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1 Inledning 

Dagens rationalistiska samhälle har blivit en plats där individen saknar trygghet och där 

identitetskapandet har blivit svårt. Individerna gräver ner sig i arbete och matar sig själva med 

ständiga flöden av information. Vi identifierar oss med roller då vi ständigt för en kamp för att 

lyckas och grupptillhörigheten har fått en ny betydelse för människor då samhället har blivit 

mer och mer individualiserat. 

 

Vi som blivande sociologer är intresserade av att undersöka vilka mekanismer som styr 

samhället. Idag vet vi att samhället styrs av både medvetna och omedvetna handlingar och att 

dessa handlingar bygger på olika normer och värderingar. Detta är anledningen till att vårt 

ämnesval handlar om ett fenomen som baserar sig på människors värderingar och normer som 

sedan resulterar i olika typer av handlingar. 

Denna uppsats kommer att handla om Jantelagens, dess existens och dess kontroll över oss 

individer. Vi vill med denna uppsats även få kunskap om hur brett fenomenet är, samhällets 

tolkningar av vad Jantelagen innebär, och hur den påverkar vår dagliga livsföring. 

Vi själva har utgått från att Jantelagen finns, och genom att undersöka hur andra i samhället 

uppfattar det, vill vi med hjälp av insamlandet av empirin se om vi kan hitta motsatsen till vår 

förförståelse. 

 

För att kunna få en bild av individers medvetenhet av Jantelagen har vi använt oss av både 

kvalitativ och kvantitativ studie. För att fånga samhällsattityderna som finns kring Jantelagen 

har vi avgränsat vår urvalsgrupp till studenter på högskolenivå och lärare på gymnasienivå. 

 

Med hjälp av utvalda teorier kommer vi att analysera och översätta vår empiri till en 

sociologiska tolkning för att kunna svara på vår frågeställning. 

 

Sociologisk problematik 

Jantelagen har tidigare medverkat till att människan inte tilldelats rättigheter att utvecklas 

maximalt, då individen hölls tillbaks av oskrivna lagar och regler. Förr var det till exempel 

givet att man skulle följa i sina föräldrars fotspår och man hade egentligen inga andra 

valmöjligheter. I dag håller detta på att förändras, då individualismen mer och mer synliggör 

den enskildes möjligheter. Idag har individen en helt annan möjlighet att utvecklas och göra 

sina egna val.  
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1.1 Syfte  

Syftet med undersökningen har varit att undersöka och få en förståelse för fenomenet 

Jantelagen. Dels att få en förståelse för hur människor idag uppfattar Jantelagen och vad 

människor anknyter till fenomenet. Detta för att få en djupare förståelse om en av samhällets 

kontrollmekanismer av oss individer. 

 

1.2 Frågeställning 

Den frågeställning som vi utgår ifrån är:  

Existerar Jantelagen i dagens samhälle och utövar den social kontroll över människor? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen börjar med ett avsnitt där vi presenterar inledning, syfta och frågeställning. I denna 

inledning introducerar vi läsaren i ämnet och fenomenet Jantelagen. Sedan följer ett avsnitt 

där vi fördjupar läsaren i bakgrunden till ämnet. 

 

Därefter följer en genomgång av de teorier som vi kommer använda oss av i analysen. Dessa 

teorier anser vi är relevanta för att kunna fördjupa oss i Janteleagens struktur och påverkan.  

I det följande metodkapitlet introduceras de olika metoderna som vi har använt för att samla 

in vår empiri. Här finns även ett avsnitt om hur vi gått tillväga och vilket urval vi gjort.  I 

detta kapitel behandlar vi även etiska aspekter, förförståelse, samt en hypotes testningsmetod, 

Chi-Square, som vi har använt oss av för att behandla enkätresultatet. 

 

I resultatkapitlet redovisas empirin som vi fick fram. Kapitlet inleds med en presentation av 

enkätresultatet. Därefter följer korta presentationer av intervjusituationerna och sedan 

presenteras resultatet av dessa intervjuer. Intervjuresultatet har vi sedan strukturerat upp i 

olika teman. Härnäst kommer uppsatsens analyskapitel där vi med hjälp av teorierna i 

teorikapitlet har genomfört vår sociologiska analys av fenomenet. 

 

Vi avslutar uppsatsen med ett diskussionsavsnitt där vi diskuterar vad begreppet Jantelagen 

kan innebära och vad fenomenet Jantelagen kan innebära. Man kan vara medveten om ett 

fenomen utan att egentligen veta vad det är. Man kan även bli drabbad av ett fenomen utan att 

ha hört talas om det. Här finns även våra egna reflektioner kring arbetet med uppsatsen, om de 

problem vi har stött på och vad vi kunde ha gjort bättre. 
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2 Bakgrund 

2.1 Aksel Sandemose 

Begreppet Jantelagen myntades av den danske författaren Aksel Sandemose. Han levde 

mellan 1899 – 1965 och skrev ett flertal romaner under sin livstid. I romanen En flyktning 

krysser sitt spor ( En flykting korsar sitt spår) som han skrev 1933 skriver han om ett samhälle 

i Danmark som han benämner som Jante. I boken pratar han om Jante, som är en plats där alla 

håller koll på varandra och där man inte får vara ”fri”. Han anser att individerna i detta 

samhälle förtycker varandra och i boken formulerar han tio lagar som han anser gäller i 

samhället Jante.  

1. Du skall inte tro att du är något.  

2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.  

3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.  

4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.  

5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.  

6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.  

7. Du skall inte tro att du duger till något.  

8. Du skall inte skratta åt oss.  

9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.  

10. Du skall inte tro att du kan lära oss något. 

Dessa används enligt Sandemose som en slags förtryck mot människorna i samhället för att 

kunna hålla invånarna i styr och forma dem likadant, så att ingen skiljer sig ifrån 

mängden.(Sandemose, En flykting korsar sitt spår,1980 )  

2.2 Folkhemmet 

För att förstå Jantelagens framväxt måste man förstå hur det såg ut i norden i början av 1900-

talet. Arbetare var rättslösa och samhället präglades av stor social otrygghet för många av 

invånarna. På 30- talet började man bygga upp det så kallade svenska folkhemmet. Man 

påbörjade kampen mot de sociala orättvisor som fanns för att man ville jämna ut ojämlikheter 

mellan människorna. Det genomfördes en mängd reformer såsom införandet av 

arbetslöshetsförsäkring, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, skolhälsovård, folkpension 

och barnbidrag. Detta för att man ville att alla skulle kunna få del av ekonomiska, sociala och 

politiska rättigheter. Genom folkhemmets uppbyggnad från ca 1930 till 1970-talet fick många 
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människor det bättre i Sverige. Utbyggandet av det svenska samhällets skyddsnät fungerade 

bra tills lågkonjunkturen slog till på 70-talet och kostnaderna för folkhemmet blev för stora. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkhemmet) 

 

2.3 Tidigare publicerat  

I antropologin, Det evigt mänskliga, skriver Martin Kylhammar och Göran B. Nilsson ett 

avsnitt om Jantelagen och dess påverkan.  

Medborgarna i staden Jante är barn till efterkrigstidens traumatiska samhälle. Tryggheten i det 

gamla samhällets traditioner fanns inte kvar och den västerländska kulturen kunde framträda 

med ihålighet. Hycklande falskhet och materialism var något som fanns runt varje hörn. Dock 

fanns en känsla som rotade sig djupt, frihet. Nu när det gamla hade visat sig odugligt så fanns 

det tid för nya tankar och idéer och kreativiteten att skapa nytt, började genomlysa allt 

skarpare (Björnsson, 1996.s 205). 

I och med att allt det nya, modernismen, kom till norden så ifrågasattes traditioner, riter, 

normer och gamla vanor. I takt med alla dessa nya möjligheter som fanns så omskolade sig 

arbetar-, statar- och bondebarn för att försöka försörja sig och prova på livet som författare 

och poeter. Detta gjorde att de äldre generationerna fick det allt svårare att göra sig hörda och 

de kände sig undangömda. Här hittar vi ett av efterkrigstidens problem som sedan även blir en 

viktig utgångspunkt i Sandemoses bok:  

 

”Att vara lojal med ett samhälles regler och konventioner, var inte det 

egentligen djupt omoraliskt?” 

 

Poängen med Sandemoses bok är att världen hålls samman med hjälp av oskrivna regler och 

normer som han kallar Jantelagen (Björnsson, 1996.s 206).  

Jantelagen lär människan att hon alltid, mer eller mindre, ska anpassa sig efter kollektivet. 

Hon ska veta sin plats och saker som är annorlunda och som är originella, är hotande och 

farliga saker. Kylhammar och Nilsson skriver att det som är mest skrämmande med hela 

boken är ändå att det inte finns någon verklig gemenskap att uteslutas från, utan individerna i 

samhället Jante går runt och tror att de andra i samhället utgörs av ett ”vi”. Detta gör att 

Jantelagen blir dubbelt så grym då den hindrar individen från att förverkliga sig själv, vara sig 

själv samt även hindrar individen att skapa något nytt och annorlunda. (Björnsson, 1996.s. 

207 ) 
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3 Teori 

3.1 Etablerade och outsiders 

Outsiders uppkommer genom de olika maktförhållandena som finns i samhället. Norbert Elias 

konstaterar att sammanhållningen är basen för en grupps maktförhållande. Sammanhållningen 

kan baseras på t ex minnen och delade värderingar. Denna sammanhållning blir sedan en 

maktresurs som utnyttjas för att utestänga andra sociala grupper och minoriteter. Genom att 

utestänga andra på det här sättet så tillskriver sig den etablerade gruppen överlägsna 

egenskaper, vilket motiverar den sociala uteslutningen. Elias menar att när det förekommer 

interaktion mellan olika sociala grupper som har olika maktförhållanden, så skapas 

föreställningar om gruppernas moraliska värden. T ex så kan den mäktigare gruppen betrakta 

sig själva som ”bättre” och få en form av karisma som alla medlemmarna i gruppen får och 

som de i den andra, mindre mäktiga gruppen, saknar och att de genom detta blir underlägsna. 

Den moraliska differentieringen i en grupp spelar en avgörande roll i hur den andra gruppen 

kommer att betrakta den. De ”dåliga” karakteristiska som outsidersgruppens ”värsta” del 

uppvisar blir något som den etablerade gruppen kommer att nyttja till sin fördel och tillskriver 

gruppen detta som en helhet. Vilket leder till att den etablerade gruppen modelleras som 

exemplariska. Med dessa maktskillnader så följer självklart en stigmatisering och 

nedvärderingar av outsiders. (Elias, 1999, s. 11-13)  

 

3.2 Den sociala kontrollen  

Enligt Sjölund (1982) kan kontroll vara informell eller formell, helt beroende på hur den 

regleras av en formell organisation, som exempelvis en förening eller en skola. Dock ser 

social kontroll i de allra flesta fall ut som självkontroll. 

Varje grupp ställer krav på medlemmarnas beteenden. Det finns regler och normer som 

gruppmedlemmarna måste underordna sig om vad medlemmarna i gruppen får, och inte får 

göra, vad som är värdefullt och riktigt, och vad som anses felaktigt. Detta skapar en process 

där medlemmarna rättar sig efter varandra och anpassningen kan vara mer eller mindre 

beroende av hur gruppmedlemmarna skall underordna sig. Inför gruppens krav så har 

individen fyra olika alternativ: 

• Anpassa sig 

• Försöka få ändrade normer 

• Bli den avvikande  

• Lämna gruppen (Sjölund,1982, s. 73). 
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I sin bok ”Den disciplinerade människan” skriver Lorenz Lyttkens att all social kontroll syftar 

till lydnad. Han skriver att dagens individualism handlar om en omvandlig av den sociala 

kontroll som samhället utövar. Många problemområden i samhället handlar om bristande 

social kontroll. Exempel på problemområden är disciplineringsproblem i skolorna och 

svartjobb. 

