornografiska diskursen om pornografi som mest dominant, 

vilket också innebär att de negativa aspekterna får störst utrymme i analysen. Den 

antipornografiska diskursen har haft stort inflytande på mitt eget sätt att tänka om porr och 

rimligtvis även på informanternas synsätt. Samtidigt finns i analysen också många exempel på hur 

informanterna har anammat idéer från den förespråkande diskursen, vilket jag kommer 

återkomma till längre fram i uppsatsen.  

 

Negativ påverkan 

Det visade sig att samtliga av mina informanter åtminstone någon gång under intervjun uttryckte 

kritiska åsikter om den kommersiella pornografins innehåll. Det genomgående argumentet är att 

porren är alltför likriktad och statisk till sitt innehåll. Detta anses dels få negativa konsekvenser 

för de som konsumerar pornografin och dels återskapa normer om hur könen bör bete sig. 
 

Porr på TV är ju en viss typ av porr, och den är ju så likadan hela tiden.. och den kan snarare få 

folk att bli begränsade, snarare än att öppna upp deras frihet.. alltså för att den är, den visar 

bara sex på ett enda sätt (…) mainstreamporr ja, ja den är ju väldigt såhär statisk, bara typ hela 

tiden.. det är.. det är.. det är väldigt fantasilöst alltså (Jenny) 

 

Den kommersiella pornografin med sitt torftiga innehåll är enligt Jenny ingen källa till sexuell 

frigörelse, som porrförespråkarna gärna vill göra gällande, utan den fungerar snarare hämmande. 

Hon anser också att mycket av porren i huvudsak riktar sig till män eftersom ”det är så mycket 

som fokuseras kring den manliga utlösningen” och det handlar mest om ”avsugningar på 

mannen”. Detta får henne att tro att porr kan ge ett större välbefinnande åt män än åt kvinnor. 
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Här kan Jenny sägas ansluta sig till den antipornografiska diskursen som ser pornografi som ett 

exklusivt uttryck för manlig sexualitet. (Hirdman, 2000, s. 59) 

Att pornografin reproducerar könsroller och föreställningar om vem som ska vara 

aktiv/passiv eller subjekt/objekt är ett flitigt förekommande argument i informanternas 

resonemang.  
 

Det upprätthåller könsnormen på nåt sätt, att även i sängen liksom, eller i ett förhållande till 

exempel att mannen ska va på ett visst sätt och kvinnan ska va på ett annat sätt (…) mannen 

ska typ va den som bestämmer och kvinnan är den som ska ta emot (…) eller han ska va mer 

aktiv och hon ska va mer passiv på nåt sätt, så det tror jag absolut, det speglar nog många 

sovrum (skratt) mer än vad man tror. (Emelie) 

 

Killar tror att dom är sexiga om dom är på ett visst sätt och tjejer tror att dom är sexiga om 

dom är på ett visst sätt och så spelar folk dom rollerna för att dom har sett det och apar efter 

(…) och att det inte finns tillräckligt då många alternativ (Christine) 

 

Enligt Christines resonemang kan pornografin, framförallt för unga människor, fungera som en 

dålig manual för hur sexighet bäst uttrycks. Emelies och Christines tankegångar liknar här de 

som förekommer inom den antipornografiska falangen och som problematiseras av Hirdman. 

Hon framhåller att den negativa påverkan som porren sägs ha på konsumenterna har varit 

omöjlig att vetenskapligt bevisa. Mina informanter tycks hur som helst vara överens om att det 

skulle behövas en alternativ pornografi där könsrollerna gestaltas på många fler sätt än vad de 

gör idag. 

 

”Det är såhär problematiskt för mig och jag kan ju inte bara typ sätta på 

det och onanera lite snabbt och sen stänga av” – Om att ta sitt ansvar 

Ovanstående rubrik innehåller ett citat från intervjun med Jenny och illustrerar på ett 

fördelaktigt sätt vad jag i föreliggande avsnitt har för avsikt att belysa. Här ska det handla om hur 

flera av informanterna säger sig känna ett ansvar att inte konsumera pornografi. Vissa av dem 

uttrycker inget behov av att använda sig av porr, medan andra uttalar ett större intresse och 

därmed en konflikt i hur de ska förhålla sig till pornografi. I deras resonemang återkommer 

föreställningen att kvinnor utnyttjas, objektifieras och far illa i porrindustrin. I kvinnornas 

berättelser betonas det problematiska i att stödja en sådan industri.  
 

Emelie levererar i sin intervju en skarp kritik mot porrindustrins utnyttjande av tjejer. Hon 

säger att hon blir arg när hon tänker på porr och att det är ”sjukt att det finns”. Hon berättar 

för mig om en vän med feministiska åsikter som konsumerar pornografi och som är av åsikten 

att alla eller åtminstone många njuter av pornografi. 

 

Hon är väldigt medveten och väldigt ambitiös (…) men samtidigt så vet jag att hon och hennes 

pojkvän hyr porrfilmer ibland och.. och då har väl vi haft såna diskussioner, amen hur fan kan 
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du liksom ställa upp på det (…) hela porrindustrin har ju hon valt att blunda för just i det 

sammanhanget på nåt sätt (…) för sin egen personliga tillfredsställelses skull (Emelie) 

 

Att vara feministiskt medveten blir i Emelies resonemang liktydigt med att förstå pornografin 

och industrin ur det antipornografiska perspektivet. Som medveten feminist bör man ta sitt 

ansvar och inte stödja porrindustrin, istället för att blunda för problemen och prioritera sin 

egen tillfredsställelse. En bit in i intervjun berättar hon för mig att hon en gång tillsammans 

med en pojkvän köpte en pornografisk tidskrift, där de fick en porrfilm på köpet.  
 

