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Förord 

Det finns människor som självklart och relativt synbart haft en stor betydelse 

för att detta projekt nu nått fram till, vad Ricoeur beskriver som, ”the ‟sence 

of an ending‟”. Men de finns också de vars betydelse sträcker sig utanför 

avhandlingsarbetet och kanske just därför kommit att få en avgörande bety-

delse, för den text som nu föreligger. Några av dem alla vill jag särskilt 

nämna här. 

 

Jag vill börja med att tacka de modiga, sårbara, starka, unga människor som i 

mötet med mig möjliggjort en empiri. Jag är oerhört glad över att ni ville och 

kände förtroende att berätta. Mitt varma tack till er alla!  

 

Jag vill rikta mitt varma tack till mina handledare Anders Gustavsson och 

Annika Ullman! Tack för härligt dynamiska samtal och för att ni delat med 

er av egna erfarenheter och minnen från det akademiska livet. Tack för att ni 

tålmodigt besvarat min ständiga längtan efter att förstå sammanhangen!  

Anders, tack för din skarpa och lyhörda handledning och för din noggranna 

och engagerade läsning av alla mina texter! Annika, tack för att du med din 

reflekterade erfarenhet som forskare, kvinna och mor inspirerar mig att ba-

lansera på de öppna fälten! 

 

Varmt tack till Rune Larsson för att du tidigt gav mig förtroenden inom aka-

demin och för att du bidrog till det som kom att bli min väg, till en dokto-

randtjänst. 

 

Till de som under åren, i olika sammanhang, har tagit sig tid för att läsa mina 

texter vill jag rikta mitt varma tack! Ett varmt tack till mina läsare Agnieszka 

Bron, Geir Skeie, Sonja Olin Lauritzen och Sven Hartman. Mitt varma tack 

till Geir och Sven för er läsning också innan slutseminariet och för den gene-

rositet och varma omtanke ni alltid visat mig. Tack till deltagarna i Före-

ställningsseminariet, Tolkningsseminariet och Högre seminariet i religions-

pedagogik, till ”Läsgrupp på tre” och i det sammanhanget också till Fredrik 

Hertzberg, Else-Maj Falk och till mamma och Janne! Ett särskilt tack till 

Robert Ohlsson och till Maggan Aspán för er ovärderliga läsning inför slut-

seminariet! Mitt varma tack till Elin Copcutt för din granskning av avhand-

lingens engelska texter! 

 



 

Till alla er med vilka jag under åren som doktorand har delat korridor och 

rum, administrativa utmaningar, undervisning och luncher men framförallt 

härligt utmanade och dynamiska samtal, allvar och skratt, riktar jag mitt 

varma tack! Varmt tack till Christina E, Eva M, Eva O, Gunnar G, Karin G, 

Karin H, Klara D, Lena V, Maria A, Marie A, Monica S.H, Owe K, Petra R 

B, Robert O, Sophia T. och Ulf O! Cecilia Lövberg tack för att du tillsam-

mans med hela din familj tog emot mig när jag landade i Stockholm! Anne 

Montelius tack för delade texter och delad oro och glädje! Wieland Wermke 

tack för befriande skratt i mötet med Mårran och oönskade Hemuler! Ida 

Bertell tack för en fin resa och en efterlängtad sammanfattning av doktorand-

tiden! Maggan Aspán tack för all den tid du ägnat mina texter men framför-

allt tack för din vänskap och för din kärleksfulla tydlighet på alla plan! 

 

Som en sammanfattning av den tid som förflutit sedan jag påbörjade min 

anställning som doktorand vid Peddan i Stockholm, ser jag nu tillbaka på för 

mig viktiga händelser. Händelser som rymmer så oändligt mycket mer än en 

tidpunkt och som säkert på flera sätt påverkat den jag är och hur jag tolkar 

och förstår mitt eget liv idag. Till dem som hjälpte mig att finna ”en glänta i 

skogen” vill jag i detta sammanhang rikta mitt varma tack! Tack till alla 

mina fantastiska vänner och min utökade familj! Min doktorandtjänst inne-

bar en flytt och en nystart. I det sammanhanget vill jag särskilt tacka Marika 

Lingmert, Margareta Titze och Therese Quiding för utan er hade mitt liv i 

Bromma inte varit detsamma! Mitt varma tack till dig pappa som under de 

senaste åren har delat almanacka med familjen Gustavsson. Tack för din tid 

och för din omsorg om oss som familj!  

