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Sammanfattning 

Har övergången från det förmoderna samhället till det moderna bara inneburit positiva 

framsteg? Uppsatsen fokuserar framförallt på sociologiska författare som gör gällande att 

moderniteten bland annat har resulterat i att individer i större utsträckning än tidigare upplever 

en meningsförlust. En del av dessa författare anser att bristen på mening indirekt kan relateras 

till den tilltagande arbetsdelningen. Arbetsdelningen ger nämligen upphov till strukturella 

såväl som kulturella förändringar, och dessa förändringar ger i sin tur upphov till olika former 

av upplevd meningsförlust. De områden som påverkas av arbetsdelningen och som behandlas 

i denna uppsats är rollernas differentiering, gemenskapernas urvattning, kunskapernas 

fragmentering, samt relativismens och pluralismens effekter på det som tidigare ansetts vara 

givet och självklart.  

 

Roller och gemenskap är strukturella fenomen, medan kunskap och relativism är fenomen på 

det kulturella planet. I tidigare samhällen har kulturen givit legitimitet åt strukturen. Detta 

innebar bland annat att religion och tradition tilldelade alla individer en plats och förklarade 

varför världen ser ut som den gör. Problemet i det moderna samhället tycks vara att den 

moderna kulturen inte bara misslyckas med att legitimera den nya strukturen, utan att den 

dessutom bidrar till att underblåsa känslan av meningslöshet.  
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1 Inledning 
Frågan om mening och modernitet har sysselsatt ett stort antal sociologer. Förlusten av 

mening och medföljande problem var föremål för sociologisk forskning redan i sociologins 

begynnelse. Emile Durkheim, Max Weber och Karl Marx har alla på ett eller annat sätt ägnat 

delar av sina skrifter åt att behandla denna problematik. En viktig anledning till att skriva om 

meningsförlust är att förlust av mening kan få svåra konsekvenser för individ och samhälle. 

Det är därför viktigt att försöka utröna huruvida det finns en meningsförlust och hur den i så 

fall kommer till uttryck. Ytterligare en anledning att skriva om meningsförlust är att inte låta 

ämnet falla i glömska. Ämnet uppmärksammas visserligen av samtida sociologer, till exempel 

Peter Berger, Thomas Luckmann och Anthony Giddens, men ingen av dessa forskare har 

kunnat bidra med praktiska lösningar till problemet. Utifrån sina teorier har olika forskare 

istället uttalat sig om hur denna kris kommer att te sig i framtiden. Marx ansåg till exempel att 

känslan av alienation skulle försvinna i samband med att det moderna lönearbetet försvann, 

medan Weber trodde att livet skulle bli alltmer outhärdligt, och resultera i att individen skulle 

fångas i en rationalitetens järnbur. Bland samtida sociologer finner man uttryck för svaga 

förhoppningar eller en mer försiktig pessimism. Giddens anser att man inte kan veta åt vilket 

håll utvecklingen kommer att gå, medan Berger och Luckmann anser att meningskrisen ligger 

latent i det moderna samhället, och att det enda man kan göra är att försöka lindra dess 

effekter. Med undantag för Marx förhoppningar omges ämnet av ett slags uppgivenhet. 

Ämnets vikt, frånvaron av lösningar och känslorna av uppgivenhet är oroväckande, och det är 

därför viktigt att gå vidare med forskning inom detta område. Jag sällar mig nämligen till de 

sociologer som anser att sociologin bör fungera som ett verktyg för att förändra världen till 

det ”bättre”, även om detta ”bättre” är härlett ur en subjektiv uppfattning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Skiljer sig samtiden från andra historiska perioder i fråga om upplevd mening? Lider den 

moderna människan av upplevd meningsförlust i större utsträckning än den förmoderna 

människan? Om det förhåller sig så, hur manifesterar sig då denna känsla av meningsförlust? 

Frågorna är många, och svåra att besvara, men syftet med uppsatsen har varit att studera vad 

olika forskare, i synnerhet sociologer, har skrivit om meningsförlust i det moderna samhället. 

Det är visserligen svårt att svara på frågan om människan lider av meningsförlust i större 
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utsträckning än den förmoderna människan, men jag tar avstamp i de sociologer som vidhåller 

att det förhåller sig på detta sätt. Många forskare anser att människan har ett behov av mening, 

och det är därför viktigt att försöka utröna om detta behov är tillfredsställt eller inte.  

Mina frågeställningar är: Vad har de, framför allt sociologiska forskare som citeras i denna 

uppsats sagt om hur meningsbrist och modernitet hör samman? Vilka faktorer i det moderna 

samhället bidrar, enligt dessa forskare, till att försvaga känslan av att livet är meningsfullt?  

1.2 Tidigare forskning 

Förlust av mening är ett tema som behandlats av de tidiga sociologerna. Emile Durkheim 

skriver om detta i The Division of Labor (1933) och i Självmordet (1993). I dessa böcker 

skriver han att individer kan uppleva att livet är meningslöst när samhällsstrukturen förändras. 

I Självmordet skriver han till exempel att förändringar i reglering och integrering kan resultera 

i att individer upplever att livet förlorar mening. Max Weber skriver om meningsförlust bland 

annat i Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1978). Han menar att den historiska 

utvecklingen leder i riktning mot ökad rationalisering, och att denna rationalisering bidrar till 

att underminera upplevelsen av att livet är meningsfullt. Karl Marx behandlar problemet med 

meningsförlust bland annat i De ekonomisk-filosofiska manuskripten (2003). I denna bok 

beskrivs hur det moderna lönearbetet bidrar till olika former av alienation. Bland senare 

sociologer har Peter Berger och Thomas Luckmann forskat kring detta ämne. Deras bok 

Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning (1995) har till exempel varit viktig för denna 

uppsats. Anthony Giddens (1997) har skrivit om tvånget att välja och avtraditionaliseringens 

effekter på upplevelsen av mening. Dessa författare har varit överens om att moderniteten har 

inneburit en eller annan typ av meningsförlust. Den enda sociologiska bok som, mig 

veterligen, haft som huvudsakligt syfte att behandla problemet med upplevd mening i det 

moderna är Berger och Luckmanns Modernity, Pluralism and the crisis of meaning (1995). 

Övrig litteratur har innehållit vissa kapitel eller delar av kapitel som har behandlat denna 

problematik. Jag har inte funnit några andra sociologiska böcker eller artiklar som uteslutande 

behandlat sambandet mellan meningsförlust och modernitet.  

 

Det finns även litteratur som behandlar förlusten av mening inom andra vetenskapliga 

områden. Den norske filosofen Lars Svendsen har till exempel skrivit Långtråkighetens 

filosofi (1999), en bok om modernitet och existentiell leda, där han hävdar att den existentiella 

ledan är mer utbredd idag än tidigare, och att den tar sig uttryck i gränsöverskridande 

beteenden. Svendsen kopplar ihop den existentiella ledan med bland annat det 

 2



 

individualistiska sökandet efter personlig mening. Religionspsykologen Hans Åkerberg har 

utfört ett empiriskt arbete och skrivit boken Livet som utmaning: Existentiell ångest hos 

svenska skolungdomar (1987). Med hjälp av enkäter och kvalitativa intervjuer försöker han 

visa att existentiell ångest är ett tilltagande problem i det moderna samhället. 

1.3 Metod 

Jag har arbetat helt och hållet teoretiskt. Jag formulerade frågeställningarna och strukturerade 

upp arbetet i olika teman. Utifrån dessa teman och frågeställningarna har jag sökt på 

universitetets databaser och på Internet efter böcker, artiklar och tidskrifter som på ett eller 

annat sätt är relaterade till mitt uppsatsämne. Jag har även tagit kontakt med professorer och 

doktorander på SU och andra universitet för att få hjälp att hitta relevant litteratur. Jag har läst 

originallitteratur, såväl som sekundärlitteratur. 

 

Jag har inom ramen för detta arbete inte tagit upp de författare som motsätter sig den dystra 

bild som målas upp, eftersom min avsikt inte har varit att jämföra två olika ståndpunkter, utan 

snarare att försöka redogöra för en del av det som finns skrivet inom den sociologiska 

traditionen om meningsförlust. Jag har huvudsakligen koncentrerat mig på sociologisk 

litteratur, men jag har även läst böcker skrivna av andra forskare. Jag är medveten om att 

många av (alla?) dessa forskare har kritiserats och att deras teorier har diskuterats utförligt av 

otaliga forskare. Jag har här inte varit intresserad av att uttala mig om huruvida deras teorier 

är ”giltiga” eller inte, och läsaren kommer därför inte att finna en redogörelse för detta inom 

ramen för min uppsats.  

 

När man läser en text är man i själva verket involverad i en tolkningsprocess. Min tolkning 

skiljer sig ibland från andras tolkning, eftersom tolkningar är grundade i tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Dessa tidigare kunskaper och erfarenheter utgör det som kallas förförståelse 

(Gilje & Grimen, 1992). Läsningen och tolkningen av böckerna kommer därför att präglas av 

uppsatsskrivaren. Detta har jag varit medveten om medan jag skrev uppsatsen, och jag kan 

åtminstone säga att jag inte uppsåtligen anser mig ha vantolkat eller missbrukat deras texter1, 

men jag har givetvis varit selektiv i mitt val av litteratur. Weber (1977) har med all tydlighet 

visat att forskaren inte kan vara helt neutral inför det han skriver. Jag har valt att skriva om 

detta ämne, eftersom det ligger mig varmt om hjärtat. Jag gör ingen hemlighet av att jag tror 
                                                 
1Angående vantolkningar utförda med bedrägliga avsikter har T. J. Winther (också känd under namnet Abdul-
Hakim Murad) fällt en rolig kommentar: ”Lita inte på torterade texters bekännelser.” (www.al-ghazali.org) 

 3



 

att det moderna samhället, trots sina fördelar, ”lider” av meningsförlust. Detta har varit en av 

mina utgångspunkter, men jag har gjort mitt yttersta för att inte läsa in detta i texterna. Jag har 

med andra ord försökt hålla mig objektiv till det jag läst. Jag har läst en del sekundärlitteratur, 

och därför presenterar jag många gånger min tolkning av någon annans tolkning. Detta gäller 

även en del av de klassiska texterna, eftersom jag läst översättningar av dem. Översättning är 

nämligen inte en objektiv syssla, utan en tolkande process. Med tanke på uppsatsens storlek 

har jag inte haft möjlighet att jämföra olika tolkningar med varandra, och jag kan därför inte 

argumentera för varför jag valt en tolkning före en annan. Olika forskare använder sig av 

olika termer och begrepp, och det har därför krävts en rejäl ansträngning för att försöka 

avgöra när de olika begreppen överlappar varandra helt, delvis eller inte alls. Att pussla ihop 

olika författares teorier och begrepp handlar givetvis, även det, om tolkningar, och jag hoppas 

att jag har lyckats pussla ihop olika teorier utan att för den skull göra våld på författarnas 

teorier och begrepp. 

 

En del begrepp i denna uppsats förblir odefinierade, eftersom jag anser att de är tillräckligt 

välkända. Det skulle i princip vara omöjligt att skriva någonting om man hela tiden utgick 

från att läsaren inte har någon kunskap. När jag upplevt att ett begrepp krävt en närmare 

förklaring har jag antingen definierat det eller hänvisat läsaren till annan litteratur.  

 

Jag vill här göra läsaren uppmärksam på några skrivregler som jag har valt att hålla mig till. 

När jag skriver ”individen” och därefter refererar till denne skriver jag ”han”. När jag skriver 

”person” hänvisar jag tillbaka till denne ibland med ”hon” och ibland med ”han”. När jag 

skriver människan hänvisar jag till ”hon” eller ”henne”.  

