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Abstrakt 
I denna uppsats har jag lagt min fokus på hur begreppen frihet och ofrihet har påverkat 

hur vi individer upplever frihet och ofrihet i vår vardag och jämfört svaren jag fick 

från intervjupersonerna med några av de existerande teorierna kring detta. Jag tar även 

upp hur konsumtion, individualisering och identitet påverkar individen och hur dessa 

begrepp har påverkat individens syn på sin omkringliggande miljö. Mitt 

tillvägagångssätt blev kvalitativa intervjuer med individer som inte har studerat 

beteendevetenskapliga ämnen på högre nivå, detta för att få en diskussion med dem 

som aldrig berört ämnet tidigare och därför få svar som aldrig har påverkats av den 

sociologiska litteraturen. För att få tag på teorier valde jag att använda mig 

huvudsakligen av böcker. Mitt resultat blev att ofrihet och frihet hänger ihop, att man 

måste ha den ena för att kunna känna av det andra och att vi ständigt påverkas av vår 

ofrihet för att uppnå vår individuella version av vad frihet är.    
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 Förord 
 

Jag vill börja med att tacka samtliga intervjupersoner som ställde upp och ville dela med sig 

av sina personliga erfarenheter och åsikter. Det var roligt att de vågade släppa in mig och de 

framtida läsarna i deras livsvärld samt att de kände sig bekväma med att vara uppriktiga. Jag 

vill även tacka Per-Olof Olofsson för en bra vägledning samt goda riktlinjer och tips inför 

denna c-uppsats. Min väg till en färdig uppsats har delvis varit lång, men väldigt lärorik och 

jag hoppas att läsarna finner den intressant och själva får något utav av den och att uppsatsen 

bjuder upp till diskussion.      
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Introduktion 
Jag fick inspiration till denna uppsats från de kurser vi har läst och jag har själv fått ett stort 

intresse kring hur vi som individer upplever frihet och ofrihet i vår vardag. Jag anser att det är 

viktiga ämnen att belysa för att genom att diskutera hur ens liv har blivit format kan man som 

individ tillåta sig växa och få en självinsikt som individen tidigare inte kunnat nå. Även på en 

gruppnivå kan detta påverka då man som grupp kan förstå hur beteenden skapas genom den 

frihet eller ofrihet som tillåts inom den.  

 

De intervjupersoner som jag valde ut har samtliga en arbetarklassbakgrund, där två av dem är 

kvinnor och tre är män. Intervjupersonerna är i åldrarna 25-27 år gamla och jag valde 

medvetet en visstidsanställd, en behovsanställd, en arbetslös, en fast anställd och en 

studerande för att få en vid syn som möjligt från olika positioner i samhället och även 

skillnader i inkomster. Arbetarklassen är intressant då litteraturen beskriver dem som de som 

lider av större ofrihet på grund av limiterade resurser och intervjupersonerna är i den åldern 

där de är på väg in i arbetarklassen som egna individer. Jag valde i samråd med handledaren 

att inte använda mig av större variation i åldrarna, detta för att kunna få en mer jämförande 

bild av de fem intervjupersonerna angående hur unga vuxna definierar frihet och ofrihet. Det 

var även ett medvetet val att intervjua individer som aldrig studerat beteendevetenskapliga 

ämnen för att få in deras tankar kring ämnet utan att ha påverkats av litteratur. En av 

intervjuerna utfördes i mitt hem och de resterande fyra intervjuerna skedde i 

intervjupersonernas egna hem. Jag valde detta tillvägagångssätt för att intervjupersonerna 

skulle känna sig bekväma och säkra i själva intervjusituationen och få bort att detta var en 

intervju och istället skapa en diskussion oss emellan.       

 

När det gäller mitt empiriska materialinsamlande har jag använt mig av kvalitativ metod 

eftersom det jag ville undersöka är intervjupersonernas personliga åsikter och känslor. Jag 

ville ta del av deras upplevelser och erfarenheter och har därför använt hermeneutikens 

tillvägagångssätt. 

 

Mina teoretiska infallsvinklar kommer att baseras på Bauman, Beck, Berger, Bourdieu och 

Mills. I deras litteratur har jag valt att lägga fokus på individualisering, identitet, konsumtion, 

frihet och ofrihet och hur det enligt teoretikerna har påverkat den enskilda individen och 

samhället. Jag har valt att inte lägga någon särskild fokus på genus, förutom i ett litet stycke, 
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då jag anser att det är viktigare i denna uppsats att få fram vad individen känner generellt och 

inte vad de känner utifrån ett könsperspektiv. Min önskan är att även utforska det motstridiga 

inom sociologin kontra den ”vanliga” uppfattning om samhällets strukturer. Detta har 

förbryllat mig och när vi läste Beck insåg jag de paradoxerna allt mer. 

 

 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur frihet och ofrihet påverkar våra liv och vilka 

faktorer som spelar in i intervjupersonernas resonemang kring ämnet, men även skapa en 

diskussion hos läsaren. Jag vill även titta på hur vi formar vår uppfattning kring dessa begrepp 

i vår vardag. 

 

 Frågeställning 
De sociala företeelser jag kommer att fokusera på i denna c-uppsats är: 

 

• Ur ett sociologiskt perspektiv analysera och jämföra hur ett antal sinsemellan 

oberoende personer med olika relation till arbetsmarknaden resonerar kring ofrihet 

respektive frihet.  

• Hur hänger ofrihet och frihet ihop enligt intervjupersonerna? 

• Vilka utomstående faktorer, relaterade till frihet och ofrihet, påverkar 

intervjupersonerna i deras dagliga liv i det senmoderna samhället? 

  

 Uppläggning av uppsats 
 

Jag har valt att dela upp uppsatsen i 7 olika kapitel. I kapitel 1 tar jag upp bakgrunden till val 

av ämne och i kapitel 2 beskrivs de teorier jag har valt att använda mig av. Kapitel 3 är 

metodkapitlet och innefattar även vilket tillvägagångssätt jag har använt mig av vid 

intervjuerna och hur bearbetningen av den insamlade information gick till. I kapitel 4 

presenterar jag intervjuerna och där läsaren kan läsa sammanfattningar av samtliga intervjuer. 

Kapitel 5 är analyskapitlet och det är här teorier och intervjuer möts. I kapitel 6 sker mina 

egna reflektioner och tankar kring uppsatsen och slutligen i kapitel 7 sker en sammanfattning 

av hela arbetet.  
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 1. Bakgrund 
 

Individualisering och konsumtion har för mig varit intressanta kapitel att beröra vid och har 

skapat ett intresse hos mig. Jag valde att blanda in ofrihet och frihet då jag anser att detta är 

byggstenarna för att individualism ska kunna existera och om den existerar och därför viktiga 

punkter att beröra. Enligt mig är frihet och ofrihet något som alla individer stöter på i sitt liv 

och på något sätt begränsar eller erbjuder möjligheter till något/någon och det är intressant att 

se hur intervjupersonerna upplever detta.  

 

I denna uppsats använder jag mig av 5 personers berättelser och relatera dem till 

intervjupersonernas livssituationer i relationen frihet/ofrihet i det senmoderna samhället. 

Bauman anser att samhället idag är ett konsumtionssamhälle där samhället vill engagera och 

uppmuntra sina medborgare till ständig konsumtion. Individen kan inte på något sätt hållas sig 

vid liv utan att konsumera och så har det även varit i föregående samhällen. Dagens samhälle 

har fått stämpeln konsumtionssamhälle för att man vill engagera sina medborgare som just 

konsumenter och normen som håller upp vårt samhälle är förmågan och viljan hos 

medborgarna att spela rollen som konsument. (Bauman, 1999:40) De gamla institutionerna 

var skickliga i att skola medborgarna i rutiner och monotont beteende och nådde detta genom 

att inskränkta på valfriheten. I konsumtionssamhället är det en ständig valfrihet som 

karakteriserar konsumenten.(a.a:41) Inga begär ska ses som slutgiltiga och inga behov ska ses 

som fullt tillfredsställda och konsumtionen ska ge en direkt tillfredsställelse utan större arbete 

men det ska även försvinna så fort konsumtionen av produkten är klar och detta bör hållas till 

ett minimum. (a.a:42) 

 

Beck skriver att sedan andra världskrigets slut har västvärlden fått en våg av samhällelig 

individualisering, samtidigt som ojämlikheten mellan människor har varit densamma. Genom 

den höga materiella levnadsstandarden och ett utvecklat socialförsäkringssystem har 

individen blivit fri från gamla traditionella yrken och familjeroller. Individen har även blivit 

allt mer hänvisad till sig själv och arbetsmarknaden. Genom tillgång till arbetsmarknaden 

frigör sig individen från sin sociala klasstillhörighet och dess könsroller. Miljöer där klass har 

varit av vikt suddas allt mer ut och då uppstår fokus på individen där man tvingas sätta sig 

själv i centrum för sina planer och hur individen väljer att leva sitt liv. (Beck, 2005:120)  
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När det gäller individualisering i det senmoderna samhället spelar ett flertal komponenter in 

som måste fungera i samförstånd för att individualisering ska fungera och befria individen 

från klassamhället och låta individen själv styra sitt öde på arbetsmarknaden som är 

nödvändigt för att överleva ekonomiskt. (a.a:127) 

”Människan har mer fritid som är materiellt bättre än tidigare - förutsatt att man har ett 

arbete.” (a.a:128) Denna materiella standard sammanfaller med masskonsumtion och pengar 

som tillsammans skapar nya sociala sammansättningar. (a.a:128) Det nya värdesystemet som 

kommit ur individualiseringen innehåller nya principer där individen har skyldigheter 

gentemot sig själv. De nya värderingarna kan tolkas som uttryck för egoism och narcissism, 

men i grunden är de till för att individen ska lära känna och frigöra sig själv genom en 

självständig process där man ska lära sig av livet. Nutidens anda har även gett utrymme för 

individualiseringsprocessen att bli större och detta medför till en arbetsmarknad som kräver 

allt mer flexibilitet av individen. (a.a:160) 
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 2. Teori 
  

 Jag valde att använda mig av nedanstående teorier då de passade in på min frågeställning 

och är intressanta för syftet med min uppsats. När det gäller Bourdieu kommer jag att 

beröra vid ämnet habitus och med Berger kommer fokus läggas på hans tankar kring 

internalisering, klass och roller. Gällande Mills har jag valt ut de delar där han beskriver 

hur människan interagerar med andra och om förnuft och frihet. Becks teorier kring 

individualisering och konsumtion och Baumans teorier kring fattigdom och konsumtion 

kommer jag även att använda mig av.       

  

 Bourdieu 
Bourdieu skriver att ”Habitus är en strukturerad struktur, som är en strukturerande struktur" 

och detta innebär att vår habitus har påverkat staten som i sin tur påverkar vår habitus. Statens 

viktigaste uppdrag i vårt samhälle är att genomdriva, reproducera och lära ut, genom till 

exempel skola och detta påverkar de tankemönster och kategorier vi tillämpar på vårt 

tankesätt om omvärlden och staten. (Bourdieu, 2004:83) Statens beslut blir en fullständig del 

av verkligheten då staten reproducerar det som existerar i vårt samhälle och strukturen blir en 

del av aktören. (a.a:86) Där staten har haft mest inflytande är i den symboliska produktionen 

där staten har blivit producenten av de sociala problemen.(a.a:86) Staten gör även ett anspråk 

på att legitimt använda fysiskt och symboliskt våld mot dem som bor inom landets gränser 

och på själva området. Det symboliska våldet går att utöva för att den är fastställd och 

förkroppsligad av särskilda strukturer och mekanismer och människorna har tagit över det och 

lagt in det i sina mentala strukturer, perceptions- och tankescheman. Slutresultatet av detta har 

blivit att staten har blivit något naturligt och man glömmer bort detta som individ. (a.a:90) 

 

När det kommer till klass utgår Bourdieu ifrån det sociala rummet av positioner. För att kunna 

förstå social klass måste man studera både klass och status genom att koppla ihop dem genom 

individers kombination av kapital. Det sociala rummet består av kapitalvolym och 

kapitalstruktur, men även social mobilitet och social mobilitet innebär att individen har en 

möjlighet att kunna byta mellan olika klasser. Inom detta finns det tre huvudklasser: den 

dominerade underklassen, medelklassen och den dominerande överklassen. 

(www.wikipedia.se)   
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 Berger 

Berger skriver om skiktningsteorin där samhällen har olika kriterier enligt vilka individerna 

fördelas på flera plan. Den viktigaste typen av skiktning i västerländska samhällen är 

klassystemet där det finns olika definitioner av klass. Berger väljer att använda klass som 

tillgång till ekonomiska medel, då det blir viktigare med vilken rang individen uppnår än den 

man föds till. Det typiska draget för ett sådant samhälle är den starka sociala rörligheten där 

individen position kan förändras till det bättre eller till det sämre under sitt liv och på detta 

sätt kan individen uppnå olika sociala klasser. (Berger, 2001:75) Weber definierar klass 

utifrån de förväntningar i livet som en individ rimligt kan ha och talar endast om de strikta 

ekonomiska villkoren. Berger tar även in att individens livschanser avgörs långt utöver det 

ekonomiska, så som kvalitén på den utbildning och läkarvård som individen har tillgång till. 