 

Älskade Adam och Älskade Alice! Tack för att ni finns och för att ni stän-

digt påminner mig om att också leva det liv jag så gärna studerar! Älskade 

Tobbe! Tack för skarpa diskussioner om tro och liv! Tack för din noggranna 

och kritiska läsning av mitt avhandlingsmanus. Men framförallt Tack för din 

kärlek och för att du vill dela mitt liv i alla nyanser! Tack till er alla tre för 

att ni räknar med mig också när jag är mindre närvarande! Jag älskar er 
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1. Inledning 

Jag har inte riktigt kommit fram till om jag fått en neutralare bild av döden, 
efter alla de här dödsfallen. Sargad eller vad man säger. Lite så här (…) hård-
hudad eller om jag tycker att det är ännu orättvisare nu än vad det var förut. 
Men jag har på något sätt fått en relation. Jag kanske har svårare att sympati-
sera med andra människor (…) typ som min kompis mormor har cancer nu 
också. Och jag tycker jättesynd om henne och jag tycker jättesynd om hennes 
mormor men samtidigt så känner jag lite att ”det är din mormor och hon är 
gammal” (…) ”var glad att det inte är din bror” (…) och jag har jättelätt att 
associera till folk som mister någon som är ung (…) och jag har ju lätt att as-
sociera till [kompisens] mormor också men det är svårare att ta in det känslo-
mässigt. För att (…) det känns som det är en del av livet på ett annat sätt. 
Morföräldrar och farföräldrar dör, när vi är i den här åldern för att så är livet. 
Man kommer över det (…) Det är lärorikt att se hur stark man faktiskt är som 
människa, för man klarar ändå det mesta. (…) Mer än man tror, skulle jag 
vilja säga.  

 

I citatet ovan berättar en 21-årig kvinna om sina tankar kring döden utifrån 

egna erfarenheter av död i nära relationer.1 Detta är ett exempel på de många 

berättelser som jag genom intervjuerna fått ta del av. Berättelser som alla 

kretsat kring, för den enskilde, viktiga händelser och som ger exempel på 

starka, spännande, roliga och svåra erfarenheter i de unga vuxnas liv. 

 

De 21 personer som jag intervjuat är mellan 19-29 år och befinner sig i vad 

som idag beskrivs vara en förlängd ungdomstid. De tillhör en generation 

som liknats vid fjärilar då de i likhet med fjärilar inte stannar en längre tid på 

samma plats utan tvärtom växlar positioner ofta. Ständig förändring kan 

betraktas som en strategi men kan också upplevas som en nödvändighet för 

den enskilde. I ett samhälle som, utifrån ett historiskt perspektiv, betraktas 

som mer komplext, obestämt och för den enskilde svårtolkat utgör de inter-

vjuade en särskilt intressant åldersgrupp. De har vuxit upp och lever i en tid 

som beskrivs i termer av stor osäkerhet (Bauman 2001; Beck 1998) och de 

kan inte som tidigare generationer förlita sig på traditioner och beprövade 

handlingsmönster (Woodhead & Heelas 2000).2 Det är i denna komplexitet 

                                                      
1 De transkriberingskonventioner som använts presenteras i kapitel tre under rubriken ”Tran-

skribering av ljudupptagningarna”.  
2 I en svensk kontext beskrivs detta på ett liknande sätt av bland andra Ahlin (2005), Sernhede 

(2006), Sjöborg & Lövheim (2009). 
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intressant men också viktigt, menar jag, att fråga sig hur de unga vuxna 

själva förstår sina liv. Denna studie bidrar till kunskapen om unga vuxna, en 

relativt outforskad åldersgrupp med särskilt avseende på för dem centrala 

existentiella teman. Det är med andra ord en avhandling om de intervjuades 

meningsskapande som ett innehåll och samtidigt exempel på den förståelse-

process som de lever och gestaltar, i ett dynamiskt förhållande till det sociala 

och kulturella sammanhanget runt dem.  

 

Avhandlingen har sin hemvist inom ämnet pedagogik och den gren av peda-

gogik som kan ges benämningen religionspedagogik.3 Professor emerita i 

pedagogik Birgitta Qvarsell skriver fram en definition av pedagogik som jag 

finner relevant för detta arbete. Pedagogik som vetenskap handlar om ”stu-

diet av lärande och påverkansprocesser, och inte minst villkoren för sådana 

processer, med utgångspunkt från den lärande människan och hennes livs-

villkor, både som enskild individ och som medlem i en kollektiv gemen-

skap” (Qvarsell 2000, s.130). Mitt studieobjekt är den enskilda människans 

förståelse av sitt liv och de villkor som det sociala och kulturella samman-

hanget utgör för hennes meningsskapande. Liknande projekt, som denna 

avhandling är ett exempel på, går att finna inom kulturstudier, religionsdi-

daktik, religionssociologi samt inom det forskningsfält som vid Uppsala 

universitet fått benämningen Tros- och livsåskådningsvetenskap. Kunskaps-

området samlar forskning om människors förståelse av sina liv i ett bredare 

perspektiv och inte, vilket religionsbegreppet riskerar att indikera, enbart 

religiös livsförståelse i begreppets substantiella mening.  