Egentligen om jag tänker på det skulle jag inte ha ställt upp på och köpt den om jag ser till 

mina åsikter men.. det kan ju va lättare att snacka ibland än att handla på samma sätt.. men jag 

tror inte att jag skulle göra det igen.. faktiskt (Emelie) 

 

Hon medger att det var ”lite spännande just då”, men i efterhand analyserar hon det snarare som 

att de behövde ”fylla nåt tomrum” som kanske inte ens gick att fylla. Emelie anser nu i efterhand 

att hon inte borde ha köpt porrtidningen, eftersom hon är så kritisk till hela porrindustrin.  

Under större delen av intervjun med Stina framstår hon som distanserad i sitt 

förhållningssätt till pornografi. Hon betonar att hon själv inte tilltalas av pornografiska 

framställningar och att de gånger hon tagit del av sådana är lätträknade. 
 

Man känner väl lite också med dom här människorna som är med, som ändå lämnar ut sig så 

mycket och viker ut sig och sina kroppar (…) och att då säga att jag sitter och njuter av att titta 

på dom här sakerna (…) det känns inte helt okej (Stina) 

 

I kontrast till Stina står Jenny som har en försiktigt positiv inställning till att konsumera 

pornografi. Hon tillstår att hon kan bli upphetsad av pornografiska framställningar, men känner 

sig inte bekväm med detta:  
 

Det verkar så enkelt för män att njuta av porr.. jag har inte samma enkla förhållningssätt till 

det, jag känner mig såhär nästan lite arg ibland om jag blir upphetsad för fel saker (skratt) om 

man ska säga såhär, att jag kan bli upphetsad.. och samtidigt så känner jag att det är.. fel att jag 

blir det, för att jag känner att det var inte schysst (skratt) mot den där tjejen (skratt) att jag blir 

upphetsad av det där (Jenny) 

 

Jenny beskriver de känslor hon får när hon blir sexuellt upphetsad av ”fel saker”. Samtidigt som 

hon känner sexuell lust blir hon tvungen att hantera de skuldkänslor som dyker upp när hon 

tänker sig in i porraktrisernas utsatthet. I ovanstående citat kan man dessutom utläsa hur Jenny 

distanserar sig från män som hon anser har ett mindre problematiskt förhållningssätt till sin 

porrkonsumtion. Men Jenny ger också uttryck för att hon, med sina kluvna känslor inför 

pornografi, kan känna sig snuvad på något som hade kunnat bidra till hennes eget välbefinnande. 
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Ibland så tänker jag att jag är svartsjuk för att jag känner inte att jag kan onanera till porr på 

samma vis, för jag tycker inte att det är lika upphetsande och det gör mig lite såhär.. lite 

avundsjuk (Jenny) 

 

Samtidigt som Jenny finner det problematiskt att oreflekterat njuta av pornografi säger hon sig 

känna en avundsjuka gentemot de män som har ett enklare förhållningssätt till det än hon själv 

har. Man kan tolka Jennys dilemma som att hon på samma gång som hon känner lust måste 

förhålla sig till de normuppsättningar som föreskriver hur tjejer bör bete sig sexuellt. (Berg, 2000, 

s. 50) Jennys möjligheter att utmana dessa normer ligger i att, i likhet med männen, bejaka sin 

sexuella lust, vilket skulle kunna leda till ett ökat sexuellt välbefinnande och stimulans för henne. 

Men detta skulle samtidigt få konsekvenser för hennes välbefinnande i form av dåligt samvete. 

Det intresse för pornografi som hon flera gånger under intervjun ger uttryck för får hon därför 

sällan utlopp för. 

Även i Lena Bergs studie framkommer att hennes informanter blir äcklade över sig själva om 

de tänder på porr, just av den anledningen att man samtidigt lever sig in i de medverkande 

kvinnornas situation. Berg tolkar det som att det är svårt för tjejerna att ”finna utsatthet sexuellt 

upphetsande”. Detta anser hon hänger ihop med normer för hur tjejer bör bete sig sexuellt. 

(Berg, 1999, s. 147) Berg menar också att hennes informanter förstår den upphetsning de kan 

känna när de tittar på porr, som en kroppslig reaktion som kommer automatiskt och som de 

alltså inte kan råda över. På så vis blir det möjligt att förklara och rättfärdiga att man blir 

upphetsad av något som man säger sig tycker illa om. Berg vill ”problematisera förståelsen av 

kroppen som något grundläggande, stabilt och driftsstyrt”. (Berg, 2000, s. 42)  

 

Alternativ pornografi – specifikt riktad till kvinnor? 

Flera av informanterna välkomnar alternativa former av pornografi där man experimenterar med 

könsrollerna. Christine är den som kanske mest explicit ger uttryck för detta när hon med 

humoristisk underton ger luft åt sina fantasier. 
 

Nämen till exempel alla män har liksom (skratt) prinsessklänningar (skratt) från början och 

tjejerna är liksom bara hjältar såhär lite jaa coola hjältar (skratt) som förför dom här 

prinsessmännen, jaa.. det skulle va befriande (Christine) 

 

Hon fortsätter entusiastiskt genom att tipsa mig om en bok med pornografiskt innehåll där man 

försökt att experimentera med vad som händer om man placerar en man i den objektsposition 

där man i normala fall finner en kvinna. 
 