Sociala kontrollen är dels en inre kontroll men även ett yttre. Den inre kontrollen hittar vi i 

form av disciplin och uppmaningar. Den inre sociala kontrollen utgörs av allt det vi anser är 

riktigt, korrekt och normalt att göra, detta leder i sin tur till att det finns motsägelser som 

förbud och anvisningar som vi införlivar och sedan följer. Då vi känner att vi har satt dessa 

gränser så har vi kontroll och vi handlar som fria varelser. Denna kontroll har byggts upp 

genom civiliserings-, individualiserings- och distansieringsprocessen. Den sociala kontrollen 

som vår omgivning utövar kallar han för yttre. (Lyttkens 1985, s. 55-56) 

  

3.3 Respektabilitet 
Respektabiliteten, hävdar Skeggs (1997), är någon som karaktäriserar vilka vi är, definierande 

av de olika normer som vi förhåller oss till i samhället. Normerna i samhället sätter upp ramar 

som vi oftast följer. Respektabiliteten klassificerar olika grupper i samhället helt beroende på 

de olika normer som grupperna måste följa.(Skeggs,1997 s.9) Respektabiliteten skulle inte 

finnas om vi inte ständigt definierar andra människor som ”de andra” dvs. respektabiliteten 

kan enbart existera i ett ömsesidigt förhållande. Om en individ t ex har lågt socialt värde och 

svag legitimitet är individen inte respektabel.  

Det handlar även om det moraliska när man pratar om respektabilitet. De respektabla innehar 

en moralisk auktoritet. (Skeggs, 1997 s.12)  Och om vi inte följer dessa normer och regler 

som finns i samhället blir vi ”outsiders”.  

 
3.4 Identitetsskapande 
Tryggheten som man förr i tiden kunde känna i tiden och rummet är borta. Vi har idag blivit 

en i mängden av individer, då det sociala rummet har blivit oändligt och tiden upplevs totalt 

oväsentlig. Självidentiteten måste hela tiden rekonstrueras för att individen skall passa in i det 

nya samhället. För att vi skall kunna skapa en självidentitet så måste vi hela tiden noga 

överväga den kunskap som finns runt omkring oss för att hitta vad just vi skall kunna känna 

tryggheten i de val som vi tvingas göra. Det är detta som Giddens (2005) menar med att 

självet måste skapas reflexivt. Ju mer trygghet som vi känner, desto mer byggs vår 

självidentitet upp. Tryggheten är väsentlig i individens livsstil för att självidentiteten skall 
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kunna skapas. Dock så har samhällskonstruktionen medfört att det finns många risker idag. 

Risker som t ex att hamna i en kris eller göra sig illa. Individen blir idag även tvungen att 

överväga dessa typer av risker då han/hon organiserar sitt liv. (Giddens, 2005) 

 

3.5 Panoptikon 

Panoptikon - teorin är grundad av Jeremy Bentham. Foucault (2003) vidareutvecklade denna 

teori och hittade nya användningsområden för den. Panoptikon utgår från att kontrollera 

individen genom övervakning. Genom att individen är övervakad så påverkas individens 

handlingsmönster. Övervakning kan ske genom t.ex. olika institutioner, grupper eller 

individer. Något som kännetecknar panoptikon är att det måste finnas en hierarkisk ordning 

och en normaliserade sanktion. (Andersen & Kaspersen, 2003, s. 388) 

 

3.6 Habitus och de olika kapitalen 

Habitus är något som är grundläggande för individens samhällssyn, hävdar Bourdieu (2003). 

Detta är något som är basen i ens personlighet, då ens normer och värderingar har uppkommit 

genom individens erfarenheter och historia. Här koncentreras även individens samlade kapital 

då även detta är faktorer som påverkar handlingsalternativen i olika situationerna som 

individen hamnar i. Habitus utgör utgångsområdet i olika livsstilar som syns i samhället. Det 

är aktörer som har liknande habitus, erfarenheter och kapital, som tillhör en viss livsstil. Dessa 

livsstilar uttrycker individens habitus och bär gruppens sociala normer och värderingar. Det 

sociala rummet konstrueras av dessa livsstilar, menar Bourdieu (Andersen & Kaspersen, 2003 

s. 410) Habitus har en kulturell och social historia som påverkar individens sätt att se på 

gruppers positioner i samhället och deras handlingsalternativ. 

 

Bourdieu talar också om ekonomiskt, social, kulturellt och symboliskt kapital. Han menar att 

alla människor har ett socialt, ekonomiskt och ekonomiskt kapital fast i olika mängder, dessa 

kan innebära en tillgång beroende på sammanhanget och om det erkänns av ”gruppen” man 

tillhör. Har man mycket av de olika kapitalen så har man mycket symboliskt kapital. Dessa 

kapital påverkar sedan hur vi positionerar oss gentemot andra människor. (Bourdieu,1991) 
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4 Metod 

I metodkapitlet kommer vi att redovisa och motivera valet av metod, vi beskriver även 

intervjusituationen, tillvägagångssätt, urval, hermeneutik, förförståelse, etiska aspekter, 

utskriftens reliabilitet och validitet samt Chi-Square. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Genom den kvalitativa metoden försöker man att få en förståelse för människors beteende och 

vill man verkligen få en djup förståelse är det viktigt att man studerar fenomenet inifrån. Den 

kvalitativa metoden besvarar frågor som hur eller varför och inte hur många eller hur mycket, 

frågor som den kvantitativa metoden besvarar. (Kvale, 1997)  

 

Det man får tänka på när man använder den kvalitativa metoden är det att man får akta sig så 

att man inte blir för subjektiv i sin tolkning. Subjektivitet här betyder att man i hög grad utgår 

från sin förförståelse kring ett ämne och att det då kan bli svårt att hålla sig neutral/objektiv 

till sin undersökning. Vi trodde inte att detta skulle bli något problem eftersom vår 

förförståelse var väldigt liten angående Jantelagen. Men med tiden insåg vi att det verkligen 

var något att tänka på och att det skulle kunna ändras i och med att vi sattes in mer och mer i 

ämnet. 

 

Den kvalitativa metodens tillvägagångssätt när det gäller insamling av material kan utföras på 

några olika sätt. Till exempel kan man använda sig av intervjuer men även fältarbete, 

observationer, dokumentanalys samt källkritik.  

 

Kvalitativ metod handlar om betydelsen av saker och ting och hur människan förstår sig på 

saker. Människor använder bland annat symboler och betydelser för att förstå saker. Dessa 

kan forskaren sedan analysera för att få fram hur människor samspelar. Kvalitativ metod 

används även för att studera beteendemönster. 

I kvalitativ metod spelar forskaren en stor roll eftersom forskaren både producerar och tolkar 

datan. Forskarens egna värderingar och ens förförståelse kan påverka och detta bör man tänka 

på i arbetet. En annan viktig del i kvalitativ metod är att det handlar om att identifiera 

mönster, likheter och olikheter i det insamlade materialet. Ibland är marginalerna små vilket 

innebär att man måste generalisera och koppla samman vissa teman som kanske inte vid 

första anblick är relaterade till varandra. (Kvale, 1997) 
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Fördelar med kvalitativ metod är bland annat att man har stor förankring i verkligheten, det 

insamlade materialet är ofta rikligt och detaljerat. Det är en djupgående underökning av ett 

begränsat område. Metoden tillåter avvikelse det vill säga man har en viss toleransnivå för 

tvetydigheter och motsägelser, detta eftersom den sociala tillvaron man undersöker har en viss 

osäkerhet i sig. Metoden kan även ge alternativa förklaringar, det vill säga man tillåter mer än 

en giltig förklaring, beroende på forskaren.  

Nackdelar med kvalitativ metod är bland annat att resultatet man får fram kan vara mindre 

representativt, det vill säga genom att göra mindre studier som är detaljrika på få enheter kan 

det innebära att resultatet blir svårt att generalisera och applicera på andra ställen.    

Forskarens närhet till objektet kan dessutom vara problematiskt och även att forskarens 

tolkning av datan kan påverkas av hans bakgrund, identitet och egna uppfattningar. 

En annan aspekt som är viktig att tänka på är att när man i kvalitativ metod intervjuar och 

sedan skriver ut material så riskerar man att förlora innebörden av datan. Till exempel att 

orden lyfts ur sitt sammanhang och betydelsen kan då dekontextualiseras.  

Det finns även en risk att man förenklar för mycket för att man vill att de svar man fått ska 

passa in i den uppenbara slutsats som man anser sig ha kommit fram till (Denscombe, 2000). 

 

4.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod bygger tvärtemot kvalitativ metod istället på siffror och resultaten ges ofta i 

form av diagram och tabeller. Kvantitativ metod utgår dessutom från enkäter och experiment 

och syftar till att svara på hur många eller hur mycket. Med kvantitativ metod bestäms vilka 

svar som är tänkbara, därför kan de kvantitativa insamlingarna representeras som en 

förundersökning efter vilket man använder sig av den kvalitativa metoden för insamling av 

sitt empiriska material (Kvale, 1997). 

 

Fördelar med kvantitativ metod är bland annat att det har hög vetenskaplig tilltro och hög 

tillitsfaktor. Tolkningar och resultat är ofta baserade på uppmätta mängder snarare än på 

intryck. Stora mängder data kan analyseras ganska snabbt och presentationen av resultaten 

görs ofta i form av tabeller och diagram vilket ger en lättöversiktlighet.  

Nackdelar med kvantitativ metod kan vara att har man ställt dåliga frågor och använt sig av en 

dålig insamlingsmetod så får man antagligen dåligt resultat också. Det är även lätt hänt att 

man litar överdrivet mycket på de olika analysteknikerna och glömmer det verkliga 
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undersökningssyftet. Forskaren måste även tänka på att inte överdriva med för många olika 

variabler och faktorer, det kan leda till att arbetet blir för komplext. En annan viktig faktor är 

att man ska tänka på att beslut som fattas under analysen kan påverka utgången på resultatet, 

de är ju relativt lätt att manipulera frekvenser i datorn (Denscombe, 2000). 

 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg som används när man bedriver en 

undersökning och användbarheten av dem beror på vilka forskningsfrågor man har ställt. 

Dessa två metoder ställs ofta mot varandra men i själva verket sammanverkar dessa två på 

flera sätt, ett exempel är tabeller, de är ju kvantitativa men för att kunna tolka dem och göra 

dem förklarliga måste man även tolka dem kvalitativt, detta för att precisera vad man menar 

med hjälp av till exempel en text. Vilken metod som kommer att användas mest beror på 

vilken slags undersökning man gör och vad man har för syfte med den (Kvale, 1997s.69).  

 

4.3 Val av metod 

Vi har bestämt oss för att använda både kvalitativ och kvantitativ metod i vår undersökning, 

detta för att få en bred och tillförlitlig grund att bygga undersökningen på. Vi har även valt att 

använda metodtriangulering för att öka validiteten i forskningen och för att bekräfta resultaten 

i forskningen, men även för att kunna ifrågasätta resultaten. (Denscombe, 2000 s.105) 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi började med att utforma enkäter, som vi sedan delade ut till vår urvalsgrupp. 

Fördelen med enkäter är att man får ett större urval av informanter som under en relativt kort 

tidsram besvarar samma standardiserade frågor. Vi ville att utformningen av frågor och 

svarsalternativ skulle vara tydliga så att resultaten blev förhållandevis lättolkat. Vi använde 

oss främst av bundna svarsalternativ men även av ett par med öppet svarsalternativ. 

Undersökningen genomfördes genom en strukturerad enkät bestående av 13 frågor. Svaren 

samlades sedan in och bearbetades i dataprogrammet SPSS.  