Ett bidrag till begreppsutvecklingen 

Hur människors förståelse av sina liv ska beskrivas och vilka aspekter av en 

människas meningsskapande som ska stå i fokus för de studier som genom-

förs, har diskuterats sedan 1960-talet inom det religionspedagogiska fältet i 

Sverige. Två begrepp har i det sammanhanget fått särskilt stort utrymme och 

kommit att benämna något olika aspekter av människors meningsskapande. 

Det är två begrepp och forskningstraditioner som jag genom denna avhand-

ling valt att förhålla mig till och till viss del också utmana. Det första be-

greppet är livsåskådning, ett begrepp som framförallt finner sin hemvist i 

den forskningstradition som Anders Jeffner representerar.  

Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem 
och personens grundhållning och den del av det personen anser sig veta om 

                                                      
3 Religionspedagogik avser här att benämna ett akademiskt kunskapsområde. Benämningen 

kan i andra sammanhang användas för att tala om religiös undervisning eller undervisning i 

religion, på såväl privat som institutionell nivå (Larsson & Gustavsson 2004, s.9). För en 

diskussion om religionspedagogik som forskningsämne hänvisar jag till Larsson & Gustavs-

son (2004), Gustavsson & Larsson (2007) samt Gunnarsson (2009). 
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sig själv och sin omvärld vilket påverkar hans centrala värderingssystem eller 
grundhållning på ett sätt som personen är beredd att acceptera.4  

 

Jeffner betonar ett slags övertygelse och teoretiskt ställningstagande hos den 

enskilde och han menar att en livsfråga är en fråga som den enskilde besva-

rar inom ramen för en livsåskådning. Jeffner väljer att citera Lars Gyllensten 

(1980) när han skriver att livsfrågor handlar om: 

meningen med livet, om hur vi skall kunna stå ut med lidanden och död, om 
vårt ansvar för varandra och för oss själva, om gränserna för vår egen förmåga 
och om vårt beroende av krafter utanför det blott och bart mänskligas räck-
vidd, om skuld och oskuld, om leda och förtvivlan och driften att förkasta sig 
själv och tillvaron och om hängivelse och förtröstan, om tvång och förnedring 
i denna värld och om dess storhet och härlighet5 

 

I den inledande intervjuexcerpten kretsar den unga kvinnans funderingar 

kring döden vilket kan tolkas som exempel på en livsfråga i enlighet med 

Jeffners definition. Men de viktiga händelser som de intervjuade i materialet 

beskriver ger också exempel på andra för de unga vuxna centrala och ange-

lägna existentiella teman, utan att de intervjuade självklart relaterar dem till 

en definierad livsåskådningstradition. I Jeffners definitioner av begreppen 

livsåskådning och livsfråga, har jag funnit att de intervjuades egna erfaren-

heter och centrala existentiella teman, deras mer oreflekterade och förgivet-

tagna förståelse av sina liv, ges endast ett litet, om alls något, utrymme.  

 

Det andra, i en svensk kontext, centrala begreppet är livstolkning, ett begrepp 

som bland andra Sven Hartman tagit i bruk. Genom att lyfta fram processens 

betydelse ges i enlighet med Hartmans definition ett större utrymme för 

människors oreflekterade erfarenheter: 

Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelsevärlden: den ger människan 
mönster för att tyda tillvaron och förhålla sig till den. Att utveckla en livstolk-
ning är en process som pågår hela livet.6  

 

Hartmans definition och användning av begreppet livsfråga synliggör också 

en skillnad jämfört med Jeffner. Medan Jeffner talar om frågor som besvaras 

inom ramen för en livsåskådning menar Hartman att livsfrågor finns hos 

människor, därför att människor reflekterar över sig själva och sin situation 

och vill förstå och finna en mening i tillvaron. Hartman betonar att livsfrå-

gorna också kan formuleras på andra sätt än genom en direkt fråga och ex-

                                                      
4 Jeffner (1973, s.18); se även (1976a, s.18).  
5 Jeffner (1988, s.7). 
6 Hartman hämtar sin definition från SOU 1992: 94 (Hartman & Torstensson-Ed 2007, s. 89). 
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emplifierar att det kan ske genom lek, bilder eller andra personliga uttryck 

och genom mer eller mindre provokativa eller förbittrade påståenden.7   

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillva-
ron i allmänhet. När man möter en livsfråga hos en person är den ett uttryck 
för ett behov att bearbeta och formulera upplevelser av omgivningen och av 
den egna personligheten i förhållande till den och tillvaron i stort.8  