Då är det alltså en man i olika positioner som vi oftast är vana att se kvinnor liksom, när han 

ligger och liksom visar sitt kön och fläker ut sig och kan stå och se liksom jätte.. såhär.. visa 

upp sig.. ja men i nån sorts objektsställning liksom.. och det är ju intressant för det är ju lätt att 

reagera med nån form av att man skrattar men samtidigt, om vi skulle börja se män .. säg att en 
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massa mäktiga kvinnor skulle börja utnyttja män till den grad som kvinnor är idag, då skulle vi 

kunna bli (…) lika avtrubbade när det gäller det som vi idag är när det gäller tjejer (Christine) 

 

När informanterna tillfrågas om det behövs pornografi som riktas specifikt till kvinnor uttrycker 

några av dem en skepsis mot detta.  
 

Vi kanske inte har fått utveckla eller bejaka vår sexualitet på samma sätt som männen, så vi 

kanske är lika inne på att det ska va.. (skrattar till) nämen hårt (…) som männen är och män 

kanske har lika stort behov av att det ska va sensuellt och mjukt också, så det kanske bara är .. 

en stämpel som män och kvinnor har fått på sig hur dom ska vara, men i såna fall.. ja men där 

båda könen får ha båda rollerna på nåt sätt.. både det känslosamma och kanske det mer 

primitiva (skrattar till)  (Emelie) 

 

Emelie är tveksam till om det behövs en speciell pornografi som riktar sig till kvinnor. Hon frågar 

sig om det kan vara så att män och kvinnor har fått olika stor uppmuntran när det gäller att 

bejaka sin sexualitet. Med andra normer, menar Emelie, skulle det kunna vara så att män skulle 

tilltalas av pornografi av mera sensuell karaktär och att hårdpornografi på samma sätt skulle 

kunna appellera till kvinnor. Stina är positivt inställd till att göra pornografi som riktar sig mera 

till kvinnor, men hennes resonemang liknar ändå Emelies: 
 

Allting som man kan vända på och allting som man kan göra på ett annat sätt och för att jag 

tror att porr som man skulle göra, nu ska vi göra porr som riktas mer till kvinnor, kanske kan 

va precis lika tilltalande för en man egentligen (Stina) 

 

I sina resonemang går Emelie och Stina, som jag ser det, emot den diskurs som utmålar mäns och 

kvinnors sexualitet som olika. Trots att de inte själva tilltalas av den kommersiella pornografin 

och identifierar den som mest till för män ifrågasätter informanterna samtidigt de essentialistiska 

tendenser som finns i den antipornografiska diskursen. Anja Hirdman skriver att genom att se 

pornografi som ett uttryck för manlig sexualitet riskerar man att återskapa en syn på den kvinnliga 

sexualiteten som präglad av kärleksfullhet och icke-våldsamhet. 
 

Att definiera pornografi som manlig är att reproducera och lansera en syn på kvinnors 

sexualitet som homogen och väsensskild från mäns. Om vi istället hävdar likheten i lusten men 

olikheten i hur den uppmuntras, tilltalas kontra negligeras eller problematiseras blir pornografin 

en politisk fråga därför att den tillskrivs en manlig publik. (Hirdman, 2000, s. 59) 

 

När Vera och jag hade samtalat en bra stund och hon hade berättat om sitt stora intresse för 

pornografi tog vårt samtal en annan vändning. När vi talade om en alternativ pornografi där 

kvinnor skulle kunna bli mera tilltalade påpekade hon följande om hur den kommersiella 

pornografin framför allt ser ut. 
 

Mannen får mycket förspel (…) han blir liksom avsugen och allt möjligt innan dom sätter 

igång, vilket är jättekonstigt, för en man behöver ju liksom inte nåt förspel överhuvudtaget 
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egentligen.. oftast.. eller ofta i alla fall.. eh inte för att han ska slippa få ont i alla fall, medans eh 

det för dom flesta kvinnor är jätteviktigt (…) (Vera) 

 

Vi fortsatte med att tala om hur det kan komma sig att så många porrfilmer slutar med att en 

eller flera män avslutar sexualakten med att ejakulera rakt i ansiktet på den kvinnliga 

porrmodellen.  
 

Jag förstår att jättemånga ser det som nån slags förnedring och just den biten skulle jag faktiskt 

till och med själv gå med på att det ser rätt så förnedrande ut, fast jag tycker ju själv att det ser 

framför allt larvigt (skratt) och kladdigt ut (skratt) liksom för mig är det så självklart att skulle 

jag ligga där så skulle jag säga till i god tid, inte i ansiktet (skratt)  (Vera) 

 

Vera tillstår att hon tycker att sprutandet i ansiktet kan ses som ett uttryck för förnedring, fast 

det framför allt ser larvigt ut. Hon är noga med att poängtera att hon själv inte skulle acceptera 

en sådan behandling, vilket kan ses som att hon försöker distansera sig från de kvinnor som 

faktiskt bara ligger där och tar emot. 

 

Porr som substitut och illusoriskt välbefinnande 

De flesta informanterna ser porrkonsumtion som ett substitut, ett sätt att fylla en lucka eller ett 

behov som man inte kan få tillfredsställt på annat sätt.  
 

Jag kan tänka mig att det är många som inte vågar, eller som inte har tillgång till kärlek eller en 

kvinna som.. är dom som kanske huvudsakligen förbrukar porr.. mmm.. det kanske vore bättre 

om porr inte fanns så att dom skulle hitta ett annat sätt.. att det skulle.. att dom skulle tvingas 

liksom lösa sina.. problem på annat sätt (Emelie) 

 

Emelie föreställer sig att det framför allt är män som känner ett behov av att konsumera 

pornografi och då främst ensamma män som av en eller annan anledning saknar kärlek eller en 

partner av det motsatta könet. För dessa män blir porrkonsumtion, enligt Emelie, ett sätt att fylla 

ett tomrum i livet. Hon spekulerar kring att det kanske vore bättre för dessa män om pornografi 

inte fanns så att de skulle hitta alternativa sätt att fylla sina otillfredsställda behov. 