 

Vi använde oss även av intervjuer för att kunna få en djupare insikt av hur människor ser på 

Jantelagen och hur de påverkas av den. Till våra intervjuer använde vi en semistrukturerad 

intervjuguide där vi hade färdiga frågor som skulle besvaras. Däremot var vi flexibla när det 

gällde frågornas följd och dessutom så är en semistrukturerad intervjuguide mer 

möjliggörande för intervjupersonen så att de kan utveckla sina svar. Vi använde oss även av 
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en bandspelare på samtliga intervjuer så att vi inte skulle missa något viktigt, dessutom skulle 

det senare också vara till hjälp vid bearbetningen av intervjuerna. Dessutom gjorde vi även 

fältanteckningar under intervjun, detta för att man inte alltid kan lita på tekniken och dels för 

att allt inte fastnar på band såsom till exempel stämningen och informanternas ansiktsuttryck. 

Eftersom intervjuer oftast inspirerar till diskussion och dialog antog vi att det skulle uppstå 

nya frågor under tiden som intervjuerna fortlöpte. Därför ville vi inte att intervjuguiden skulle 

vara alltför strikt så att vi kunde utforska svaren med följdfrågor. Vi valde även att båda två 

medverka under intervjuerna, med ett undantag då en av oss inte kunde närvara. Dels för att vi 

var intresserade av vad alla hade att säga och dels för att underlätta för varandra, genom att 

hjälpa varandra vid intervjutillfället. 

 

4.5 Urval 

Vi valde att begränsa vårt urval för enkätundersökningen genom att koncentrera oss på en 

grupp ekonomistudenter på Halmstad högskola. Studenterna var i åldern mellan 19-34 år. 

Valet av ekonomistudenter berodde främst på att vi inte ville ta studenter inom det 

beteendeveteskapliga området. Detta då vi trodde att de indirekt skulle kunna påverka 

resultatet, då de i högre grad kan vara medvetna om vilken slags undersökning vi gör, 

eftersom vi verkar inom samma område.  

 

Vi fick tag på informanterna till enkätundersökningen genom att kontakta ekonomisektionen 

och kolla studenternas scheman. Sedan tog vi reda på när de hade föreläsning och efter det 

kontaktade vi de berörda lärarna och frågade om vi fick komma till lektionen och störa en 

stund. Vi delade därefter ut enkäter till två olika klasser och vi fick sammanlagt 78 svar. 

Respondenterna som svarat nej på frågan om de hört talas om Jantelagen, fick valet att inte 

fortsätta enkäten. Detta då vi trodde det skulle vara irrelevant att de svarade på resterande 

frågor.   

  

Våra intervjupersoner är mellan 38-54 år gamla. Vi har valt intervjupersoner baserat på 

resultatet av enkäten för vi ville ha en något äldre urvalsgrupp till intervjuerna, detta eftersom 

vi upptäckte att många yngre inte kände till Jantelagen. På så sätt blev valet av 

intervjupersoner ganska styrt fast å andra sidan hade det varit svårt att gå in på djupet, vilket 

skulle gjort det svårt att få fram ett resultat. Vi valde en specifik yrkeskategori och det blev 

lärare. Detta var en intressant yrkesgrupp att undersöka då det är dem som förmedlar kunskap 
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till andra, främst yngre människor. Vi tyckte att det var intressant att höra deras syn på vad 

Jantelagen innebär för dem, detta för att det i sin tur påverkar hur de förmedlar det till andra, 

om det ens överhuvudtaget sker.   

 

Informanterna som ställde upp på intervju fick vi tag på genom att gå in på olika 

gymnasieskolors hemsidor och leta upp mejllistor till lärarna. Sedan mejlade vi slumpmässigt 

till olika lärare och på så sätt fick vi svar på vilka som kunde tänka sig att ställa upp. I mejlet 

skrev vi att vi kunde anpassa oss efter respondenternas val av tid och plats, vilket också var ett 

sätt att visa respekt för intervjupersonerna och för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt. När vi fått svar mejlade vi, och i ett fall ringde vi, och bestämde tid för att ses.  

 

4.6 Intervjusituationen 

Innan vi startade intervjuerna förklarade vi vilka vi var, vilket program vi gick och vad syftet 

med intervjun var och vad den skulle handla om. Detta för att informanterna skulle förstå vårt 

syfte och lättare kunna skapa sig en förståelse för studien. Vi förvarnade även om att vi skulle 

använda bandspelare och frågade om det gick bra för dem och i samtliga intervjusituationer 

gick det bra. Vi intervjuade 6 personer, men kunde bara använda 5 av intervjuerna. Detta 

eftersom en intervju fick räknas som bortfall då bandspelaren slutat att fungera och 

anteckningarna var för ofullständiga för att kunna användas. Vi intervjuade fyra män och en 

kvinna, vi ville gärna ha använt oss av fler kvinnliga informanter, men tyvärr fick vi inte tag 

på någon som kunde ställa upp. Intervjuerna varade mellan cirka 20 minuter och 40 minuter, 

lite beroende på att vissa respondenter var lite mer kortfattade i sina svar. De flesta 

informanterna verkade vara intresserade av vår undersökning och ett par stycken ville gärna 

se det färdiga resultatet.  De flesta av respondenterna hade ett avslappnat kroppsspråk och de 

pratade gärna på även efter det att bandspelaren stängts av och intervjun var slut. Detta tolkar 

vi som att intervjupersonerna kände sig trygga under intervjusituationen. 

Efter att intervjuerna var slut skrevs de ut ordagrant, detta kan verka tidskrävande och det var 

det också, men det gav oss en chans att enklare analysera vad intervjupersonerna menade.  

Intervjupersonernas riktiga namn har ändrats, detta eftersom man ska tänka på 

konfidentialiteten och eftersom intervjupersonerna har valt att vara anonyma. 

Vi har valt att inte skriva någon bakgrund om intervjupersonerna detta för att inte avslöja 

något som kan kopplas till informanterna.  
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4.7 Hermeneutik 

Karaktäristiskt för att förstå fenomen är att de måste tolkas. Vi tolkar hela tiden vår 

omgivning som finns runt omkring oss. Det är något som vi som sociala aktörer måste göra då 

vi interagerar med andra jämt och ständigt. Då människan konstant kommer i kontakt med 

fenomen som är obekant för henne kan det bli problematiskt och speciella ansträngningar 

måste användas för att meningen med fenomenet ska framträda på ett tydligt sätt.  

Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och kan översättas till förklaringskonst. Detta är en 

metod som representerar tolkning och förståelse (Gilje & Grimen, 2004, s. 175-177). 

Inom hermeneutiken finns det dubbel hermeneutik. Dubbel hermeneutik sker då vi som 

forskare ska tolka en situation som informanten redan har tolkat. Därför måste man ta hänsyn 

till informantens tolkning, då det kan det finnas beskrivningar och uppfattningar som 

informanten har tillskrivit sin tolkning (Gilje & Grimen, 2004, s 181).  

Vi kommer att använda oss av hermeneutik då vi tolkar våra intervjuer och våra informanters 

svar på intervjufrågorna. 

 

4.8 Förförståelse 

När man använder sig av hermeneutik är det viktigt att reda ut vad man har för förförståelse 

av fenomenet innan man börjar tolka och på så vis kan man hålla en mer distanserad profil. 

Grundtanken hos hermeneutiken är att vi aldrig möter världen förutsättningslöst, utan vi 

förstår alltid något mot bakgrund av vissa förutsättningar (Gilje & Grimen, 2004, s 183). 

Gilje och Grimen skriver även att en individs förförståelse består av olika komponenter. Varje 

aktör tar med sig detta när den interagerar med andra och dessa komponenter påverkar 

förförståelsen (Gilje& Grimen, 2004, s 187). 

Komponenter som bland annat: språk och begrepp, trosuppfattningar och föreställningar samt 

även personliga erfarenheter är några av de faktorer som påverkar förförståelsen (Gilje & 

Grimen, 2004, s 184). 

 

4.8.1 Författarnas förförståelse 

Vår förförståelse av Jantelagen och dess inverkan på individerna i samhället är bland annat 

baserad på våra egna erfarenheter. Vi hade båda hört talas om Jantelagen innan vi började 

skriva vår uppsats, dock förstod vi inte fullt ut vad Jantelagen innebar. Vi gick in med en 

förförståelse att det tillhör allmänbildningen att veta vad Jantelagen är och utgick då ifrån att 

de flesta hade hört talas om den. Vi utgick även ifrån att äldre människor hade drabbats mer 
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av Jantelagen än andra eftersom de oftast har större livserfarenhet än yngre. Vi trodde även att 

Jantelagen utövade en viss form av kontroll, men vi var osäkra på i vilken utsträckning och 

hur det skedde. Vi var även osäkra på om vi själva utövat Jantelagen mot andra och ifall vi 

själva blivit drabbade. Vi trodde att det var något som ofta förekom omedvetet och att de är 

någonting som man inte reflekterar över.  

Angående Jantelagen som svensk företeelse hade vi i gruppen lite olika uppfattning, en av oss 

trodde att Jantelagen var en nordisk företeelse. Medan den andra av oss trodde att Jantelagen 

förekom i hela världen, dock kanske med ett annorlunda innehåll och en annan benämning än 

i Sverige. Innan vi började med uppsatsen hade vi inte läst Aksel Sandemoses bok ”En 

flykting korsar sitt spår”, det vill säga boken därifrån själva ordet Jantelagen härstammar. 

Boken läste vi sedan under uppsatsens gång för att få en uppfattning om vad Sandemose 

menade med begreppet Jantelagen. Detta bland annat för att kunna ha det i åtanke när vi 

tittade på hur våra informanter tolkar begreppet. 

 

Enligt Gilje & Grimen (1992)  är förförståelsen reviderbar med det menas att förförståelsen 

kan ändras under tiden. Vår förförståelse har definitivt ändrats, detta eftersom vi känner att vi 

har fått mer kunskap och inblick i vad Jantelagen innebär, även hur den kan påverka oss 

människor i större utsträckning än vad vi tror. 

 

4.9 Etiska aspekter 

Det är viktigt att hela tiden tänka på de etiska aspekterna, när man håller på med forskning 

och att dessa är med under hela processens gång från start till mål.   

Enligt Lallander (2001) är en viktig huvudprincip att forskaren ska garantera informanterna 

deras anonymitet, denna princip har vi använt oss av på så sätt att vi i mejlen som skickades ut 

skrev att de skulle vara anonyma om de ställde upp på intervjun, dessutom poängterades det 

för intervjupersonerna innan intervjuerna startade att de skulle vara anonyma.  

Som vi nämnt tidigare använde vi oss av bandspelare under intervjuerna och när man skriver 

ut intervjuerna är det viktigt att man tänker på konfidentialiteten, att man är försiktig med att 

ge ut information som andra kan koppla till personen ifråga. Samtidigt är det viktigt att tänka 

på tillförlitligheten, att man i den mån det går försöker att skriva ut intervjun ordagrant så att 

man inte förvränger någon information. Intervjuguiden till dessa intervjuer kommer dessutom 

att bifogas som bilaga. Två andra viktiga aspekter är att man berättar för informanten vad ens 

syfte med intervjun är och förklarar att deras medverkan är frivillig, vilket vi också gjorde.       
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4.10 Utskriftens reliabilitet och validitet 

Validitet handlar om att man mäter det man avser att mäta. Reliabilitet avser tillförlitligheten i 

rapporten. Efter att man har skrivit ut en bandad intervju är det, enligt Kvale (1997), viktigt att 

tänka på att en text tagen ur sitt sammanhang leder till en rad viktiga bedömningar och 

avgöranden. Han talar om intervjuarens reliabilitet, det vill säga att det är viktigt att tänka på 

att utskriften kan bli en tolkningsfråga. Mycket beroende på hur bra bandinspelningen är och 

hur noga man är med att skriva ned allt som sägs. Detta kan vara viktigt då en persons svar 

kan få helt olika innebörd beroende på vem som tolkar svaren.(Kvale, 1997, s.150) 

 

Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss för att det underlättade tidsmässigt, detta kan 

givetvis ha påverkat utskriftens reliabilitet. Utskrifter är tolkade konstruktioner av ett talspråk, 

därför kan det ofta leda till problem när de sedan översätts till skriftspråk då de två har olika 

slags regler. Därför blir också validiteten svår att fastställa, för vilken utskrift är egentligen 

den sanna. Svaret är enligt, Kvale (1997), att det är viktigare att fråga sig vilken slags utskrift 

som lämpar sig för ens eget forskningssyfte och utgå ifrån det. Som sagt finns det en del 

problem med bandinspelningar både tolkningsmässigt och tekniskt. Men genom utskriften blir 

det lättare att få en slags struktur och på så sätt närma sig en början till en analys.(Kvale,1997, 

s.151-155) 

 

När vi påbörjade arbetet med att skriva ut intervjuerna märkte vi att det finns en del tolknings- 

och tekniska problem att fundera på. Dels på grund av att bandspelaren inte var av bästa 

kvalité, det vill säga det var lite svårt att höra vad informanterna sade vid vissa tillfällen. Dels 

för att bandspelaren helt enkelt slutade att fungera vid en intervju, vilket ledde till att vi fick 

anse den intervjun som bortfall, då det inte fanns tid att gå tillbaka och be om att få göra om 

den.   