 

De livsfrågor Jeffner ger exempel på kan sägas föregå personliga erfaren-

heter av livet medan Hartman ger exempel på livsfrågor som har sin grund i 

en livssituation och i personens tidigare erfarenheter och som därför driver 

den livstolkande processen. De två forskarna skulle kunna sägas ge exempel 

på en i Jeffners fall mer substantiell definition och i Hartmans fall en mer 

funktionell definition av en människas meningsskapande. Det framstår dock 

som om meningsskapandet är en framförallt individuell process där betydel-

sen av det sociala och kulturella sammanhanget runt den enskilde inte ges ett 

självklart utrymme i någon av definitionerna.  

 

Den sociala och kulturella kontextens betydelse för den unga kvinnans tan-

kar kring döden i det inledande citatet ovan, kan vara svår att se. Det är inte 

heller min avsikt att här fördjupa mig i en analys av det enskilda exemplet. 

Istället vill jag mot bakgrund av hela intervjumaterialet framhålla menings-

skapandets kontextualitet och i detta arbete fortsatt utforska dess betydelse 

för den förståelse av livet som de intervjuade gestaltar. Jag har med andra 

ord i relation till det av Jeffner definierade livsåskådningsbegreppet, saknat 

utrymme för de intervjuades egna erfarenheter och centrala existentiella 

teman. Jag har också saknat utrymme för den sociala och kulturella kontex-

ten och därmed för möjligheten att pröva dess betydelse när den enskildes 

förståelse av livet tar form. Hartmans begrepp, livstolkning, är ett för empi-

risk forskning mer användbart begrepp då det, i jämförelse med Jeffners 

livsåskådningsbegrepp, ger större utrymme för de intervjuades erfarenheter. 

I denna studie kan jag därför sägas ta Hartmans definition ett steg vidare i en 

önskan om att ge tydligare utrymme för det sociala och kulturella samman-

hangets betydelse. Jag har i avhandlingen valt att använda begreppet livså-

skådning för att benämna medvetna personliga och med andra delade ställ-

ningstaganden i förhållande till övergripande existentiella teman såsom 

döden och livets mening. Detta är en definition som i några avseenden skiljer 

sig från Jeffners livsåskådningsbegrepp.9 Med utgångspunkt i mitt empiriska 

material räknar jag, till skillnad från Jeffner, inte med vad han benämner 

                                                      
7 Här hänvisar jag framförallt till Hartman (1986, s.170ff). 
8 Hartman & Pettersson (1980, s.32); se även Hartman (1986, s.28).  
9 Den definition jag gör av livsåskådning har inspirerats av den definition som Björn Wiedel 

skriver fram då han talar om ”en relativt övergripande och systematiserad syn på livets grund-

frågor” (Wiedel 1999, s.92). 
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grundhållning som en aspekt av en livsåskådning, något jag får anledning att 

återkomma till senare i avhandlingen. Därtill har jag, för att undvika oklarhet 

avseende redan etablerade innebörder och de associationer som finns till de 

redan etablerade begreppen, valt att lämna begreppet livstolkning. Jag har 

istället utvecklat nya begrepp för att benämna den enskildes menings-

skapande i ett socialt och kulturellt sammanhang.  

 

De livsbeskrivningar som jag genom intervjuerna fick del av gjorde det up-

penbart att det var de intervjuades gestaltning av viktiga händelser i sina liv, 

en figur, som jag fick del av. I analysarbetet har jag kunnat se hur de inter-

vjuade inte endast gav gestalt åt enskilda händelser, utan hur de också fogade 

samman olika erfarenheter till ett slags helhet och jag fann det därför lämp-

ligt att tala om konfigurationer.10 Existentiella konfigurationer är mitt be-

grepp för att benämna de intervjuades förståelse av sina liv och hur denna tar 

gestalt. Det är ett teoretiskt begrepp och benämner således inte något som 

den enskilda människan själv erfar. Avhandlingens empiriska material ger en 

möjlighet att utforska aspekter av betydelse för den enskildes menings-

skapande, för begreppet existentiella konfigurationer samt för de övriga be-

grepp som tar form genom avhandlingsarbetet.  

Avhandlingens övergripande syfte 

Avhandlingens övergripande syfte är att, i hermeneutisk mening, tolka hur 

unga människor idag beskriver och förstår sina liv, med särskilt fokus på 

existentiella teman, samt att utveckla användbara begrepp som belyser de 

intervjuades personliga meningsskapande i ett socialt och kulturellt sam-

manhang. 