När jag frågar om pornografi på något sätt kan få människor att må bra är det flera av 

informanterna som menar att det välbefinnande porr kan ge endast är temporärt eller inbillat.  
 

Rent eh.. snabb tillfredsställelse, det tror jag nog att den har (…) det är väl ett välbefinnande, 

men sen om det.. det är väl lite som att röka en cigarett, det är ju också snabbt välbefinnande, 

men sen om man tittar på det stora hela så är det ju inte bra kanske (Emelie) 

 

Så visst tror jag att.. det får folk att må bra, sen tror jag tyvärr att det är en del som tror att dom 

mår mer bra av det, att dom gör det för att dom mår bra, fast dom egentligen kanske (…) att 

det blir destruktivt istället (Stina) 
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Emelie jämför pornografikonsumtion med att röka cigaretter, vilket hon menar kan ge en 

tillfällig känsla av välbefinnande men att det i längden inte är nyttigt för människor. Liknelsen 

med cigarettrökandet ger mig associationer till beroende. Stina som ändå tror att porr, om den 

konsumeras i måttliga mängder, kan ge människor ett välbefinnande, menar i likhet med Emelie 

att det många gånger kan handla om ett inbillat välbefinnande. 

 

Att ifrågasätta en dominant diskurs 

I mina informanters tal om pornografi ryms även ett ifrågasättande av den antipornografiska 

diskursen som åtminstone i mitt material framstår som förhärskande. En av mina informanter, 

Vera, reflekterar på följande vis kring huruvida pornografi har några skadliga effekter: 
 

Jaa, det kan den säkert ha eller… fast nu vet jag inte om jag själv tror det, eller om man bara är 

så inmatad med att alla tycker att den har skadliga effekter, jag ska tänka efter vad jag själv tror 

egentligen (…) inte mer än liksom att se krig på nyheterna eller såhär Tom och Jerry på teve, 

alltså jag tror Tom och Jerry  har skadligare inverkan på människor än porr, det tror jag.. för 

det är inte klokt vad dom hittar på i den serien (…) jaa, att såhär hålla på och hugga ihjäl 

varandra i småbitar och elda upp varandra och liksom.. jaa, direkt dödliga saker (Vera) 

 

Vera är den av mina informanter som talar om pornografi i övervägande positiva ordalag och 

som med eftertryck deklarerar sitt intresse för genren. Hon jämför de negativa effekter 

pornografi skulle kunna ha med dem som kan komma av att se krig på nyheterna eller Tom och 

Jerry. Vera menar att det är en allmän uppfattning att pornografi har skadliga effekter och att 

detta kanske utövar inflytande på hur man spontant tänker. Vid närmare eftertanke vill hon, 

genom jämförelsen med vardagliga fenomen som krigsnyheter och Tom och Jerry på teve, 

försöka avdramatisera de påstådda negativa effekterna. Hennes resonemang stämmer väl överens 

med porrförespråkarnas argument som säger att ”det omgivande samhället är med och begränsar 

samt belägger sexuella lustkänslor med värderingar om vad som är rätt och fel”. (jfr Berg, 2000, s. 

48)  

Enligt Hirdman har diskussionerna om pornografi en tendens att bli onyanserade, då 

debattörerna positionerar sig som antingen för eller emot porr. En av mina informanter, 

Christine, reflekterar över just detta:  
 

Det kan vara det där att försöka nyansera att eh.. det här om porr är nånting alltigenom ont 

(…) vad är då den här exhibitionistiska sexualiteten för nånting.. att jag går i försvar för det, att 

jag kan nånstans tycka att just.. att människan kanske kan ha rätt att i någon mån uttrycka sig 

sexuellt inför andra människor (…) så länge det är ingen som är ett offer (Christine) 

 

Christine är försiktigt positivt inställd till pornografi. Hon är kritisk till den kommersiella 

pornografins likriktning och exploatering av kvinnor, men betonar att hon inte anser att porr per 

definition är något ont. Om pornografi vore ett uttryck för exhibitionism och ingen for illa av 

den skulle Christine vara mera positivt inställd. Hon ser ett behov att föra ett nyanserat 
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resonemang om porr, fast samtidigt är hon orolig för att därigenom bagatellisera den problematik 

hon ser med hela porrindustrin. Christines förefaller vilja positionera sig någonstans mittemellan 

porrmotståndarnas och porrförespråkarnas analys av pornografin. I samma anda som Hirdman 

verkar hon vilja problematisera synen på pornografi som i grund och botten förtryckande, men 

det utan att som porrförespråkarna blunda för de problematiska aspekterna. (Hirdman, 2000, s. 

59f) 

Jenny är, som vi kan erinra oss, inte heller odelat positiv till pornografins innehåll och industrin 

runt omkring den. I likhet med Christine uttrycker hon emellertid även ett intresse och en 

fascination inför genren.  
 