 

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt: I kapitel 2 redogör jag för en del utgångspunkter 

och centrala begrepp, såsom arbetsdelning och mening. Kapitel 3 behandlar differentieringens 

effekter på roller. Dessa effekter resulterar i identitetsförvirring, och leder till att individen 

förlorar förmågan att sätta sig själv i ett större sammanhang. Kapitel 4 behandlar 

arbetsdelningens effekter på de traditionella gemenskaperna. Arbetsdelningen bidrar till att 

urvattna gemenskapen. Individen distanseras från de traditionella gemenskapsformerna när 

hans verksamhetsområde specialiseras, och när marknaden bidrar till att rationalisera de 

mellanmänskliga interaktionerna. I samband med arbetsdelningen skiljs människor åt, 

eftersom de arbetar på olika platser, har olika kunskaper och olika uppgifter. För att uppleva 
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mening behöver människan känna samhörighet, och att hon delar sin världsbild med andra 

människor. Den tilltagande individualiseringen bidrar därför till en förlust av mening.  

 

Kapitel 5 behandlar arbetsdelningens effekter på kunskaperna, och den förlust av mening som 

uppstår till följd av kunskapens fragmentering. I detta kapitel beskrivs hur differentieringen av 

kunskaperna bidrar till att fragmentera den tidigare sammanhängande världsbilden, och till att 

göra livet obegripligt, och osammanhängande. Differentiering resulterar i att olika 

världsåskådningar och principer kommer i kontakt med varandra. Samhället blir alltmer 

pluralistiskt, och varje grupp tolkar världen på sitt sätt. Dessa tolkningar är ofta motstridiga. 

Detta kan leda till relativism, och kapitel 6 behandlar därför relativism och pluralism. Dessa 

faktorer medför förlust av otvetydig mening och resulterar i osäkerhet. Här vill jag också 

passa på att uppmärksamma läsaren på att kapitel 3 och 4 behandlar strukturella förändringar, 

medan kapitel 5 och 6 behandlar kulturella förändringar. I kapitel 7 har jag för avsikt att 

sammanfatta uppsatsen, knyta samman frågeställningar med det som sagts av de olika 

teoretikerna och diskutera en del aspekter av det som framkommit i uppsatsen. Jag för även en 

diskussion i slutet av varje kapitel, eftersom jag tror att detta bidrar till att uppsatsen blir 

tydligare och lättare att överskåda. 
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2 Teoretiska begrepp och utgångspunkter 

I boken The Division of Labor (1933) tar Durkheim avstamp i arbetsfördelningen för att 

förklara varför det moderna samhället ser ut som det gör. Förändringar i arbetsdelning leder 

bland annat till förändringar i tro, moral och interpersonella relationer. I denna uppsats vill jag 

bland annat studera om det är möjligt att knyta förlust av mening till arbetsdelningen2. Jag 

kommer i det som följer att kort redogöra för begreppen differentiering/arbetsdelning och 

mening. 

 

Differentiering innebär att det uppstår skillnader mellan grupper och mellan specialiserade 

roller och funktioner (Guneriussen, 2001). Men varför uppstår differentiering? Durkheim 

(1933) skrev att det förmoderna samhället var segmenterat, dvs. att det bestod av lokala, 

isolerade och av varandra oberoende grupper. För att arbetsdelningen ska kunna utvecklas 

krävs en uppluckring av segmenteringen genom ökad social interaktion mellan grupperna. 

"The division of labor develops, therefore, as there are more individuals sufficiently in contact 

to be able to act and react upon one another.” (Durkheim, 1933: s. 257). Det finns två faktorer 

som orsakar arbetsdelningen, volym och dynamisk täthet. Den dynamiska tätheten beror av 

populationens koncentration, städernas utveckling och av kommunikationsmedlens hastighet. 

Volym innebär befolkningsstorlek. När befolkningen koncentreras måste människor ägna sig 

åt olika sysslor för att överleva. De kan inte längre göra samma sak, eftersom de då skulle 

tävla om samma resurser (Durkheim, 1933). Denna uppsats handlar om några av 

differentieringens negativa konsekvenser. Kraftig differentiering kan till exempel resultera i 

extrem individualism och alienation (Guneriussen, 2001). 

 

Det är svårt att finna en bra och allmängiltig definition av meningsbegreppet. Olika teoretiker 

har betonat olika aspekter av meningsbegreppet, och det som följer nedan syftar till att 

förklara några aspekter av begreppet som det används i denna uppsats.    

 

En av aspekterna är att mening är nära förbunden med värderingar. En handling anses många 

gånger vara meningsfull om den syftar till att uppfylla ett mål som individen värdesätter. 

Denna aspekt hör nära samman med besvikelse. Durkheim (1993) anser till exempel att en 

                                                 
2  För Durkheim innebär arbetsdelningen mer än bara arbetet. Begreppet innefattar även differentiering av 
funktioner och specialisering av uppgifter. (Boglind, m.fl. 2005) 
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känsla av meningslöshet kan infinna sig när individen upplever att han inte kan uppnå eller 

närma sig de mål han värderar. 

 

Dessa mål kan vara förknippade med enkla föreställningar - som då det gäller det värde som 

sammanhänger med överlevnad dvs. tillfredsställandet av elementära behov (bilden av en 

brödbit i kombination med ’jag vill äta den’) - eller mer komplexa föreställningar som är 

infogade i ett religiöst, kulturellt eller socialt sammanhang - (jag vill uppnå vissa mål för att 

jag har införlivat min religions, min kulturs och mitt sociala sammanhangs föreställningar om 

vad en sådan person som jag kan och bör åstadkomma eller uppnå). I det förra fallet kan 

intensiteten av upplevelsen av mening tänkas vara kortvarig och gå i vågor allteftersom det 

grundläggande behovet tillfredsställs eller börjar byggas upp på nytt. De typer av mål som är 

uppbackade av en identitetskänsla i ett socialt, kulturellt och/eller religiöst sammanhang kan 

dels antas ge en mer bestående upplevelse av mening och dels bidra till individens förmåga att 

på lång sikt arbeta mot förverkligandet av målen. Det meningsbegrepp jag arbetar med i den 

här uppsatsen är närmast förknippat med denna senare typ av mening. Det innebär också att 

handlingar ska kunna sättas in i ett begripligt och större sammanhang för att upplevas vara 

meningsfulla. Kultur och religion är sociala fenomen, vilket betyder att en aspekt av mening 

innebär att vi behöver tillhöra någon gemenskap för att uppleva mening.  Ytterligare en aspekt 

av meningsbegreppet är att individen behöver uppleva att det finns ett samband och en 

relation mellan det som sker för att händelser ska uppfattas vara meningsfulla. En handling 

uppfattas som meningsfull om den kan relateras till något annat (Berger & Luckmann, 1995). 

Om individen upplever att olika sfärer i livet inte är relaterade till varandra på ett begripligt 

sätt kan han uppleva att livet inte är meningsfullt. Hit hör även meningsförlust i samband med 

kunskapernas fragmentering. En upplevelse av meningsförlust kan nämligen infinna sig när 

individen inte upplever att det går att få en sammanhängande kunskap om världen och det 

som sker. Begreppet används även på klassiskt vis i betydelsen anomi och alienation. 

 

Tanken är att differentieringen orsakar olika förändringar, och att var och en av dessa 

förändringar i sin tur resulterar i en förlust av mening. Detta illustreras i figuren nedan.  
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Arbetsdelning 
 
 
 
 

                                       Roller          Gemenskap        Kunskap          Pluralism 
 
 

 
 

Förlust av mening 
 

Figur 1 Arbetsdelning och förlust av mening 

 

När jag skriver att arbetsdelningen leder till problem inom ett visst område innebär det inte att 

arbetsdelningen är den enda orsakande faktorn. Det finns även andra påverkande faktorer som 

bara flyktigt omnämns i denna uppsats. Rationalisering bidrar till exempel till att orsaka en 

del av de problem som vetenskaperna står inför idag. Det skulle inte vara möjligt att ta med 

alla dessa faktorer i denna uppsats, och jag nöjer mig därför med att nämna detta här. Det är 

dessutom troligt att några av de faktorer som omnämns i uppsatsen samverkar och att de 

tillsammans stärker den upplevda förlusten av mening.  
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3 DIFFERENTIERING AV ROLLER 

I samband med arbetsdelningen uppkommer en rad olika sfärer i livet som tidigare inte 

existerat. Varje sfär utvecklar egna normer som styr individens beteende inom sfären. I det 

förmoderna var människan integrerad i samhället, men när differentieringen tilltog uppstod ett 

brott mellan individ och samhälle. I samband med industrialisering och urbanisering 

separerades människan från sin uppväxtmiljö och från släkt och vänner. Det uppstod en 

skillnad mellan arbetsgrupp och familj, mellan arbetsplats och hem samt mellan arbete och 

fritid. Livet var inte längre kontinuerligt och sammanhängande, och människan smälte inte 

längre samman med sin bakgrund, eftersom bakgrunden hela tiden skiftade. Människan blev 

en ”entitet” som förflyttar sig mellan olika miljöer, normsystem osv. Roller uppstår. 

(Asplund, 1983)  

 

I detta kapitel har jag för avsikt att visa att rolldifferentieringen kan ha negativa konsekvenser 

för bland annat individens identitet och känsla av sammanhang, och därmed för känslan av 

meningsfullhet. 

 

För att kunna uppleva att det som sker är meningsfullt behöver vi veta vilka vi är, det vill säga 

vi behöver ett svar på frågan ”Vem är jag?” Identitet kännetecknas av en subjektiv upplevelse 

av enhet och kontinuitet (Bauman, 2002). I ljuset av det som sagts av Asplund ovan kan vi se 

att individens känsla av kontinuitet är hotad i det moderna samhället. I det förmoderna 

samhället var identiteten given och sprungen ur den tradition man föddes in i. Tradition och 

religion skapar kontinuitet i tillvaron, och de förmedlar en känsla av enhet. De säger något om 

vem man är, varifrån man kom och vart man är på väg. De sätter individen i relation till allt 

som sker. När tradition och religionen förlorar sitt inflytande minskar känslan av kontinuitet i 

det moderna samhället. När kontinuitet saknas, det vill säga när en historia, med ett förflutet 

och en framtid, saknas, måste man söka sin identitet i nuet. I det moderna samhället är 

individen tvungen att välja identitet, men denna plikt att välja innebär också att vi inte har 

några förpliktelser mot våra val (Svendsen, 1999). Individen hamnar hela tiden i nya miljöer 

och träffar hela tiden nya människor, vilka var för sig kräver att vi uppträder på ett ”lämpligt” 

sätt (Giddens, 1997). Närhelst individen går in i ett nytt möte anpassar han sig, och detta kan 

bli ett problem för de individer vars själv uppslukas av de skiftande situationerna. Individen 

upphör att vara något bestämt och kontinuerligt, och anpassar sig helt efter de förväntningar 
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som han tror ställs på honom. Han blir därför tillfälligt som alla andra, som en kameleont som 

anpassar åsikter och beteende efter miljö och person. Det själv som återstår upplevs som tomt 

och falskt (Giddens, 1997). 

 

I det moderna samhället måste individen hela tiden själv omdefiniera meningen med sitt liv. 