 

4.11 Chi-Square 

Chi-Square är ett test som är uppbyggt på skillnader mellan observerade och förväntade 

värden. Det hör till gruppen ”icke- parametriska” tester, som är ett samlingsnamn för olika 

hypotes- testningsmetoder. Dessa är lämpliga att använda: 

• då nominal- eller ordinalskaledata föreligger 

• då fördelningen är okänd för den population ur vilken urvalet dras 

• då urvalet är litet 
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• då extremvärden kan göra medianen lämpligare att använda än medelvärdet 

(Aronsson, 1999. s. 253-254) 

 

Vi använde oss av Chi-Square för att vi ansåg att det var intressant att se om det fanns 

samband mellan olika faktorer i enkätresultaten.  
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5 Resultat  

5.1 Resultatsammanställning av enkäten 

I resultatsammanställningen presenterar vi enkätresultatet detta så att man får en allmän 

överblick över de resultat vi fått fram, över spridningen och förekomsten av Jantelagen. 

 

Enkäterna delades ut till ekonomistudenter på högskolan i Halmstad. Informanterna som 

deltog i enkätundersökningen var mellan 19 och 34 år, och av 79 enkäter som delades ut var 

det 78 stycken, 40 kvinnor och 38 män som svarade på den. En enkät räknades som bortfall då 

denna informant hade kryssat i alla rutor som fanns att kryssa, vilket ledde till att informanten 

sade emot sig själv upprepande gånger. Den gick helt enkelt inte att tolka. 

 

Ca 70 % av informanterna var 19 till 21 år och det var endast en informant som var 34 år samt 

en som var 32 år. 69 av de tillfrågade informanterna är födda i Sverige och 7 är födda i övriga 

Europa och 2 är födda i Asien. Ingen av de 9 informanterna som är födda utanför Sverige har 

hört talas om Jantelagen. 

 

Av de 78 informanter svarade endast 51 att de har hört talas om Jantelagen. Och av dessa 51 

var det fler män än kvinnor som har hört talas om det. Hela 30 män har svarat ja och endast 8 

män har svarat nej. Medan 21 kvinnor har svarat ja och 19 kvinnor har svarat nej.  

 

Av de 51 som fortsatte svara på enkäten vid fråga 4, om de hade hört talas om Jantelagen, 

svarade 39 att de tror att Jantelagen används i samhället. Och 2 av de resterande 

informanterna valde att inte svara på frågan. Av de 39 var det 31 som både svarat att det 

används i samhället och att det har en betydelse. 

 

Vid frågan om de själva har blivit drabbade av Jantelagen svarade 24 av informanterna ja, och 

25 av informanterna svarade nej och även här vara det 2 av informanterna som valde att inte 

svara på frågan.  Av våra svarsalternativ på frågan om vart de hade blivit drabbade, så visade 

det sig att skolan, jobbet och inom idrotten är platser där 60 % av våra 51 informanter har 

blivit drabbade. Dock visade empirin att Jantelagen även förekom inom familjen och inom 

träning. Våra informanter svarade även att andra använt Jantelagen mot dem, de menade att 

det främst var kollegor, skolkamrater och kompisar som gjorde det. Men de hade också blivit 

drabbade av bekanta och av sina respektive.  
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Av de 43 stycken som svarat på frågan om de hade använt sig av Jantelagen mot någon annan 

var det 14 som svarade ja. Detta hade skett främst inom skolan, jobbet, familjen och inom 

träningen. Det var då främst skolkamrater och kollegor som hade blivit drabbade då våra 

informanter hade utövat Jantelagen. Dock valde 8 av informanterna att inte svara på denna 

fråga. På frågan om de trodde att Jantelagen har någon betydelse i dagens samhälle svarade 34 

av informanterna ja och 11 av informanterna nej och 6 avstod från att svara på frågan, av de 

51 informanterna.  

 

Redovisning av de öppna frågorna  

En av de två frågorna med öppet svarsalternativ, är frågan ”hur det har påverkat” 

informanten när de har blivit drabbade av Jantelagen. Där har bara 4 av de 20 som har blivit 

drabbade svarat på frågan hur det har påverkat dem. Och av dessa 4 var det bara 1 respondent 

som har uppfattat att det har påverkat henne positivt. Resterande 3 respondenter har påverkats 

negativt. Deras svar är: 

• ” Dåligt, synd att man inte får ”vara bra/ bäst” på något.” 

• ”Inget, förutom ett sämre betyg.” 

• ”Negativt” 

 

Den andra frågan som har öppet svarsalternativ är: ”Vad innebär Jantelagen för dig?” Där har 

3 informanter skrivit att de inte vet vad Jantelagen är, 6 har skrivit att det inte har någon 

speciell betydelse för dem samt 8 informanter har skrivit exempel på hur de uppfattar 

Jantelagen. De olika exempel är:  

• ”Att inte unna andra lycka/framgång. En sorts negativ avundsjuka.” 

• ”Du ska inte tro att du är bättre, mer värd m.m. än andra.” 

• ”Att inte tro sig vara mer än någon annan, det finns alltid någon som är bättre än du.” 

• ”Att man håller en låg profil och inte påstår sig kunna mer än man kan.” 

• ”Du ska inte vara bättre än någon annan.” 

• ”Att man inte ska dryga sig mot andra.” 

• ”Särbehandling etc. orättvisbedömning.” 

• ”Man får inte sticka ut från kollektivet.” 
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5.2 Intervjutillfället  

Vi kommer att börja med att presentera de olika intervjutillfällenas genomförande sedan 

övergår vi till att presentera intervjuresultatet. Vi har valt att dela upp intervjuresultatet under 

olika teman, Jantelagens - förekomst, - betydelse, - påverkan och - kontroll. Dels för att 

underlätta för läsaren och för att upprätthålla en röd tråd i arbetet. De olika teman som vi tar 

upp berör varandra vilket innebär att svaren ibland går in i varandra.     

 
Johan 
Intervjun sker på vår informants arbetsplats. Klockan är strax innan 9 och på skolan där vår 

informant jobbar skyndar eleverna fram. Vi träffar Johan på utsatt plats och vi går till ett 

enskilt litet studierum.  Rummet har fönster ut mot korridoren, så man kan se vad som händer 

utanför, och även fönster mot skolans baksida där det växer skog. Vi slår oss ner och intervjun 

sätter igång. Johan verkar van att träffa nya människor och hans attityd är avspänd. Han pratar 

fritt och utvecklar sina tankar på ett kreativt sätt. Han verkar tycka om att diskutera och möter 

våra frågor med eftertänksamhet. Tiden går snabbt och plötsligt har det gått över en 

halvtimme och intervjun är slut. 

 

Simon 

Över mail har vi kommit överens om att intervjun skall ske på Simons arbetsplats och vi 

möter upp honom där på förmiddagen. Han hänvisar oss till ett närliggande rum som är i 

anslutning till hans arbetsrum. I rummet står ett runt bord och några stolar och det första 

intrycket är att det känns mörkt och instängt. Det finns nämligen inga fönster i rummet. Vi 

slår oss ner och Simon sätter sig mittemot oss på andra sidan bordet och intervjun börjar. Vi 

börjar med att förklara vad det är vi skriver om och Simon lyssnar intresserat.  

 

Jacob 

Från början skulle intervjun ha skett på Jacobs arbetsplats, men några dagar innan ringde han 

och vi bestämde att det vore bättre om vi kunde ses på stadsbiblioteket istället. På 

eftermiddagen går vi för att hämta ut nycklarna till studierummet som vi har bokat i förväg. 

Vi är lite tidiga och Jacob har inte kommit ännu, så vi går och lägger våra väskor och material 

i rummet. Det ligger i källaren av biblioteket men det känns ändå förvånansvärt ljust och 

fräscht. Det enda som finns i rummet är en tavla och ett runt bord med några gröna stolar. 

Efter några minuter går vi och möter upp Jacob utanför biblioteket. Vi sätter oss runt bordet så 

att vi bildar en triangel. Under tiden som vi förklarar vad det är vi skriver vår uppsats om, 
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observerar vi att Jacob verkar en aning nervös, då han trummar lätt med tummen i 

bordsskivan. Vi inser även att vår intervjuperson har haft oturen att ha blivit förkyld.  

 

Patrik 

Intervjun ska ske på Patriks arbetsplats och vi beger oss dit för att träffa honom en 

eftermiddag. Efter att ha gått runt och letat efter det rätta arbetsrummet hittar vi honom i en av 

korridorerna. Han leder oss sedan snabbt till rätt arbetsrum och vi inser att det inte kommer bli 

en särskilt privat intervju då hans arbetsrum är delat med flera andra personer. Det finns även 

ett fikabord och vi slår oss ner där. Just i början av intervjun är faktiskt arbetsrummet tomt 

och det är bara vi där. Men så fort intervjun börjar kommer det in fler lärare och 

kaffebryggaren sätts igång. Vi blir väl medvetna om att det är ett känsligt ämne att prata om, 

när flera av kollegorna är inom nära avstånd och hans svar blir relativt korta.  Han tar tid att 

tänka efter och han verkar lugn och samlad. När intervjun är slut och vi reser oss upp ser vi att 

det är minst 3 personer som sitter vid skrivborden runt omkring och vi inser att de har haft 

möjlighet till att höra merparten av intervjun. 

 

Malin 

Vår informant Malin har gått med på att intervjun kan genomföras hemma hos en av oss. Och 

då endast en av oss kunde närvara vid intervjutillfället utfördes intervjun hemma hos Marie. 

Malin och Marie möts upp utanför ingången till trappuppgång och går upp tillsammans. 

Intervjun ägde rum i köket och Malin bjöds på kaffe och sen satte intervjun igång. Malin var 

lugn och verkade vara en glad person. Under intervjun så upprepade hon många av frågorna 

högt för sig själv innan hon svarar och hon skrattar mycket vid slutet av svaren, som om hon 

är lite osäker samtidigt som hon tyckte att frågorna var lite konstiga. 
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5.3 Resultatsammanställning av intervjuerna 

Jantelagens förekomst  

På frågan om våra informanter har hört talas om Jantelagen, svarade alla informanter ja, och 

en av intervjupersonerna visste att Jantelagen härstammade från Sandemoses bok. Malin 

beskriver det som: 

 

”Ja, det är väl det här du ska inte tro att du är någonting.” 

 

På frågan om de tror att Jantelagen används i samhället svarade alla informanter att det gör 

den i viss mån. Malin och Jakob anser att det beror på i vilket sammanhang det gäller. Patrik 

anser att man använder Jantelagen, fast att det är en omedveten mekanism. Simon tolkar 

Jantelagen som avundsjuka och menar att det definitivt används i samhället. Simon ger ett 

exempel från när han växte upp i en arbetarklasskultur: 

 

”…Jag har ju kommit upp mig lite i åren så man har ju gått igenom i mitt fall en klassresa då 

va…om man då läste vidare så kunde man ju känna att det blev ifrågasatt…ja, av gamla 

kollegor och även släktingar” 

 

Folk i hans närhet framhöll även att han borde stanna kvar där han kom ifrån och han berättar 

om ett gammalt ordspråk ”bli vid din lest”. Det vill säga att man ska stanna kvar där man 

kommer ifrån. Han menar att det är lätt att placera in människor i fack och hålla ett 

avståndstagande.  