Alltså jag känner att jag är positivt inställd till eh.. till eh.. ja, erotik, jag vet inte porr, det låter 

så, som jag sa innan hårt, men att jag tycker inte det är nåt som ska förbjudas, eller nånting 

sånt, utan jag tycker det kan va positivt för folk att såhär se, eller se erotik eller se porr och ta 

del av vad andra gör och sådär.. och få en rikare fantasi av det man ser.. att det kan va 

berikande och liksom spännande (Jenny) 

 

I ovanstående citat tycker jag mig märka av Jennys kluvenhet inför pornografi. Att hon över 

huvud taget nämner förbud i den utsaga som annars signalerar en positiv inställning tyder på att 

hon förhåller sig till de negativa diskurserna om pornografi. Hon ställer sig tveksam till 

benämningen porr som låter hårt i hennes öron. Men hon säger sig ändå vara positiv till att folk 

tittar på erotiska framställningar eftersom hon tror att de kan vara spännande och stimulerande 

för fantasin. Uttalandet går stick i stäv med den utsaga där Jenny poängterar att pornografin med 

sitt torftiga innehåll är framförallt hämmande för folk. Motsägelsen kan tolkas i ljuset av de 

motstridiga normer som konkurrerar i hennes förståelse av pornografi. Det skulle också kunna 

förhålla sig så att hon åsyftar en alternativ pornografi när hon talar om dess potential som 

spännande och stimulerande. Själv fann Jenny porren mycket mera lockande när hon var yngre 

och över detta reflekterar hon på följande vis: 
 

Alltså mer då än nu tyckte jag att det var upphetsande med porr när jag var barn, det är ju lite 

märkligt men.. det är väl att man inte har hunnit bli avtrubbad när man är så liten (…) det var 

ju nåt helt nytt liksom för mig, jag hade ju aldrig kommit i kontakt med det i mitt eget hem, så 

att det tyckte man ju va lite.. lite skrämmande på ett sätt, för det var liksom nånting som inte 

var normalt för mig men samtidigt så var det ju nånting spännande och upphetsande (Jenny) 

 

Då Jenny som barn tog del av pornografiska framställningar var det någonting som hon inte 

hade kommit i kontakt med tidigare och därför både skrämmande och spännande. Att hon fann 

pornografin mycket mera upphetsande som barn än vad hon gör nu i vuxen ålder tolkar hon 

själv som ett tecken på att hon blivit alltmer avtrubbad. Ju mera pornografi hon har tagit del av 

desto mera har hon kommit att uppfatta den som alltför statisk och likriktad och mera till för 

männen.  
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Christine är trots sin kritiska analys av porr och industrin kring den inte ointresserad av det. 

Framförallt uttrycker hon ett intresse för alternativ pornografi som inte enbart upprepar 

stereotyper och där hon inte behöver ifrågasätta deltagarnas villighet. 
 

Jag har nog ändå varit fascinerad över porr så att eh jag har tyckt att det har varit jättekul, som 

när jag bodde i en lägenhet med två andra tjejer och vi hade en låda full med såhär 

femtiosextiotalsporrtidningar där alla hade såhär jättemycket hår under armarna och det var 

såhär kul liksom att det var helt andra sorters normer gestaltade i den, hur man skulle se ut 

liksom (…)  och sen har jag väl tyckt att det har varit kul ibland såhär att kolla på filmer som 

känns såhära jamen, nån sorts snäll porr liksom (Christine) 

 

Christine problematiserar här implicit föreställningen om pornografi som ett statiskt uttryck. (jfr 

Hirdman, 2000, s. 61) Vad som betraktas som pornografiskt och vilka normer som präglar 

pornografins uttryck förändras över tid. Det är enligt Hirdman viktigt att pornografin ”sätts in i 

ett genreperspektiv och historiseras om vi ska uttala oss om dess särdrag.” (Ibid. s. 61) 

 

Pornografi som frigörelse och välbefinnande 

Vera är den av informanterna som är mest positivt inställd till pornografi och som också menar 

att den har haft en frigörande inverkan på henne. Hon säger att porr alltid har funnits i hennes 

värld, att hon alltid har varit intresserad av det och inte heller skämts för det. 
 

Man kan ju använda porr för att komma igång så, bli upphetsad och då är det ju också en bra 

sak (Vera) 

[…] 

Eftersom att eh vi lever i ett klimat där det liksom är kallt året runt nästan och man är ständigt 

påbyltad och man är i situationer där det liksom är helt fel (skratt) att bara ta av sig alla kläder 

och uppföra sig som.. jag vet inte vad.. som djur liksom.. så kan det ju va väldigt skönt att se att 

det finns människor som gör så.. den här andra sidan.. 70-talssidan eller vad man ska kalla 

den.. eh.. jaa liksom som vilken film eller bok som helst som ger en annan.. som ger en blick in 

i nånting som man inte har i sitt liv, så kan ju porr också ha den effekten, en frigörande effekt.. 

ja, det har det absolut haft på mig i alla fall (…) jaha, det är inte bara jag som faktiskt tycker om 

att göra sådär (Vera) 

 

I Veras ögon är det befriande att se hur man i pornografin tänjer på gränserna för det vanliga 

och vardagliga. Istället för att fungera begränsande och hämmande eller som en dålig 

bruksanvisning i hur man bör ha sex verkar pornografin för Vera ha inneburit att hennes 

sexuella preferenser blivit bekräftade som normala. 
 