Han kan tolkas och tolka sig själv på många olika sätt, och till varje tolkning finns det en 

mängd olika sätt att handla. Individen ställer sig därför frågan om han hade kunnat leva 

annorlunda, och de flesta människor känner sig osäkra och vilsna i en värld som de upplever 

vara förvirrande (Berger & Luckmann, 1995). Berger och Luckmann (1995) skriver att 

institutioner, som till exempel man, far, skattebetalare, under normala omständigheter ger 

vägledning för hur man bör bete sig. De institutionella rollerna internaliseras och befriar oss 

från att fråga oss själva hur vi bör bete oss i varje ny situation, och skänker därmed våra 

handlingar personlig mening. Idag kan man få en känsla av att dessa institutioner är under 

snabb förändring, och att det är få som vet vad det egentligen innebär att vara till exempel 

pappa. Enligt Giddens (1997) kännetecknas senmoderniteten3 av att institutioner som familj 

och kön ifrågasätts, och det är därför troligt att senmoderniteten bidrar till att ytterligare 

intensifiera känslan av förvirring. 

 

Differentiering leder alltså till uppkomsten av roller, och rollerna orsakar identitetsproblem. 

Roller är institutioner som väntar på att befolkas, (Asplund, 1987), och det är nog inte fel att 

anta att roller är opersonliga och tomma på ”meningsfull mening”. De är opersonliga i den 

bemärkelsen att de kan befolkas av vem som helst och de är tomma på ”meningsfull mening”, 

eftersom de bara har en mening som är specifik och begränsad till att gälla huvudsakligen 

inom ramen för ett visst system. De är därför mer eller mindre oanvändbara som 

meningsskapare i livsvärlden där en mer övergripande och sammanhängande mening krävs. 

När människan försöker använda rollen som ett medel för att tillfredsställa behovet av mening 

och identitet blir hon besviken. Rollen är, som Asplund, skriver opersonlig (Asplund, 1987), 

och det är därför troligt att den inte kan ge individen personlig mening. Om jag är min roll, 

och vem som helst kan gå in i och ut ur den rollen, vem är då jag? Vad är det som skiljer mig 

från andra och gör just mitt liv meningsfullt? Jag är i princip utbytbar mot vem som helst. I 

det förmoderna odifferentierade samhället var individen unik, men hans arbete kunde utföras 

                                                 
3 Senmoderniteten, kan sägas vara en modernisering av moderniteten. I den första moderniseringen ifrågasattes 
en del institutioner, medan andra fortfarande uppfattades vara självklara. I senmoderniteten ifrågasätts även 
dessa sistnämnda institutioner. Se Giddens, A. (1997) Modernitet och självidentitet för mer om detta begrepp. 

 10



 

av vem som helst. I det differentierade samhället är vi utbytbara som individer, men inte som 

arbetare. I det senare fallet är det individens ”innersta kärna”4 som är utbytbar, men inte det 

han lärt sig, i det förra fallet är det tvärtom. 

 

Differentieringen av rollerna innebär kanske inte ett problem i sig. Problemet med 

differentieringen skulle kanske aldrig uppstå om de olika rollerna kunde sättas in i ett större 

sammanhang som relaterade alla roller till varandra 5 . Berger och Luckmann talar om 

”symboliska universum”, vilka är ett slags världsbild som legitimerar, det vill säga 

rättfärdigar den institutionella ordningen. De skriver att ett symboliskt universum bidrar till att 

integrera olika diskrepanta sektorer av vardagslivet. Ett sådant universum infogar alla delar 

under en övergripande kontext, legitimerar dem och ger dem mening (Berger & Luckmann, 

2008). De olika rollerna utgör olika diskrepanta sektorer av vardagslivet, men i samband med 

moderniteten exploderar de symboliska universumen, och rollerna kastas ut från centrum och 

bort från varandra. Rollerna förefaller därför vara fristående från varandra i moderniteten. 

Den som fortfarande kan placera sina roller i ett större sammanhang har kanske lättare att 

uppfatta att livet är meningsfullt. Rollerna blir då en del av det hela, och får kontinuitet och 

mening genom att de är inkluderade i något större. Den som inte kan placera rollerna i ett 

större sammanhang kan känna sig förvirrad och vilsen. Han kan komma att kontrolleras av 

rollerna, och förvandlas till den typ av kameleont som Giddens talar om, dvs. en individ som 

hela tiden försöker känna av vilket beteende och vilka åsikter som ingår i rollen och därefter 

gör allt för att leva upp till den. Detta ska inte tolkas som att vissa personer inte beter sig olika 

under skiftande omständigheter. Skillnaden är att den som kan sätta sig själv och sitt beteende 

i ett större sammanhang kan uppleva att de olika rollerna bara är olika aspekter av en 

övergripande helhet. En sådan individ kan med andra ord uppleva enhet i mångfalden, en 

enhet som bidrar till att sammanfoga det fragmenterade vardagslivet. 

 

En fråga infinner sig här. Kan man uppleva diskrepans och meningsförlust om man inte tycker 

att det är fel att bete sig på olika sätt under olika omständigheter? Jag tror att svaret på den 

frågan är ”ja”. Jag tror nämligen att människan har ett behov av en fast identitet, och att hon 

har behov av mening. Jag tror alltså inte att det handlar om moral, dvs. det handlar inte om 

huruvida det är fel eller inte att helt och hållet anpassa sig efter situationen och göra avkall på 
                                                 
4 En del postmoderna forskare håller inte med om att människan har en innersta kärna. Judith Butler (1999) anser 
till exempel att människan inte ger uttryck för en inre essens när hon handlar, utan att det snarare är så att det är 
våra och andras handlingar som bidrar till att vi blir det vi är. 
5 Relationen mellan kultur och struktur kommer att diskuteras mer utförligt i slutet av uppsatsen. 
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eventuella principer. Ordspråk som ”att ta seden dit man kommer” och ”När du är i Rom ska 

du göra som romarna”, antyder att man bör anpassa sig efter tillfälliga förhållanden, men att 

urskillningslöst leva ut detta skulle förmodligen innebära stora problem för de flesta. Den som 

ständigt anpassar sig förlorar troligen något av sig själv. 

 

 12



 

4 GEMENSKAPSFÖRLUST 

 

När samhällena växer i volym och täthet ökar deras komplexitet, 

arbetsdelningen tilltar, de individuella skillnaderna ökar, och det 

ögonblick kommer närmare när det enda kvarvarande bandet mellan 

medlemmarna av en grupp människor är att de alla är människor. 

(Durkheim (1952) s.336 citerad i Boglind6, 2005: s. 211) 

 

Differentieringen resulterar med andra ord i en förlust av gemenskap, och i detta kapitel 

argumenterar jag för att förlusten av gemenskap resulterar i meningsförlust. Sociologen 

Ferdinand Tönnies (1955) har myntat begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft för att skilja 

mellan två typer av samhällen. Jag kommer här att utgå från sociologen Johan Asplunds 

tolkning av dessa begrepp som de framförs i boken Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft 

(1991). För enkelhetens skull kan vi säga att Gemeinschaft representerar den förmoderna 

typen av samlevnad, medan Gesellschaft representerar de moderna samlevnadsformerna. 

Johan Asplund skriver att det inte finns utrymme för hjärtliga mellanmänskliga relationer i 

Gesellschaft, och att det enda som återstår är att bejaka egennyttan. Livet i Gesellschaft är ett 

ensamt liv, eftersom alla är främlingar för varandra (Asplund, 1991). Asplund menar att alla i 

Gemeinschaft är bröder och systrar, även om de inte är släkt, och att alla i Gesellschaft är 

främlingar, även om de är släkt7 (Asplund, 1991). 

 

Inte ens de få personliga relationer man har är ”riktiga” relationer. Människans vänner, såväl 

som hennes fiender, är bara vänner och fiender i förhållande till hur de underlättar för, eller 

hindrar henne från, att förverkliga sina mål (Asplund, 1991). Asplund är extremt negativ och 

kritisk till det moderna livets samlevnadsformer, och man behöver kanske inte hålla med om 

allt, men jag tror ändå att det ligger mycket i det han säger. I Gesellschaft ser var och en till 

sig själv, och man lägger sig ogärna i andras angelägenheter. Asplund tar upp ett fall där en 

kvinna mördas inför ögonen på trettioåtta vittnen. Inget vittne bemödade sig om att larma 

polisen, trots att misshandeln pågick i en halvtimme, och trots att mördaren avbröt 

                                                 
6 Jag har valt att citera Boglind istället för Durkheim för den svenska översättningens skull. 
7  Man bör se Gemeinschaft och Gesellschaft som idealtyper, dvs. som abstrakta tankekonstruktioner. I 
verkligheten är det nog svårt att finna en renodlad form av dessa två samhällstyper. I själva verket existerar 
Gemeinschaft och Gesellschaft sida vid sida enligt Asplund (1991), men det finns ofta en övervikt åt endera 
hållet.  
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misshandeln och återvände för att återuppta den tre gånger ända tills kvinnan slutligen dog 

(Asplund, 1991). Om vi läser om sådana händelser (detta är i och för sig ett extremt exempel, 

men det finns gott om andra exempel på vår ovilja att bli inblandade) är det lätt att få en 

känsla av att människor i det moderna samhället inte bryr sig om varandra och att de inte 

betyder något för varandra. Ensamheten är vanligare i Gesellschaft än i Gemeinschaft, och jag 

har svårt att tro att känslan av tillhörighet och gemenskap inte undermineras ytterligare i ett 

samhälle där man dagligen läser eller hör talas om hur lite människor bryr sig om varandra.  

 

Gesellschaft innebär med andra ord att människor inte känner samhörighet, och Durkheim 

skriver att ju mindre samhörighet vi känner med andra människor desto meningslösare ter sig 

livet. Han skriver också att vårt jag delvis är socialt, och att det därför är beroende av 

samhället för sin existens. Om individen upplever att samhället faller sönder berövas han 

grunden för sin tillvaro, och livet blir tomt och meningslöst (Durkheim, 1993). Om det 

förhåller sig så att det moderna samhället har svårt att ge individerna en känsla av 

samhörighet, och av att de är relaterade på ett meningsfullt sätt, kan det också vara rimligt att 

anta att det råder en brist på mening i Gesellschaft, dvs. i det moderna samhället. 

 

Vad finns det för koppling mellan förlust av gemenskap och brist på mening? Durkheim 

kopplar ihop meningsförlust med svag integrering. I boken Självmordet diskuterar han bland 

annat fyra självmordstyper: egoistiska, altruistiska, fatalistiska och anomiska självmord. Det 

finns två variabler som är bestämmande för självmordets utveckling: integration, som är 

avgörande för egoistiska och altruistiska självmord, och reglering, som är avgörande för 

fatalistiska och anomiska självmord. Med integration avser han individens upplevelse av 

kollektiv samhörighet. Med reglering avser han kollektivets moraliska kontroll över individen 

(Durkheim, 1993). Jag är här inte intresserad av självmorden i sig. Det är relationen mellan 

integration/reglering och graden av upplevd mening som intresserar mig. När jag hädanefter 

skriver att vissa faktorer bidrar till att öka en viss typ av självmord är det alltså för att jag tror 

att självmord är relaterade till brist på mening.8 

 

Den självmordstyp som är av störst relevans för detta kapitel är den som beror av svag 

integrering, och som Durkheim kallar ”det egoistiska självmordet”. Asplund (1991) anser att 

                                                 
8 Det går i och för sig att tänka sig att ett självmord kan vara ett resultat av för mycket mening. Det går till 
exempel att tolka det ”altruistiska” självmordet på detta sätt. I denna uppsats diskuterar jag bara de ”anomiska” 
och de ”egoistiska” självmorden, eftersom jag tror att dessa två självmordstyper är relaterade till brist på mening. 
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den typ av gemenskap som innesluter den enskilde och ger honom en känsla av tillhörighet i 

vissa fall saknas eller försvagats i det moderna samhället. I Gesellschaft företräder var och en 

sig själv, och det råder en spänning mellan alla individer. Livet kännetecknas av splittring inte 

enhet:  

 

I Gesellschaft finner vi, i motsats till Gemeinschaft, inga handlingar som 

kan härledas från en på förhand och med nödvändighet existerande enhet, 

inga handlingar som manifesterar enhetens vilja och anda även när den 

utförs av individen, inga handlingar som av individen utförs å enhetens 

vägnar. (Asplund, 1991: s. 73) 

 

Att individer i ett sådant samhälle inte mår bra bekräftas av Durkheim. Han skriver att 

egoistiska självmord ökar i samhällen där gemenskapen försvagas, och att frånvaron av 

samhörighet i det kollektiva livet innebär en förlust av mål och mening för individen 

(Durkheim, 1993). I nästa kapitel ska jag skriva om kunskapernas specialisering och dess 

konsekvenser. Här vill jag bara i förbigående nämna att Durkheim ansåg att den 

specialiserade utbildningen kunde leda till en frigörelse från primärgruppen, eftersom 

individerna skulle få allt mindre gemensamt. Detta kunde resultera i att individen frigörs från 

det system som står för ömsesidig omtanke och kontroll och leda till ett ökat antal självmord 

(Durkheim, 1993). Bristen på gemenskap kan alltså göra att de egoistiska självmorden ökar, 

och det är därför denna typ av självmord också kan orsakas av otillräcklig, eller avsaknad av, 

religiös tillhörighet, och av att individen är änkling/änka eller frånskild (Durkheim, 1993). 