(a.a:76) Varje klassmiljö formar medlemmarnas personlighet med hjälp av olika 

påtryckningar som redan börjar vid födelsen och fortsätter till den dagen när man tagit sin 

examen. ”Först när dessa inflytanden på något sätt har misslyckats är det nödvändigt för 

samhällskontrollens mekanismer att träda i funktion”. (a.a:79)  

 

De sociala förväntningarna har sedan tidig ålder byggts in i individernas framtidsdrömmar 

och på så sätt strävar individerna efter det som samhället förväntar sig av dem. (a.a:82) 

Individerna i samhället vill lyda reglerna och ha de roller som har tilldelats till dem av 

samhället och på detta sätt avgör samhället inte bara vad vi gör utan också vad vi är. Roller 

formar, gestaltar och ger ett mönster likväl en aktion som aktör och därför blir det svårt att 

låtsas i denna värld för individen blir det han eller hon spelar. (a.a:87) Rollteorin 

sammanfattar Berger med att identiteter ur ett sociologiskt perspektiv är lånad, upprättad och 

formad av samhället. Identiteter bygger på att individerna får dem genom att genomföra 

handlingar som samhället erkänner. (a.a:92) På detta sätt blir individen den mask man måste 

bära med sig för att kunna spela i samhällets stora pjäs och ledas av den och i samhället väljer 

även att producera de människor och identiteter som samhället behöver. (a.a:98) ”Det som 

händer i socialiseringsprocessen är att den sociala världen internaliseras i barnet.” (a.a:111) 

Detta händer även i vuxen ålder när individen möter nya sociala sammanhang eller en ny 

social grupp och på så sätt blir samhället en del av oss och inte något som är utanför oss och 

samhällets struktur blir individens eget medvetande. (a.a:111)    
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Berger beskriver även samhället som ett fängelse och en marionetteater där samhällets 

medborgare är levande skådespelare. Medborgarna har ett val att spela sina roller med 

entusiasm, med en övertygelse eller en distans samt att inte spela rollen överhuvudtaget. 

Medborgarna spelar som om det aldrig har funnits något annat sätt att vara människa och om 

man är i ett socialt sammanhang spelar individen till exempel social. (Berger, 2001:126)       

  
 Bauman 
Bauman anser att dagens samhälle är ett konsumtionssamhälle och att konsumera innebär att 

äta, bära eller att använda något för att på något sätt tillfredställa individens behov eller begär. 

Pengar är det främsta medel som används för att konsumera och genom att använda detta 

medel tillägnar man sig de ting man konsumerar. (Bauman, 1999:39) Konsumenten måste 

alltid utsättas för nya frestelser och aldrig tillåtas vila. Individen ska aktivt söka efter att bli 

förförd där varje ny produkt ska väcka ett ännu större habegär och individen kan se det som 

fritt utövande av vilja, men egentligen blir det ett tvång att konsumera. Samhället har tagit 

bort friheten att ignorera dessa frestelser genom att man har tränat konsumenten till att bli den 

samhället önskar. (a.a:43) 

 

För att skapa en identitet och ett liv för sig själv krävs det dagliga besök på marknaden och att 

här vara en konsument innan individen kan tänka på att bli något annat. 

Konsumtionshandlingen har nu blivit en inkörsport för individuella motiv, social integration 

och systematisk reproduktion som arbetet tidigare stod för. (a.a:44) Individen har i det nya 

samhället blivit ansvarig för att konstruera sig själv där man måste bygga upp sin egen sociala 

identitet. I tidigare samhällen blev individen tilldelad en position, men i dagens samhälle 

måste man göra sin egna sociala definition och få denna erkänd. Arbetsmarknaden har blivit 

en otrygg plats där individen inte kan räkna med en långvarig karriär vid något företag som 

kan bli en del av ens identitet, utan många av de nya lediga arbetstillfällena är ofta 

tidsbegränsade eller på deltid. Detta skapar inte kontinuitet och istället har ordet flexibilitet 

blivit nästan av en regel i arbetet.(a.a:45) Individen måste vara kapabel till att vara flexibel 

och inse att framtiden kan ge många överraskningar på dess väg och därför måste individen 

hålla alternativen öppna. (a.a:46) Det krävs av individen att den ständigt ska kunna byta 

identitet och därför blir varje identitet ofullständig. Identiteter ska ses som konsumtionsvaror 

som konsumeras men inte att begäret efter flera ska försvinna eller att utesluta möjligheten att 

införliva dem igen. (Bauman, 1999:47) Konsumtionen blir i grunden en individuell och ensam 
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genomlevd erfarenhet. ”Individualitet i varje val formuleras och bekräftas på nytt genom att 

kopieras av alla väljande konsumenter”. (a.a:50) Om det inte vore på detta sätt skulle 

konsumenten inte vinna på att konsumera i sällskap. En förmögenhet och en inkomst första 

betydelse är att öka möjligheterna till konsumtionsvalets räckvidd. (a.a:50) ”Det är estetiken 

och inte etiken som används för att integrera konsumtionssamhället, hålla det i kurs och då 

och då rädda det från kris” (a.a:51) Arbetet har förlorat sin plats där vårt identitetsbyggande 

och självkonstituering förbehåller sig. Denna plats blir nu bedömd utifrån hur mycket 

upplevelse och tillfredställelse den kan erbjuda individen. (a.a:53)  

 

Fattigdom kan ses som att individen är utestängd från det som anses normalt och detta sker 

för att individen inte kan nå upp till de rådande normerna. Detta tillstånd leder till en känsla 

av skam eller skuld hos individen och man får inte tillträdde till det som anses som ett lyckligt 

liv i samhället. Ett lyckligt liv definieras av Bauman på så sätt att individen kan ta tillvara på 

de möjligheter som erbjuds och få tillträde till dem innan någon annan får det. Detta leder till 

att man blir en otillräcklig konsument. (a.a:60) Effekterna av arbetslösheten i ett 

konsumtionssamhälle blir att den arbetslösa individen har större tillgång till fritid men en icke 

användbar sådan. Den dagliga tillvaron blir ostrukturerad på grund av att den arbetslösa inte 

kan få sin fritid erkänd som meningsfull, tillfredställande eller värdefull. De arbetslösa 

individerna beskriver sin fritid som tråkig och utan att ha något att göra. Tråkigt blir ett ord 

som konsumtionsvärlden vill utrota då den vill att det ständigt ska ske något i människors liv 

som ger upphov till konsumtion. (a.a:61) Bauman anser att individer endast kan bli 

tillfredsställda och lyckliga en kort tid när individen tillfredsställer sitt behov, men försvinner 

när ledan omedelbart efter åt träder in. Det finns inget botemedel mot stigmat att vara en 

otillräcklig konsument, då ribban hela tiden höjs när individen jämför sig med andra eftersom 

individen alltid strävar efter att ligga ett steg före andra. Det som dikterar för individen vad 

den ska konsumera är bland annat TV:n och dagstidningar. (a.a:63) Konsumtionssamhället 

erbjuder ett rikt urval av varor och möjligheter där individen känner en stark och djup 

tillfredställelse av utövandet av valfrihet. Ransonering och tilldelning hade kunnat ge 

individen en trygghet, men det fria valet leder till att den ideala konsumenten tolererar dålig 

kvalité grundat på att individen har valt det och inte tilldelats det.(a.a:87) 
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 Beck 
Beck anser att vi som individer genomgår en individualisering i det senmoderna samhället där 

man själv är i centrum för sina handlingar och att individen får ett större ansvar inför sitt 

livsöde. Ökningen av arbetslösheten och en blandning av arbetslöshet och sysselsättning 

kopplas ihop med individualiseringen. Detta har lett till att det politiska systemet förvandlar 

problemen till personliga misslyckanden och därför kan politikerna inte ta lika stort ansvar för 

problemet.(Beck, 2005:121) Det är kvinnor som drabbas hårdast av denna process då 

skilsmässor blir allt vanligare. Ambitionerna sträcker sig inte bara till familjen, utan får en 

konkurrens från arbetslivet, utbildning och så vidare. På detta sätt blir familjen en plats där 

självständiga varelser får en plattform och ett förbund att utbyta känslor, men att detta 

förbund kan upplösas på en kortare period. (a.a:122) 

 

 ”Den enskilda individen blir själv en reproduktionsenhet av det sociala i livsvärlden”. 

(a.a:123) Individerna måste trygga sin plats i samhället genom arbete och organisera sitt liv 

enligt detta. Den fria individen blir beroende av arbetsmarknaden och därigenom också av 

bland annat utbildning, konsumtion och möjligheter till hjälp i sociallagstiftningen. Därför 

kan man se det som att individualiseringen har lett till en institutionalisering och 

standardisering. Denna process har lett till flera motsägningar och det har uppstått en ny 

sociokulturell samhörighet. (a.a:123) De nya sociala rörelserna kan ses som en reaktion på de 

nya hotsituationerna i risksamhället, men även som ett sätt för individen att söka en social 

identitet ”i en individualiserad värld som har förlorat sina traditioner”. (a.a:124)  

 

 Det uppstår olika konsumtionsstilar och påverkar individens situation på arbetsmarknaden 

och man kan kalla dem rörlighet och utbildning. Den sociala rörligheten vänder upp och ner 

på människors levnadssätt och individualiseringsprocessen blir då ständig i förhållande till 

familjen, yrket och så vidare. Individens upplevelser blir inte längre beroende av ursprunget 

eller banden man knutit utan får ett eget värde, som leder till att individen upplever livet som 

ett personligt öde. (a.a:129)  

 

Max Weber ansåg ”att de olika typerna av individualisering fastnar hela tiden i nya, 

industriella tendenser till stängning i form av ståndspräglade sociala klasser som 

upprätthålls av marknaden.” (Beck, 2005:141) Efter utbildningsreformen, som innebar att en 
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stor del av individerna i samhället fick tillgång till skolan, har allt fler människor blivit 

beroende av att ha en utbildning. Detta har lett till att nya sociala hierarkier där man gör 

skillnad på vilken utbildning individen har.(a.a:141) Samtidigt som fler tar en examen, 

minskar arbetstillfällena på arbetsmarknaden och detta har lett till att om individen inte har en 

utbildning att visa upp på papper kommer man inte in på arbetsmarknaden. Om individen har 

en utbildning kan personen få tillgång till ett arbete när ett tillfälle ges, men något direkt jobb 

garanteras inte. (a.a:42) 

 

Arbetslösa får det allt svårare och undersysselsättning, tillfällig sysselsättning samt 

långtidsarbetslöshet ökar kraftigt i samhället. (a.a:146) Individualiseringen förklarar detta 

med att det är ett personligt öde där man tvingas klara av ting själv som annars kollektivet 

hade hjälpt till med. Kollektivet hade en möjlighet att förklara och hjälpa individen mot 

fattigdom genom kollektivets erfarenheter, men idag är det ett enskilt öde där ens sociala 

tillhörighet är påverkbar. Samhället fördelas allt mer mellan dem som har tillgång till 

arbetsmarknaden och de som är utanför. (a.a:147) Risken för arbetslöshet är större om 

individen ofta byter arbete eller om personen i fråga har varit arbetslös vid flera tillfällen. 

(a.a:148) Arbetslöshet och nyfattigdom är hänvisade till vissa levnadsfaser, men det betyder 

inte att den är övergående då allt fler fastnar i denna fas.(a.a:151) 

 

Individens situation kan ses som helt beroende av arbetsmarknaden, där marknaden sträcker 

sig in i varje individs tillvaro, pengar individualiseras och standardiseras. Den fria individen 

blir beroende av arbetsmarknaden och av bland annat konsumtion och utbildning. 

”Individualiseringen blir den mest avancerade form av församhälleligande, beroende av 

marknad, lagar, utbildning etc.”(a.a:212) Det skapas nya beroendeframställningar som kan 

visa motsägelserna inom individualiseringsprocessen. Nu skapas individualiseringen inom 

ramen av möjligheter som individen tillges av samhället som har gjort att individen får allt 

svårare att vara självständig. Samhället har bytt ut de gamla traditionella kraven mot de krav 

som existerar på arbetsmarknaden och konsumtion där kontroller och standardiseringar 

förekommer. Sekundära instanser och institutioner präglar individens liv och gör den känslig 

mot bland annat trender och marknaden är i direkt motsägelse över bilden som individerna 

har, att individen själv har kontroll över sitt liv. Privatlivet blir allt mer beroende av 

situationer och villkor som individen som privatperson inte har något inflytande över. Beck 

anser att individualiseringen sker vid den tidpunkt där förutsättningarna för ett individuellt 
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och självständigt liv är sämre än någonsin tidigare. (Beck, 2005:213) Individualiseringen har 

lett till att individen är beroende av marknaden inom livets alla områden och därför blir 

individen utlämnad åt en extern styrning och standardisering.(a.a:214) Ett exempel på detta är 

TV:n  där man kan se hur den isolerar och standardiserar och detta medium har en påverkan 

som sträcker sig över hela världen. Detta har skett då en stor del av populationen har tillgång 

till en TV och tv-tittarna är de som kommer att bli konsumenter och konsumerar de 

institutionellt framställda programmen. Individualiseringen följs då av en likriktning och 

standardisering av sättet att leva på som individ och på så sätt skapas bilden av en 

individualiserad masspublik.  (a.a:215)  

 

När individen har trätt ut i förvärvsarbetet styrs hela livet efter detta på så sätt att individen 

planerar sin fritid och sitt jobb efter hur man arbetar. Familjen och arbetet har båda förlorat 

sin tidigare trygghet som de erbjöd individen som skyddande funktioner. Förvärvsarbete har 

påverkat hela vårt samhälle och vem och vad vi står för som individer. Detta har lett till att 

hela samhället står inför en förändring nu när förvärvsarbeten håller på att förändras. (a.a:224-

225) 

  
 Mills 

Mills talar om att människan är begränsad till sitt eget privata kretslopp. ”Blick och förmåga 

omfattar endast närmiljöer som arbete, familj, bostadsområde, i andra omgivningar rör hon 

sig osäkert och förblir åskådare.” (Mills, 2002:23) Individerna är omedvetna om de 

komplicerade banden mellan sitt eget livsmönster och världshistoriens förlopp, och hur det 

påverkar vilken individ man blir och vilka historiska förlopp den kommer att delta i. 

Individen har inte den intellektuella förståelsen för att se sambandet mellan människa och 

samhälle. (a.a:23) Idag lever individerna i en faktaålder där information bombarderar 

individerna varje dag och därför blir den svårare att förstå och ta in. För detta behöver 

individerna en förnuftkvalite, men människans begränsade moraliska energi uttöms då. 

(a.a:24) 

 

Det är viktigt att inse bandet mellan historik och samhället, för om detta sker kan individerna 

välja till viss del var de vill utveckla samhället och hur det påverkar dem på en individnivå. 