 

Hur unga människor skapar mening, prövar och utvecklar sin förståelse ses i 

denna avhandling som en individuell process och samtidigt som något soci-

alt delat. Den teoretiska förståelsen för det sociala sammanhangets betydelse 

tar sin utgångspunkt i Peter Berger och Thomas Luckmanns kunskapssocio-

logiska teori så som den presenterades i boken The Social Construction of 

Reality (1966).11 Teorin visar hur människors förståelse av sig själva och sina 

                                                      
10 Begreppet konfigurationer förekommer också i andra sammanhang. Inom t.ex. kemi är 

konfiguration en term som beskriver molekylers rumsliga uppbyggnad. I tekniska samman-

hang står konfigurationer för en sammansättning och struktur hos ett system, t.ex. ett datorsy-

stem. Nihad Bunar använder begreppet konfigurationer i en studie om hur förändrade socioe-

konomiska villkor har påverkat rummets sociala liv och symboliska utformning (Bunar 2001). 

Han skriver att han använder ordet konfiguration ”för att beskriva ett områdes sociala karta 

inklusive de olika ‟sociala atomernas‟ (individer och grupper) positioner i en ‟urban molekyl‟ 

(en förort)” (Bunar 2001, s.9).  
11 Berger och Luckmanns arbete bygger på Alfred Schutz (1967) sociala fenomenologi. Den 

nära kopplingen mellan forskarna visar sig också i att Luckmann skrev förordet till, och arbe-
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liv konstrueras i ett samspel mellan individen och den sociala och kulturella 

kontexten. Intervjumaterialet ger som ett exempel, en tydlig bild av famil-

jens betydelse för det meningsskapande som tar gestalt och här kan begrepp 

som plausibilitetsstruktur och socialisation bli verksamma analysverktyg, 

något jag får anledning att återkomma till i kapitel två. 

 

De personer jag intervjuat har vuxit upp under en tid som kännetecknas av 

stora samhällsförändringar på en relativt kort tid och de har en direkt eller 

indirekt närhet till många olika individuella och kulturella berättelser. För att 

utforska den sociala och kulturella sammanhangets betydelse, för den för-

ståelse som de intervjuade ger exempel på, kommer jag att analysera inter-

vjumaterialet i relation till teorier om samhällets utveckling i vår tid och hur 

dessa förändringar kommit att influera människors meningsskapande. Två 

centrala teoretiker i det sammanhanget är Zygmunt Bauman och hans verk 

Det individualiserade samhället (2001) och The art of life (2008) samt Ant-

hony Giddens och hans verk Modernitet och självidentitet. Självet och sam-

hället i den senmoderna epoken (1997) och En skenande värld. Hur globali-

seringen är på väg att förändra våra liv (2003). 

Egna erfarenheter 

Hur människor tolkar och förstår sina liv har intresserat mig så länge jag kan 

minnas. Jag har genom egna privata erfarenheter men också professionellt 

haft anledning att fundera över och brottas med olika existentiella teman. 

Mina föräldrar var under min uppväxt engagerade både partipolitiskt och 

inom en rad ideella organisationer. Frågor om religion och kyrka, samhälle 

och politik har varit naturliga inslag under våra samtal tillsammans och med 

andra. Mitt eget politiska engagemang har framförallt kunnat ses i relation 

till en sakpolitisk diskussion, om natur, miljö och mänskliga rättigheter. Jag 

är döpt i Svenska kyrkan och konfirmationsläste som 14-åring varefter jag 

under några år arbetade ideellt som konfirmandledare. Den politiska och 

kyrkliga miljön, ideellt arbete och yrkesliv men också mer privata samman-

hang, har för mig utgjort möjliga arenor där jag delat olika existentiella te-

man tillsammans med människor med liknande men också helt andra erfa-

renheter. Exempel på olika förståelse inför livet har, om än på olika sätt, 

utgjort en självklar del av mitt liv och varit föremål för en ständigt pågående 

och förhållandevis medveten reflektion hos mig. 

 

I ett akademiskt perspektiv ska min ingång i forskningsprojektet ses fram-

förallt mot bakgrund av studier i såväl socialt arbete som teologi, religions-

                                                                                                                             
tade med att sammanställa, vad som blev Schutz aldrig avslutade och sista verk The Structu-

res of the Life-Word (1973). I avhandlingen kommer jag framförallt att hänvisa till den 

svenska översättningen av Berger och Luckmanns arbete från 1979. 
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vetenskap och pedagogik. Under mina studier har jag tagit del av forskning 

som visat att de sammanhang där politik, religion och existentiella teman 

diskuteras, inte självklart attraherar unga människor. Den betydelse den 

kyrkliga och politiska arenan har haft för min personliga del har föranlett 

mig att undra vart unga människor tar vägen med sina tankar, sitt tvivel, sin 

längtan och sina frågor. Hur tolkar och förstår unga människor sina liv med, 

eller utan, en religiös, politisk eller filosofisk förståelse av livet? Mina erfa-

renheter av personlig tro men kanske framförallt av tvivel har samtidigt gett 

mig en vilja att förstå nyanserna bakom enkla kategorier som ”religiös” och 

”icke-religiös”, ”troende” och ”ateist” och i mig väckt en undran inför hur 

människor lär sig att tolka livet. 