 

Johan menar att Jantelagen är en slags paraplyregel som finns i samhället. Det vill säga att 

man gärna får ha idéer, men det betyder inte att de kommer att genomföras. Patrik uttrycker 

sig: 

 

”det kanske inte görs medvetet att man tänker att nu ska vi minsann praktisera jantelagen 

men däremot används den nog ofta till att ta ner folk med tankar och idéer som man 

inte tycker är riktigt bra.” 

 

På frågan om de själva har blivit drabbade av Jantelagen svarade 4 av 5, ja. Jakob som 

svarade nej, menar att det finns en möjlighet att han har blivit drabbad fast omedvetet.  
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Johan däremot anser att det är självklart att han blivit drabbad och menar att det är därför som 

det reproduceras. Patrik svarar: 

 

”Ja, det har jag en gång så här riktigt rejält… det var en kollega som tyckte ner mina åsikter, 

idéer och tankar med motiveringen att jag var så ung att det där begrepp jag inte.” 

 

När det var dags att ge exempel på vart de blivit drabbade svarar en informant att han inte har 

något exempel. Patrik och Johan har blivit drabbade på sin arbetsplats som i detta fallet är 

gymnasieskolan. De anser bland annat att de inte fick gehör för sina tankar och idéer kring 

undervisningen och att de har känt sig nertryckta av andra kolleger. Johan tycker även man 

använder Jantelagen inom relationer men att man också kan använda den i Maslows 

behovspyramid, hur man ska ta sig till toppen och även ha Jantelagen som anledning till 

varför man inte lyckas. Simon ger som exempel att om man är på fest i Sverige så är det 

viktigt att man passar in i mönstret och inte står ut från omgivningen. Detta till skillnad mot 

om man går på fest utomlands. Simon tror att det är den svenska samhällsmodellen som gör 

att vi alla måste vara likriktade, att det är värre att sticka ut i Sverige jämfört med utomlands.     

Malin ger som exempel: 

 

”Jo, jag fick en bil när jag var 18…då hade jag en klasskompis som kom fram och talade om 

för mig att när man är 18 år så ska man minsann inte få en sån fin bil” 

 

Beträffande om de har sett andra blivit drabbade så svarar Jakob att han sett det i 

lönesättningsärenden på arbetsplatsen. Johan har sett kolleger som inte fått gehör för sina 

åsikter. Simon tycker att han sett kolleger blivit drabbade och menar på att är man lite 

avvikande så blir man drabbad. Både Malin och Patrik har sett andra blivit drabbade men kan 

inte komma på något exempel.    

 

På frågan om de använt sig av Jantelagen mot andra så svarar fyra ja och en jag vet inte. 

Jakob svarar ja, men säger att det beror på hur man definierade Jantelagen. Två av 

informanterna Patrik och Simon svarar ja, men anser att det inte är något som sker medvetet. 

Malin svarar att hon inte vet, men att hon i alla fall inte gjort det medvetet. Johan svarar ja och 

tillägger: 
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”… det är en överlevnadsmekanism och det är lätt hänt om man 

befinner sig i en maktsituation”. 

 

Gällande frågan hur de upplever Jantelagen på sin arbetsplats jämfört med andra områden i 

samhället så svarar Johan att han inte tror att det förekommer mer på skolan än på andra 

arbetsplatser. Han tillägger att man i skolan snarare har relativt stor frihet. Simon anser att det 

är svårt att svara på. Men alltid när man kommer till en ny arbetsplats så måste man anpassa 

sig och leta efter de sociala koder som finns där. Han poängterar att skolan inte är speciellt 

åldersfixerad och han menar att det är något som är positivt. Patrik tycker även han att det är 

svårt att svara på men han tror att det förekommer ganska mycket Jantelag i politikens värld.  

Malin tycker inte att hon känner av Jantelagen på sin arbetsplats och påpekar vidare att det 

kan bero på olika anställningsvillkor på olika arbetsplatser. Hon anser däremot att Jantelagen 

förekommer i stor utsträckning inom idrotten. Att man i idrotten utesluter vissa för att de inte 

är tillräckligt bra. Jakob tror att Jantelagen säkert förekommer i bedömningen av elever, 

oavsett om det är medvetet eller inte. 

 

På frågan om de trodde yngre kände till Jantelagen, svarar informanterna ganska olika.  

Simon tror de yngre känner till namnet men inte dess innebörd, att det är en generationsfråga. 

Att de äldre fått lära sig om Jantelagen under sin uppväxt, medan man idag kanske inte kallar 

det för samma sak, idag kallas det kanske för avundsjuka. Informanten påpekar att: 

 

”…det inte spelar någon roll vad det är för etikett på det, men att det är en mänsklig 

egenskap som inte försvinner över en natt.” 

 

Patrick tycker att ungdomars vilja att synas och höras i dokusåpor kanske pekar på att 

Jantelagen håller på att klinga av. Han anser vidare att en del yngre kanske har hört begreppet, 

men att man idag har ett annat självförtroende, en del har oförtjänt högt och en del oförtjänt 

lågt. Jakob tror inte riktigt yngre känner till begreppet och en bidragande faktor tror han är 

invandringen som lett till att vi fått en stor blandning av olika kulturer, att man idag inte 

tänker på det lika mycket. Johan tror att medan ungdomar går i skolan så använder de troligen 

Jantelagen, bara det att de kallar det för andra saker. Malin tror att begreppet förekom oftare 

förr, att det då var mer tillåtet att klanka ner på andra och på jobbet. Hon påpekar också att 

man i skolan jobbar mycket med allas rättigheter och lika värden, att man duger som man är. 
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Jantelagens betydelse 

Angående vad de vet om Jantelagen, och hur de tolkar den så svarar alla intervjupersoner att 

Jantelagen innebär: du ska inte tro att du är någonting. Patrik anser även att: 

 

”Det är ett antal regler som är till för att slå ner på ens självförtroende.” 

 

Rörande frågan om Jantelagen har någon betydelse i dagens samhälle svarar en informant nej 

och fyra informanter ja. Johan anser att man använder Jantelagen som ett verktyg för att 

förklara sitt egna beteende, att den har en funktion när man vill tycka synd om sig själv. Han 

poängterar även att det inte är säkert att människor förstår att de bekräftar Jantelagen. Patrik 

menar att det är ett accepterat beteende att använda Jantelagen för att slå ner på människor, 

vilket leder till att en del oundvikligen drabbas. Men han anser även att det inte är uttalat och 

han tror folk gör så utan att tänka sig för. En annan informant, Simon tycker att Jantelagen 

kan vara positiv. Han tycker att alla direktörer som tjänar enorma summor och som har 

bonusar och fallskärmar, sticker folk i ögonen och det anser han är rätt, för visst ska 

direktörerna ha bra betalt men det ska vara rimliga löner. Så i den bemärkelsen menar han att 

Jantelagen kan rättfärdigas, att ibland får man vara avundsjuk. Informanten påpekar även att 

lagom är väl bäst. Jakob betraktar Jantelagen som något som sker omedvetet vilket kan tolkas 

som att man inte får sticka ut och sticker man ut så bli man drabbad negativt. Malin som 

svarat nej, anser att det är upp till individen, det vill säga att det är beroende av hur känslig 

man är som person. Hon påpekar: 

 

”Man väljer som individ att ta åt sig eller inte.” 

 

Intervjupersonerna fick även frågan vad Jantelagen innebär för dem och hur de definierar den. 

Jakob tycker att det är ett svenskt sätt, att vi går och grubblar på något och tycker det är för 

jävligt men sen händer det inte så mycket mer. Han tillägger att vi inte har något sydländskt 

temperament här i Sverige. Simon definierar Jantelagen som en slags avundsjuka, att 

människan är ett flockdjur och att vi socialiseras in. Problemet menar han är att det då blir en 

grogrund för mobbning och avundsjuka när någon inte passar in. Patrik menar att man inte 

ska framhäva sig själv för mycket och att man ska ha en försiktig framtoning och inte skryta. 

Han tror även att när man träffar nya människor så kollar man in läget och ser vad man kan 

tillföra till gruppen innan man kan vågar vara sig själv. Malin anser att det är när någon ser 

ner på någon annan på grund av utbildning, kunskaper och materiella ting. Hon kopplar även 
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begreppet till mobbning och avundsjuka. Johan kopplar Jantelagen till klasskampen och 

hävdar att det finns en slags ”vi eller dom” känsla hos arbetare. I Sverige använder vi det som 

försvar till varför vi inte lever som de ”rika” gör. Han påpekar att vi faktiskt i Sverige har alla 

möjligheter till att ha ett sånt liv och han poängterar att: 

 

”Utbildning är faktiskt gratis i Sverige.” 

 

Jantelagens påverkan 

Informanterna fick även svara på frågan ifall Jantelagen har påverkat dem och hur.  

Jakob menar att det inte har påverkat honom i hans utveckling och han ser inte Jantelagen 

som något negativt. Han tror att det mest är osäkra personer som blir påverkade, är man trygg 

i sig själv blir man inte lika påverkad anser han. Malin tyckte inte att hon blivit påverkad i 

någon större grad. Patrik svarar att man är en produkt av det samhälle man lever i, så det är 

klart att man blir påverkad av Jantelagen. Han påpekar även: 

 

”Jantelagen är ett begrepp, ett namn på ett mänskligt beteende egentligen… Jantelagen finns 

inte som lag, det är ju ett namn på hur folk beter sig.” 

 

Informanterna hade svårt att svara på frågan om Jantelagen förekommer ofta eller mer sällan.  

Patrik menar att det inte går att svara på frågan ofta eller sällan men han anser trots det att 

Jantelagen inte är något som förekommer dagligen. Jakob menar att det antagligen 

förekommer ofta eftersom det är något omedvetet. Malin tror att det förekommer sällan eller 

rättar hon sig, hon hoppas snarare.  

 

Jantelagens kontroll 

Intervjupersonerna fick även frågan om Jantelagen var en svensk företeelse, på den punkten 

var inte alla informanter överens. Johan ansåg att om det hade varit en svensk företeelse så 

skulle vi i Sverige ligga sist i utvecklingen. En annan informant, Patrik tycker inte heller att 

det är en svensk företeelse för han anser att det är en allmänmänsklig funktion. Ett slags 

revirhävdande som han tror finns i många kulturer. Simon är övertygad om att det finns i hela 

världen men att det kan skilja sig i vissa avseenden. I Sverige skulle Jantelagen kunna vara 

starkare på vissa områden och i andra länder är Jantelagen starkare på andra områden. Jakob 

däremot anser att det säkert inte är en svensk företeelse men att det säkert är mer utpräglat 

här. Men att våra grannländer möjligen har samma sak, tvärtom skulle det inte vara lika 
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utpräglat i till exempel medelhavsländerna eftersom de har ett annat temperament där. Malin 

tror inte att det är en svensk företeelse men hävdar att: 

 

”Svenskar är väldigt avundsjuka av sig, dessutom tror de att de är bäst på allt och att alla i 

samhället ska vara lika. 

 

På frågan om Jantelagen utövar någon typ av kontroll, sa Jakob, att han tror att det antagligen 

utövar kontroll, men att det beror på sammanhanget och att det givetvis är något omedvetet. 