Bekymmer kommer ifrån det begränsade område individen är medveten om tillsammans med 

de närmste relationerna och inom sig själv. Det är en privatsak där något som anses ha värde 
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av en själv blir hotat. (a.a:27) Därför måste individen vara medveten om föreställningen om 

sociala strukturer och att ”använda den med urskillning innebär förmåga att spåra sådana 

förbindelser i en mängd olika miljöer.” (Mills, 2002:29) Individerna känner ett välbefinnande 

när deras värdeuppsättning inte är hotat, men om de inte känner några hot eller några dyrbara 

värden kan likgiltighet ta över. Till skillnad mot om individen är medveten om hot, men inte 

värdena, drabbas individen av olust. Enligt Mills är samhället idag fyllt av individer som 

känner olust och likgiltighet. (a.a:30) Som individer måste man därför kontrollera sig själv 

från att drabbas av panik och ta ett steg bakåt och se hur det påverkar samhället. Det är viktigt 

att därför klargöra de element som ingår i samtidens olust och likgiltighet. (a.a:31)  

 

Individerna har gemensamma regler och förväntningar på andra att de ska följa dem och på så 

sätt ordna samhället (a.a:43) Människor interagerar och handlar med och mot varandra. 

Förväntningarna individerna har på andra, blir till regler när de blir varaktiga och när många 

är överens om dem. När den enskilda individen ser hur andra reagera på honom eller henne 

och har förväntade reaktioner, kallas de sanktioner. När sanktioner och regler agerar 

tillsammans spelar de en roll. Institutioner som baseras på olika stabila rolluppsättningar och 

när människor inte längre kan påverka regler och sanktioner inom institutioner, uppstår 

anomi. Inom en institution med rolluppsättningar finns olika grader av auktoriteter. (a.a:44-

45) Detta är något flytande, för om man introducerar en ny egenskap eller ett nytt ting, kan 

man få omvärdera och förändra reglerna. Individer förändras därför ständigt då samhället runt 

omkring dem förändras. Värdena är inlärda, inte nedärvda och blir en del av individens 

personlighet. (a.a:46) 
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3. Metod 
 

”En känsligt genomförd intervju som besvarar närheten till den intervjuades livsvärld kan ge 

kunskaper som sedan kan utnyttjas till att förbättra människors situation.” (Kvale, 1997:18) 

Mitt mål med samtliga intervjuer var att de skulle föras som samtal, där intervjupersonen såg 

oss som jämställda och att vi kunde tala på en nivå där båda kände sig bekväma. Kvale skriver 

om tre olika typer av samtal där mitt mål blev den filosofiska diskursen där intervjuaren och 

intervjupersonen befinner sig på jämna spelplan, där de kan ifrågasätta varandra och att båda 

är med för att finna en kunskap och inte bara åsikter. (a.a:26) Detta är viktigt att använda då 

intervjupersonen inte ska känna sig underordnad mig och inte försöker ge mig de svar de tror 

jag söker. Detta uppnåddes då både jag och intervjupersonerna fick nya insikter om oss själva 

och om andra och vi kunde ifrågasätta varandra eller ställa följdfrågor utan att någon tog illa 

upp. 

 

Dialektiken vill komma åt de inre motsägelserna så som det allmänna och enskilda osv. ”Den 

dialektiska materialismen gör det grundläggande antagandet att det är motsägelserna i det 

materiella och ekonomiska livet som ligger till grund för de sociala relationerna och 

medvetandet.” Genom människors inverkan på världen, förändras den och förändrar i sin tur 

av konsekvenserna av sina handlingar. (a.a:57) 

 

Det är intervjupersonens livsvärld och uppfattning som var det som jag ville komma åt och 

detta passar in på just livsvärld som Kvale beskriver. Han skriver att ämnet för den kvalitativa 

forskningsintervjun är just livsvärlden och relationen till den, att förstå och beskriva de 

centrala temana i intervjupersonens liv. (a.a:34) Av den kvalitativa forskningsintervjuns 

förståelseform finns det tolv stycken aspekter. Dessa tolv aspekter är livsvärld, mening, det 

kvalitativa, det deskriptiva, det specifika, förutsättningsmedvetande, fokusering, 

mångtydlighet, förändring, känslighet, mellanmänsklig situation och sist positiv upplevelse. 

(a.a:35) Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att på ett nyanserat sätt beskriva 

olika aspekter av intervjupersonens livsvärld, att beskriva den istället för att använda siffror. 

(a.a:36) En kvalitativ intervju innebär att man bygger upp kunskap och det rör sig då om ett 

samspel mellan två individer som utbyter synpunkter med varandra. Ämnet som ska 

diskuteras ska vara av gemensamt intresse och som även diskussionen ska bygga på. (a.a:21) 

Därför valde jag den kvalitativa infallsvinkeln. Under intervjun kunde intervjupersonens 
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förklaring förändras och komma till en insikt om ett visst tema eller händelse. 

Intervjupersonen kunde se nya aspekter och se sammanhang som denne tidigare inte varit 

medveten om. (Kvale, 1997:38) Detta passar in på mitt syfte med min uppsatts och något som 

uppnåddes under mina intervjuer. Mitt mål med intervjuerna var att skapa en lugn och trygg 

stämning där ingen form av ångest eller framkallning av försvarsreaktioner hos 

intervjupersonen skulle ske. Jag ville skapa en positiv upplevelse för både mig och 

intervjupersonen, där intervjupersonen skulle se det mer som ett samtal mellan två individer 

istället för känslan av lärare och elev. Detta är viktigt i den mellanmänskliga situationen och i 

sökandet av en positiv upplevelse. (a.a:39) När jag sedan skulle sammanfatta intervjuerna 

använde jag mig av meningskoncentration där jag kunde ta ett långt uttalande och pressa ihop 

det väsentliga i några få ord eller meningar. På detta sätt blir det mer koncisa formuleringar. 

(a.a:174)   

  

 Hermeneutik 
Hermeneutisk tolkning är något jag använde mig av och innebär att man tolkar texten som 

producerades för att få en giltig och gemensam förståelse. Den hermeneutiska cirkeln kommer 

vara till hjälp genom den process där jag bearbetar de enskilda delarna till en helhet som man 

kan begripa, men även de små delarna kan förändra helheten där även helheten kan förändra 

de små delarna. Denna princip använde jag mig av tills jag fann en rimlig mening med mitt 

empiriska material och det teoretiska. (Kvale, 1997:50)  

 

Förförståelse är ett begrepp som används inom hermeneutiken och detta innebär att vi inte 

uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen. Någonting som förmodas vara rena 

sinnesintryck kan i själva verket innehålla en god portion tolkning och förförståelsen kan 

många gånger leda till missuppfattningar. (Thurén, 1991:53) Genom det hermeneutiska 

förhållningssättet kan man på så sätt sätta sig in andras situationer genom sina egna minnen, 

förhållningssätt och sin förförståelse för att uppnå detta. Det finns både för- och nackdelar 

med denna teknik och fördelen är att genom att sätta sig in i deras situation kan intervjuaren 

känna empati. (a.a:47) Min egen förförståelse inför varje intervju var annorlunda då jag 

baserade detta på mina egna fördomar om vad varje situation kunde innebära. I generella 

termer trodde jag att den som var arbetslös, studerande och behovsanställd skulle ha större 

ångest angående vad individen tilläts och inte tilläts göra utifrån sin situation. De som var 

heltidsarbetande skulle se större möjligheter med sitt liv, men alla fem intervjupersoner var i 
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slutändan relativt lika i sina tankar fast de kom från olika situationer och omständigheter. På 

detta sätt ändrades min förförståelse. 

  

 Intervjusituationen  
Att inte ha förutbestämda regler för intervjun skapar nya möjligheter för intervjuaren att 

utveckla sin egen kunskap, insikt och intuition. (Thurén, 1991:82) Därför gick jag in i 

intervjusituationerna med endast en intervjuguide med några punkter jag ville beröra och på 

så sätt skapa en fri diskussion kring punkterna och låta intervjupersonerna ta upp ämnen som 

jag inte hade skrivit ner. (Bilaga 1) Min poäng med detta tillvägagångssätt var att 

intervjupersonerna skulle vara fria att lyfta fram det de ville beröra och ansåg vara viktigt. 

Denna intervjuguide är en sådan kallad halvstrukturerad intervjuguide. Mitt mål blev att skapa 

dynamiska och tematiska frågor, där det tematiska bidrar till det teoretiska och det dynamiska 

till att skapa ett bra mellanmänskligt förhållande mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

(a.a:121) Intervjupersonen hade även möjligheten att avbryta intervjun när personen själv 

ville och jag berättade även om syftet med intervjun, trots riskerna att lämna ut för mycket 

information och förlora viktiga aspekter av intervjun genom detta. (a.a:107)  

 

Anonymitet var även ett val för intervjupersonerna och detta är viktigt att påpeka då 

information som kan kännas igen och identifieras av andra kan komma med i uppsatsen. 

(a.a:109) Efter intervjun hade jag möjligheten att anteckna kroppsspråk och reflektera över 

intervjun för att på så sätt skriva ner det som inte kom med på bandet. (a.a:121) Jag valde att 

inte anteckna under själva intervjuerna, då jag ville fokusera på samspelet mellan mig och 

intervjupersonen och inte förlora dyrbara ögonblick genom att anteckna. Min rädsla var att 

om jag antecknade skulle intervjupersonen lägga fokus på vad jag antecknade och flödet i 

konversationen skulle då rubbas. Intervjuerna skedde i sammanhang där intervjupersonerna 

skulle känna sig bekväma, så som i deras hem och jag använde mig av en bandspelare för att 

spela in intervjuerna. Med detta hjälpmedel kan intervjuaren till fullo koncentrera sig på 

ämnet och dynamiken i intervjun och man får även med alla tonfall, pauser och liknande. Det 

som inte registreras är ansiktsuttryck eller kroppsspråk till skillnad mot om man hade spelat in 

intervjun med en videokamera. (Thúren, 1991:147) Validitet kommer jag använda på så sätt 

att jag fokuserar på det jag vill undersöka och inget annat. Validitet innebär att frågan skall 

mäta det den är avsedd att mäta. (Trost: 2005:113)  
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 Förberedelser och mötena med intervjupersonerna 
När vi fick i uppdrag att skriva c-uppsatsen blev vi indelade två och två, men tyvärr fungerade 

inte samarbetet mellan mig och den personen som jag blev grupperad med. När detta hände 

inriktade jag mig på att intervjua fem personer med olika bakgrunder och sysselsättning och 

började ta reda på personer som var villiga att bli intervjuade. Jag fick kontakt med mina 

intervjupersoner genom vänner som kunde rekommendera en bekant som var intresserad. Vid 

förfrågning berättade jag för dem att de fick lov att vara anonyma om så önskades och syftet 

med intervjun då samtliga intervjupersoner ställde denna fråga. När de tackade ja, började jag 

mitt arbete med att skriva en intervjuguide (bilaga 1) och detta gjorde jag utifrån min 

sociologiska problemformulering. Mitt mål med samtliga intervjuer var att både jag och 

intervjupersonen skulle uppleva intervjun som ett tillfälle för diskussion och låta tankarna 

flöda fritt. Detta led till att intervjuguiden endast hade några få punkter som jag ville beröra 

vid, men i slutändan berörde alla fem intervjupersoner vid samma typer av följdfrågor.  

 

Jag lät intervjupersonerna själva välja tidpunkt och plats att utföra intervjun på, då jag ville att 

de inte skulle känna att jag styrde situationen. Fyra av fem intervjuer utfördes i deras hem och 

den femte utfördes i mitt egna hem. Innan intervjuerna fick de se intervjuguiden och välja om 

de ville vara anonyma och en valde att vara anonym. När jag sedan skrev ut intervjuerna 

valde jag ändå att göra dem anonyma och de kommer att nämnas vid den arbetsposition de 

hade vid intervjutillfället. Intervjupersoner tyckte detta var ett spännande område som ingen 

hade tänkt på innan, men samtliga reagerade med att tycka detta var ett stort område som 

krävde att man tänkte till.  

 

I och med jag arbetade själv utfördes mycket av mitt arbete hemifrån och tyvärr hade jag 

ingen att bolla idéer tillsammans med. Teori valdes i samråd med handledaren och jag hade 

inga problem att få tag på den. 

 

 Analys/Bearbetning 
Efter intervjuerna förde jag över innehållet på bandet till en dator. Genom att ha intervjuerna 

tillgängliga på datorn gjorde det även lättare att spola tillbaka och pausa dem. Jag valde att 

inte att skriva ut intervjuerna ordagrant, utan valde de delarna som jag ansåg vid tidpunkten 

vara de viktigaste. När analyskapitlet påbörjades gick jag tillbaka för att hämta mer citat och 
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åsikter från intervjuerna. Min tankegång under bearbetningen var att hitta mönster och 

skillnader hos intervjupersonerna för att ställa detta i kontrast med de utvalda teorierna.   

  

 4. Presentation av intervjupersonerna 
 

Jag har valt fem intervjupersoner utifrån deras olika livspositioner inom ramen för 

arbetarklassen då samtliga tillhör denna grupp. Jag har valt att se klass som tillgång till 

ekonomiska medel som Berger skrev och Weber definierade klass utifrån de förväntningar i 

livet som en individ rimligt kan ha. De är två kvinnor och tre män i åldrarna 24-27 år och jag 

valde medvetet fem olika intervjupersoner med olika positioner för att få en sådan bredd syn 

som möjligt och för att få fram så många olika synvinklar som möjligt.  

 

 Visstidsanställda intervjupersonen (IP 1) 
Intervjun tog plats i hennes hem och vi tog en liten fika innan intervjun skulle börja. Under 

fikan uttrycktes en viss nervositet som jag försökte lindra genom att säga att det fanns inga 

dåliga svar och att jag inte var där för att hitta fel på hennes åsikter. Jag berättade för henne att 

intervjun gick ut på att söka och finna svaren som hon såg på de olika ämnen och att om hon 

ansåg att det var ett rätt svar, var det ett rätt svar. Under själva intervjun var det många pauser 

och jag fick ställa påståenden i vissa fall för att på så sätt få fram ett svar. Hon sa även vid ett 

flertal tillfällen att mina frågor var stora och komplicerade och därför blev det många pauser 

där hon tänkte tillbaka för att reflektera över sitt eget liv.    