Kulturer med svag social gemenskap ”skapar” en svag upplevelse av sammanhang och en 

känsla av meningslöshet (Jacobsson, 1995). I det moderna samhället, där individualitet och 

oberoende spelar centrala roller, blir människan avskild från det gemensamma och 

sammanhängande, och det finns därför mindre mening i det moderna samhället (Jacobsson, 

1995). I samband med moderniteten vinner människan individuell frihet, men förlorar 

mening.  

 

Durkheim skriver också att tankens frihet kan resultera i ett ökat antal självmord. Han skriver 

att självmord är vanligare hos protestanter än hos katoliker, på grund av att protestanterna är 

friare i tanken (Durkheim, 1993). Protestanterna har större utrymme för individuellt tänkande, 

eftersom de har färre gemensamma värderingar, övertygelser och vanor. Att de har mindre 

gemensamt än katolikerna innebär också att de har mindre gemenskap, och därför är 
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egoistiska självmord vanligare bland protestanter (Durkheim, 1993). Han skriver: ”[J]u större 

utrymme en religiös sammanslutning lämnar åt självständigt tänkande, desto mindre 

dominerar den individens liv och desto svagare är dess livskraft och förmåga att binda 

samman individerna.” (1993: s. 105).    

 

Religion och tradition reglerar och bestämmer vilka medel som får och bör användas, men i 

förflyttningen från Gemeinschaft till Gesellschaft förlorar individen greppet om religion och 

tradition. I det moderna samhället är tanken på många sätt friare än någonsin, och detta borde, 

enligt Durkheims logik, rimligtvis tyda på att gemenskapen har försvagats, och att bristen på 

mening därmed är större idag än tidigare. 

 

Rörelsen från Gemeinschaft till Gesellschaft kan också i viss mening sägas vara en rörelse 

från det stora till det lilla. I det förmoderna samhället fann människan bland annat mening i 

relation till världsalltet, i moderniteten i relation till nationen, ideologin eller partiet, och 

under det postmoderna i relation till en liten grupp signifikanta andra (Kurkiala, 2005). För att 

uppleva mening, att allt ingår i ett större sammanhang, måste man känna samhörighet med 

andra människor, men i takt med individualiseringen hotas känslan av samhörighet. Det 

individuella livet får inte kvävas, men om det individuella livet alltid prioriteras på bekostnad 

av det kollektiva, kan individen förlora den känsla av sammanhang som är nödvändig för att 

livet ska upplevas som meningsfullt (Kurkiala, 2005). Robert Nisbet (1971) skriver att 

moderniteten lösgjorde individen från religionens och släktskapets band, och att denna 

befrielse åtföljdes av en känsla av alienation. Konsekvenserna blev inte moraliska framsteg, 

utan socialt sönderfall. När den gemensamma världen raserades kastades individen ut i total 

ensamhet och förtvivlan. Individualiseringen har resulterat i normlösa och osäkra individer 

utan sammanhang. 

 

Bortkopplingen från ett övergripande sammanhang är en av de viktiga faktorerna som bidrar 

till övergången från det förmoderna till det moderna (Kurkiala, 2005). Samhället och gruppen 

utövar makt över individer. I samband med individualiseringen tränger det egna jaget undan 

det kollektiva, och ju mer grupperna eller samhället försvagas desto självständigare blir 

individen, och slutligen erkänner individen inga andra regler än de som gagnar hans privata 

intressen. Det är just detta som bidrar till en ökning av de ”egoistiska självmorden” 

(Durkheim, 1993). Durkheim ansåg att det bara var samhället som kunde förmedla en 

kollektiv uppfattning om det mänskliga livets värde, och att detta inte var möjligt för 
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individen. Om samhället är ”sjukt” i den bemärkelsen att det inte längre fungerar som en 

integrerande instans, påverkas individerna negativt, eftersom de är en oskiljaktig del av 

samhällskroppen. Detta kan manifesteras i uppkomsten av metafysiska teorier om alltings 

meningslöshet. 9  Sådana teorier är, enligt Durkheim, en effekt av, inte en orsak till, 

samhällskroppens nödläge (1993). 

 

Durkheim (1993) ansåg att små familjer är mindre integrerade än stora, och att 

självmordsrisken därför är större för personer från små familjer. Han menar att ju fler 

personer som delar värderingar och känslor desto större livskraft får de. Detta resonemang 

liknar det som framförs av Berger och Luckmann (2008). De skriver att den sociala 

verkligheten bara kan upprätthållas om det finns andra som hela tiden bekräftar den. Ju fler 

som bekräftar den sociala verkligheten desto bättre. Durkheim skriver att starka traditioner 

som förenar medlemmarna inte kan utformas i en liten grupp (Durkheim, 1993). Familjen är 

dessutom den grupp som, vanligtvis, förser individen med en världsåskådning, där det 

framgår vad man bör göra och vad man bör undvika, vad som är gott och vad som är ont, samt 

vilken roll individen har i det hela (Nisbet, 1971). Ju fler som bekräftar detta desto 

meningsfullare uppfattas världen vara. I stora grupper finns det nästan alltid medlemmar som 

är i kontakt med varandra och utbyter tankar och intryck – eller bekräftar den sociala 

verklighetens natur, som Berger och Luckmann skulle ha uttryckt det – medan en liten grupp 

ofta har mer sporadiska kontakter. Ju fler aktiviteter desto större integration (Durkheim, 

1993).  

 

I det moderna samhället blir familjerna mindre och mindre, och vi väntar relativt länge med 

att skaffa barn. Detta borde, om Durkheim har rätt, rimligtvis leda till en sämre integrering. I 

samband med det moderna sättet att leva uppkommer det dessutom barriärer mellan 

generationerna. När barn är små placeras de ofta på dagis, de lär sig tidigt att bli självständiga, 

och flyttar ofta hemifrån så fort de har möjlighet. Det finns få kontaktytor över 

generationsgränserna, och detta medför att det saknas meningsfulla band mellan 

generationerna. Det är därför rimligt att anta att personer ur olika generationer lever i skilda 

världar, och att de därför inte betraktar tillvaron på samma sätt (Jacobsson, 1995). Små barn 

lever i nuet, ungdomar blickar framåt, personer i medelåldern är nutidsfixerade och de äldre 

blickar tillbaka. När det däremot inte finns tydliga barriärer mellan generationerna finns, 

                                                 
9 Här leds tanken osökt in på nihilism och andra liknande filosofier, som predikar om alltings meningslöshet. 
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enligt Jacobsson (1995), en gemensam, sammanhängande världsbild där alla generationers 

grundperspektiv ingår. Generationsbarriärerna och individuellt oberoende bidrar till att lösa 

upp sammanhang, gemenskap och mening.  

 

… ju mer främmande familjen eller andra grupper blir för individen, i 

desto större utsträckning blir han en gåta och ett mysterium inför sig själv 

och slutligen oförmögen att undvika den förtvivlade och ångestfyllda 

frågan: till vad ändamål? (Durkheim, 1993: s. 166) 

 

Tradition och religion har, utöver en integrerande kraft, också en samlande och enande kraft. 

Människor löper risk att sväva bort och isoleras från varandra när de släpper taget om, eller 

förlorar, dessa förenande krafter. Det är förmodligen så att de människor som svävar omkring 

griper tag i något annat, som inte är lika allomfattande och som därför inte har samma 

förmåga att ena lika många som religion och tradition har. Det är nog rimligt att anta att 

många ”moderna” människor hela tiden släpper taget om det de håller i för tillfället för att 

ständigt gripa tag i något nytt, men att rörelsen, generellt sett, går från det större till det 

mindre. I värsta fall upptäcker människan kanske att hon ensam håller fast vid något, och då 

finns det skäl att tro att mening och mål löper risk att helt gå förlorade för henne. 

 

Vi har sett att det tycks finna strukturella faktorer som har bidragit till att splittra och söndra 

det sociala livet. Durkheim tänkte sig att den nya samhällsformen också skulle följas av en ny 

sorts gemenskap som han kallade organisk solidaritet (Durkheim, 1933). Dessa förhoppningar 

tycks dock inte ha infriats.  

 

Gemensamma mål och visioner enar människor, och frågan är om det finns en 

samhällsbärande vision i det moderna samhället? Tage Lindbom anser att en sådan vision 

saknas: ”Människoriket är i kris, det har ställts inför den djupaste och bittraste kris, som kan 

drabba det mänskliga livet: tomheten, förlusten av en framtidsvision” (1999: s. 247). 

Durkheim menar att självmord sällan inträffar i unga och nybildade samhällen, och att 

självmordsrisken ökar när dessa samhällen är i upplösning eller desintegreras (Durkheim, 

1993). När ett samhälle är nybildat strävar människorna nämligen efter gemensamma mål och 

detta har en enande effekt. I Sverige fanns tidigare en vision om ett folkhem som alla skulle 

vara med och bygga, men denna vision är för länge sedan död. Jag tror att sådana visioner 

fungerar som ett lim och bidrar till hög integrering. När denna vision inte längre existerar, och 
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alla drar åt olika håll, tror jag att det är nödvändigt med en ny vision som kan förena alla 

medborgare. Finns någon sådan vision idag? Jag tror inte att det finns en vision som är 

tillräckligt stark inom ramen för nationalstaten, men nationalstaten betyder allt mindre, och 

det finns globala visioner som kan förena människor tvärs över jordklotet. Miljörörelsen är ett 

exempel på en vision som förenar hundratusentals människor, trots att de är geografiskt 

åtskilda. Frågan är vad detta innebär för till exempel Sverige. Om ingenting förenar dem som 

bor i Sverige borde det vara dåligt för det svenska samhället. Samtidigt som det inte 

nödvändigtvis måste vara dåligt för individen. Individen kan kanske finna mening i sitt 

globala engagemang. Men vad innebär detta för Durkheims teori? Det kan innebära att han 

hade fel i fråga om att individernas aktiviteter ytterst syftar till att upprätthålla samhället, eller 

så tjänar våra aktiviteter en ny samhällsform, en rörelse från nationella samhällen till globala. 