Han påpekar även att det skulle bero på ett svenskt rättvisetänkande att vi alla ska vara lika 

och vi ska alla vara jämställda. Simon tror att Jantelagen utövar kontroll eftersom människan 

är ett flockdjur och en gruppvarelse som socialiseras in i en gruppgemenskap och då kan man 

inte sticka ut hur mycket som helst. Medan Johan svarade nej och menar att Jantelagen är lätt 

att ta till för att skylla ifrån sig. Informanten påpekar även att han inte vill tro att människor 

inte har en egen fri vilja. Vidare anser han att Jantelagen antagligen används mer av oss själva 

än av andra, eftersom vi lever i en demokrati och har makt över våra liv. Patrik däremot anser 

inte att Jantelagen utövar någon kontroll, möjligtvis över beteenden, men han påpekar även att 

ingen tvingar en till det, att det är man själv i så fall som har en egen form av självkontroll. 

Malin tror inte Jantelagen utövar någon kontroll och hävdar att: 

 

”Människor som är outsiders väljer det själva.” 

 

Under intervjutillfällena kom det även upp annat som inte alltid direkt var specifikt relaterat 

till de frågor de fick och ibland påpekade de saker efter att intervjun var färdig som vi anser 

kan vara av vikt.   

 

Johan hävdar att vi i Sverige har satt ett namn på fenomenet och ringat in det, då blir det till 

någonting mer än det egentligen är. Det vill säga Jantelagen blir en förstärkning av något och 

man gör fenomenet större än det egentligen är.  
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6 Analys 

6.1 Analys av enkätresultatet 

I vår analys kommer vi att sammanfatta vårt enkätresultat, detta för att för att få en helhetsbild 

och för att få en förståelse av vad frekvenserna innebär. Sedan går vi över till att analysera det 

kvalitativa materialet. 

 

Valet av ekonomistudenter som urvalsgrupp till enkätundersökningen, var för att vi inte ville 

ha någon inom det beteendevetenskapliga området, då de är mer förtrogna med vad vi 

studerar. Av de 78 respondenter som svarat på enkäten är det 51 stycken, 65 %, som har hört 

talas om Jantelagen. Av dessa 65 % är det fler män än kvinnor som har hört talas om 

Jantelagen. 30 män har svarat ja och 8 män nej. Medan 21 kvinnor har svarat ja och 19 

kvinnor nej. Detta innebär att en relativt stor del av ekonomistudenterna har kunskap om 

begreppet. Vilket sannolikt tyder på att Jantelagen existerar som ett begrepp i det svenska 

samhället. 

 

76 % av de 51 respondenter som har hört talas om Jantelagen tror att Jantelagen används i 

samhället. Av våra respondenter är det 47 % som har blivit drabbade av Jantelagen och 49 % 

som inte anser sig ha blivit drabbade. Resterande 4 % valde att inte svara på frågan. Dessa 

siffror tyder på att det finns i samhället, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att man 

blir drabbad, eftersom vissa av våra respondenter inte har känt av det. 

 

När det gällde vart våra informanter blivit drabbade så hade de möjlighet att välja mer än ett 

svarsalternativ. Det som främst nämndes var skolan, jobbet och idrotten, men det förekom 

även inom familjen och inom träning. Respondenterna svarade även att de blivit drabbade av 

kolleger, skolkamrater och kompisar. Men även av sina respektive och bekanta.  

 

14 av respondenterna har svarat att de har använt sig av Jantelagen mot någon annan. I första 

hand hade skolkamrater och kolleger drabbats. Det användes främst inom skola, jobb, familj 

och träning. Resultatet tyder på att det används i samhället, då det uppfattas av respondenterna 

att det utövas. Denna siffra tolkar vi som att respondenterna inte fullt ut är helt ärliga, då 14 

stycken sannolikt verkar vara en låg siffra, då det är fler som blivit drabbade av Jantelagen än 

som har utövat den mot andra. Vilket kan bero på att man skäms för att erkänna att man 

behandlar andra på ett oschysst sätt.    
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En fråga som hade öppet svarsalternativ var: ”hur respondenterna blivit påverkade av att bli 

drabbade av Jantelagen”. Av de fyra som valde att svara på frågan svarade en respondent att 

det stärkt henne. Resterande respondenter har påverkats negativt, en åsikt är: 

 

”Dåligt, synd att man inte får vara bra/bäst på något.” 

 

Många valde att inte svara på frågan om hur de blivit påverkade detta tror vi beror på att 

människor inte direkt är medvetna om hur de har blivit påverkade. Av de svar vi fått är det 

svårt att dra några generella slutsatser då det är så få som svarat. Det resultat vi fick fram 

tyder dock på att samhället ställer krav på individen att inte individualiseras och sticka ut från 

kollektivet.   

  

En annan fråga med öppet svarsalternativ var: vad innebär Jantelagen för dig. Några 

respondenter svarade att den inte har någon speciell betydelse. Andra gav exempel på hur de 

uppfattar Jantelagen: 

 

”Att inte unna andra lycka/framgång. En sorts negativ avundsjuka.” 

”Att inte tro sig vara mer än någon annan, det finns alltid någon som är bättre än du.” 

”Att man håller en låg profil och inte påstår sig kunna mer än man kan.” 

”Särbehandling etc. orättvisbedömning.” 

 

Detta tyder på att informanterna tycker att man ska hålla sig till samhällets normer och regler 

och inte framhäva sig själv för mycket. Vi själva har också uppfattningen att man inte får 

säga, det går bra nu, eftersom det kan uppfattas som stötande, att man själv skulle tro att man 

är bättre än någon annan.   

 

Chi-Square  

Vi sökte även efter samband med hjälp av Chi-Square i SPSS, här kommer ett utdrag av 

resultatet vi fick fram. Då informanternas ålder blev väldigt ojämnt fördelad så tycker vi inte 

det är relevant att dra några slutsatser mellan ålder och övriga frågor. Det blev även 

svårigheter att hitta samband mellan kön och resterande frågor, då det blev ojämn fördelning 

mellan könen efter att vi uteslutit de 27 informanter som inte svarade på resterande del av 

enkäten. 
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Vi hittade dock samband mellan vilket land informanterna är födda i och om de hade hört 

talas om Jantelagen. Dock var siffran så liten att det är svårt att dra några generella slutsatser 

om det. Vi hittade även samband mellan de som tror att Jantelagen används i samhället och de 

som tror att Jantelagen har någon betydelse i dagens samhälle. 31 av de 51 informanterna 

hade svarat ja på både om Jantelagen används i samhället och om den har någon betydelse.  

7 av informanterna hade svarat nej på bägge frågorna.  4 informanter trodde att det användes 

men att det inte hade någon betydelse medan 3 informanter trodde att det inte användes i 

samhället men att det hade en betydelse. 4 respondenter svarade att de trodde att det används 

men de valde att inte svara på frågan om det hade någon betydelse. Resterande 2 personer 

valde att inte svara på någon av frågorna.  

 

6.2 Analys av intervjuresultatet 

Vår analys av intervjuresultatet kommer att följa de fyra teman som vårt resultat grundar sig 

på, Jantelagens förekomst, Jantelagens betydelse, Jantelagens påverkan samt Jantelagens 

kontroll. Vi gör en analys av temana med hjälp av teorierna och begreppen. Vi kommer även 

att delge läsaren våra egna erfarenheter och tankar kring ämnet.  

 

Jantelagens förekomst  

Alla våra intervjupersoner hade hört talas om Jantelagen, men de trodde den användes i olika 

syften.  En informant tolkar Jantelagen som avundsjuka och andra menar att det är något 

omedvetet som människor använder sig av. Johan anser att det är en slags regel som används i 

samhället, där man gärna fick ha idéer och tankar, men man skulle inte tro att de skulle 

genomföras.  

 

Sjölund (1982) skriver i sin bok om den sociala kontrollen som finns i samhället. Han menar 

att varje grupp ställer krav på sina medlemmars beteende. Det finns regler och normer som 

man måste följa om vad man får göra och inte göra. Dessa regler gör att gruppmedlemmarna 

anpassar sig efter varandra. Enligt Sjölund (1982) finns det fyra alternativ: anpassa sig, 

försöka få ändrade normer, bli den avvikande eller lämna gruppen. 

Sjölunds (1982) teori angående social kontroll tycker vi att man kan överföra på samhället i 

stort. Det som informanterna beskriver tolkar vi som att de känner att de måste anpassa sig till 

de regler som finns i samhället och i den grupp de tillhör för annars blir de utanför. Och en del 

av detta samhälle verkar vara Jantelagens påtryckningar. Vi tolkar resultatet som att i de 
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grupperingar som finns i samhället måste man vara lyhörd för gruppens normer och 

värderingar.  

 

Av våra resultat framgår att de flera av våra informanter blivit drabbade av Jantelagen, Patrik 

säger: 

 

”ja, det har jag en gång så här riktigt rejält…det var en kollega som tryckte ner mina åsikter, 

idéer och tankar med motiveringen att jag var så ung så det där begrepp jag inte.” 

 

Flera andra informanter uttryckte att de blivit drabbade på sin arbetsplats och inte fått gehör 

för sina åsikter. En annan informant berättar att han genomgått en klassresa från utpräglat 

arbetarklass till högskolestudier, vilket gjorde att han kände sig ifrågasatt av släktingar och 

kolleger. Han berättade om ett gammalt ordspråk : 

 

”Bli vid din lest”  

 

Det vill säga att man ska stanna kvar där man kommer ifrån. Han menar att det är lätt att 

placera in människor i fack och hålla ett avståndstagande. Folkhemmet grundade sig på att 

alla skulle ha möjlighet till ett bättre liv, detta uppnåddes genom en rad reformer. Många 

människor gjorde en klassresa vilket inte alltid uppskattades av andra som blev kvar. Detta 

antagligen för att man ville stärka sammanhållningen i sin egna sociala grupp, för att se till att 

gruppen inte splittrades.  

 

Norbert Elias (1999) skriver om etablerade och outsiders, han menar att outsiders uppkommer 

genom de olika maktförhållanden som finns i samhället. En grupps sammanhållning blir en 

maktresurs som används för att stänga ute andra sociala grupper. Och när de stänger ute andra 

tillskriver de sig själva de ”bättre” egenskaperna. På så sätt gör de skillnad på vi och dem. 

Av resultaten framgår det att många av informanterna anser sig blivit nertryckta på något sätt 

av andra. Detta stöds av Elias (1999) teori om etablerade och outsiders, det vill säga att andra 

sociala grupper stärker sin sammanhållning genom att klanka ner på andra. I Patriks exempel 

har hans kollega varit länge på skolan och tänkte inte ta att någon ny, ung lärare ska komma 

och ha åsikter. Han nedvärderade Patriks åsikter för att stärka sig själv och sin grupp, de 

etablerade. Detta anser vi att man kan se överallt i samhället, som till exempel ”rika” pratar 
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illa om ”fattiga” och tvärtom. Om man rannsakar sig själv är det lätt att se att man gärna 

pratar illa om den grupp som man själv inte tillhör, man pratar gärna om vi och dem. 

 

Våra resultat visar att våra informanter har sett andra blivit drabbade av Jantelagen bland 

annat i allt från lönesättningsärende till kolleger som inte lyssnar på deras åsikter. Detta tolkar 

vi som att Jantelagen förekommer runt om i informanternas vardag. 

 

Våra informanter svarar att de använt sig av Jantelagen mot andra, men de var mer vaga kring 

varför och när. Några menar att det var omedvetet och någon sa att det berodde på hur man 

definierade Jantelagen. Johan sa: 

 

”…det är en överlevnadsmekanism och det är lätt hänt om man 

befinner sig i en maktsituation.” 

 

Informanterna följer bara gängse normer och regler i samhället, de har själva blivit drabbade 

av Jantelagen och använder sig av den mot andra. De följer egentligen bara de normer som 

finns och i viss mån reproducerar de den själva.   

 

Våra resultat visar att våra informanter tror att kunskap om Jantelagen kan vara en 

generationsfråga. Simon tror till exempel att det idag inte kallas för samma sak som förr och 

han kopplar även begreppet till avundsjuka. Han påpekar även: 

 

”…det spelar ingen roll vad det är för etikett på det, men det är en mänsklig 

egenskap som inte försvinner över en natt.” 