 

Intervjun tog plats i hennes sovrum för att få en sluten atmosfär för att undvika att ingen 

skulle störa, då hennes sambo och en annan vän var hemma vid intervjutillfället. Jag inledde 

intervjun med att förklara vad intervjun skulle användas till och förklarade syftet och hon 

uppgav att hon önskade att vara anonym. Intervjupersonen i fråga är 26 år gammal, är 

ursprungligen från Polen men flyttade hit vid en ålder av 8 år. Den första tiden spenderade 

hon i Blekinge och vid en ålder av 16 år flyttade hon tillsammans med sin familj till 

Helsingborg. Idag arbetar hon som visstidsanställd på ett läkemedelsföretag där 

arbetsuppgifterna bland annat är att paketerar varor och att kontrollera standarden på diverse 

läkemedel. Hennes anställningstid förlängs var tredje månad med tre månader i taget och hon 

har arbetat där de senaste 2 åren, men trivs inte med arbetet. Hon är sambo och har två katter. 
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När det gäller utbildning har hon gått ut både grundskolan och gymnasiet. I framtiden hade 

hon kunnat tänka sig studera vidare, men just nu fokuserar hon på att tjäna pengar istället.  

 

 Definition ofrihet och frihet 
När hon tittar på vad hon definierar som frihet och ofrihet, är det att man kan göra vad man 

vill, ”Att inte vara beroende av någon, ta sina egna beslut, göra det man känner för”. Med 

ofrihet syftar hon på att ha känslan av att vara inlåst, så som att vara styrd och inte ha 

möjligheten att utföra det man önskar. De negativa konsekvenserna med frihet är ” Man mår 

dåligt, man blir deprimerad av alla möjligheter och press. Man ska prestera, göra det bästa 

och få andra tro att man är så duktig och så vidare.” Hon ser på att det positiva med ofrihet 

att individen just blir styrd, så som på arbetet där personen blir tillsagd vad man ska göra och 

slipper ta det största ansvaret om något skulle gå fel.  Situationer där individen upplever frihet 

och ofrihet är i de dagliga situationerna, så som att välja mat om man till exempel är sambo. 

Men hon ansåg att det var en klurig fråga. På frågan om man någonsin är helt fri svarade hon, 

” Är man helt fri någon gång? Egentligen? Det tror jag inte finns.” När hon skulle reflektera 

över frihet och ofrihet för, nu och i framtiden kunde hon se att hon hade varit ofri rent 

relationsmässigt men kunde inte riktigt se ofriheten i dagens situation. Frihet av en viss typ 

anser intervjupersonen att individer får genom sitt arbete, trots att man är styrd. Styrd genom 

att individen måste gå dit varje dag, men med en viss frihet då personen vet vad som förväntas 

av den.   

 

 Jämförelse med andra och ens egen utveckling 
När det gällde en jämförelse mellan henne själv, en fast anställd, en behovsanställd, 

studerande och en arbetslös blev resultatet att när hon jämförde sig med en arbetslös kände 

intervjupersonen sig att hon hade mer fritid och hon inte behövde begränsa sig. ”Man kan inte 

spara och man måste planera sitt inköp mer” som låginkomsttagare och intervjupersonen såg 

ingen direkt skillnad mellan en arbetslös, en studerande och en behovsanställd. När hon 

jämförde sig med en fast anställd kände hon ingen direkt skillnad, då intervjupersonen i fråga 

inte kände behovet av att det stod fast tjänst i intervjupersonens anställningskontrakt.  

 

Om hon ställer sin egen utveckling i relation med ofrihet och frihet, säger hon att ”Hade inte 

varit den jag är idag om jag inte genomgått ofrihet som jag hade förr och den frihet jag har 

idag.” Genom att bli styrd har hon hittat sig själv och hon blev medveten om detta under 
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intervjun. Andra har påverkat henne genom att ge henne det hon har behövt och den respekt 

hon har fått.  

 

När det gäller den ekonomiska aspekten upplever hon en viss begränsning just nu. Hon säger 

att man hade velat ha mer ting men att det inte är en ofrihet att dessa ting inte uppnås. Dock 

önskar hon sig en familj och ett hus i framtiden och att hon kommer att känna sig bunden till 

det. Det blir ingen ofrihet då hon anser att det är en viktig del av livet och det blir en frihet om 

”Man får dela på ansvaret, på så sätt blir det en frihet att man väljer de.” Intervjupersonen 

anser att den tilltänkta familjen kommer individen uppleva mer lycka men om man har åsikten 

att barn leder till ofrihet, ska individen inte skaffa barn enligt intervjupersonen.  

  
 Den arbetslösa intervjupersonen (IP 2) 
Intervjun tog plats i intervjupersonens hem och vi satt och pratade en liten stund innan 

intervjun påbörjades. Han frågade mig lite om syfte och liknande och jag förklarade det 

tydligt för honom. Intervjupersonen i fråga brukar tala om den frihet han önskar att uppnå i 

sitt liv och var därför en bra kandidat för mina frågor. Under själva intervjun talade han även 

om att det var stora frågor som intervjupersonen inte brukar tänka på i detalj, utan det är bara 

något han vill uppnå. I denna intervju var det inte lika många pauser utan samtalet flöt på och 

jag var inte tvungen att ställa påståenden för att det skulle leda till ett svar.  

 

Han önskade inte vara anonym när jag frågade honom om detta. Intervjupersonen är från en 

by utanför Helsingborg och bodde där i cirka 24 år innan han flyttade in till Helsingborg. Han 

är 27 år och är idag sambo och befinner sig i en situation där han är arbetslös och inkomsten 

är a-kassa. Han har varit arbetslös de senaste 8 månaderna och arbetade tidigare som 

maskinoperatör. När det gäller utbildning har intervjupersonen endast en 

grundskoleutbildning och gick några år på gymnasiet, men har inte fullständiga 

gymnasiebetyg. Synen på utbildning och arbete är att ”Bara för några år sedan kunde man 

välja och vraka mellan arbeten utan en utbildning, men i dagens läge måste man ha en 

utbildning för att få en chans att få ett jobb.” Dock finns det i dagens läge inga planer på att 

gå tillbaka till skolbänken. 
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 Definition frihet och ofrihet  

Intervjupersonen definierar frihet där individen får lov att göra vad personen vill och känner 

för, så länge man inte skadar andra. Om det finns några negativa sidor av frihet, anser han att 

det handlar om att hitta sin egen balans och om individen finner den finner personen frihet. På 

frågan om var man finner situationer där individen upplever frihet och ofrihet, var svaret att 

”Tycker finns mycket av det. Svårt att förklara.” Förhoppningar inför framtiden var att han 

skulle ha ett arbete som innefattade en hel del frihet, friheten att kunna bestämma över sig 

själv och vad han skulle göra. Frihet har alltid varit väldigt viktigt för intervjupersonen och 

uttrycker det så här, ”Frihet för mig är väldigt viktigt, jag har alltid gjort vad jag velat och 

inte lyssnat på andra. Om jag inte gjort det hade det nog inte blivit så bra som det blev idag.” 

De senaste åren ser intervjupersonen att han har börjat ta åt sig saker och ting på ett annat sätt 

som har lett till att han har funnit sin balans och därför mer frihet.  

 

 Jämförelse med andra  
När intervjupersonen jämförde sig med de fyra andra grupperna ansåg han att det är lika svårt 

för en behovsanställd, studerande och en som är arbetslös. Om det var skillnad mellan en fast 

anställd och en visstidsanställd svarade intervjupersonen ”Kan jag inte svara på, det är 

individuellt”. Om individen som är arbetslös kände någon speciell press från samhället, ansåg 

han att det kändes som att samhället har ett krav idag på individen att den ska ha ett jobb och 

han vill ha ett arbete nu. Han ansåg att det är svårt för alla i dagens samhälle, men 

intervjupersonen känner sig ändå fri. På frågan om man har mindre frihet som arbetslös 

svarade intervjupersonen så här, ” Nej, bara mindre pengar. Jag går min egen väg.” 

 

 Konsumtion och framtiden 
Intervjupersonen anser att genom pengar kan individen få mer frihet då konsumtion kräver att 

man har pengar, men att känna frihet utan monetära hjälpmedel är möjligt. Konsumtionen 

påverkar hur individen uppfattar frihet och ofrihet enligt intervjupersonen, men att vi är alla 

olika och det är hur man är som individ som är det viktiga. De med sämre ekonomiska medel 

kan känna en frihet och de med mycket pengar kan känna en ofrihet. Intervjupersonen kunde 

se att individer led när man upplevde en brist på konsumtionsmöjligheter men härled det även 

till hur individen är som människa. Han såg även att individer valde vad man konsumerar 

genom att jämföra sig med andra för att veta vad som gäller just nu. Genom att inte ha 

möjlighet att konsumera vad ”alla” andra konsumerar kunde andra få en negativ uppfattning 
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om en som individ, ”Ja, det är bara att titta på dem som är ute på stan nuförtiden. På alla 

klubbar ska du kasta pengar runt omkring dig för att vara någon. Folk tittar ner på en om 

man inte tillhör de lite finare och om man inte har råd med samma grejer.” Pengar kan enligt 

intervjupersonen hjälpa en att ta del av sådant som kan göra att individen mår bättre, men att 

han idag känner sig ” hyfsad fri”. 

 

Påverkan av andra har utvecklat intervjupersonen på hur han ser på saker och ting och hur han 

vill leva. I dagens situation känner han att ”Det har jag kommit fram till, jag lever som jag vill 

just nu och jag mår bra.” Intervjupersonen känner dock i dagens svenska samhälle att det inte 

går att leva som han önskar men tillägger att inget land är perfekt. I framtiden hoppas han på 

att han kommer att ha möjligheten att fullfölja sina drömmar och hitta ett bra arbete som han 

trivs med. I hans planer ingår det även att skaffa familj och att köpa ett hus, där huset blir en 

symbol för frihet, ”Ett hus är stort ansvar men du har ditt eget där du kan göra vad du vill, 

för mig är det frihet. Ett hus för mig är mer frihet”. 

 

 Behovsanställda intervjupersonen (IP 3) 
Intervjuplatsen blev intervjupersonens hem och vi valde även att sitta och prata lite om syftet 

med intervjun. Intervjupersonen har aldrig reflekterat över frihet och ofrihet i hans liv, men 

jag fick ändå långa svar där jag inte behövde ställa följdfrågor för att få ett komplett svar. 

Denna intervjuperson sa också vid flera tillfällen att det var stora och komplicerade frågor 

som kunde nyanseras på många sätt.  

 

Intervjupersonen bodde fram till en ålder av 12 år utanför Helsingborg i en mindre by, men 

hans mamma valde att flytta in till Helsingborg för att skydda honom från allt negativt som 

uppkom i den mindre byn. Intervjupersonen är idag 25 år gammal och lever ett samboliv. Han 

förlorade sitt heltidsarbete i början på januari då företaget han arbetade på varslade 25 

personer. Han hade dock kvar en behovsanställning på ett större företag där han kunde få 

några timmar i månaden. Lönen från det företaget låg på vid intervjutillfället på runt 3000 kr i 

månaden och han erhöll ingen annan kompletterande inkomst. När det gäller utbildning har 

han både grundskola och gymnasiet och studerande en tid vid högskolan både till biolog och 

till lärare, men valde efter en tid att hoppa av dem. Intervjupersonen har inga planer på att 

studera i framtiden, men känner att det hade varit bra med en yrkesutbildning för att ha en 

chans att hitta ett arbete i dagens läge. 



 

26 

 

 

 Definition av frihet och ofrihet 
En förklaring av frihet och ofrihet är enligt intervjupersonen att det finns olika definitioner av 

dem beroende på vilken position individen befinner sig i livet. Det kan bland annat vara om 

individen är miljardär, då har personen större utrymme för att göra vad han eller hon vill men 

man är i slutändan bunden till sina pengar. Därför är miljardären ändå i slutändan bunden till 

sina pengar och kan därför inte uppnå total frihet. Intervjupersonen funderar ett tag och säger 

så här ” Total frihet är ouppnåelig och samma med total ofrihet, där man behöver vara någon 

typ av slav för att uppnå det. Man är ju alltid styrd av något, till exempel jobb eller pengar, ja 

allt. Egentligen är man aldrig fri. Kanske skapar sig en hittepå frihet när man egentligen är 

styrd.” Ofriheten kan även upplevas när individen har mindre pengar eller mindre att säga till 

om på sin arbetsplats, där individen kan befinna sig i en situation där man inte har något att 

tillföra och man blir styrd. 

 

När det gäller frihet och ofrihet upplever intervjupersonen att total frihet blir tråkigt i längden 

då allt blir tillåtet, ”Man vill vara strukturerad och bunden, total frihet är tråkigt i längden… 

Jag gillar att vara lite bunden.” Frihet kan jämställas med att ha kontroll enligt 

intervjupersonen och det som är positivt med att ha kontroll är att individen kan kontrollera 

vad han eller hon gör av med sin tid. På sådant sätt kan personen se hur det utvecklar en själv 

och det är det mest positiva med frihet. Han anser att det negativa med frihet är att man inte 

har någon kontroll och struktur. ”Om man gillar att känna sig bunden blir ofriheten en frihet. 

Fri fast man är kontrollerad, man vill vara kontrollerad i en viss bemärkelse.”  När det gäller 

frihet och ofrihet förr, nu och i framtiden ser han det på så sätt att han har haft en blandning 

mellan de båda. När han var yngre ”kände man större frihet, inget att bry sig om. Ett liten 

lalaland med knappa konsekvenser.” Idag upplever han mer av ofrihet då han har mindre 

pengar att röra sig med, men förhoppningsvis i framtiden finns det mer frihet genom att ha ett 

arbete som ger en stabil inkomst. Intervjupersonen åtnjöt stor frihet som ung och detta har lett 

till att han inte har fått tillräckligt disciplin. Regler och strukturer var lösa som ung och det har 

han som vuxen har fått betala för. ”Disciplin kommer med ofrihet, vad ska man med disciplin 

med om man är helt fri? Man måste ha struktur.” Intervjupersonen anser att det har påverkat 

honom som vuxen på så sätt att han har tagit den lätta vägen ut där intervjupersonen använt 

sig av den falska friheten att allt löser sig. Men om individer inte funderar på dessa ämnen, 
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uttrycker han det så här ”Ignorenc is bliss. Om man inte vet att man har det dåligt, så då 

tänker man inte på det.” 