 

Jag tror i och för sig att alla stora visioner som på något sätt kan förverkligas bara kan ge 

mening så länge de inte uppfylls. Hylland Eriksen berättar om ett tillfälle då den stora stygga 

vargen efter flera års jakt äntligen har lyckats fånga de tre grisarna. Han har lagt dem i en stor 

kittel med vatten, morötter och lök. Vattnet ska strax börja koka, och framtiden ter sig allt 

annat än ljus ut för grisarna. En av grisarna vänder sig då till vargen och frågar: ”Nå vargen, 

vad ska du göra imorgon?” Vargen förstår då att hans livsmål håller på att fullbordas, och han 

inser att livet kommer att vara tomt utan jakten (Hylland Eriksen, 2008). Han inser att det var 

jakten, inte maten, som gjorde livet värt att leva, och det är kanske detta som Strindbergs 

karaktär Mäster Olof ger uttryck för när han utropar att det inte var segern han ville, utan 

striden (Strindberg, 1986). När målet är nått finns kanske inget kvar att leva för. Durkheim 

(1993) är inne på samma tankar när han skriver att stora sociala förändringar och krig 

koncentrerar och riktar all aktivitet mot ett mål och resulterar därför i starkare integration i 

samhället eller gruppen, eftersom individen har samhällets eller gruppens bästa för ögonen. 

Men vad händer när det inte längre finns något som binder människorna samman?  

 

I det moderna pluralistiska samhället finns det allt mindre att sluta upp kring. Även om många 

värderingar fortfarande är gemensamma finns det anledning att tro att vi går mot ett samhälle 

där de gemensamma värderingarna blir allt färre. Frågan är om detta gäller bara lokalt. Det 

tycks finnas tendenser att människor som är geografiskt åtskilda sluter sig samman med hjälp 

av till exempel Internet, vilket kan bidra till att individer faktiskt känner gemenskap och 

samhörighet med människor på andra platser, samtidigt som den lokala gemenskapen faller 

sönder. Vi bevittnar i så fall inte ett sönderfall av gemenskapen, utan snarare en 
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omorganisering. Jag tror dock inte att detta stämmer, eftersom människor som delar 

värderingar och som möts och bildar grupper till exempel på Internet tenderar att dela upp sig 

i allt mindre grupper. Det kanske är så att många människor idag inte är beredda att göra 

avkall på sina individuella preferenser, och att de därför bryter sig ur en grupp för att bilda en 

ny när oenighet råder inom gruppen. Jag tror därför att det finns risk att Internet bidrar till en 

ökad fragmentering, snarare än att bidra till enhet. 
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5 KUNSKAP 

I detta kapitel diskuteras problem som är förknippade med kunskapernas specialisering och 

den ständigt växande kunskapsmassan. Differentieringen av arbetet nödvändiggör även en 

differentiering av kunskapen, eftersom varje arbetsområde kräver specifik kunskap. Forskare 

som var verksamma före 1800-talet hade nästan alltid två eller tre titlar. De kunde till exempel 

vara astronomer och fysiker, eller astronomer, fysiker och matematiker. Under 1800-talet 

ägnar sig forskare alltmer sällan åt flera vetenskapliga inriktningar. Faktum är att de inte ens 

kan täcka ett helt vetenskapligt område längre (Durkheim, 1991). Specialiseringen innebär att 

forskaren alltmer sluter sig inom sitt eget område. Denna specialisering sträcker sig dessutom 

till att omfatta bara en liten del av detta område. Många forskare kan i större utsträckning allt 

om praktiskt taget ingenting, och allt mindre om det hela.  

 

Antalet experter ökar dessutom i takt med att den ständiga strömmen av nya 

forskningsområden ökar. I det förmoderna samhället fanns färre auktoriteter, och de hade stöd 

av en relativt enhetlig tradition (Giddens, 1997). I det moderna samhället finns en uppsjö av 

experter som motsäger varandra och ifrågasätter varandras kunskaper. Detta leder till att 

individens tilltro till experterna vacklar, och kan i värsta fall resultera i ett universellt tvivel 

(Giddens, 1997). I samband med att alltfler individer ägnar sig åt forskning sker dessutom en 

kraftig ökning av mängden kunskap. Som ett exempel på den stora mängden kunskap som 

produceras idag kan här nämnas att det inom den akademiska världen produceras en halv 

miljon artiklar bara om kemi varje år. Det skulle ta all arbetstid för fyra heltidsanställda 

assistenter att bara läsa titlarna på dessa artiklar (Rowland, 2002). Att läsa och förstå alla 

artiklar är uteslutet, och att sätta in alla artiklar i ett större meningsfullt sammanhang verkar 

idag helt omöjligt.  

 

Varför är detta ett problem? Det är inte specialiseringen av kunskaperna och den stora 

kunskapsmassan som är det egentliga problemet. Problemet tycks istället vara att 

differentieringen av kunskaperna och den stora kunskapsmassan underminerar förmågan till 

meningsfulla tolkningar av det som sker i världen. Människan har en förmåga att vara såväl 

analytisk som syntesisk. Syntes innebär att kombinera skilda element för att bilda en 

sammanhängande helhet. Syntes och analys är motsatser och analys innebär därför att dela 

upp något i mindre delar. Analysens uppgift är att klassificera, separera och dra skiljelinjer, 
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medan syntesens uppgift är att förena och sätta samman. Förmågan att göra analyser och 

synteser är, enligt Kurkiala, inneboende hos människan (Kurkiala, 2005). Generellt kan man 

kanske säga att religion erbjuder syntes, medan vetenskapen erbjuder analys. Kurkiala menar 

att människor i tidigare generationer och kulturer erfor att deras liv var meningsfulla, eftersom 

de var en del av ett större och begripligt sammanhang, medan vi nu lever i en tid där själva 

upplevelsen av sammanhang nedmonterats (Kurkiala, 2005). I det moderna samhället har 

vetenskapen tolkningsföreträde, och det har knutits stora förhoppningar till att vetenskapen 

också skulle visa sig ha förmåga att vara syntetisk så att en slutgiltig teori som förenar alla 

områden skulle kunna formuleras. Durkheim skrev:  

 

Since the diversity of science tends to disrupt the unity of science, a new 

science must be set up to re-establish it… A new class of scholars … will 

busy themselves… with summing up, if possible, all their principles in a 

very small number of principles common to all. (1933: s. 359) 

 

I förmoderna samhällen deducerade man kunskap. Man utgick ifrån allmänna och 

övergripande principer, och byggde sin kunskap utifrån dem. På detta sätt var kunskap, 

kulturprodukter och allt som skedde hela tiden i förbindelse med övergripande principer, som 

därför hade en förenande och sammanfogande kraft (Guénon, 2001). I samband med 

moderniseringen ifrågasattes alla övergripande principer, allt som hade haft en förenande 

kraft. Man gick alltmer från deduktion till induktion. Till en början gick det bra, 

fragmentering sågs inte som ett problem, eftersom man hade tillit till att vetenskapen snart 

skulle finna något som kunde fungera som ett lim, en upptäckt som skulle ge mening åt och 

förklara alla andra upptäckter (Guénon, 2001). Idag har fragmenteringen nått oanade 

proportioner och ingen vet hur alla upptäckter ska sättas in i ett större, meningsfyllt 

sammanhang.  

 

Jag tror att detta bidrar till att livet blir oöverskådligt och obegripligt för den enskilde 

individen. Som sociologistudent på universitetet kommer jag i kontakt med ett stort antal 

sociologiska forskningsområden och teorier. Varje teori gör anspråk på att säga någonting om 

den sociala verkligheten, men det verkar vara helt omöjligt att förena och samla de enskilda 

anspråken under en övergripande teori som kan sammanlänka alla teorier och avsätta en 

speciell plats åt var och en av dem. Denna problematik förvärras ytterligare när man till 

sociologin lägger andra vetenskaper som, ifrån helt andra utgångspunkter, gör anspråk på att 
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förklara sådant som sociologin säger sig förklara. Som student har jag svårt att inte fråga mig 

själv vad mina studier egentligen bidrar till, och hur de ska förstås i relation till alla andra 

studier.10  

 

I det förmoderna samhället trodde man att saker och ting var goda och meningsfulla för att till 

exempel Gud bestämt att det var så. Nuförtiden uppfattas det goda och meningsfulla handla 

om individuella preferenser.  Kunskapens fragmentering har lett till att kunskapsfälten blir 

oöverskådliga och att de upplevs vara motsägelsefulla. När detta sker är det nog vanligt att 

man, mer eller mindre medvetet, bestämmer sig för att göra en subjektiv selektering. Man 

vänder sig bort från det stora, oöverskådliga informationsflödet för att ägna sig åt ett litet 

urval av kunskap som man sätter sin lit till. Det är kanske normalt att allt fler frågar sig: ”Vad 

är viktigt för just mig, och vad tror jag på?” Man söker svar på dessa frågor och ägnar sig 

under en period åt detta. Detta kan tyckas fungera som en bra lösning, och det kan kanske ge 

mening, åtminstone tillfälligt. Det finns dock en risk att individen så småningom kommer att 

bli medveten om att det han ägnar sig åt, och det värde han tillskriver detta är ett subjektivt 

urval baserat på godtycklighet. En medvetenhet om att de goda egenskaper han tillskriver dem 

faktiskt inte finns i tingen, utan att det handlar om just en tillskrivelse. Skillnaden mellan det 

meningsfulla och det meningslösa försvinner då och därmed blir allting lika meningslöst. Om 

detta blir till en övertygelse är det nog svårt att värja sig mot känslan av alltings 

meningslöshet. 

 

                                                 
10 Jag är medveten om att jag själv bidrar till att öka den enorma mängd kunskap som existerar genom att skriva 
denna uppsats. Jag kommer här att tänka på Weber som, å ena sidan förfasade sig över rationaliseringen, men 
som samtidigt själv bidrog till rationaliseringsprocessens utbredning genom sina arbeten (Boglind, m.fl. 2005).  
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6 RELATIVISM OCH PLURALISM 

Jag skrev inledningsvis att arbetsdelningen orsakas av dynamisk täthet och volym, och att 

graden av dynamisk täthet beror av städernas utveckling, populationens koncentration och av 

kommunikationsmedlens hastighet. Idag har städerna utvecklats mer än tidigare, populationen 

har koncentrerats och kommunikationen har accelererat. Det är därför rimligt att anta att 

arbetsdelningen har ökat avsevärt. Människor kan kommunicera med varandra trots att de är 

geografiskt åtskilda. Detta har bland annat inneburit att olika kulturer och världsåskådningar 

har kommit i kontakt med varandra på ett sätt som inte har någon motsvarighet tidigare i 

historien. Förespråkare för olika världsåskådningar och ideologier samtalar, argumenterar och 

diskuterar i tidningar, på TV och Internet. De konkurrerar om individernas uppmärksamhet 

och talar sig varma för sina perspektiv. Invandring och utvandring har också lett till att 

människor av olika tro lever i ett och samma samhälle.  