 

En annan informant, Patrik, tror att ungdomars vilja att synas och höras i dokusåpor pekar på 

att Jantelagen håller på att klinga av. Han menar att vissa idag har ett oförtjänt högt 

självförtroende och en del oförtjänt lågt. Enligt Giddens (2005) är tryggheten individen kände 

förr borta. Vi har blivit en i mängden av individer, då det sociala rummet har blivit oändligt 

och tiden upplevs som oväsentlig. Självidentiteten måste hela tiden rekonstrueras för att 

individen skall passa in i det nya samhället. Och ju mer trygghet vi känner ju mer byggs vår 

självidentitet upp. Dock medför detta nya samhälle risker som man måste beakta, som risken 

att hamna i kris. 
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Vi tror att i dagens samhälle är det lättare på ett sätt att vara avvikande, för det som är 

avvikande hyllas i princip. Man ska inte vara en i mängden man ska helst vika ut sig både i 

tidningar och tv och helst inte ha något privatliv. Det är detta ungdomar har växt upp med, de 

vet att de i en del fall inte borde sålla sig till mängden, för avvikande beteende kan innebära 

kändisskap. För avvikande har blivit normalt och att vara ”normal” har blivit avvikande, det 

vill säga är du bara en i mängden är du inte intressant. Idag ska individen ej vara likformig. 

Det kan vara det som påverkar att ungdomar idag inte känner till begreppet i lika stor 

utsträckning som de äldre. 

 

Idag har vi gått från en gruppgemenskap där vi kontrolleras av våra jämlikar till ett mer 

individualistiskt samhälle. Enligt Bourdieu har vi olika kapital och vi har gått från att styras 

av ett socialt kapital i form av moral, som säger att vi inte ska synas för mycket, till att sätta 

värde på mer ekonomiska och kulturella kapital.  Vilket kan ha lett till en tillbakagång av 

Jantelagen, då samhället har förändrats. 

 

 Jantelagens betydelse 

På frågan om vad de vet om Jantelagen och hur de tolkar den, svarar samtliga informanter att 

Jantelagen innebär: 

 

”Du ska inte tro att du är någonting.” 

 

En informant beskriver Jantelagen som ett antal regler som är till för att slå ner på ens 

självförtroende. De flesta informanterna anser dessutom att Jantelagen har en betydelse i 

samhället. Johan menar att man använder Jantelagen för att förklara sitt egna beteende. Han 

anser även att det har en funktion när man vill tycka synd om sig själv. Han tror också att 

människor inte själva förstår att de bekräftar Jantelagen. Patrik anser att det är ett accepterat 

sätt att slå ner på folk, vilket leder till att vissa drabbas, men han tror även att människor 

använder den omedvetet. Simon tycker Jantelagen är positiv och att den kan rättfärdigas för 

att man ibland får vara avundsjuk. Han poängterar även att lagom är bäst. Jakob menar att 

Jantelagen används omedvetet, sticker man ut bli man drabbad negativt. Malin däremot menar 

att det är upp till var och en om man väljer att ta åt sig eller inte.  

 



 33 

Lorenz Lyttkens (1985) hävdar att dagens individualism handlar om en social kontroll som 

samhället utövar. Den sociala kontrollen kan vara både inre och yttre kontroll, den inre 

kontrollen är i form av självdisciplin och den yttre kontrollen är den som omgivningen utövar. 

Vårat resultat pekar på att social kontroll förekommer i samhället, då alla informanter 

beskriver att de har blivit drabbade av någon form av både inre och yttre kontroll. Eftersom 

alla intervjupersonerna tolkar Jantelagen som: du ska inte tro att du är något, så visar detta på 

att de känner sig kontrollerade av sin omgivning. Men det visar även på en inre kontroll, då de 

är medvetna om de oskrivna regler som finns runt omkring och att de följer dem.   

 

På frågan vad Jantelagen innebär för dem och hur de definierar den svarar informanterna 

relativt likt. Simon beskriver Jantelagen som en sorts avundsjuka, han anser även att 

människan är ett flockdjur som socialiseras in. När någon då inte passar in så kan detta bli en 

utgångspunkt för avundsjuka och mobbning. Patrik tycker att man inte ska skryta, inte 

framhäva sig själv och att man överlag ska ha en försiktig framtoning. Även Malin kopplar 

begreppet till mobbning och avundsjuka. Hon anser att det även kan vara att man ser ner på 

andra på grund av utbildning, kunskap och materiella ting. Johan ser ett sammanhang mellan 

Jantelagen och klasskampen, han menar att det finns en vi och dom känsla. Han hävdar att 

individer idag använder detta som ett försvar till varför de inte har de lika bra ställt som de 

”rika” i samhället. Han poängterar att vi faktiskt har alla möjligheter till ett sånt liv genom att: 

 

”Utbildning är faktiskt gratis i Sverige.” 

 

Jakob anser att Jantelagen är något som präglar det svenska sättet att tänka. Han menar att vi 

bara går och grubblar på saker vi tycker är för jävliga men sedan gör vi inget åt det.   

 

Respektabilitet, enligt Skeggs (1997), är något som karaktäriserar vem vi är, beroende på de 

olika normer som finns i samhället. Normerna sätter upp ramar för hur vi ska bete oss, som vi 

oftast följer. Följer man inte dessa normer och regler som finns i samhället blir man en 

outsider. Respektabiliteten skulle inte finnas om vi inte själva ständigt klassificerade olika 

grupper och definierade andra människor som ”de andra”. 

 

Utifrån vårt resultat kan vi se att informanterna känner av de normer och regler som finns i 

samhället, att de tänker på hur andra ser på dem. De är även medvetna om att individer ofta 
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gör klassificeringar utifrån till exempel grupptillhörighet och materiella ting. Dessa saker kan 

bland annat ge upphov till avundsjuka och mobbning.  

 

Jantelagens påverkan 

Både Malin och Jakob svarar att de inte tycker sig ha blivit påverkade av Jantelagen i någon 

större utsträckning. Detta förklarar de med att dels behöver inte Jantelagen vara något 

negativt, och är man dessutom en säker person som är trygg i sig själv så tar man inte åt sig. 

Patrik däremot tror att man blir påverkad omedvetet, eftersom han tycker att man är en 

produkt av det samhället man lever i. Han poängterar även: 

 

”Jantelagen är ett begrepp, ett namn på ett mänskligt beteende egentligen… Jantelagen finns 

inte som lag, det är ju ett namn på hur folk beter sig.” 

 

Informanterna är osäkra på om Jantelagen förekommer ofta eller mer sällan. Patrik tror inte att 

det är något som förekommer dagligen, vilket även Malin instämmer i. Jakob anser däremot 

att då det är något som sker omedvetet i samhället så förekommer det antagligen ofta.  

 

Människor anpassar sig efter det samhälle de lever i, detta eftersom de inte vill bli utanför 

gemenskapen i ”gruppen”. Sjölund (1982) beskriver det som informell eller formell kontroll. 

De flesta människor berörs säkerligen av denna form av sociala kontroll, men den är så pass 

inrotad att man är omedveten om den.  

 

Jantelagens kontroll 

På frågan om Jantelagen är en svensk företeelse svarade alla intervjupersoner att de inte tror 

att det är ett fenomen som bara existerar i Sverige. Dock menar Patrik att det är en 

allmänmänsklig funktion som finns i många kulturer som ett slags revirhävdande. Simon tror 

att det finns i hela världen men att det kan skilja sig i vissa avseenden beroende på vilket land 

det gäller. Simon ger exemplet att är man på fest i Sverige så är det viktigt att passa in i 

omgivningen jämfört om man är på fest utomlands. Simon talar om en svensk samhällsmodell 

som gör att vi i Sverige måste vara mer likformiga. Jakob förmodar att det finns i andra länder 

men att det kanske är mer utpräglat i Sverige. Han tror även att våra grannländer är berörda av 

Jantelagen, däremot tror han inte att de är lika påverkade av det i Medelhavsländerna. Detta 
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eftersom de inte har samma temperament där. Malin anser inte att Jantelagen är ett svenskt 

fenomen dock menar Malin att: 

 

”Svenskar är väldigt avundsjuka av sig, dessutom tror de att de är bäst på allt och 

att alla i samhället ska vara lika.” 

 

Habitus är enligt Bourdieu (1999) basen i ens personlighet. Det är ens normer och värderingar 

som man anammat under sitt liv. Människor med liknande habitus, liknande erfarenheter och 

kapital har samma livsstil. Dessa livsstilar uttrycker individernas habitus och bär gruppens 

sociala normer och värderingar. Habitus har en kulturell och social historia som påverkar 

individens sätt att se på gruppers positioner i samhället och deras handlingsalternativ. 

(Andersen & Kaspersen, 1999) 

 

Resultaten visar att informanterna inte tycker Jantelagen bara är en svensk företeelse, utan att 

den förekommer över hela världen. Men beroende på vilket land man kommer ifrån, som har 

olika kultur, tradition och historia, så har man säkerligen olika habitus i olika länder.  Detta 

kan påverka varför informanterna tycker att man just i Sverige måste vara likformig och inte 

ta konflikter. För vi tror att det kanske finns ett svenskt habitus som ger oss dessa 

handlingsalternativ. 

 

Intervjupersonerna fick även frågan om Jantelagen utövar någon typ av kontroll och svaren 

varierade. Jakob och Simon tror att Jantelagen utövar kontroll, det är dock omedvetet och det 

beror på sammanhanget. Jakob tror även att det beror på att vi i Sverige har ett 

rättvisetänkande som innebär att alla ska vara lika och jämställda. Simon anser att människan 

är ett flockdjur som socialiseras in i samhället och menar att man då inte får sticka ut för 

mycket. Johan däremot tycker inte att Jantelagen utövar någon kontroll. Han menar att 

människan har en egen fri vilja och att Jantelagen är lätt att ta till när man vill skylla ifrån sig. 

Han påpekar dessutom att vi lever i en demokrati och därmed har makt över våra liv. Patrik 

instämmer och hävdar att ingen tvingar en till något, det är man själv som bestämmer över sitt 

liv. Malin poängterar att:  

 

”Människor som är outsiders väljer det själva.” 
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Enligt Foucault (1999) utgår panoptikon ifrån att kontrollera individen genom övervakning. 

Genom övervakningen påverkas individens handlingsmönster. Övervakning kan ske genom 

t.ex. olika institutioner, grupper eller individer. (Andersen & Kaspersen, 1999)  

 

Ur resultatet kan man utläsa att vissa intervjupersoner tror att vi själva bestämmer över våra 

liv och att vi gör våra egna val. Dock är det svårt att se om det sker omedvetet och dessutom 

påverkas vi individer av vad andra runt omkring oss tycker, vilket är en form av övervakning.  

Vi gör det som förväntas av oss eftersom vi socialiseras in i samhället och gör som de andra 

flockdjuren. Man styrs troligen utan att vara medveten om att det sker. 
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7 Avslutande reflektioner 

Innan vi börjar med presentationen av de viktigaste forskningsresultaten vill vi än en gång 

poängtera syftet med studien.  

Syftet med undersökningen har varit att undersöka och få en förståelse för fenomenet 

Jantelagen. Dels att få en förståelse för hur människor idag uppfattar Jantelagen och vad 

människor idag anknyter till fenomenet. Detta för att få en djupare förståelse om en av 

samhällets kontrollmekanismer av oss individer. 

Den centrala frågeställning som vi utgår ifrån är:  

Existerar Jantelagen i dagens samhälle och utövar den social kontroll över människor? 

 

Efter att ha analyserat vår empiri kom vi fram till att Jantelagen existerar i samhället. Trots att 

de olika informantgrupperna skiljde sig åt åldersmässigt, fick vi fram att både enkätresultaten 

och intervjuresultaten visar att människor känner till begreppet. Dock var det ca 30 % av 

enkätrespondenterna som inte kände till Jantelagen. Vilket vi tror kan bero på att samhället 

har förändrats och sociala orättvisor återigen har börjat visa sig. Detta kan betyda att 

Jantelagen på senare tid har fått ett minskat inflytande. Nuförtiden är det viktigare med 

ekonomiskt och kulturellt kapital än social kapital. Det sociala kapitalet som fanns förr i form 

av traditioner, gemenskap och moraliska värderingar är nu utbytt mot pengar och status.  