 

Egna studier, tidigare arbete samt egna erfarenheter och reflektioner kring liv 

och död, tro och tvivel kan ses som den bakgrund med vilken jag gick in i 

forskningsprojektet. Nya erfarenheter utmanar ständigt min egen förståelse 

och har gjort mig alltmer övertygad om betydelsen av att lyssna för att lära 

känna såväl sig själv som sina medmänniskor. Sammantaget tror jag att detta 

har varit av betydelse för att jag valde intervjun som metod men det har för-

modligen också påverkat mitt val av teoretiska utgångspunkter samt fokus i, 

och disposition av, hela den avhandling som nu föreligger.  

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av åtta kapitel. I detta inledande kapitel har jag intro-

ducerat läsaren i avhandlingens syfte.  

 

KAP 2: I avhandlingens andra kapitel presenterar jag tidigare forskning 

kring det sociala och kulturella sammanhang i vilket de intervjuades för-

ståelse av sina liv kan ses. Jag lyfter här särskilt fram betydelsen av att vara 

ung idag, vad som av forskare beskrivits i termer av globalisering och indi-

vidualisering samt reflektioner kring det (post)sekulära samhället. Jag kom-

mer också att närmare presentera de två, inom det religionspedagogiska fäl-

tet, centrala begrepp till vilka jag förhåller mig i arbetet; livsåskådning och 

livstolkning. Avslutningsvis presenterar jag i kapitlet Berger och Luckmanns 

kunskapssociologiska teori och hur jag valt att använda begrepp som plausi-

bilitetsstruktur och kunskapsförråd samt hur jag ser på berättelsens betydelse 

för människans meningsskapande.  

 

KAP 3: I avhandlingens tredje kapitel preciserar jag avhandlingens syfte och 

presenterar de frågeställningar som varit vägledande för arbetet. Den herme-

neutiska tradition som jag tar min utgångspunkt i finner sina rötter i den så 

kallade Stockholmsskolan och denna tradition presenteras i kapitlet. Särskilt 

utrymme ger jag en presentation av avhandlingsprocessens arbete och väg-

val. I kapitlet beskriver jag också mina etiska ställningstaganden. 
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KAP 4 till 7 utgör avhandlingens empiriska kapitel. Kapitlen lägger samti-

digt en grund för avhandlingens teoretiska begreppsutveckling då de ger stöd 

för, och empiriskt underbygger, de begrepp som tar form under avhandlings-

arbetet. Begreppet existentiella konfigurationer anger därför en ingång till 

den empiriska redovisningen men ska samtidigt betraktas som ett resultat av 

det analytiska arbetet.   

 

KAP 4: I kapitel fyra står existentiella teman i fokus vilka utgör ett innehåll i 

existentiella konfigurationer. De intervjuades reflektioner kring döden och 

livets mening presenteras här men kapitlet ger också exempel på teman som 

genom analysen framträder som centrala för de intervjuade och som kretsar 

kring frågorna vem är jag, vad vill jag välja och vart är jag på väg.  

 

KAP 5: I kapitel fem ser jag närmare på vad jag benämner delade konfigu-

rationer. I kapitlet kommer två slags delade konfigurationer att presenteras i 

termer av förgivettagna hållningar och vad jag tolkar som exempel på ett 

slags institutioner, i den betydelse Berger och Luckmann ger begreppet.  

 

KAP 6: I avhandlingens kapitel sex fortsätter utforskandet av det sociala och 

kulturella sammanhang runt den enskilde som är av betydelse för den för-

ståelse som tar gestalt. I kapitlet tar jag min utgångspunkt i hur de inter-

vjuade beskriver viktiga relationer som tillkommit, upphört eller drastiskt 

förändrats. Den betydelse som jag tolkar att ontologisk trygghet har för de 

existentiella konfigurationerna, kommer här att presenteras. 

 

KAP 7: I det sjunde kapitlet står förändrade konfigurationer i fokus genom 

en analys av vad jag tolkat som en spänning i materialet mellan personliga 

existentiella konfigurationer och socialt ärvda konfigurationer. Här kommer 

den kristna livsåskådningen att utgöra det främsta exemplet på en socialt 

ärvd konfiguration. I kapitlet framträder aspekter av betydelse för existen-

tiella konfigurationer i termer av konfigureringsutrymme och strategier. 