 

Pluralism kan sägas innebära att olika traditioner, livsåskådningar och religioner lever sida vid 

sida i ett och samma samhälle. Denna form av pluralism är inte ny, den har existerat i flera 

delar av världen under världshistoriens lopp, men trots att flera livsåskådningar samexisterade 

i ett och samma samhälle, fanns det ett övergripande värdesystem som delades av alla (Berger 

& Luckmann, 1995). Interaktionen mellan de olika grupperna var begränsad, och de olika 

grupperna levde åtskilda från varandra. Den moderna pluralismen kännetecknas av att olika 

grupper inte längre är separerade, och av att de interagerar i stor utsträckning (Berger & 

Luckmann, 1995). Livsvärldspluralismen har bidragit till att sekularisera samhället (Furseth & 

Repstad, 2005). När många religioner uppträder på ett och samma ställe och hävdar olika 

sanningar är det många som drar slutsatsen att ingen av dem har rätt (Furseth & Repstad, 

2005). Detta kan resultera i en subjektiv meningskris (Berger & Luckmann, 1995). Jag skrev 

tidigare att Berger och Luckmanns begrepp ”symboliskt universum”, är ett slags världsbild 

som legitimerar, det vill säga rättfärdigar den institutionella ordningen. I samband med 

pluralismen möts olika symboliska universum, och detta leder till ett legitimitetsproblem. Hur 

kan man påstå att en ordning är självklar och helt naturlig, när det bevisligen finns andra sätt 

att leva? Mitt sätt att leva blir bara ett i mängden, dvs. det relativiseras. När ett symboliskt 

universum relativiseras förlorar det sin förmåga att ge legitimitet, och då kan dess föreskrivna 

ordning inte längre tas för given (Berger & Luckmann, 2008). ”När pluralismen blir 

omfattande, upplever därför de flesta människor osäkerhet och känner sig förlorade i en 
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förvirrande värld.” (Furseth & Repstad, 2005: s. 82). Livet förlorar sin självklara mening, och 

gränser löses upp. 

 

För Berger och Luckmann är begreppet ”nomos”, ordning, viktigt. Ett symboliskt universum 

inger en känsla av ordning. Allting har sin speciella plats, alla har sin speciella plats och alla 

”vet” varför det är så. Individen vet att vissa typer av beteenden inte är tillåtna, och undviker 

dem för att till exempel inte hamna i helvetet. Individernas beteenden är reglerade. Motsatsen 

till nomos är anomi. Ett anomiskt självmord är, enligt Durkheim, en typ av självmord som har 

sin grund i att individens drifter, mål och behov är otillräckligt reglerade av samhället. 

Människans begär och mål måste stå i proportion till de medel hon förfogar över. Om 

individen strävar efter mer än han kan få blir han olycklig (Durkheim, 1993).  

 

Durkheim (1993) skrev om anomi i samband med radikala samhällsförändringar, men jag vill 

här visa att relativism kan resultera i svagare reglering, och att detta kan leda till 

meningsförlust. Frankl (2003) anser att spänningen mellan vilka vi är och vilka vi anser att vi 

borde bli inte får bli för stor. Om avståndet blir alltför stort är det troligt att följden blir 

uppgivenhet och förtvivlan. Om individens drömmar inte är förankrade i det uppnåeliga 

kommer hon inte att må bra, och i samband med anomiska tillstånd tycks verkligheten 

”värdelös i jämförelse med de drömmar som skapas ur individens fantasi…” (Durkheim, 

1993: s. 216).  

 

Religion och tradition har tidigare lagt band på människans begär, och försett henne med en 

behovshorisont som hon inte ska överskrida. Detta gäller alla områden, inom de privata, såväl 

som inom de offentliga sfärerna. När de moraliska förbuden av någon anledning förlorar sin 

auktoritet över individerna släpps begären lösa. Om det inte finns någon gräns för begären 

finns det inte heller något slutgiltigt mål för begärens uppfyllande (Durkheim, 1993). Denna 

frånvaro av reglering är kännetecknande ”för de moderna samhällena, där arbetsdelning och 

sekularisering har lett till att behov och önskningar har frikopplats från moraliska 

begränsningar, samtidigt som välståndsökningen hela tiden höjer anspråksnivån.” (Boglind, 

m.fl. 2005: s. 242). Det är nog rimligt att anta att pluralism och relativism har varit viktiga 

bidragande faktorer till att de moraliska begränsningarna har underminerats. När allting blir 

relativt förflyktigas de gränser som tidigare såg ut att vara fasta, med följd att den tidigare 

behovshorisonten rivs upp. När behovshorisonten försvinner blir begären gränslösa, och 

sådana begär måste leda till besvikelse. Problemet är att det inte finns något kvar som kan 
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inskränka begärens krav och hjälpa människan att försonas med livets villkor, och därför 

uppstår missmod, konflikter och livsleda (Boglind, m.fl. 2005).  

 

Där det saknas gränser saknas det också mening, eftersom: ”Glädjen och tillfredsställelsen i 

olika aktiviteter och ansträngningar ligger […] i känslan av att ens handlingar inte är förgäves 

utan innebär framsteg.” (Durkheim, 1993: s. 205). Den som inte har avgränsat sitt mål kan 

inte heller närma sig det, och är därför dömd att bli besviken. För att nå fram måste begären 

först och främst ha en gräns, men denna gräns kan bara sättas av krafter utanför individen 

(Durkheim, 1993). I en värld där allt eller mycket anses vara relativt är det svårt att se hur en 

yttre instans kan tillerkännas auktoritet nog för att inskränka individens begär. Durkheim 

skriver att individen inte gör avkall på sina begär, utom om han anser att reglerna och kraven 

är rättmätiga och riktiga (Durkheim, 1993), men när allting är relativt är det nog få regler och 

krav som anses vara rättmätiga och riktiga.  

 

Det jag nämnt ovan om gränser har gällt framförallt yttre begräsningar, och jag har försökt 

visa att relativiseringen har bidragit till att denna typ av reglering har försvagats avsevärt i vår 

tid. Det som återstår skulle kunna vara en inre reglering. Man kan tänka sig att individen, 

utifrån egna principer och värderingar, sätter gränser för sitt beteende, men denna inre 

reglering försvagas även den av relativismen. Att sätta gränser innebär många gånger att 

behärska sig och att tygla begären, vilket kan vara tillräckligt svårt i ett samhälle där alla är 

mer eller mindre överens om att ett visst beteende är förkastligt. Vi kan till exempel vara 

förvissade om att otrohet förekom även i samhällen där detta ansågs vara djupt omoraliskt. I 

ett pluralistiskt och relativistiskt samhälle kan det vara ännu svårare att avstå från otrohet, 

eftersom det inte längre finns skäl, stödda av fasta, gemensamma värderingar att avstå. Berger 

och Luckmann, skriver: 

 

Det är en sak när en skötsam och ordentlig familjefar drömmer om 

obeskrivliga orgier i sin ensamhet om natten. Det är en helt annan att se 

dessa drömmar empiriskt förverkligade av en koloni anhängare av absolut 

frihet i grannhuset. Drömmar kan lättare sättas i karantän i medvetandet 

som ”nonsens” att rycka på axlarna åt eller som mentala förirringar att 

ångra i all tysthet… Ett verkligt utspel av känslor och drifter tvingar sig 

mycket mer högröstat på medvetandet. (Berger & Luckmann, 2008: s. 

172) 
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Under sådana omständigheter är det svårare att stå fast vid sina principer, och förlust av 

principer kan innebära en förlust av mening. Om allting alltid är tillåtet går mening förlorad. 

Jag tror nämligen att mening många gånger döljer sig i gränserna mellan det tillåtna och det 

otillåtna. Att inte alltid duka fram finporslinet, den fina duken och den dyra och fina maten 

resulterar i att en bjudning får en helt annan innebörd än om man alltid skulle duka på detta 

sätt. Att göra något ibland, och att avstå från det vid andra tillfällen gör saker och ting mer 

meningsfulla. Den som aldrig avstår från något drabbas förmodligen av leda och upplever att 

saker och ting är meningslösa. Religion och tradition har under alla tider uppmanat människor 

att lägga band på sina begär, och att avstå från vissa saker. Pluralismen bidrar till att 

relativisera alla tabun och förbud. Detta tillstånd utan gränser och kontraster får sannolikt 

följden att individen upplever förlust av mening.  

 

Kontakten med andra livsvärldar och perspektiv leder alltså till att sådant som alltid hade 

tagits för givet nu ifrågasätts. Individer konfronteras med frågan om de skulle kunna ha levt 

sitt liv på ett annorlunda sätt, och de flesta människor känner sig osäkra och förvirrade i en 

värld där det finns olika tolkningar av vem man är (Berger & Luckmann, 1995). Institutioner 

fungerar som instinkter, genom att föreskriva ett visst beteende i en viss situation (Berger & 

Luckmann, 1995). Om vårt beteende i stort sett institutionaliserats, behöver vi med andra ord 

inte reflektera över hur vi ska bete oss i varje situation. I traditionella samhällen fungerar 

institutionerna som självklara meningsgivande instanser, men i samband med pluralism och 

relativism krymper ”det givnas sfär”. Dessa institutioner fungerar bäst när dess föreskrifter 

anses så självklara att individen inte ens är medveten om att institutionen existerar. 

Pluralismen synliggör och ifrågasätter det som tidigare uppfattades vara självklart. Individen 

inser att ett visst beteende inte alls är självklart, och tvingas själv ta ställning till vilket 

beteende han ska välja. Detta bidrar till identitetsförvirring och meningskris. Berger och 

Luckmann skriver att säkra tolkningar förvandlas till hypoteser och att övertygelser blir en 

fråga om smak. Tradition och religionen blir en vara bland andra, och religiösa övertygelser 

förvandlas till religiösa preferenser (Berger & Luckmann, 1995). 

 

Jag skrev tidigare att rolldifferentieringen bidrog till att skapa identitetsförvirring, och detta 

gäller även, tror jag, för pluralism och relativism. Ett barn behöver klara och konsekventa 

signaler från sin omgivning för att kunna uppfatta att livet är meningsfullt (Berger & 

Luckmann, 1995). Om signifikanta andra och samhället ger barnet motstridiga signaler blir 
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det förvirrat, och detta kan ge upphov till en meningskris (Berger & Luckmann, 1995). Ett 

barn som, till exempel, bemöts med ett leende från den ena föräldern, och med en bister min 

från den andra när det har slagit sönder en tallrik blir förvirrat. Var det bra eller dåligt att slå 

sönder tallriken?  

 

Enligt Berger och Luckmann gäller detta även om barnet först har fått en oproblematisk 

identitet, men senare kommer i kontakt med systematiskt motstridiga reaktioner på sitt 

beteende (Berger & Luckmann1995). I förmoderna samhällen fanns det som regel ett enda 

gemensamt värdesystem som sammanlänkade hela samhället, vilket gjorde det mindre troligt 

att meningskriser uppstod (Berger & Luckmann, 1995). Ett barn som växte upp i ett sådant 

samhälle fick i princip samma respons på en specifik handling, oavsett vem det kom i kontakt 

med. I det pluralistiska samhället lever en rad olika livsåskådningar sida vid sida. Var och en 

av dessa åskådningar fördömer vissa typer av beteenden och sanktionerar andra, och det 

förhåller sig ofta så att en viss typ av handlingar fördöms enligt den ena livsåskådningen, 

samtidigt som de sanktioneras enligt den andra (Berger & Luckmann, 1995). Detta bidrar till 

att individen i det moderna samhället hela tiden möts av motstridiga reaktioner på ett och 

samma beteende. Det är därför troligt att ett pluralistiskt samhälle är mer mottagligt för 

meningskriser11.  