Jag eh tänder väl snarare på själva såhär penetration och det får gärna va bara en kvinna och 

många män typ.. såhär saker som man kanske.. jag tänker mig att dom flesta kvinnor skulle vilja 

ha bort (…) (skratt) det skulle jag istället vilja ha mer av (Vera) 
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Vera ger i detta citat uttryck för ett antagande om att kvinnor vanligtvis i lägre grad än män 

uppskattar att se penetration och gruppsex med flera män än kvinnor på film. Jag tolkar hennes 

utsaga som att hon definierar sig som annorlunda gentemot majoriteten av kvinnor, i det att hon 

skulle önska sig mer av dessa inslag. Resonemanget skulle kunna tolkas som ett sätt att bryta mot 

normen om lagom sexuellt aktiva tjejer. (Berg, 1999, s.152) 

 

Sammanfattning av analysen 

Vi har ovan sett exempel på att informanterna ger uttryck för en kluvenhet i sitt tal om och sätt 

att förhålla sig till pornografi. I kvinnornas förståelse av pornografi trängs olika normer och 

värderingar och i deras berättelser finns exempel på såväl positiva som negativa aspekter med 

porr, även om den negativa framstår som dominant. Vera som är den av mina informanter som 

är mest entusiastisk till pornografi framhåller trots detta att det är svårt att hitta intressant porr 

eftersom utbudet är så likriktat och andefattigt. Den intervju som från början handlade om 

sexuell frigörelse och bekräftelse, kom så småningom att handla om förnedrande kvinnobilder, 

stereotyper och sexuell tristess. Jenny ger en liknande bild av hur porren är tråkig och mer till för 

männen, men säger sig ändå vara intresserad och kunna känna sexuell lust genom att titta på 

porr. Föreställningen om pornografi som ett exklusivt uttryck för manlig sexualitet går igen i hela 

materialet, men den utmanas också när informanterna börjar reflektera kring hur pornografi som 

riktar sig specifikt till kvinnor skulle kunna se ut. Man kan se det som att de olika diskurserna om 

pornografi konkurrerar om tolkningsföreträdet hos mina informanter. Jag tolkar det som att det 

är svårt att ha en bestämd uppfattning eller hållning i en laddad fråga där det finns starkt 

polariserade diskurser att förhålla sig till. Det är rimligt att anta att informanterna har färgats av 

dessa diskurser, men min analys visar på mångtydighet i deras sätt att tala om pornografi.  
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Avslutande diskussion 

I föreliggande studie har fem olika kvinnor och deras tal om pornografi stått i centrum. Mitt 

syfte var att ge en bild av i vilken utsträckning pornografi kan inverka på unga kvinnors 

(sexuella) identitetsskapande och välbefinnande. Två av mina utgångspunkter var att hur man 

kan tala om pornografi är influerat av de diskurser som finns i samhället och att det finns 

normer som i viss mån reglerar hur män och kvinnor beter sig sexuellt. En annan var att det 

även finns möjligheter för individer att utmana dessa. 

I min analys har jag visat hur kvinnorna i sitt sätt att tala om pornografi förhåller sig till dessa 

normuppsättningar och diskurser, vilket innebär att en kluvenhet kommer till uttryck. Samtliga 

informanter beskriver den kommersiella pornografin som alltför torftig och likriktad till sitt 

innehåll. Somliga av dem betonar också att den är delaktig i reproduktionen av könsroller, att 

männens tillfredsställelse står i fokus och att pornografi kan fungera som en dålig manual för hur 

man ska ha sex. Samma informanter som är kritiska till pornografin och den industri som omger 

den, kan även ge uttryck för aspekter de ser som positiva. Vissa av dem anser att pornografi kan 

leda till sexuell frigörelse och välbefinnande och en av dem får sina sexuella preferenser 

bekräftade genom att titta på porr.  

Genomgående i mitt material förefaller det finnas en ängslan för att bagatellisera de problem 

man ser med en industri som leder till utsatthet för kvinnor. Flera av informanterna upplever 

därför att de har ett ansvar i att inte konsumera pornografi. Samtidigt kan man konstatera att 

flera av informanterna, i varierande grad, visar ett intresse för porr. Den här kluvenheten gör det 

svårt för kvinnorna att kunna njuta av pornografi, utan att samtidigt behöva hantera känslor av 

dåligt samvete och i vissa fall även känslor av att inte leva upp till normerna för hur tjejer bör 

bete sig sexuellt. Sett ur det perspektivet blir kvinnorna begränsade i sina möjligheter att uppnå 

sexuellt välbefinnande genom konsumtion av pornografi. Informanterna skulle troligtvis lättare 

hantera denna begränsning om porrens innehåll inte var så likriktat, statiskt, torftigt och 

fantasilöst. De efterfrågar en alternativ pornografi där man laborerar med könsrollerna och med 

vilka som får inta de aktiva och passiva rollerna.  

Det välbefinnande porren eventuellt kan ge anses av flera av informanterna vara av tillfällig 

eller illusorisk karaktär. De anser också att detta välbefinnande är förbehållet männen, men det 

är inte den enda bilden mitt material ger. En av mina informanter uppger att hon har nått både 

sexuell frigörelse och välbefinnande genom att nyttja pornografi. I sitt sätt att tala om porr och 

genom sitt oförblommerade intresse för det kan man se det som att hon utmanar normen för 

lagom sexuellt aktiva tjejer och gör motstånd mot den antipornografiska diskurs hon själv 

identifierar som förhärskande i samhället. 

Bergs resonemang om normen för lagom sexuellt aktiva tjejer kanske inte i varje enskilt fall 

lämpar sig för att analysera mina informanters tal om pornografi. Det vore både förmätet och 

taffligt av mig att kategoriskt hävda att mina informanters förhållningssätt till pornografi kan 

härledas till en strävan att uppfylla eller göra motstånd mot denna norm. Värt att återkomma till 

är här att en mängd normuppsättningar konkurrerar i kvinnornas förståelse av pornografi.  
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I det följande ämnar jag fördjupa min diskussion genom att övergripande analysera mina 

informanters tal om pornografi i relation till teorier om identitetsskapande och välbefinnande. 

Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle, som kännetecknas av att traditionerna har förlorat 

sin betydelse. I denna kontext har individers identitet alltmer kommit att manifesteras genom 

konsumtion. Genom att välja ur ett stort utbud av varor och tjänster konstruerar vi vår identitet. 

I detta utbud ingår olika former av pornografiska alster, där den kommersiella pornografin 

förstås står för den största biten. I mina informanters ögon är pornografi en vara eller tjänst som 

i huvudsak produceras för och konsumeras av män. Enligt flera av informanterna är det 

framförallt ensamma kärlekstörstande män, men även unga och osäkra killar som behöver 

manifestera sig och sin identitet genom sin porrkonsumtion. De förra genom att fylla ett behov 

man inte kan få tillfredsställt på annat sätt och de senare genom att visa sig tuffa och identifiera 

sig med männen i pornografin. Att konstruera sin identitet genom att konsumera pornografi blir 

därför, i mina informanters ögon, något som framför allt görs av dessa grupper av män. Flera av 

mina informanter konstruerar snarare sin identitet utifrån det medvetna valet att inte konsumera 

pornografi i någon större utsträckning, vilket även det kan ses som ett sätt att manifestera sin 

”individualitet”. Detta kan även kopplas till Anthony Giddens teori om självet som ett reflexivt 

projekt där individen genom reflexiva val av bland annat livsstil konstruerar sin identitet. 

Identiteten är i den senmoderna kontexten föremål för en ständig omtolkning och måste därför 

ses som komplex och motsägelsefull. Jag tycker det stämmer väl överens med hur mina 

informanter uttrycker sin identitet i sitt tal om pornografi. Som en central del i detta 

konstruerande väljer flera av informanterna att inta en kritisk ståndpunkt till pornografins 

industri och innehåll. En av dem väljer att positionera sig någonstans mittemellan de två 

diskurserna om pornografi, i det att hon ger uttryck för sitt intresse samtidigt som hon är 

noggrann med att visa att hon tar de problematiska aspekterna på allvar.  

I vårt samhälle har välbefinnande blivit ett allt större ideal och jag tänker mig att sexuellt 

välbefinnande ingår i detta. I vårt individualistiska samhälle är det genom konsumtion och aktiva 

val som individer får ta ansvar för att skapa sig sitt eget välbefinnande. Mina informanters tal om 

pornografi implicerar ofta att pornografi inte har någon förmåga att skapa varaktigt eller reellt 

välbefinnande, men motsatta åsikter dyker också upp i deras resonemang. Att flera av mina 

informanter är kritiska till pornografi bör inte förstås som att de alla är ointresserade av det. Med 

ett mera mångfasetterat innehåll och ett större utbud skulle porren kunna appellera till vissa av 

dem och ge dem sexuell stimulans och välbefinnande. Detta skulle också kunna hända genom 

utmaningar av normer och ifrågasättande av diskurser eller genom aktivt letande efter alternativ 

pornografi. Det är rimligt att anta att både jag och mina informanter på ett eller annat sätt fick 

nya idéer i intervjusituationen. Jag genom att ta del av informanternas tankar och de genom att 

få anledning att reflektera över sin egen inställning i en laddad fråga som man kanske till vardags 

inte talar så mycket om. På så vis kan man tänka sig att våra identiteter som kvinnor, som på ett 

eller annat sätt förhåller oss till porr, redan har blivit föremål för omtolkningar flera gånger om. 
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Att må bra – slutdiskussion 

 

Syftet med föreliggande antologi var att undersöka några olika aspekter av välbefinnande. Vi har 

presenterat och analyserat relationer som skapas på Internet, heminredning, hälsa, husdjur och 

pornografi för att se vilken betydelse dessa företeelser har för individers välbefinnande och 

identitetsskapande.  

Nergiz Altuns informanter framhöll att kontaktskapandet på ett abstrakt medium som 

Internet präglas av andra sociala regler och överenskommelser än i den ”vanliga” vardagen. 

Informanterna menar att man på Internet kan vara sig själv och mera rak på sak med sina 

intentioner än man kan i verkliga livet. I analysen framkommer att informanternas 

Internetanvändning genererar relationer av olika slag, bland annat vänner och sexuella 

förhållanden av tillfällig eller varaktig karaktär. Detta kan ses som att det ger dem glädje och 

välbefinnande eftersom de får tillfredsställelse socialt eller sexuellt. 

Hemmet och dess inredning blir ett sätt för individen att uttrycka sin personlighet på och det 

blir på så sätt betydelsefullt för identitetsskapandet. När hemmet ska visas upp för utomstående 

kan individen uppleva en viss vånda och ångest över att det inte ska duga i andras ögon. 

Eftersom hemmet är så personligt och en del av identiteten blir det även en del av oss själva som 

inte duger om inte hemmet gör det. För att vi inte ska tröttna vår inredning måste vi konsumera 

nytt med jämna mellanrum att byta ut den gamla med. Större förändringar är dock svåra och dyra 

att genomföra vilket gör hemmet till något som inte går att omskapa eller byta ut lika enkelt som 

klädstil eller musiksmak. Hemmet blir därför något som ”avslöjar” oss om vi låtsas vara något 

eller någon som vi egentligen inte är.   

I Azra Bajrics studie betonade informanterna vikten av att vara medvetna om, och leva enligt 

ideal om god hälsa. Samtidigt var de kritiska mot samhällets alla normer för hur man ska leva 

hälsosamt, eftersom de kan skapa ångest hos individen. Informanterna känner trots detta ett 

behov av att vara hälsomedvetna och strävar efter att uppfylla idealen. I dessa ideal ingår, enligt 

informanterna, att individen har ansvar för att äta en bra kost, motionera, sköta om sitt yttre och 

vårda sin mentala hälsa. Att passa in och inte avvika från hälsonormen ger, enligt Bajric, 

informanterna en känsla av välbefinnande. Man kan se likheter mellan informanternas berättelser 

om den individuella hälsan och Anthony Giddens teori om självet som ett reflexivt projekt där 

kroppen har en viktig betydelse i identitetsskapandet.  