 
KAP 8: I kapitel åtta diskuterar jag några av studiens fynd i relation till av-

handlingens frågeställningar. Jag kommer framförallt att diskutera de be-

grepp som tagit form under arbetet samt de unga vuxnas beskrivningar av tro 

och religion.  
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2. Meningsskapande i samtiden 

Den religionspedagogiska forskningstradition som introducerades i det inle-

dande kapitlet kommer jag att presentera närmare i detta kapitel. Begrepps-

användningen synliggör de olika aspekter, av en människas meningsskap-

ande, som ställts i förgrunden inom tidigare forskning och jag kommer där-

för att presentera tidigare forskning utifrån två, inom fältet, centrala begrepp. 

Begreppet livsåskådning presenteras i en tradition som tar sin utgångspunkt 

hos Anders Jeffner och begreppet livstolkning presenteras i en tradition som 

här representeras av Sven Hartman.  

 

En ambition med avhandlingsarbetet är att utforska den sociala och kultu-

rella kontextens betydelse för den förståelse av sina liv, som de intervjuade 

gestaltar. Jag vill därför inleda detta kapitel med att presentera teorier om 

samhällets utveckling och hur dessa förändringar påverkat framförallt unga 

människor och deras förutsättningar för meningsskapande i vår tid. Det sam-

hälle där unga människor idag växer upp har beskrivits i termer av ett adole-

scent, globalt, individualiserat och (post)sekulärt samhälle. De tendenser och 

tankemönster som jag lyfter fram i detta kapitel kommer att spegla och ut-

mana de resultat som det empiriska materialet i kapitel fyra till sju visar. 

Kapitlet avslutas med en presentation av avhandlingens teoretiska utgångs-

punkter.  

 

Det är på sin plats att här påpeka, att min användning av teorier så gott som 

helt utgår från analyserna av mitt empiriska material. Här föregår den teore-

tiska presentationen vad jag därefter presenterar som metod- och empiri ka-

pitlen, vilket felaktigt kan ge sken av att teorierna föregick analysen men så 

är alltså inte fallet. Denna disposition har gjorts för att underlätta läsningen. 

Hur teorierna länkar till dataanalysen kommer presenteras i metodkapitlet 

och framgå närmare i de empiriska kapitel som följer.  

En svårfångad kontext 

Bland forskare råder en stor enighet om att det moderna samhället, under de 

senaste decennierna, har gått in i en ny fas. Men oenighet råder om hur ge-

nomgripande denna förändring egentligen är. De som väljer att tala om ett 

brott, talar om ett idag postmodernt samhälle medan de som i likhet med mig 
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istället betonar en fördjupad modernitet, väljer benämningen senmodernt 

eller högmodernt samhälle.12 Det moderna samhällets tillkomst brukar för-

läggas redan till 1700-talets mitt. Senmodernitetens början förläggs till slutet 

av 1950-talet och början av 1960-talet och går att se mot bakgrund av struk-

turomvandlingar inom skilda områden som näringsliv, arbetsmarknad, be-

byggelse och samlevnadsformer.13 Under denna period går det också att se en 

förändring genom framväxten av medie- och informationssamhället, som då 

på allvar bröt igenom och började omforma människors vardagsliv. Owe 

Sernhede är en av dem som i det ökade mediala utbudet väljer att tala om 

”kulturell expropriation” vilket innebär att människor har mer material än 

någonsin att behandla frågor som rör identitet och hur man ger mening åt 

livet och sina handlingar (Sernhede 2006, s.26). Det ökade utbudet möjliggör 

för människor att skapa sig själva men kan samtidigt få till konsekvens att 

människor i det mediala flödet förlorar sig själva. Relationen mellan privat 

och offentligt i människors liv har också på olika sätt kommit att påverkas av 

mediers utökade spridning och räckvidd och kanske också påverkat den bild 

människor får av världen, för att inte säga verkligheten.  

 

I detta sammanhang bör också nämnas att tillgången till det virtuella rummet 

också möjliggjort en annan form av kommunikationskontext vilken är en 

idag självklar del av många unga människors vardag (Löfberg 2008, s.145). 

Det senare ger exempel på en intressant utveckling som dock inte står i fokus 

för denna studie.14 

 

Det framstår idag lika naturligt att tala om kultur i termer av process som 

struktur. Ulf Hannertz skriver att “complex cultures are on the move” och 

samtidigt att de är “more or less cohere” (Hannertz 1992, s.127). Det sam-

manhang i vilket människors förståelse av sina liv tar form anger många 

gånger mer eller mindre tillfälliga överenskommelser och vad Billy Ehn och 

Orvar Löfgren benämner ”situationella bricolages av stilar, smaker och vär-

deringar” (Ehn & Löfgren 2001, s.12). Det är ett i flera avseenden komplext, 

differentierat och fragmenterat sammanhang där vi rör oss och finns till. 