 

 Jämförelse med andra 
Intervjupersonen har en behovsanställning på ett lager och har ingen annan kompletterande 

inkomst. Inkomsten varierar mycket från ett par tusen och uppåt då företaget inte kan 

garantera några timmar då företaget påverkas mycket av hur folk konsumerar företagets varor. 

Intervjupersonen ser sig själv att han har större frihet än någon som är arbetslös. Detta 

grundar sig på att han anser att arbetslösa inte kan må bra psykiskt då de inte kan bidra med 

egna monetära medel till sitt liv. Angående a-kassa anser intervjupersonen ”Känts som man 

får pengar för man inte gör något, det hade känts fel.” Den största skillnaden blir att den med 

behovsanställning har större frihet då den har möjlighet till fler timmar och eventuell fast 

anställning, ”Något att sikta mot, då en arbetslös inte har det på samma sätt.” När det gäller 

en heltidsanställning är skillnaden om man trivs på sitt jobb erhåller den individen frihet, men 

om personen inte trivs har den behovsanställda mer frihet för den har större kontroll över sitt 

liv. Den med en fast anställning har dock möjlighet att göra ting som kostar mycket pengar på 

dennes fritid, men fritiden blir bunden till helger. I intervjupersonens jämförelse med en 

visstidsanställd känner han att det måste vara obehagligt med en sådan anställning då 

individen aldrig vet hur man får det i framtiden, och uttrycker det så här ”Det är en form av 

framtidsberövande då man inte vet var man är i framtiden och har sin fasta punkt. Lever på 

belånad tid, ingen struktur och inte bunden på ett bra sätt”. Dock anser intervjupersonen att 

detta även kan appliceras på ens egna liv och att en stor osäkerhet infinner sig i en 

behovsanställds liv. Som studerande jobbar man mot något, men som intervjupersonen ser det 

så erbjuder det en liten frihet men det är en belånad frihet. Den blir belånad då individen i de 

flesta fall blir tvungen att vända sig till CSN för att låna pengar och leva upp till deras krav 

för att godkänna individen som låntagare. 

 

 Konsumtion och framtiden  
Genom att ha pengar kan individen göra vad han eller hon vill enligt intervjupersonen, då fler 

timmar på arbetet även ger mer inflytande och det är en viss typ av frihet. För honom är 

konsumtion frihet då personen ifråga erkänner att han gillar att konsumera och då speciellt 

ting som är relaterade till hans hobby. Den inkluderar anime och japanska tv-serier där man 

producerar leksaker eller samlarobjekt som tittarna ska lockas till att inhandla. Konsumtion 
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ger intervjupersonen sinnesfrid och genom att jämföra sig med andra får intervjupersonen ta 

del av det som anses önskvärt att konsumera. Om möjligheten funnits att få allt man önskar 

sig så hade det tagit bort det roliga och uttrycker det så här ”Det handlar för mig om att kunna 

drömma om något jag vill ha. Jag mår bra att leva på hoppet och drömmen om något.” 

Genom att jämföra sig med andra blir konsumtionen standardiserad enligt intervjupersonen 

och på så sätt vill individerna ha mer. Detta sker för individerna vill ha det lika bra som alla 

andra och detta beteende har alltid funnits och intervjupersonen uttryckte det så här ”Förr i 

tiden vill borgaren ha det som adeln hade.”  

 

I framtiden hoppas intervjupersonen på att skaffa familj och köpa ett hus men att lånet inte 

symboliserar en ofrihet då man frivilligt tagit det, ”Jag kan realisera mina mål genom det och 

kunna betala av lånen.” 

 

 Den studerande intervjupersonen (IP 4)  
Denna intervju skedde i mitt hem där jag bjöd på fika innan för att intervjupersonen skulle 

känna sig så avslappnad som möjligt. Jag inledde med att berätta om syftet med intervjun och 

vad den skulle komma att användas till. Intervjupersonen frågade mig i vilket perspektiv jag 

ville att han skulle utgå ifrån och jag svarade då att det fick han välja själv och att det var hans 

synpunkter jag ville åt. Intervjun flöt på utan problem och det blev inga större pauser under 

själva intervjun.  

 

Intervjupersonen är idag 26 år gammal och hans bakgrund är att även han växte upp under 

sina första år utanför Helsingborg. Hans föräldrar skilde sig när intervjupersonen var väldigt 

liten och han bodde hos sin far fram till han var 7 år gammal. Sedan flyttande han hem till sin 

mor i Helsingborg där han bodde fram till han var 17 år då det blev konflikter i familjen och 

han blev utslängd. Sedan dess har han fått klara sig själv och fick börja deltidsjobb för att 

kunna betala hyra och mat och detta gick ut över hans gymnasiestudier. Därför studerar han 

idag på Komvux för att få slutgiltiga gymnasiebetyg och planerar till hösten att studera vidare 

på universitetet. Han har fått höra under hela sin uppväxt och upp i vuxen ålder att han ska 

studera vidare från hans föräldrar för att få en tryggad framtid.   
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 Definition av frihet och ofrihet 

Han definierar frihet genom de valmöjligheter och drömmar man har och det har han gott om 

idag. Det som kan påverka att detta inte uppfylls är arbetsklimatet där man måste ha ett jobb 

och möjlighet till att spara för att det ska bli möjlig. Ekonomin är det största i hans liv just nu, 

”Tar hand om mig själv och om jag får mycket pengar kan jag göra det som gör att jag kan 

känna den här friheten.” Ofrihet för intervjupersonen är att man blir tvingad till att arbeta 

eller göra ting som inte gagnar en själv. Denna ofrihet kan man finna i vardagliga saker så 

som att betala hyran eller köpa mat, men i generella termer ser intervjupersonen sig som en 

ganska fri människa. Någon negativ aspekt av ofrihet i livet för intervjupersonen finns inte 

just nu, men för situationer där individen är helt fri krävs det att det inte finns en massa 

måsten, utan att individen kan göra vad han eller hon vill utan begränsningar. Det positiva 

med ofrihet enligt honom är att ” Tvingas sysselsätta sig och skapa en disciplin som behövs”. 

Den vardagliga ofriheten inträder när individen måste jobba för att få ihop det, ”Måste vara 8-

9 timmar på jobb och blir ganska negativ till något man inte vill bara för att gå runt”. Dock 

kan denna ofrihet leda till nyfunnen frihet som intervjupersonen fick uppleva, nämligen jobba 

hårt i ett år och sedan har möjligheten att resa runt som backpacker i ett år. 

 

 Konsumtion 
När det kommer till konsumtion, känner han ett visst underläge då den enda inkomsten är 

CSN och individen måste ha en strikt budget för att kunna klara sig och det leder till att man 

inte kan göra vad man vill. Intervjupersonen har förhoppningar på att en eventuell utbildning 

kommer leda till mer frihet och ”Förhoppningsvis ett mer stimulerande arbete där”. När det 

kommer till studierna sker de inte helt frivilligt, då han uppfattar att trycket från familjen och 

samhället är att studera vidare. Studierna blir en form av ofrihet i hans liv säger han, men om 

han hade varit rik så hade han ändå studerat för det är roligt att lära sig saker och träffa nya 

människor. När det kommer till en jämförande bild när det gäller konsumtion tror han det är 

vanligt förekommande och speciellt när det gäller de trendigaste föremålen. Att konsumera 

kan även leda sin egen personliga utveckling åt ett annat håll och det säger han genom ”Hade 

jag haft pengarna att köpa hus och bil hade man kunnat utveckla sig själva på ett annat sätt. 

Man hade kunnat känna sig lite mer vuxen än vad jag gör idag då jag inte har några av dessa 

grejerna.” Konsumtionen leder inte i det långa loppet till att individen kan ”köpa sig snygg”, 

men att man kan göra vissa förbättringar.   
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 Jämförelse med andra  
Intervjupersonen är just nu heltidsstuderande på Komvux och har ingen extrainkomst förutom 

CSN och har därför en stadig inkomst cirka 9 månader om året, men de 3 resterande behöver 

intervjupersonen ett sommarjobb som han nu söker efter. När det gäller en jämförande bild 

med en heltidsanställd så ligger skillnaden i både frihet och ofrihet. Personen med en fast 

anställning och en visstidsanställning är att de är mer fria ekonomiskt, men när det gäller 

ämnet fritid är den studerande mer fri att planera och lägga upp sin dag som den önskar, ”Jag 

är ju inte bunden till 9 timmar per dag på en och samma plats.” När det gäller en jämförelse 

med en arbetslös, finns det ett krav på att den arbetslöse måste skaffa ett jobb inom ett år 

annars förlorar man sin a-kassa. Denna press har enligt intervjupersonen den arbetslösa på sig, 

men de är inte heller bundna till speciella tider eller platser och denne anser att de generellt 

har mer pengar än en studerande. ”Jag känner att jag är på väg i en riktning, men de är 

väldigt statiska.” Ur detta kan man kunna utläsa att intervjupersonen ändå är nöjd med sin 

situation och känslan av att individen är på väg någonstans. När det gäller behovsanställning 

ser intervjupersonen det som en chans att komma in på företaget som kan leda till en bättre 

anställning, om individen nu inte kommer in med en negativ inställning och inte jobbar på 

som det förväntas av personen. Skillnaden mellan en behovsanställd och en student uttrycker 

intervjupersonen så här, ”Behovsanställd har alltid friheten att kunna söka och ta andra jobb, 

men jag som student inte riktigt kan ta andra jobb.” Den anställde har även möjligheten att 

söka nytt jobb, men den negativa sidan är att individen aldrig vet hur inkomsten kommer att 

se ut i slutet av månaden. 

 

 Den fast anställda intervjupersonen (IP 5) 
Denna intervju tog plats i intervjupersonens kök där vi satt en stund och pratade innan 

intervjun började. Personen uttryckte även en viss nervositet inför vad som skulle komma och 

var osäker på om hon kunde svara på frågorna. Jag förklarade då att det inte fanns några 

felaktiga svar, utan det är de individuella svaren jag är ute efter. Under själva intervjun 

förekom det vissa pauser men inga långdragna stunder. Förutom det gick intervjun som på 

räls. Hon uttryckte även under själva intervjun att det var stora frågor som krävde att hon fick 

tänka till lite. 
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Under en kort period växte hon upp i Helsingborg, men flyttade tillsammans med sin familj 

en liten bit utanför staden men har som vuxen flyttat tillbaka igen. Hon är 25 år och är 

ensamstående med ett fast arbete på ett lager där hon har varit de senaste fyra åren. När det 

kommer till utbildning har hon grundskola och gymnasiekompetens, men inga direkta planer 

på att studera vidare om det inte skulle ske något drastiskt så som om individen blev varslad. 

Att byta jobb är något som är aktuellt då hon inte trivs på sin nuvarande anställning. 

 

 Definition av frihet och ofrihet  
Hon definierar frihet genom att man har fria val där individen själv kan bestämma vad 

personen vill och inte vill. När jag frågade om individer kunde uppnå frihet, svarade hon 

”Mer eller mindre har man det, kanske fantasibrist så som saker att göra för att känna frihet 

men man hittar ursäkter för att inte göra det”. Intervjupersonen anser att individer förvärvar 

ofrihet genom att binda upp sig och det leder till att man inte får samma möjligheter. Det är 

individen själv som sätter sina gränser, binder upp sig och hittar på ursäkter enligt 

intervjupersonen. Man binder upp sig genom sina vardagliga rutiner som gör att individen 

börjar tänka ”jag kan inte” och jobbet sätter vissa hinder i ens liv. Dessa rutiner anser hon att 

man ständigt söker upp för individen behöver dem för att få en struktur i ens vardag. Enligt 

intervjupersonen symboliserar arbetet trygghet och det leder till en form av frihet. Arbetet 

erbjuder den ekonomiska tryggheten, men själva arbetet ger även arbetsskador som kan ge 

långvariga problem. Hon uttrycker det så här angående det ekonomiska, ”Om man ska leva 

efter samhällsnormer är det ekonomiska det viktigaste. Det leder till trygghet då man kan 

betala sina räkningar och så vidare” Det positiva med ofrihet ser hon att man får nytta av det 

på arbetet, att hon får saker och ting gjorda som hon kanske inte tycker är så roligt. Men för 

att uppleva frihet, krävs det att individer upplever ofrihet, ”Om man inte har den ena så har 

man inte den andra.” 

 

 Jämförelse med andra 
När intervjupersonen jämför sig med en visstidsanställd, kan denna bara se en skillnad i att 

den andre måste känna någon form av osäkerhet då man inte vet hur framtiden ser ut. Vid 

jämförelse med arbetslös, behovsanställd och studerande är skillnaden tryggheten, ”De har 

mer fritid men egentligen inte. Men de har inte den trygghet som jag har och då kan man 

slappna av mer.” Skillnaden mellan de tre är att en studerande har överhängande måsten och 

vad man bör göra och en behovsanställd vet inte riktigt hur länge arbetet kommer att bestå.   
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 Konsumtion och framtiden 
När det kommer till konsumtion anser intervjupersonen att vi lever i ett samhälle där vi måste 

konsumera och konsumtionen erbjuder både frihet och ofrihet. ”Om man har mer pengar kan 

man köpa vad man vill vilket get frihet på det sättet, annars binder det upp en.” Hon anser att 

konsumtion sker genom jämförelse, men denna jämförelse kan även leda till att få inspiration 

till sina egna drömmar. Hon anser att man inte kan må bättre personligen av att konsumera, då 

lycka inte går att finna i pengar för det finns de med inga pengar som är hur lyckliga som 

helst. ”Konsumtion blir ett substitut så man mår bättre för stunden och får ut något av 

dagen”. Genom en jämförelse kan individen även uppskatta den frihet man har då individen 

ser att andra inte har samma möjligheter till den.   