Martina Berggren skriver om hur husdjur ger sällskap, glädje och trygghet för informanterna. 

Husdjuren tillskrivs en stor betydelse och ses som familjemedlemmar. Samtidigt oroar sig många 

av informanterna för huruvida det liv husdjuren erbjuds är tillräckligt bra. Valet av husdjur anses 

av informanterna grundas i att man känner en naturlig koppling till en viss sorts djur som tilltalar, 

speglar och hjälper till att skapa ens personlighet. Husdjuren visar sig således ha en dubbel 

funktion genom att de både kan erbjuda en betydelsefull social relation, men även kan vara en 

symbol som återspeglar ägarens identitet.  
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Slutligen framkommer i Hedvig Hellbrands studie att hennes informanter har ett ambivalent 

förhållningssätt till pornografi. Hellbrand analyserar deras förståelse av pornografi som präglad av 

olika, konkurrerande normer och diskurser. Samma person kunde under intervjuns gång prova 

olika ståndpunkter och ge uttryck för motstridiga åsikter. Den antipornografiska diskursen 

förefaller ha fått störst fäste, då de flesta av informanterna är kritiska till porrindustrin och dess 

exploatering av kvinnor. Även den porrförespråkande diskursen kommer emellertid till uttryck, 

då vissa informanter vill ge en mera nyanserad bild än den antipornografiska diskursen kan sägas 

göra. Att positionera sig i den laddade pornografifrågan förefaller vara ett sätt för informanterna 

att manifestera sig och sin identitet.  

De företeelser som vi tagit upp i denna antologi kan alla sägas vara en del i individers 

identitetsskapande och spelar roll för deras känsla av välbefinnande. Vi föreställer oss att 

relationer på Internet, hälsa, heminredning, husdjur, och pornografi kan bidra till individens 

välbefinnande.  

Nergiz Altun upptäckte att det enligt informanterna fanns negativa aspekter med 

kontaktskapande via Internet men hon har valt att utesluta dessa ur sin del. Detta innebär dock 

inte att kontakter genom Internet bara leder till välbefinnande.  

I avsnittet som handlar om hemmets utseende och miljö av Karin Askerdal framkommer att 

flera av informanterna trivs mycket bra och är nöjda med sina hem men ändå upplever de en viss 

vånda och press när de ska visa upp hemmet för utomstående. Alla trivs inte heller i sina hem 

vilket gör att man kan ifrågasätta om hemmet egentligen leder till välbefinnande eller det 

motsatta. 

I kapitlet ”Från hälsa till välbefinnande” av Azra Bajric framkommer att hälsa kan leda till 

välbefinnande i de fall där informanterna klarar av att leva upp till de hälsoideal som de upplever 

finns i samhället. Samtidigt är de kritiska till dessa normer och ideal, vilket kan tolkas som att 

hälsoidealen kan ge upphov till känslor av otillräcklighet.  

I Martina Berggrens bidrag om husdjur finns också exempel på hur husdjurshållning kan 

orsaka både välbefinnande och det motsatta, då informanterna å ena sidan upplever glädje och 

gemenskap genom sitt husdjur men å andra sidan kan få dåligt samvete och oroa sig över 

husdjurets välbefinnande. 

Hedvig Hellbrands informanter anser att det porrutbud som finns är torftigt, likriktat och att 

det bidrar till att återskapa könsnormer. Porrkonsumtion ses av flera informanter som ett 

substitut för sex och kärlek för vissa personer. I vissa utsagor ryms den implicita åsikten att det 

normala är att ha en partner och om man inte har det använder man porr istället. Det eventuella 

välbefinnande porr kan ge blir med detta synsätt av tillfällig art. Samtidigt ryms i informanternas 

utsagor alternativa sätt att förstå pornografi. Enligt några av dem kan pornografi ha en frigörande 

och fantasieggande potential och därmed bidra till människors sexuella välbefinnande. Samtliga 

informanter menar emellertid att en alternativ pornografi där man experimenterar med 

könsrollerna skulle ha en större frigörande potential.  

Förr var människors identiteter förknippade med yrkesval, familj och sociala grupperingar, 

men idag när arbetsmarknaden är flexibel och klassdefinitioner blir alltmer svårdefinierade måste 
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vi finna något annat att knyta våra identiteter till. Det blir upp till individen att skapa sig sin egen 

identitet i en värld som präglas av mångfald och valmöjligheter. Det är också upp till varje individ 

att skapa sig sitt eget välbefinnande i en individbetonad värld. Genom att göra ”rätt” val, till 

exempel att äta en hälsosam kost eller inreda en hemtrevlig bostad, kan vi skapa oss en livsstil 

som vi trivs med och därigenom uppnå välbefinnande. Vi är dock inte helt fria i våra möjligheter 

att välja eftersom vi påverkas av olika normer och ideal. Omedvetet eller medvetet gör vi vissa val 

för att framstå i en viss dager. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att välbefinnandet skapas genom individuella val, till 

exempel att individen konsumerar, men hon kan även välja att inte konsumera vissa saker, som 

till exempel pornografi. Genom att reflektera över sina val och avståndstaganden ger individen 

uttryck för, och skapar sin identitet. 
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