 

Vi tror att de yngre generationerna idag har en annan värdegrund, vilket gör att de inte känner 

av Jantelagen på samma sätt som äldre generationer. Idag talas det inte särskilt mycket om 

Jantelagen, vilket gör att många yngre inte känner till namnet, men de kanske fortfarande 

känner till dess innebörd. Vår uppsats visar att Jantelagen fortfarande existerar men man 

måste skilja på begreppet Jantelagen och fenomenet Jantelagen. Det vill säga man kan ha 

blivit utsatt för begreppet utan att veta vad det är för något. Eftersom våra intervjupersoner 

svarat att de använt sig av Jantelagen mot andra och att de själva har blivit drabbade tyder 

detta på att Jantelagen i alla fall existerar i någon form.   

 

På grund av hur moderniteten och globaliseringen har förändrat samhället tror vi att 

människor idag inte längre i lika stor utsträckning som förr tänker på Jantelagen. Jantelagen 

har fått mindre inflytande, troligen för att samhället har förändrats och på senare år blivit mer 

individualiserat, vilket gör att man inte längre arbetar för att det ska vara lika för alla.  
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Idag måste man fundera på hur man ser på sig själv i relation till andra. Nuförtiden värderar vi 
människor utifrån deras egenskaper, utseende och ägodelar. Ungdomar har numera en skev 

bild av sig själva, man har en vilja att vara lik någon annan, gärna någon kändis. Detta 

antagligen eftersom vi idag blir värderade utifrån vad vi gör och vad vi har, istället för vem vi 

är.  

 

För att få reda på ifall Jantelagen utövar någon kontroll ställde vi frågor kring vad Jantelagen 

innebar för informanterna och vad den hade för betydelse. Det visade sig att den hade 

påverkat informanterna till viss del, fast många trodde det var något omedvetet, detta är ett 

mönster som vi har kunnat se genom hela resultatet. Ett annat mönster som har framkommit 

är att informanterna kopplar Jantelagen till avundsjuka, mobbning och orättvisa. En 

förutfattad mening som vi hade var att vi trodde informanterna skulle svara att Jantelagen var 

en nordisk företeelse, men det visade sig att de flesta intervjupersonerna tyckte att Jantelagen 

var något som förekom även i andra länder. 

 

Aksel Sandemose definierade Jante på 30-talet som ett samhälle som hålls samman med hjälp 

av oskrivna regler och normer som han kallar Jantelagen. Dessa är till för att människan ska 

anpassa sig efter kollektivet och allt som är annorlunda och originellt är hotande och farligt. 

Vi har försökt hitta en nutida betydelse av Jantelagen. Våra resultat pekar på att man idag 

förknippar Jantelagen med avundsjuka och orättvisa, men att det även sammankopplas med 

Sandemoses begrepp ”du ska inte tro att du är någonting”. Utöver det ser vi ett mönster där 

Jantelagen tolkas som medvetna regler som ibland används omedvetet.    

 

Jantelagen har säkerligen funnits innan Sandemose myntade begreppet. Men efter att 

människor har fått ett namn på fenomenet, är det lätt att man förstorar upp det och gör det till 

något det egentligen inte är. Samhället och människorna anammar det och på så sätt förstärks 

fenomenet. 

 

Syftet med arbetet har varit att undersöka och få en förståelse för fenomenet Jantelagen.  

Vi känner att vi har uppnått en förståelse av Jantelagen och vi har fått en inblick i hur den 

påverkar oss individer. Vi har svarat på vår frågeställning och slutsatsen är att Jantelagen 

existerar och utövar kontroll, fast inte alltid medvetet.  
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7.1 Kritiska reflektioner 

Eftersom vi bytte ämne ganska långt in i processen har vi i denna uppsats känt oss något 

tidspressade. Vi har även gjort saker som vi i efterhand känt att vi kunde ha gjort bättre, bland 

annat hade vi på enkäten en fråga om informanterna hade hört talas om Jantelagen. De som 

svarade nej kunde välja att avsluta enkäten där, vilket ledde till att en del gjorde det enkelt för 

sig genom att de svarade nej för sin egna bekvämlighetsskull. Vi borde dessutom 

sammanställt enkätanalysen innan vi genomförde intervjuerna, detta för att lättare kunna 

sammanställa intervjuguiden, så att vi skulle få med fler relevanta följdfrågor. Något annat 

som vi kunde tänkt på var att genomföra de praktiska delarna av enkätundersökningen 

tidigare, det skulle ha gett oss mer tid till att kontakta informanter, vilket i sin tur hade gett oss 

större möjlighet i urvalet av intervjupersoner. Vi ville nämligen gärna ha haft en jämn 

könsfördelning mellan intervjupersonerna, men då vi fick få svar och flest män svarade var vi 

tidsmässigt pressade och kunde inte vänta på fler svar utan fick börja intervjua.  

Sammantaget var skrivprocessen ändå en positiv upplevelse då vi lärde oss mycket och fick 

nya perspektiv kring hur samhället fungerar och hur det utövar kontroll över oss människor. 

Dessutom fick vi nya infallsvinklar på hur fenomenet Jantelagen fungerar idag gentemot på 

Aksel Sandemoses tid.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

• Hur gammal är du? 

 

• Har du hört talas om Jantelagen? 

 

• Kan du berätta vad du vet om Jantelagen och hur du tolkar den? 

 

• Tror du att Jantelagen används i samhället? På vilket sätt och vart?  

 

• Har du själv blivit drabbad av Jantelagen? I så fall vid vilka tillfällen?  

 

• Har du sett andra blivit drabbade? 

 

• Har du någon gång använt dig av Jantelagen mot andra? I så fall vid vilka tillfällen? 

 

• Tror du att Jantelagen har någon betydelse i dagens samhälle? I så fall på vilket sätt? 

 

• Om nej, varför inte? 

 

• Tror du att Jantelagen ofta/sällan förekommer 

 

• Berätta vad Jantelagen innebär för dig? 

 

• Har Jantelagen påverkat dig och hur? 

 

• Tror du att Jantelagen utövar någon typ av kontroll? 

 

• Hur upplever du Jantelagen på din arbetsplats jämfört med andra områden i samhället?  

 

• Tror du att Jantelagen är en svensk företeelse?  
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Bilaga 2 

 

 

Hej 

 

Vi är två studenter vid högskolan i Halmstad som läser sista året på 

sociologiprogrammet, och nu skriver vi vår C-uppsats om Jantelagen.  

Vi försöker nu få tag på lärare som är villiga att ställa upp på en kortare 

intervju (cirka 30 minuter). Givetvis är du anonym. Därför undrar vi nu om 

du möjligtvis skulle ha tid att ställa upp inom de närmsta veckorna? Vi 

kan givetvis anpassa oss efter dina tider och möjligheter. 

 

Ni får gärna svara via mejl annars kan vi nås på Tel: 070-437XXX (Marie) 

 

Tack på förhand/ Marie Noack och Elisabeth Wigh 

Programmet för Sociologi och Socialt utvecklingsarbete 
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      Bilaga 3 
 
Vi är två studenter vid högskolan i Halmstad som under vårt sista år på sociologiprogrammet 
tänkte skriva en C-uppsats om Jantelagen. Vi skulle därför uppskatta om du skulle vilja fylla i 
denna enkät om dina upplevelser av Jantelagen. Självklart är du anonym.  

Tack på förhand./Elisabeth och Marie 
 
 

1. Ålder: 18-25 26-35 36-45  46-55 
  
 
2.  Man            Kvinna    
 
 
3. I vilket land är du född?    
Sverige   Annat land i Skandinavien   Övriga Europa           
Asien    Afrika    Sydamerika           
Nordamerika   Australien  
 
4.  Vad läser du på högskolan?  
 
___________________________________________________ 
 
 
5.   Har du hört talas om Jantelagen? 
    Ja    Nej   
 
 
Om Nej på fråga 4 så behöver du inte svara på fler frågor.  
 
 
6.   Tror du att Jantelagen används i samhället? 
     Ja    Nej     
 
 
7.    Har du själv blivit drabbad av Jantelagen? 
     Ja    Nej     
 
 
8a)   Om ja, vid vilka tillfällen har du blivit drabbad? 
       Du får gärna fylla i fler än ett exempel. 
 
 
    Inom        

 Jobbet    
 Skolan    
 Familjen    
 Idrott   
 Träning    
 Annat_______________   
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Av vem 
 

 Kollegor 
 Skolkamrater 
 Din respektive  
 Bekanta 
 Kompisar 
 Annan_______________ 

  
8b) Hur har det i så fall påverkat dig? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
9.   Har du någon gång använt dig av Jantelagen mot andra?  
     Ja    Nej     
 
 
9a) Om ja, Vid vilka tillfällen har du använt dig av den?  
          Du får gärna fylla i fler än ett exempel. 
 
    Inom       

 Jobbet     
 Skolan    
 Familjen               
 Idrott    
 Träning    
 Annat______________   

 
Mot vem 

 Kollegor 
 Skolkamrater 
 Din respektive 
 Bekanta 
 Kompisar 
 Annan_____________ 

 
10.   Tror du att Jantelagen har någon betydelse i dagens samhälle? 
     Ja    Nej   
 
11.  Vad innebär Jantelagen för dig?  
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Frequen

cy Percent Valid Percent 
Cumulativ
e Percent 

  Valid Ej behövt svara 27 34,6 34,6 34,6 
  Ej svar 34 43,6 43,6 78,2 
  1,00 3 3,8 3,8 82,1 
  3,00 8 10,3 10,3 92,3 
  4,00 6 7,7 7,7 100,0 
  Total 78 100,0 100,0   

 

 Frekvens sammansättning                                                         Bilaga 4 

 

 
Chi-Square test för att belysa sambandet 

mellan de som tror att Jantelagen används 

och de som tror att det har någon betydelse 

i samhället. 

 

 

Chi-Square test för att belysa sambandet mellan 

vilket land respondenterna är födda i och om de har 

hört tals om Jantelagen. 

 
a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 26,0. 
b  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 39,0. 
 

 

Kategorisering av de 

öppna svarsalternativen 

på frågan om vad 

Jantelagen innebär för 

respondenterna. 

 

1-  vet ej vad det är 

2- känner igen 

3- skrivet svar/exempel 

4- Inget speciellt 

 

     

 Hur många av respondenterna som 
tror att Jantelagen används. 
 
 
 

 

 

 

 Land Hört talas om 
Chi-
Square(a,b) 

107,154 7,385 

df 2 1 
Asymp. Sig. ,000 ,007 

 Observed N Expected N Residual 
Ej behövt svara 27 19,5 7,5 
Ej svar 2 19,5 -17,5 
Ja 39 19,5 19,5 
Nej 10 19,5 -9,5 
Total 78     

 Test Statistics 
 

  Används Betydelse 
Chi-
Square(a) 

42,718 26,718 

df 3 3 
Asymp. Sig. ,000 ,000 

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. 
 The minimum expected cell frequency is 19,5. 
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 Ålder på respondenterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hur många som har hört 

talas om Jantelagen 

     

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
19,00 13 16,7 16,7 16,7 
20,00 23 29,5 29,5 46,2 
21,00 19 24,4 24,4 70,5 
22,00 8 10,3 10,3 80,8 
23,00 7 9,0 9,0 89,7 
24,00 5 6,4 6,4 96,2 
26,00 1 1,3 1,3 97,4 
32,00 1 1,3 1,3 98,7 
34,00 1 1,3 1,3 100,0 

Valid 

Total 78 100,0 100,0   

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 51 65,4 65,4 65,4 
Nej 27 34,6 34,6 100,0 

Valid 

Total 78 100,0 100,0   