   

När det kommer till hennes egen personliga utveckling, har hon aldrig spekulerat i det 

avseendet hur det har påverkats av frihet och ofrihet. Hon kom fram till att individer mår 

bättre i själen med frihet och man uppskattar sin frihet genom ofriheten. Genom ofriheten blir 

individen mer nöjd med vardagen när man äntligen känner friheten. I ungdomen anser hon att 

hon inte såg på ens vardag på samma sätt som hon gör idag. Det som har förändrats är 

rutinerna och uttrycker det så här ”Jag känner mig mer fri till att göra vad jag vill, behöver 

inte be om lov, vad jag ska göra och välja.” I framtiden tror hon att det kommer vara som det 

är idag och om hon får barn någon dag, kommer vardagen förändras på att så sätt att hon 

umgås mer med dem. Att skaffa barn är ett val och därför ingen ofrihet för individen kan ha 

lika roligt med dem men på ett annat sätt. Hon önskar sig att kunna köpa ett hus i framtiden, 

men att det huset erbjuder både en frihet och en ofrihet. Friheten uppnås genom att husägaren 

kan göra vad man vill med huset, men ofriheten kommer in i det vardagliga då ägaren måste 

utgöra vissa moment med huset, så som fixa i trädgården, för att sedan kunna njuta av friheten 

med det. 
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 5. Analysen 
 

När man tittar tillbaka på intervjuerna ser man många likheter och likriktningar som 

intervjupersonerna valde att föra fram i intervjuerna. De berörde vid samma ämnen, så som 

konsumtion och vikten av att ha ett arbete utan att jag ställde någon fråga om det. Dessa 

intervjuer gav intervjupersonerna chansen att tänka tillbaka och fundera på hur frihet och 

ofrihet påverkat och fortfarande påverkar deras liv och på så sätt få större insikt om sig själv 

och samhället. 

 

Samtliga intervjupersoner kommer från arbetarklassen och Berger skrev att klass påverkar 

individen bland annat genom utbildning och vad man utbildar sig till, stämmer det på 

intervjupersonerna. Den studerande är den som utmärker sig med att välja att utbilda sig och 

har fått höra hemifrån sedan ung ålder att han ska utbilda sig och har därför valt att följa den 

vägen. De andra fyra intervjupersoner kommer från familjerna där man inte har lagt tyngd på 

en utbildning efter gymnasiet utan ansett att arbeta är ett bättre alternativ. Då kan man se att 

de påtryckningarna som den omkringliggande miljö sätter på individen i unga år verkligen 

stämmer med det som Berger skriver. Nämligen att varje klassmiljö formar medlemmarnas 

personlighet med hjälp av påtryckningar från födelsen upp till ens student. När det kommer 

till Bourdieu utgår han från det sociala rummet av positioner, att den sociala rörligheten 

existerar där individen kan byta mellan klasserna. Vid närmare titt på intervjupersonerna 

livssituation under perioden när jag intervjuade dem, såg man inte denna potentiella sociala 

rörlighet då deras bakgrund hade färgat dem till att bli en medlem av arbetarklassen. Hur 

framtiden ser ut är svår att avgöra utifrån intervjuerna, men deras framtidsplaner definierades 

inte av ett tänk att röra sig uppåt i samhället och att vara en rörlig individ.     

  
 Frihet/ofrihet 
I början på intervjuerna fick samtliga frågan vad de definierade som ofrihet och frihet och 

samtliga intervjupersoner hade problem med att formulera ett svar kring vad frihet är. Detta 

kan återspeglas med hjälp av Bourdieu och vad han skrev om habitus. Bourdieu menar på att 

det är staten som styr och strukturerar vår vardag och tvingar sig på människor på så sätt att 

individen fogar sig för överheten. Strukturen blir en del av oss och kommer att ses som något 

helt naturligt. Detta kan förklara varför intervjupersonerna aldrig har gått in på djupet för att 
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definiera frihet som individ. Strukturen tillåter inte individen att tänka i andra banor än vad 

staten har gett godkännande för. 

 

Ett av mönstren som gick igenom hos varje intervjuperson var att definitionen av frihet var 

känslan att inte vara bunden till någon/något, ha fria val, inte vara begränsad och kunna ta 

beslut oberoende på sina omständigheter. Så som den visstidsanställda förklarade det, ”Att 

inte vara beroende av någon, ta sina egna beslut, göra det man känner för”. Dock fanns det 

vissa variationer på hur intervjupersonerna ser på frihet och hur de upplever det, men i 

grunden var det samma syn. Den som skiljde sig mest var den behovsanställda som sa att 

”Om man gillar att känna sig bunden blir ofriheten en frihet” och då ska jag nämna att 

intervjupersonen ser på att bli bunden som något positivt. När det kommer till ofrihet var den 

gemensamma nämnaren hos intervjupersonerna att det var positivt att bli styrd, för genom att 

bli styrd kunde man skapa sig en disciplin. Som till exempel den visstidsanställda som ser det 

som något positivt att bli styrd på arbetet, då den som bestämmer är den som får bära det 

största ansvaret. Samtliga intervjupersoner hade något positivt att säga om ofrihet och var 

fåordig när det kom till att prata om frihet, och på detta sätt kan man se att de är positiva till 

ofrihet för det ger individerna styrning i vardagen.  

    

När det gällde att se i vilka situationer där intervjupersonerna upplevde frihet/ofrihet lyfte den 

visstidsanställda och den behovsanställda fram tanken om de någonsin egentligen var helt 

fria, ”Är man helt fri någon gång? Egentligen? Det tror jag inte finns.” (Den 

visstidsanställda) De andra intervjupersonerna sa det inte i precisa svar, men den tankegången 

fanns nog hos samtliga då alla hade svårt att se hur det är uppnåeligt i hur de lever idag. Den 

studerande talade om att friheten uppnåddes genom att inte ha några måsten, men sa samtidigt 

att individen måste uppleva ofrihet så som att till exempel betala hyran och att köpa mat. Han 

beskrev dock inte hur man levde upp till att inte ha några måsten. Den arbetslösa talade om att 

han kände sig fri idag, men senare kom det fram att han kände sig relativ fri. Genom dessa 

svar kan man uttyda att friheten innebär att individen är bunden till någon eller något och 

individen tar inte inga gemensamma beslut som grupp. Intervjupersonerna reflekterar inte 

heller över de politiska beslut som kan ha en dominerande faktor i deras liv, så som vilka 

individer som ska ha rätt till statligt stöd eller vem som har rätt att studera vidare.   
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Förnuft och frihet har blivit slagord för individer att förvärva och bära med sig. Idag kritiserar 

man orden och måste omformuleras som problem på ett mer precist och ändamålsenligt sätt. 

Byråkratin har växt, men inte människors förnuft och detta kan man bland annat se för att 

människor inte resonerar kring de större strukturer som har blivit en del av deras vardag och 

de har blivit underordnade påvisar Mills. Bauman menar på att med konsumtion ser man 

liknande tankar, att individen inte förstår varför den ska konsumera utan gör det för personen 

ska det. Konsumtionssamhället har fostrat och satt in värderingen i människors liv att 

individen ska göra det för att tillhöra normen och inte vara utanför samhället. 

Intervjupersonerna definierar frihet som något individuellt och som berör individ till individ. 

Dock måste man även ta in ordet ofrihet för att kunna uppleva frihet, så som den fast anställda 

sa ”Om man inte har den ena så har man inte den andra”. Ofrihet bidrar även till att utveckla 

individen och den visstidsanställda beskrev det så här ”Hade inte varit den jag är idag om jag 

inte genomgått den ofrihet och den frihet jag har idag”. Intervjupersonerna ansåg sig fria i 

samhället och som Beck menar genom individualiseringen har individerna gjort sig fria från 

klasser men istället har individerna blivit underordnade sina egna livsöden och krafter utifrån 

som individerna inte kan styra och som Mills även syftade på. Friheten har blivit en del av 

ofriheten där individen dagligen utsätts för krav från samhället, så som konsumtion. Den 

behovsanställda ser att han kan känna känslan av frihet genom konsumtion. Intervjuerna gav 

intervjupersonerna tillfälle att tänka tillbaka och förstå de strukturer som kan påverka och 

styra, där både den visstidsanställda och behovsanställda fick insikten om att de kanske aldrig 

blir fri.  

 

Individualiseringen har lett till att individerna bytt de traditionella kraven mot nya krav på 

arbetsmarknaden och konsumtion. Individerna blir mer känsliga mot trender och marknaden 

kontrollerar individen tillsammans med situationer och villkor som man som privatperson inte 

har något inflytande över. Trots det ser alla fem intervjupersoner sig som fria individer till 

stor del, trots att samtliga erkänner att det finns situationer som är ofrivilliga och som de 

måste göra. Paradoxen ligger i att de känner sig fria, men gör något varje dag som innebär 

ofrihet och tvång. I början på intervjuerna sa alla de att de var fria individer, men under 

intervjuernas gång kom det fram allt mer ting som gjorde att endast aspekter av individernas 

liv kunde ses som fria och inte helheten. Så som att tre av intervjupersonerna inte har 

ekonomiskt kapital för att kunna känna sig helt fria och de andra två har en brist på fritid där 

de endast erbjuds fritid på helgerna.  
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 Arbete 
Arbete var ett centralt tema i både negativa/positiva konsekvenser av ofrihet/frihet. Individen 

kan se att ha eller inte ha ett arbete är en dominerad faktor i dennes liv då samtliga 

intervjupersoner erkände att arbetet skänkte båda delarna. Genom ett arbete upplever 

individen ofrihet för att den anställde är tvungen att besöka arbetsplatsen för att få det 

ekonomiska kapitalet som leder till en större frihet. Denna frihet bestod av att kunna 

konsumera mer och att den anställda inte var bunden till något/någon på sin fritid och större 

valmöjligheter till vad individen valde att fylla sin fritid med. Dock hade samtliga 

intervjupersoner svårt att formulera ett svar på vilka negativa konsekvenser av frihet det 

möjligtvis kan finnas, och därför krävde denna fråga mycket betänketid och de blev osäkra på 

sig själva. Även vad frihet innebär och vad det betyder hade samtliga intervjupersoner svårt 

att sätta fingret på.  

 

Beck anser att arbetslöshet leder till att individen sätter sig själv i centrum för sina planer och 

genom tillgång till arbetsmarknaden har individen frigjort sig från social klasstillhörighet och 

dess könsroller. Genom att titta på intervjuerna uppfattade jag mönstret att intervjupersonerna 

ändå uppfattade samhället bestående av olika klasser. Om individen inte kan konsumera som 

de runt omkring en, känner de sig i underläge så som den arbetslösa förklarade det att man 

måste vara kapabel till att slänga pengar runt sig för annars kan han eller hon upplevas som 

mindervärdig.  

 

Ur individualiseringen anser Beck att det har det kommit nya värdesystem där individerna har 

skyldigheter gentemot sig själv och är till för att människan ska lära känna och frigöra sig 

själv. Detta har även påverkat arbetsmarknaden som kräver allt mer flexibilitet av sina 

arbetare. Flexibilitet var det ingen av intervjupersonerna som nämnde, dock får fyra av de fem 

intervjupersonerna lida av detta på något sätt. Den behovsanställde genom att inte kunna 

kontrollera om man får lov att fortsätta och måste böja sig för vad företaget kräver av 

arbetaren för att inte riskera bli av med sitt kontrakt. Detta visar sig genom att han inte kan 

göra upp några planer då förfrågan om arbete kan komma dagen innan och han måste ta det 

han blir erbjuden. Den arbetslösa måste vara tillgänglig till arbetsförmedlingens förfogande 

och ta ett arbete fast det inte lockar individen och den studerande har skolan som ställer krav 

utan att tillfråga individen om det passar. Den visstidsanställda kan inte kontrollera om den 
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blir erbjuden ett längre kontrakt och måste även hon böja sig för företagets vilja för att kunna 

bli erbjuden fler månader. Den fast anställda har dilemmat att hon inte kan tillåta sig byta 

arbete utifrån sin synvinkel där arbetet som hon har erbjuder trygghet trots en önskan om att 

byta arbete. Flexibiliteten har istället blivit en fast och trygg punkt som hon inte önskar att 

byta ut och tillåter sig inte vara flexibel. Man kan se det som att ju mer trygghet ett företag 

kan erbjuda, desto svårare blir det för arbetaren att söka sig vidare.  

 

Bauman anser att arbetet idag bedöms utifrån hur mycket upplevelse och tillfredsställelse den 

kan erbjuda individen. Detta stämmer delvis på intervjupersonerna där individerna 

självförverkligar sig både genom arbetet och på sin fritid. Som den fast anställda sa, ”Det är 

en trygghet och det är en form av frihet att känna sig trygg” genom att ha ett arbete och ingen 

tog upp kriteriet att arbetet måste leda till självförverkligande. Den behovsanställda ser på 

saken att arbetet kan leda till tillfredsställelse om individen känner att man utvecklar sig själv 

och om man får tillåtelse att växa på stegen inom företaget. Den studerande är den som aktivt 

försöker nå detta mål genom att studera, men vid en tidpunkt i livet valde att göra det som 

förväntades av honom på arbetsmarknaden. Detta hände när intervjupersonen valde att jobba 

hårt i ett år på ett företag som han inte trivdes på för att sedan kunna åka runt i världen i ett år 

för att nå en tillfredsställelse och uppleva världen. Intervjupersonerna har bockat sig för sina 

arbeten för att på sin fritid istället uppleva självförverkligande, då det kostar att förverkliga 

sig själv och därför är ett arbete ett måste. Individerna har inte tid eller pengar för att leta efter 

ett arbete som erbjuder dessa kriterier. Det som är intressant, är att den som studerar får lida 

temporärt under sin studietid en brist på konsumtion. Detta tyder på att individen får offra en 

del av normen för att senare kunna uppnå och tillhöra en större och bättre norm. Individen får 

vara utanför samhället en period för att senare kunna träda in i samhället ännu starkare än 

tidigare, om individen nu inte väljer att arbeta under sin studietid. Den visstidsanställda och 

den fast anställda ser alla tre bort från de skador jobbet orsakar endast för att kunna bibehålla 

sitt arbete och man ”nöjer” sig med sin situation trots att hjärtat kanske vill något annat.  