 

                                                 
11 Här är det kanske på sin plats att nämna något om pluralism och invandring. Många människor upplever att de 
problem som är förknippade med pluralism beror av att invandrare inte har lyckats eller vill integrera sig i 
samhället, och att lösningen består i att kasta ut alla invandrare. När detta är gjort tänker de sig att fosterlandet 
ska bestå av en homogengrupp med gemensamma värderingar och moral. I denna uppsats har jag bland annat 
försökt visa att arbetsdelningen har inneburit att alltfler människor är dåligt integrerade i samhället. Om alla 
invandrare åker hem återstår därför inte en homogen svensk ”ras”, utan en heterogen grupp med skilda 
värderingar och moral. Problemet med integrering i det moderna samhället berör med andra ord invandrare såväl 
som svenskar.  
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7 DISKUSSION 

Mina frågeställningar har varit: Vad har de, framför allt sociologiska forskare som citeras i 

denna uppsats sagt om hur meningsbrist och modernitet hör samman? Vilka faktorer i det 

moderna samhället bidrar, enligt dessa forskare, till att försvaga känslan av att livet är 

meningsfullt? Jag har citerat en rad olika forskare som hävdar att moderniteten har åtföljts av 

en meningskris, och att faktorer som rolldifferentiering, gemenskapernas urvattning, 

kunskapernas specialisering och massa samt relativism och pluralism har bidragit till att skapa 

en upplevelse av meningsförlust.   

 

Teman som kan urskiljas i uppsatsen är en rörelse från det stora till det lilla12, från stabilitet 

till mobilitet, från helhet till fragmentering och från visshet till tvivel. Rörelsen från det stora 

till det lilla kan skönjas i rörelsen från stora gemenskaper till allt mindre. Denna rörelse kan 

också upptäckas i de tolkningar av världen som har varit dominerande. Religioner kunde 

tidigare utan nämnvärt motstånd göra anspråk på att förklara allt i och utanför världen. När de 

sekulära vetenskaperna fick tolkningsföreträde begränsade de sina anspråk till att gälla bara 

detta liv. De strävade dock fortfarande efter att hitta några få principer som kunde användas 

för att förena de olika vetenskaperna. Dessa anspråk blev med tiden allt blygsammare, och i 

dag ägnar sig postmoderna teoretiker åt att nedmontera alla stora berättelser. Rörelsen från 

stabilitet och trygghet till mobilitet och osäkerhet manifesterar sig tydligt i 

identitetsproblematiken. ”Givna”, fasta och hållbara identiteter har ersatts av tvånget att välja 

identitet. Den förmoderna människan föddes in i en värld som togs för given. Individens plats 

var också den självklar. Detta innebar att ett modernt fenomen som ”identitetskris” troligen 

inte var vanligt förekommande. Rörelsen från helhet till fragmentering kan urskiljas i 

identitetsproblematiken, i gemenskapsproblematiken och även i fråga om kunskapernas 

utveckling. Kunskapen hade tidigare en enande kraft och bidrog till att livet uppfattades som 

en sammanhängande helhet, men i samband med att kunskaperna specialiserades föll 

uppfattningen av världen samman i oöverblickbara fragment. Rörelsen från visshet till tvivel 

uppstår bland annat i samband med det pluralistiska samhällets uppkomst. Allting som 

tidigare har tagits för givet och självklart relativiseras. 

 

                                                 
12 En rörelse från det lilla till det stora har också diskuterats i samband med globaliseringen, men rörelsen åt det 
andra hållet har varit mer central i denna uppsats. 
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Om vi höjer blicken en aning kan vi se att arbetsdelningen har påverkat samhälleliga 

strukturer såväl som kulturen. Kapitel 1 och 2 har behandlat några strukturella förändringar, 

medan kapitel 3 och 4 handlat om kulturella förändringar. Detta illustreras i figuren nedan:  

 

Arbetsdelning 
 
 
 

         Struktur                     Kultur 
 
 
Roller  Gemenskap    Kunskap  Pluralism 

 

Figur 2 Arbetsdelning, struktur och kultur 

 

Arbetsdelningen påverkar samhällsstrukturen och ger upphov till rolldifferentiering och till att 

gemenskaperna urvattnas. Den påverkar också kunskaperna, och ger upphov till pluralism och 

relativism. De forskare som citerats i denna uppsats har skrivit att dessa förändringar har 

inneburit en meningsförlust av ett eller annat slag. Denna uppsats har bland annat behandlat 

de åsikter som gör gällande att vissa samhälleliga strukturer är nödvändiga för att människan 

ska uppleva att livet är meningsfullt Vi har till exempel sett vad olika författare har sagt om 

gemenskapens och rollernas betydelse för upplevelsen av mening. Dessa författare tycks 

antyda att en viss struktur är nödvändig för att livet ska kännas meningsfullt.  

 

Någon kanske invänder att det inte är strukturen i sig det är fel på. Människan behöver 

integreras i den nya strukturen och strukturen behöver legitimeras av religion och tradition, 

eller – som Durkheim tänkte sig – av en ny typ av kulturellt fenomen. Problemet med detta 

resonemang är att religion och tradition har förlorat sin ställning. Om detta är ett tillfälligt 

eller permanent tillstånd får framtiden utvisa. Det nya kulturella fenomen som Durkheim satte 

sina förhoppningar till tycks lysa med sin frånvaro. De kulturella förändringar som följer på 

arbetsdelningen tycks nämligen inte legitimera den nya ordningen och göra den meningsfull. 

Den tycks snarare underblåsa känslan av meningslöshet. Vi har till exempel sett hur kunskap, 

relativism och pluralism har bidragit till att underblåsa känslan av meningslöshet. 

 

Jag håller öppet för att det inte är strukturen i sig som orsakar meningsproblem, och att 

problemet tycks vara att kulturen inte kan legitimera den nya strukturen. Frågan är om 
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arbetsdelning kan ske samtidigt som religion och tradition kan bestå något så när intakta eller 

om den kan ge upphov till nya kulturella fenomen som kan legitimera den nya strukturen. Det 

är till exempel möjligt att tänka sig att arbetsdelningen inom ett annat geografiskt och 

kulturellt område inte ger upphov till samma problem som den har gjort i väst. 

 

En viktig aspekt av meningsbegreppet som inte har berörts närmare i uppsatsen, men som jag 

anser måste behandlas om man ska få en förståelse för meningsproblematiken. Denna aspekt 

behandlar de allra mest fundamentala mänskliga frågorna, livets stora frågor, den dimension 

som Weber menar att vetenskapen inte kan göra anspråk på eller har tillträde till. De 

kulturella förändringarna har bland mycket annat inneburit att kunskapen om världen inte 

längre förmedlas av religion och tradition utan av vetenskapen. Jag har försökt argumentera 

för att den moderna kunskapen inte kan legitimera den rådande samhällsordningen, och detta 

beror troligen på att den inte kan ge en meningsfull och övergripande förklaring till varför 

livet är som det är. Ett symboliskt universum innebär nämligen att allt som sker ska kunna 

underordnas en övergripande ordning. Den moderna vetenskapen har inte bara löst upp alla 

stora samband, den har dessutom gjort det svårt att finna mening, eftersom andra institutioners 

och individers anspråk på att säga något om verkligheten anses vara mer eller mindre ogiltiga.  

 

I samband med sekulariseringen och de vetenskapliga framstegen knöts förhoppningar till att 

vetenskapen skulle kunna besvara dessa frågor. Den moderna människan ville befria sig från 

alla föreställningar som inte kunde bevisas empiriskt, men då försvann också möjligheten att 

finna mening. Weber ansåg att vetenskapen är meningslös, eftersom den inte kan besvara de 

frågor som är viktigast för människan: ”Vad ska vi göra, och hur ska vi leva?” (Weber, 1948). 

Teologen Paul Tillich anser att den västerländska människan har förlorat ”djupdimensionen” i 

sitt liv. Det är inom ramarna för denna dimension som människan finner svar på frågorna: 

Vem är jag, vad är meningen med mitt liv, varifrån kommer jag? Denna dimension har gått 

förlorad, framförallt till följd av tekniska landvinningar. Livet i djupdimensionen har ersatts 

av livet i den horisontella dimensionen (Tillich, 1962). Detta innebär, om jag tolkar Tillich 

rätt, att samhället erbjuder vetenskapliga, ekonomiska, eller medicinska lösningar på 

existentiella problem. Vetenskapen kan inte fylla det tomrum som uppstår. Den kan inte ge 

mening, eftersom den inte kan tala om för människan vilka mål och vilka ideal som är värda 

att sträva efter. Vetenskapen kan endast ge kunskap om vilka medel som är effektivast för att 

uppnå vissa mål och vilka konsekvenser man kan räkna med. Tidigare sågs kunskapen som ett 
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medel för att nå sanning, men dagens vetenskapsmän vet att det inte går att finna mening 

genom vetenskapen. Weber skriver: 

 

Who – aside from certain big children who are indeed found in the natural 

sciences – still believes that the findings of astronomy, biology, physics, or 

chemistry could teach us anything about the meaning of the world? 

(Weber, 1948: s. 142) 

 

Den empiriska vetenskapen ersatte med andra ord andra former av kunskap, kunskaper som 

gav livet mening och legitimerade ordningen, samtidigt som den själv visade sig vara 

oförmögen att ge mening och legitimitet. Utvecklingen har lett till en, ur meningssynpunkt, 

problematisk struktur, och en kultur som inte kan legitimera strukturen och integrera 

individerna i den.  

 

Jag tror att alla typer av meningsförlust som diskuterats i denna uppsats kan ha sin grund i en 

förlust av existentiell mening. Religion och tradition besvarar existentiella frågor och ger 

övergripande svar på varför livet är beskaffat som det är. Jag har tidigare skrivit att dessa 

symboliska universa legitimerar och förklarar allt som sker i världen. Ju större det symboliska 

universumet är desto större är den del av den fragmenterade verkligheten som kan legitimeras 

och förklaras. I samband med sekulariseringen krymper de symboliska universumen. De tycks 

istället förvandlas till ett slags symboliska paraplyer och täcker in allt färre aspekter av livet. 

Jag har därför väldigt svårt att tro att moderniteten kan erbjuda ett substitut som kan fungera 

som ett symboliskt universum som kan göra hela livet meningsfullt. Det är möjligt att den 

moderna kulturen kan legitimera vissa delar av livet, men denna legitimering sker på en låg 

nivå. Individen kan till exempel veta vilken funktion han fyller när han är på arbetet, och hur 

arbetet relaterar till hans behov av pengar för att kunna ägna sig åt annat på fritiden, men det 

är inte lätt att sätta arbetsrollen och fritidsaktiviteterna i ett större sammanhang.  Det är troligt 

att individen förr eller senare ifrågasätter det meningsfulla i dessa fritidsaktiviteter. Om 

fritidsaktiviteterna inte kan legitimeras med hänvisning till en övergripande mening föreligger 

det troligen en risk för att individen ska uppleva att livet är meningslöst. Jag tror därför att den 

mening som står att finna i frånvaron av dessa stora övergripande universum i bästa fall kan 

fungera som tillfälliga refuger. Förr eller senare konfronteras individen med en känsla av att 

allting är meningslöst, och att det inte går att inordna det som sker i ett meningsfullt 

helhetssammanhang. 
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Utifrån de teoretiker som citerats i denna uppsats är det rimligt att anta att det moderna 

samhället står inför en kris, men det råder ingen enighet om krisens allvar. Jag har inte heller 

funnit några konkreta förslag på hur denna kris kan avhjälpas13. En viktig fråga är hur man 

kan vara säker på att det finns en meningskris. Svendsen (1999) skriver att det faktum att hans 

bok tryckts i fyra upplagor på fyra månader, och att den översatts till flera språk ger stöd för 

tanken att människor idag lider av en förlust av mening i större utsträckning än tidigare. Här 

uppstår en viktig fråga. Hur uttrycker sig denna kris? De flesta människor verkar inte lida i 

ordets vanliga betydelse, men det finns forskare som anser att känslan av meningsförlust mer 

eller mindre medvetet tar sig skilda uttryck.  I dialogen Filebos utspelar sig följande 

diskussion mellan Sokrates och Protarkos. 

 

 SOKRATES. Vi mena ju alltid något, när vi säga: han törstar? 