 

 Familjen 
När det handlar om lära känna och frigöra sig själv, kan man se det genom att se avsaknaden 

att prata om plural i samtliga intervjuer så som ”vi” eller ”oss”, utan det kretsade kring 

intervjupersonernas egna liv och önskemål. Vad de själva ville uppnå med sina liv och enda 

gången intervjupersonerna berörde sitt liv som en enhet med någon eller några andra var det i 
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framtiden med en familj. Beck skriver att familjen har blivit en plattform som kan upplösas på 

en kort tid då vi har blivit självständiga varelser och man har ambitioner som sträcker sig både 

till familjen, arbetet och så vidare och att det är kvinnor som drabbas hårdare vid en eventuell 

skilsmässa. Vid en jämförelse mellan intervjupersonerna ser man att Becks teori inte riktigt 

stämmer med mina intervjupersoner. Nu har ingen av dem genomgått en skilsmässa, men de 

två som tjänade mest pengar var kvinnorna och det var männen som hade det svårast. Ingen 

nämnde att familjen var en temporär plattform, utan talade mer om det som en fast punkt där 

man kunde njuta av att umgås med sin familj.  

 

Genom individualiseringen blir vi utlämnade åt en extern styrning och standardisering och ett 

exempel på detta är massmedia. Massmedia, så som TV, projicerar ut sin bild av vad en 

individ ska vara och vad man ska konsumera, därför följs individualiseringen av en likriktning 

och standardisering av hur individen ska leva. Den enda av intervjupersonen, den 

behovsanställde, sa uttryckligen att det var serier som formade en del av hans önskedrömmar. 

Hos samtliga intervjupersoner kan man se en likriktning när det gäller individernas framtid 

där hus och familj stod med på allas planer. Den visstidsanställde intervjupersonen såg 

familjen som en källa till lycka, men ingen kunde förklarade var denna dröm kom ifrån. Dock 

ställde jag inte den frågan, men det verkar vara ett sätt att ha blivit inmatade standardiseringen 

i hur individer ska leva som vuxna. Detta kan man även se på vad Berger talar om när han 

skriver om att de sociala förväntningarna har sedan länge byggts in i individers 

framtidsdrömmar och individerna önskar sig precis vad samhället förväntar sig av dem. Som 

individer vill vi lyda regler och ha de roller som samhället har tilldelat oss. Detta för att 

samhällets makt är större än vad individerna tror och avgör inte bara vad de gör, utan också 

vad de är. Samhället tilldelar individerna den identitet som är önskvärd och producerar de 

människor som samhället behöver. På så sätt blir samhällets struktur en del av vårt 

medvetande och detta kan man se på intervjupersonerna när deras framtidsplaner är likadana 

oberoende av varandra.   

 

 Jämförelse mellan intervjupersonerna 
Beck skriver även att individualiseringen har bytt arbetslöshet från ett samhällsproblem till ett 

personligt misslyckande och på så sätt behöver politikerna inte ta lika stort ansvar inför det 

rådande problemet. När fattigdom uppstår i individens liv, kan denne inte leva upp till de 

rådande normer och en känsla av skam och skuld kan uppträda hos individen skriver Bauman. 
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Att få tillträdde till det som anses som ett lyckligt liv i samhället blir ouppnåeligt enligt 

Bauman då individen blir en otillräcklig konsument.  Om man jämför svaren med de med en 

medelinkomst och de med de lägre inkomsterna ser man en tydlig skillnad. De med högre 

inkomst ser ingen skillnad mellan de tre (arbetslös, studerande och behovsanställd) som har 

lägre inkomst. Det intressanta sker när de tre som har det svårare ekonomiskt jämför sig med 

varandra. Den arbetslösa ser ingen direkt skillnad mellan de tre grupperna men uppger inte 

heller i intervjun hans känslor att gå på a-kassa, medan den behovsanställda och den 

studeranden ser relativt stora skillnader mellan de tre. Intervjupersonen som är behovsanställd 

har en inkomst som är lägre än en a-kassa och anser att det hade känts fel att få ett bidrag. 

Den studerande och den behovsanställda menar på att en behovsanställd alltid har möjligheten 

till fler timmar eller en annan behovsanställning. Intervjupersonen som är studerande även 

menar på att de arbetslösa är statiska och intervjupersonen ser sig ha en bättre livskvalitet 

trots likvärdig inkomst. Utifrån detta kan man se att det ligger ett större värde i att vara 

sysselsatt än att få mer pengar genom bidrag men det skambeläggs för det är just ett bidrag. 

Rangordningen bland dem som anses ha det jobbigast i samhället av mina intervjupersoner 

kan därför ses som väldigt individuell beroende på vilka glasögon man tittar ut igenom. 

Samtliga intervjupersoner ställde sig inte frågande till vad samhället ska göra för individen i 

en krissituation så som arbetslöshet, utan vad individen själv ska göra för att göra det bättre. 

Den arbetslösa intervjupersonen svarade att samhället ville att individen skulle ha ett arbete 

och denne tyckte detsamma. I svaret låg inget ansvar på vad samhället skulle göra för 

individen, endast vad individen skulle göra för samhället. Den behovsanställde berörde inte 

heller ämnet vad samhället har för ansvar inför individen, utan att intervjupersonen själv 

bestämmer över sitt öde på arbetsplatsen och det är dennes ansvar att ha en inkomst. Den 

studerande berörde ämnet på så sätt att den sa att de som går på a-kassa har ett krav på sig att 

skaffa ett arbete inom ett år. Åter igen ligger ansvaret hos den arbetslösa och på detta sätt blir 

det ett personligt öde och misslyckande i andras ögon om individen inte skulle klara sig själv. 

 

 Fritid 
Det som var intressant var att intervjupersonerna tog upp fritid när de pratade om sin egen 

situation och andras oberoende av varandra. Bauman menar att ha fritid som arbetslös inte 

kan utnyttjas då den dagliga tillvaron blir ostrukturerad för att den arbetslösa inte kan få sin 

fritid erkänd som meningsfull, tillfredställande eller värdefull. Fritiden blir tråkig och tråkig är 

något som konsumtionsvärlden vill utrota. Fritid och frihet verkar komma hand i hand för 
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intervjupersonerna, men det finns skillnader i hur man ser på sin egen och andras fritid. De 

med hög inkomst såg fritiden för dem som hade lägre inkomst som något som var osäkert och 

fylld med otrygghet. Att kvalitén på fritiden var sämre, men de som hade mer fritid såg den 

mer som att de kunde fylla den med vad de önskade och inom ramen av det de kunde klara av 

ekonomiskt.  

 

”Människan har mer fritid som är materiellt bättre än tidigare - förutsatt att man har ett 

arbete.” Beck anser att det uppstår olika konsumtionsstilar beroende på individens position på 

arbetsmarknaden. Intervjupersonernas ansåg detsamma, men även att lycka går att finna trots 

mindre tillgång till ekonomiska medel. Genom ett arbete förvärvar individen det ekonomiska, 

men den visstidsanställda och den fast anställda tog upp att individen kan vara lycklig utan att 

ha mycket pengar. Intervjupersonerna definierade fritid som frihet och tog även upp 

innehållet i att fritid kan variera. Skillnaden är att den visstidsanställda och den fast anställda 

såg sin fritid som mer tryggad, medan de andra tre andra hade en osäkerhet i sin fritid och 

begränsade valmöjligheter. De tre tog istället upp de negativa sidorna med att ha ett 

heltidsarbete kontra att ha mer fritid, ”Måste vara 8-9 timmar på jobb och blir ganska negativ 

till något man inte vill vara negativ till bara för att gå runt”. (Studerande) Den studerande 

och den behovsanställda såg på saken att de hade möjligheten att lägga upp sin vardag som de 

önskade och den arbetslösa såg inga förhinder med att ha mindre kapital när de har mer fritid. 

Den visstidsanställda och den arbetslösa tog inte upp de negativa sidorna med att ha ett 

heltidsarbete förutom att deras respektive arbete kunde orsaka kroppsliga skador och 

fokuserade därför de negativa sidorna till att inte ha ett heltidsarbete.  

 

 Identitet 
Bauman menar att individen måste vara beredd på att även konsumera identiteter då 

flexibiliteten förutsätter att individen ska kunna förändra sig från situation till situation. På 

detta sätt blir varje identitet ofullständig, men dock ska individen kunna införliva gamla 

identiteter om det är nödvändigt och suget efter fler ska aldrig försvinna enligt 

konsumtionssamhället. En identitet som jag anser dyker på hos samtliga intervjupersoner är 

den identitet som existerar på arbetet där det råder ofrihet genom att individen blir tillsagd och 

styrd angående hur man ska bete sig och vad individen ska utföra på arbetsplatsen. Den 

identiteten är det stor skillnad på från de identiteter som jag bevittnade, där de samtliga talade 

öppet, skämtade lite och förhoppningsvis kände sig fria i situationen de befann sig i. 
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Individerna ger identiteten på arbetet fritt spelutrymme, för att arbetet i sin tur ger en form av 

frihet, så som att man kan få ett tak över huvudet och individen kan utföra något på sin fritid. 

Arbetsidentitet kan dock påverka ens identitet/identiteter när individen är utanför arbetet, så 

som den studerande förklarade det ”Måste vara 8-9 timmar på jobb och blir ganska negativ 

till något man inte vill vara negativ till, bara för att gå runt”. Berger skriver att roller formar, 

gestaltar, ger ett mönster likväl en aktion som aktör. Därför blir det svårt att låtsas i samhället 

för individen blir det man spelar, men ens roll förändras beroende på i vilken situation 

personen befinner sig i. Mina intervjupersoner väljer rollen som god arbetare när tillfälle ges 

för att sedan kunna spela en friare roll på sin fritid. 

  
 Individualisering 
Individualiseringsprocessen är beroende av samhällets strukturella förutsättningar som 

sociala, ekonomiska, juridiska och politiska sfären och denna process har skett i få länder där 

välfärden är väl utvecklad. Om man tittar på Sverige som välfärdsland kan man se att Sverige 

har lyckats få sina medborgare att delta i denna process. Så som att a-kassa faktiskt existerar 

och individen behöver inte vara rädd för att hamna på gatan om han eller hon förlorar sitt 

arbete. Att individualiseringen existerar bland intervjupersonerna kan man se genom 

intervjuerna där de talar mycket om sig själv och inte om andra. Alla upplevelser blir högst 

personliga och ens livsöde blir något individen styr över själv. Individualiseringsprocessen är 

ständigt i förhållande till bland annat yrket och familjen och på så sätt blir varje upplevelse 

knutit till ens personliga öde. Detta kan man se på intervjupersonerna där de som har det 

mindre bra ställt får ”skylla” sig själva och ansvaret ligger endast på individnivå och inte på 

att samhället ska hjälpa till för att förbättra livskvaliteten hos dem som behöver hjälp.  

 

Mills skriver om att vanliga människor inte är medvetna om de komplicerade banden mellan 

sitt eget livsmönster och världshistoriens förlopp, att individen inte har den intellektuella 

förståelsen för att se sambandet mellan människa och samhälle. Detta tror jag inträffar på 

grund av individualiseringen som har skett. Som Beck skriver har allt blivit ett personligt öde 

och därför måste individen fokusera på sig själv innan den kan välja att fokusera på sin 

omvärld. Det som skulle frigöra individerna, har istället utsatt dem för osynliga bojor så som 

konsumtionen och kraven individen måste uppnå för att vara en fullvärdig medborgare. I 

början på intervjuerna så ansåg samtliga intervjupersoner att de var fria som individer, men ju 

längre tid intervjuerna fick fortgå desto mer insikt fick de att de kanske inte var fria. Friheten 
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hade ett pris där individen var tvungen att böja sig för ofriheten i vissa situationer. Ingen av 

intervjupersonerna tog upp sambandet mellan människan och samhället uttryckt i de orden, 

men allt som de talar om berör sambandet där emellan. Bland annat hur de själva ser på ting 

som konsumtion och hur det kan påverka hur andra ser en, men även hur arbetet hjälper 

individen att uppfylla normen. Det är en definitionsfråga vad man anser var gränsen mellan 

människa och samhälle går om man ständigt är en del av samhället som människa eller om det 

är två separata ting. Om man tittar på intervjuerna, så anser jag att man ser ett mönster av en 

konstant förening mellan människa och samhälle där intervjupersonerna vill vara en del av 

samhället och därför ser sig som en enskild individ i samhället där samhället bestämmer om 

individen blir en fullvärdig medlem. Samhället blir en konstant domare av vad individen är 

och bör vara, därför blir det svårt att skilja på dessa två ting. På detta sätt blir man 

underordnad samhällets och andra individers krav som finns på den enskilda individen.  

 

Vi lever i en faktaålder där information bombarderar oss varje dag och därför blir det svårt att 

förstå och ta in allt. Individen behöver en förnuftskvalité, men individens begränsade 

moraliska energi uttöms då enligt Mills. Beck skriver att individualiseringen har lett till att 

individen är beroende av marknaden och därför blir utlämnad åt externa styrningar och 

standardiseringar. TV:n har lett till en likriktning för individer hur de ska leva och Bauman 

menar att när det är ett stort och rikt urval av varor och möjligheter, känner individen en stark 

och djup tillfredställelse av att kunna utöva valfrihet. Om det fria valet existerar, kan den 

ideala konsumenten tolerera dålig kvalité grundat på att individen själv valt det och inte 

tilldelats det. Om man tittar på intervjupersonerna är de nog mer lika Becks och Baumans 

teorier än Mills. Detta för att intervjupersonerna jämför sig med andra och vad de har och 

därför upplever en likriktning än att man känner sig övermannad av samhället. Ingen av 

intervjupersonerna, förutom den behovsanställda, var specifika i vad de gillade och ville 

konsumera men dock att det fanns en obehaglig känsla när det gällde brist på att konsumera 

och då lida av en form av ofrihet.  

 

Mills anser att individerna lever i en tid där individerna känner att deras värdeuppsättning inte 

är hotade känner de ett välbefinnande, men om individen inte känner ett hot mot den eller 

några dyrbara värden kan likgiltighet ta över. Men om individen känner hoten kan olust 

drabba dem och därför lever individerna i en tid av olust och likgiltighet. Om vi tittar på 

intervjupersonerna kan denna åsikt inte kännas igen. Ingen av intervjupersonerna kände en 
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likgiltighet eller olust över sitt eget liv, dock att vissa aspekter kan förändras med att personen 

är medveten om dem så som byta arbete. Att intervjupersonerna inte ansträngt sig för att 

införliva denna önskan har inget med likgiltighet eller olust att göra, utom som den fast 

anställda sa att man är rädd att förlora trygghet om man byter arbete. Dessutom är risken 

större att bli arbetslös om personen håller på att byta arbete ofta. Individualiseringen tillåter 

heller inte individen att känna en likgiltighet eller olust, då detta återspeglas ut bland andra 

individer och man strävar inte efter att vara en individ som är ledsen och likgiltig. 

 

Mills anser även att samhället ordnas efter gemensamma regler och våra förväntningar på att 

andra ska följa dem. Dessa förväntningar blir till regler när de blir varaktiga och många 

individer är överens om dem. Vi ser hur andra reagerar på oss och de förväntade reaktionerna 

skapar sanktioner. När sanktioner och regler agerar tillsammans spelar de en roll. Vi som 

individer förändras ständigt då samhället runt omkring oss förändras och där värden blir 

inlärda och inte nedärvda och blir en del av en personlighet. Bauman talar lite emot Mills och 

skriver om att individerna ständigt konsumerar och förvärvar nya identiteter som aldrig blir 

fullständiga. Därför kan individen vara flexibel och anpassa sig efter varje ny situation och på 

så sätt anpassa sig efter rådande värden. De värdena som var gemensamma för 

intervjupersonerna var att individen skulle ha ett arbete så individen kunde förvärva det 

ekonomiskt kapital och utveckla sig själv och troligtvis bilda en familj i framtiden. Det fanns 

inget gemensamt värde i att alla skulle studera och utbilda sig, eller att individen skulle leva 

som alla andra för att må bra. Den arbetslösa talar om att individen ska finna sig själv för att 

må bra och detta är nog det viktigaste man kan göra som enskild individ. Ingen av 

intervjupersonerna talade om att de kunde finna eller lära känna sig själv genom andra, och 

därför blir ens egen personlighet lite viktigare än samhällets roll i ens utveckling om man 

tittar på mönstret i svaren. 

 

 Konsumtion 
Konsumtion ses av konsumenterna där det finns valfriheter, men där inga begär ska ses som 

slutgiltiga och inga behov ska ses som fullt tillfredställda. Vi blir ständigt överösta med 

budskap om att vi ska vilja ha mer saker. Om vi tittar på hur intervjupersonerna först 

definierade frihet, innehöll det att inte vara bunden till någon, ha fria val, inte vara begränsad 

och kunna ta beslut oberoende på omständigheterna. Konsumtionen som vi har som krav är 

tvärt emot allt det som de definierade som frihet och samtliga intervjupersoner kände sig till 



 

44 

 

stor del fria. Individerna har blivit skolade väl som konsumenter och att vara blinda inför de 

osynliga kraven från samhället och att konsumera har blivit ett dagligt ting för de flesta 

invånare i västvärlden. Den behovsanställda talar om frihet och att känna kontroll är samma 

sak, men dock kan intervjupersonen endast kontrollera sina valmöjligheter inom en 

konsumtionsgrupp och inte vad som produceras. Därför finns det ingen frihet inom 

konsumtionen då andra bestämmer åt en vad som erbjuds. Det är kanske som den 

behovsanställda säger, att ”Ignorance is bliss” och med detta menas om individen inte är 

upplyst så slipper man vara medveten om de konsekvenser och kontroller människor lever 

under. Detta kan bli ett försvarssätt för att slippa bli medveten om sin omgivning och hur 

kontrollerad individen egentligen är utifrån de krav samhället ställer på en. Att inte se de 

dystra konsekvenserna blir ett sätt för medborgarna att vilja utveckla sin förmåga och kunna 

spela sin roll som konsument. Berger skriver om att rollen som individerna spelar tilldelats av 

samhället och dessa roller är något som individer vill ha. Rollerna är lånade, upprättade och 

formade av samhället och på detta sätt blir individen den mask man måste bära med sig för att 

spela i samhällets marionett teater.   

 

När det kommer till vad individen vill konsumera, preciserade endast den behovsanställda 

intervjupersonen svaret och det var hans intressen som han till största del konsumerade. Detta 

mönster är intressant då idén om konsumtion fanns hos varje intervjuperson och även som ett 

ideal där man inte riktigt kunde precisera vad det gällde. Bauman skriver om att konsumenten 

aldrig ska känna en tillfredställelse, utan en önskan att alltid vilja ha mer. Individen ska alltid 

utsättas för nya frestelser och aldrig tillåtas vila, där konsumenten aktivt ska söka att bli 

förförd. Varje ny produkt väcker ett habegär och man kan se det som ett fritt utövande av 

vilja, men det blir ett tvång att konsumera. Därför kan begäret aldrig slockna hos 

intervjupersonerna då de inte vet vad de söker efter, utan vet bara att de ska ständigt söka efter 

konsumtion. Den fast anställda ser dock på konsumtion som något som ger en temporär lycka 

där det blir ett substitut för att få ut något av dagen. Denna insikt ligger ganska nära Baumans 

tankar, dock uttalade sig samtliga om att konsumtionen kan leda till ofrihet men även en form 

av frihet och lycka för individen.   

 

Beck skriver att individualiseringen kräver att många komponenter ska fungera i samförstånd 

för att individualiseringen ska infalla och låta individen själv bestämma sitt öde på 

arbetsmarknaden för att överleva ekonomiskt. När individen väl har rekryterat det 
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ekonomiska, sammanfaller det med masskonsumtion för att erhålla den materiella standard 

som är accepterad. Intervjupersonerna erkänner att det ekonomiska är begränsande och om 

individen inte upplever en brist inom det området, kan det skänka en viss lycka och frihet. 

Dock kan det ekonomiska, där man lider av ett överflöd av varan, vara begränsande menar 

den fast anställda då det kan binda upp personen. Intervjupersonen som är behovsanställd är 

även inne på det spåret där denne menar att även om personen är miljardär är individen 

bunden till sina pengar i slutändan. Han säger även att genom konsumtionen kan individen 

visa att han eller hon inte sämre än andra och detta stämmer om man tittar på att vad som är 

den materiella standarden. För om individen inte uppnår normen kan andra se en som lite 

sämre än dem.  
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 6. Reflektioner 
 

Jag upplevde det som något negativt att samarbetet med min kompanjon inte fungerade, då 

det hade varit roligt med nya tankar och infallsvinklar på uppsatsen som jag kan ha missat 

eller valt bort. När man arbetar själv finns det en risk att man inte ser sina misstag och 

aspekter av ämnet och mitt mål var att alltid göra en bra uppsats.  

 

När det gäller mina intervjuer, hade jag nu i efterhand valt att lägga till fler punkter att beröra 

i min intervjuguide. Orsaken till detta är för att vid vissa tidpunkter i intervjuerna var det svårt 

att hålla igång diskussionen. I slutändan är jag ändå väldigt nöjd med att både jag och mina 

intervjupersoner såg intervjutillfället som en tid för eftertanke och reflektioner för nya och 

gamla idéer och tankar. När det gäller mitt metodval hade jag nog inte valt att göra något 

annorlunda då jag är nöjd med delen av uppsatsen. Ur min synvinkel finner jag det svårt att se 

ett annat metodiskt tillvägagångssätt än den kvalitativa metoden.   

 

Mina intervjupersoner, trots att de aldrig hade studerat beteendevetenskapliga ämnen tidigare, 

hade en sociologisk tankesätt och detta tyckte jag var väldigt roligt att se hos dem. För de 

berörde vid om man någonsin var fri som individ och såg ett sammanband mellan frihet och 

ofrihet. Intervjupersonerna menade på att för att få frihet måste man uppleva ofrihet i sin 

vardag. Denna frihet som en individ kan uppleva innebär begränsningar trots stämpeln 

”frihet”. Detta tyckte jag var roligt då detta var lite av min personliga poäng med uppsatsen, 

att göra så individer får en tankeställare kring de externa krafter som styr och kontrollerar 

individen.   

 

För mig är mitt val av ämne väldigt brett och det fanns många teorier man hade kunnat 

använda sig. Vid en vidareutveckling av min frågeställning hade möjligheten funnits att gå på 

djupet på varför intervjupersonerna hade vissa åsikter och kanske upprepa intervjuerna ett 

flertal tillfällen för att få reda på hur intervjupersonerna utvecklar sin tankegång kring ämnet. 

Min uppsats kan man använda för att blottgöra och informera individer kring vad som styr 

deras liv och hur individen kan försöka se och förändra det. Det är först när individen har 

informationen som personen har makten att förändra sitt tankemönster och hur individen lever 

sitt liv.         
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 7. Sammanfattning 
  

I denna uppsats jag har valt att intervjua 5 personer med olika arbetspositioner i samhället. 

Dessa intervjuer har jag senare analyserat tillsammans med teorier från Bourdieu, Berger, 

Bauman, Beck och Mills där nyckelorden är frihet, ofrihet, identitet, konsumtion och 

individualisering. Bourdieu använda jag mig av genom att använda hans tankar kring habitus 

och hur det påverkar samhället och dess individer. Av Berger la jag en fokus kring hans 

teorier kring internalisering, klass och roller och av Mills adapterade jag hans tankar kring 

samspelet mellan individer och om förnuft och frihet. Becks teorier kring individualisering 

och konsumtion och Baumans teorier kring fattigdom och konsumtion använda jag mig även 

av. Intervjuerna tog plats i intervjupersonernas hem med undantag av en av intervjuerna som 

fenomfördes i mitt egna hem. Arbetspositionen intervjupersonerna hade var att den första 

intervjupersonen var visstidsanställd, den andra var arbetslös, den tredje var behovsanställd, 

den fjärde var studerande och den femte hade en fast anställning. Metod och tillvägagångssätt 

var den kvalitativa metoden och vid intervjuerna var mitt mål att skapa en diskussion mellan 

mig och intervjupersonen och att vi båda skulle få nya insikter kring ämnet. Det var deras 

livsvärld som jag var intresserad av som jag senare skulle beskriva och jämföra med teorierna. 

Jag använde mig även av hermeneutisk tolkning på sådant sätt att jag tolkade varje enskild del 

för att få till en helhet tills jag fann en rimlig mening med mitt empiriska material och det 

teoretiska.  

 

Samtliga intervjupersoner hade problem med att definiera ett svar kring vad frihet är. Detta 

jämförde jag med Bourdieus begrepp habitus som innebär att staten genomsyrar strukturerna i 

samhället på sådant sätt att individerna inte reflekterar över begreppet och att strukturen inte 

tillåter individerna att tänka i andra banor än vad staten har gett godkännande för. Det som var 

gemensamt för intervjupersonerna var att deras definition av frihet var känslan att inte vara 

bunden till någon/något, ha fria val, inte vara begränsad och kunna ta självständiga beslut. En 

annan gemensam nämnare var att alla hade något positivt att säga om ofrihet på sådant sätt att 

det var positivt att vara styrd på sin arbetsplats. Intervjupersonerna funderade även på var och 

hur man kunde uppnå frihet i samhället och de kom fram till att det är ouppnåeligt i deras 

livssituation som de levde i vid intervjutillfället. Trots detta kände de sig som fria individer 

och senare kom det fram att de kände sig fria i vissa aspekter av deras liv men inte i dess 

helhet.  
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När det kommer till arbete var intervjupersonerna lika i sina tankegångar, då ett arbete 

skänkte dem både ofrihet och frihet. Friheten uppnås genom det ekonomiska kapitalet 

individen förvärvar genom ett arbete och ofriheten genom att individen har ett tvång på sig att 

komma till sin arbetsplats och utföra arbetet trots en ovilja att göra det. Beck talar om den 

flexibilitet som är ett krav på arbetsmarknaden idag, men ingen av intervjupersonerna tog upp 

detta. Dock får fyra av de fem intervjupersonerna lida av det på något sätt. Bauman skriver 

om att arbetet bedöms utifrån hur stor upplevelse och tillfredsställelse den kan erbjuda 

individen. Ingen av intervjupersonerna hade ett arbete som ledde till självförverkligande, men 

att det ekonomiska kapitalet som man fick av att arbeta kunde leda till självförverkligande på 

fritiden.  

 

När det kommer till individualiseringen skriver Beck om att livsödet för individen har blivit 

något högst personligt och det är individen som står själv som ansvarig i slutändan, vid till 

exempel arbetslöshet. Statens ansvar för individen har blivit allt mindre som direkt 

konsekvens för den individualisering som har skett. Angående arbetslöshet skriver Bauman 

om att individen kan känna skuld och skam över sin situation, då det som anses som ett 

lyckligt liv blir ouppnåelig för man blir en otillräcklig konsument. När jag jämförde detta med 

svaren jag fick av intervjupersonerna blir detta påtagligt då man aldrig talade om vad 

samhället skulle göra för individen, utan vad individen skulle göra för sig själv och för 

samhället.    

 

Bauman menar att individen måste vara beredd på att konsumera identiteter beroende på 

situationen. Vid intervjutillfällena var intervjupersonerna avslappnade och lugna och de 

uttryckte att detta var en separat identitet från den som de spelar på sitt arbete. Mina 

intervjupersoner väljer rollen som god arbetare när tillfälle ges för att sedan kunna spela en 

friare roll på sin fritid. Bauman skriver även om konsumtionen av varor och där han beskriver 

att samhället driver på att konsumenten aldrig ska känna en tillfredsställelse, utan en önskan 

att alltid vilja ha mer samt att konsumenterna jämför sig med varandra för att se vad som ska 

konsumeras. Samtliga intervjupersoner erkänner att de jämför sig med andra och en brist på 

konsumtion kan leda till att de känner sig mindervärdig. De kunde inte heller beskriva var 

ifrån önskan om konsumtion kom ifrån, utan att den bara existerade.  
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