 PROTARKOS. Ja visst. 

 SOKRATES. Det innebär, att han är tom. 

 PROTARKOS. Naturligtvis. 

 SOKRATES: Törsten är väl ett begär? 

 PROTARKOS. Ja, begär efter en dryck. 

SOKRATES. Efter en dryck – eller efter att fylla sig med en dryck? 

 PROTARKOS. Det senare tror jag. 

SOKRATES. Den av oss, som är tom, åstundar således, tycks det, motsatsen 

mot vad han erfar. Ty han är tom och önskar att bli fylld. (Platon, 1985: v. 

5, s. 121 ) 

 

En viktig skillnad mellan att törsta efter dryck och att törsta efter mening är att vi i det förra 

fallet vet vad vi saknar och hur behovet ska tillfredsställas, medan vi i det senare fallet inte 

alltid har lika klara föreställningar om vad som fattas oss. Den som är tom på mening kan 

därför bli benägen att fylla det inre tomrummet med vad som helst. Sociologen Michel 

Wieviorka har till exempel gjort en typologisering av våld, för att skilja mellan olika orsaker 

till våld. Han skriver att våld kan uppstå till följd av att individer upplever en meningsförlust. 

När individer upplever en brist på mening försöker de fylla tomrummet med våldsamma 

handlingar som kan vara en följd av att sociala relationer utarmas. Detta våld kännetecknas av 

                                                 
13 Berger och Luckmann (1995) anser att krisen ligger latent i det moderna samhället, och att det enda vi kan 
göra är att försöka hålla tillbaka den. De anser inte att det går att lösa problemet. Svendsen (1999) utgår också 
från att det inte går att göra något åt den existentiella ledan, och att vi helt enkelt måste lära oss att leva med den. 
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att det inte har något socialt eller politiskt innehåll (Wieviorka, 2003). Jag tolkar detta som att 

individen delvis är omedveten om orsakerna till våldet. Han upplever vrede för att något är 

fel, utan att vara medveten om exakt vad som är fel. Till den femte kategorin listar Wieviorka 

en typ av våld som han kallar ”founding violence”. Här tar individen till våld som en flykt 

från ett vardagsliv som upplevs vara absurt, och som domineras av leda. Ett före detta 

skinhead har skrivit följande dikt: 

 

Everywhere they are Waiting, In silence 

In boredom. Staring into space. 

Reflecting on nothing, or on violence 

Then suddenly it happens. A motor-cycle 

Explodes outside, a cup smashes. 

They are on their feet, identified 

At last as living creatures, 

The universal silence is shattered,  

The law is overthrown, chaos 

Has come again. (Svendsen, 1999: s. 45) 

 

Livet upplevs med andra ord vara meningslöst och tråkigt, och våldet blir ett sätt att fördriva 

och förtränga dessa känslor14.  

 

Behovet av mening kan även ta sig uttryck på andra sätt. Svendsen (1999) menar att 

människans upplevelse av meningslöshet ofta manifesterar sig i ett överskridande beteende. 

Durkheim (1993) skrev att individen har obegränsade begär, och att dessa begär behöver 

regleras av samhället. Det är kanske rimligt att anta att den moderna människans begär är 

relativt oreglerade, och att hon därför hyser förhoppningar som inte kan förverkligas. När 

individens förhoppningar inte infrias i samband med uppnåendet av ett visst beteende kommer 

han att överskrida detta beteende i hopp om att nästa upplevelse ska vara starkare och 

förverkliga förhoppningarna. Problemet är att överskridandet inte hjälper i längden, eftersom 

det inte går att befria sig från en värld som i grunden uppfattas vara meningslös (Svendsen, 

                                                 
14 En annan ”strategi” tycks vara att försöka återgå till den gamla stamgemenskapen. Individen försöker då 
avsäga sig sin individualitet genom att uppgå i mindre gemenskapsformer. Rörelsen från individ till kollektiv är i 
grund och botten ett val, ett resultat av en individuell handling, och frågan är därför om den är möjlig i längden. 
Det påminner lite om en scen i filmen Life of Bryan när huvudrollsinnehavaren talar till en grupp människor och 
säger: ”Ni är alla individer” varpå alla utom en svarar ”Vi är alla individer”. Den som inte stämmer in i kören 
utropar istället ”Inte jag!” 
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1999). Individen knyter med andra ord förhoppningar till att ett visst beteende ska kunna 

skänka livet mening, trots att det är livet i sin helhet som uppfattas vara meningslöst. Det 

finns tendenser att vilja knyta mening till tillfredsställandet av de elementära behoven, vilket 

är särskilt lämpligt ur kommersiell synpunkt, med tanke på dessa behovs egenskaper. Det 

finns till exempel en föreställning att sexualiteten ska kunna ge oss mening, men Svendsen 

menar att tillfredsställelsen av ett sådant behov ofta åtföljs av en känsla av besvikelse, en 

känsla av ouppfyllda förhoppningar (Svendsen, 1999).  

 

Uppsatsen visar att det finns forskare som anser att det moderna har inneburit en förlust av en 

kollektiv övergripande mening. Durkheim skrev att självmord följer på anomi och upplevd 

meningsförlust. Om de forskare jag refererat till har rätt när de skriver att förlust av mening 

kan ta sig uttryck på dessa sätt, samtidigt som våld, överskridande beteende och självmord 

liksom andra typer av självdestruktivt beteende till exempel att skära eller svälta sig själv, 

ökar i samhället är det kanske rimligt att anta att det moderna samhället genomlider en 

meningskris.  

 

Moderniteten har inneburit en rad framsteg inom många områden, men frågan är om detta har 

varit värt priset. Det är inte lätt att rationellt besvara denna fråga. Vilken värdeskala ska man 

till exempel använda för att avgöra när de materiella behoven har tillfredsställts till den grad 

att de bör göras avkall på till förmån för behovet av mening? Även om vi skulle komma fram 

till att behovet av mening måste prioriteras så tycks det idag inte finnas något 

tillfredsställande svar på hur vi ska gå till väga för att åstadkomma detta. Om 

meningsproblemet har sina rötter i differentiering skulle riktlinjer för en lindring eller lösning 

kunna sökas i den motsatta rörelseriktningen, det vill säga från differentiering och splittring i 

riktning mot enhet, eller, där så inte är möjligt, i riktning mot att stärka individens förmåga att 

hantera den situation det moderna samhället ställt honom i. Idag finns det inget som tyder på 

att vi ska kunna foga samman alla bitar till en meningsfull helhet.  

 

Religion och tradition hade en enande och sammanfogande kraft, men det har, än så länge, 

inte dykt upp något som kan ersätta dem. Differentieringen har inneburit ett svårt slag för 

religionen, och det är kanske en ödets ironi att det grekiska ordet för djävul, diabolos, är 

besläktat med grekiskans diabolon, att splittra, separera (www.symbolon.se). 
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Det skulle vara intressant att utföra en djupare teoretisk undersökning i detta ämne och att 

kombinera det teoretiska arbetet med empirisk forskning. Det skulle till exempel vara 

intressant att se om det finns belägg för att det moderna samhället genomgår en meningskris. 

Med hjälp av djupintervjuer skulle det kanske vara möjligt att försöka utröna huruvida 

individer i det moderna samhället upplever en meningsförlust eller inte. Om de upplever att 

det saknas mening i deras liv, hur manifesterar sig detta? Går det att finna skillnader mellan 

olika grupper i samhället, och vad kan dessa skillnader i sådana fall bero på? 

 36



 

8 LITTERATURFÖRTECKNING 
Asplund, J. (1983) Tid, rum, individ och kollektiv. Stockholm: Liber. 

 

Asplund, J. (1987) Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. 

 

Asplund, J. (1991) Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. Göteborg: Korpen. 

 

Bauman, Z. (2002) Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos. 

 

Berger, P., Luckmann, T. (1995) Modernity, pluralism and the crisis of meaning. Gutersloh: 

Bertelsmann foundation Publishers. 

 

Berger, P., Luckmann, T. (2008) Kunskapssociologi. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

 

Boglind, A., Eliason, S., Månson, P. (2005) Kapital, rationalitet och social sammanhållning. 

Stockholm: Norstedts. 

 

Butler, J. (1999) Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity. New York: 

Routledge. 

 

Durkheim, E. (1933) The Division of Labor in Society. New York: The Free Press. 

 

Durkheim, E. (1952) Suicide. A study in Sociology. London: Routledge & Kegan Paul 

 

Durkheim, E. (1991) Sociologins metodregler, ingår i antologin, Tre klassiska texter. 

Göteborg: Korpen. 

 

Durkheim, E. (1993) Självmordet. Lund: Argos. 

 

Frankl, V. (2003) Viljan till mening. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Furseth, I., Repstad, P. (2005) Religionssociologi. Malmö: Liber. 

 

 37



 

Giddens, A. (1997) Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos. 

 

Gilje, N., Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos. 

 

Guénon, R. (2001) East & West. NY: Sophia Perennis Hillsdale. 

 

Guneriussen, W. (2001) Differentiering, s. 56 i Brante, T., Andersen, H., Korsnes, O. (red.) 

Sociologiskt lexikon. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Hylland Eriksen, T. (2008) Jakten på lycka i överflödssamhället. Nora: Nya Doxa. 

 

Jacobsson, B. (1995) Livet inte plikt utan möjlighet. Stockholm: Trevi. 

 

Kurkiala, M. (2005)  I varje trumslag jordens puls. Stockholm: Ordfront förlag. 

 

Lindbom, T. (1999) Västerlandets framväxt och kris. Skellefteå: Norma bokförlag. 

 

Marx, K. (2003) De ekonomisk-filosofiska manuskripten, s. 55-107 i Liedman, S., Linnell, B.  

Karl Marx texter i urval. Stockholm: Ordfront 

 

Nisbet, R. (1971) The quest for community. Oxford: University press. 

 

Platon (1985) Samlade skrifter. 5 vol. Lund: Doxa 

 

Rowland, S. (2002) Overcoming Fragmentation in Professional Life: The Challenge for 

Academic Development. Higher Education Quarterly. Vol. 56 s. 52. 

 

Strindberg, A. (1986) Mäster Olof/Gustav Vasa. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Svendsen, L. (1999) Långtråkighetens filosofi. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Thruelsen, R., Kobler, J. (1962) Människoanden på upptäcktsfärd. Tillich, P. Den förlorade 

dimensionen i religionen. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri. 

 

 38



 

 39

Tönnies, F. (1955)  Community and association.  London : Routledge & Kegan Paul. 

 

Weber, M. (1948) Essays in sociology. London: Routledge & Keagan Paul. 

 

Weber, M (1977) Vetenskap och politik. Göteborg: Korpen. 

 

Weber, M. (1978) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos 

 

Wieviorka, M. (2003) Violence and the Subject. Thesis Eleven Vol. 73, s. 42-50. 

 

Åkerberg, H. (1987) Livet som utmaning: Existentiell ångest hos svenska skolungdomar. 

Stockholm: Norstedt 

 

Internet 

http://al-ghazali.org/sidan/txt/murad.htm (2008-12-29) En sida om Islam 

http://www.symbolon.se/symbolterapeut2.html (2008-12-17) En sida om symbolterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://al-ghazali.org/sidan/txt/murad.htm
http://www.symbolon.se/symbolterapeut2.html

	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Tidigare forskning
	1.3 Metod

	2 Teoretiska begrepp och utgångspunkter
	3 DIFFERENTIERING AV ROLLER
	4 GEMENSKAPSFÖRLUST
	5 KUNSKAP
	6 RELATIVISM OCH PLURALISM
	7 DISKUSSION
	8 LITTERATURFÖRTECKNING