Samtidigt går det att se exempel på delade föreställningar i vår tid som ligger 

förvånansvärt fast och därför har en, om än tillfällig, form av struktur. I 

                                                      
12 Begreppet senmodernitet introducerades i en svensk kontext av kultur- och medieforskaren 

Johan Fornäs (1987, s.30). Internationellt var Giddens en av dem som introducerade begrep-

pet i början av 1990-talet (Giddens 1997) och han är också den teoretiker som jag framförallt 

lutar mig mot i detta avseende. Se även Kåks (2007, s.35); Nilsson (1998, s.31); Sernhede 

(2006, s.25). 
13 Studiens intervjupersoner är i huvudsak födda på 1980-talet men också tidigare forskning är 

intressant för att i ett historiskt perspektiv förstå det i flera avseenden alltmer komplexa sam-

hälle som de intervjuade vuxit upp i. 
14 För vidare läsning se bland annat Andersson (2007), Löfberg (2008), Löfberg och Aspán 

(2011). 
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praktik och vardag finner människor ”common sense” och orienterar sig mot 

en stabilitet av mening.15 Vår samtid bär med andra ord såväl specifika som 

över historisk tid konsistenta drag. 

Att vara ung 

I ett historiskt perspektiv går det att finna flera exempel på samhälls- och 

kulturförändringar som format det samhälle som mina intervjupersoner vuxit 

upp i. I en jämförelse mellan 1900-talets nya människa och människan i det 

äldre bondesamhället går det att se skillnader i synen på såväl tiden och natu-

ren som kropp och sexualitet, hygien och renlighet, familj och könsroller. I 

det äldre bondesamhället var individens identitet i hög grad lokalt förankrad 

men med en ökad geografisk rörlighet skapades nya behov av enkla och 

tydliga koder som markerade identitet och klassgränser.16 Denna förändring 

kan förklara den över tid förändrade synen på förhållandet mellan individ 

och kollektiv samt privat och offentligt. I en värld som snabbt förändras 

skaffar sig den enskilde andra sociala ankare än de som grannskapet och 

kollektivet tidigare kunnat erbjuda. Polariseringen mellan vi och de Andra 

görs inte längre mellan olika lokala samhällen utan istället mellan hem och 

yttervärld, där familjen därför ges en stor betydelse som samlivets självklara 

centrum. Hörnstenar i denna familjecentrerade livsstil blir som en följd av 

detta tvåsamheten, föräldraskapet och hemmet, en tendens som fortfarande 

är stark i vårt samhälle och som går att se exempel på också i mitt material. 

Samtidigt kan en idag förändrad familjestruktur där båda föräldrarna för-

värvsarbetar bidra till att barn och föräldrar tillbringar mindre tid tillsam-

mans. Det senare är något som Thorleif Pettersson har menat kan komma att 

underlätta för de yngre generationerna att frigöra sig från föräldrarnas värde-

ringar (Pettersson 1988, s.45). Ett förändrat och mindre auktoritärt föräldra-

skap kan vara en aspekt av betydelse för unga människors möjlighet att idag 

själva forma sina värderingar och sin förståelse av livet.  

 

I ett historiskt perspektiv har också synen på generationsbestämningar som 

barn, ung och vuxen kommit att förändras vilket är bakgrunden till att unga 

vuxna är den benämning jag ger de 19-29-åringar som jag intervjuat. Ung-

dom är idag inte en, om någonsin, i första hand biologisk utan snarare social 

kategori.17 I ett historiskt perspektiv var det i samband med framväxten av 

industrialismen som ungdomar trädde fram som en social kategori. I takt 

med att ungdomar ansågs vara allt mer självständiga tog forskning runt ung-

                                                      
15 För detta resonemang hänvisar jag till Berger & Luckmann (1979, 31f) samt Hannertz 

(1992, s.127). 
16 Jag hänvisar här framförallt till Frykman och Löfgren (1979, s.74ff). 
17 Jag hänvisar för denna genomgång framförallt till min läsning av Kåks (2007; 2009), Löv-

heim (2005), Nilsson (1998), Sernhede (1984; 2006), Ziehe (1989). 
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domars livsvillkor också fart. De generationsmotsättningar som känneteck-

nade den klassiska ungdomsrevolten under 1950-, 60- och 70-talen är dock 

inte att betrakta som lika framträdande idag. Dagens unga kulturuttryck är i 

minst lika hög grad orienterade mot att upprätta gränser till andra grupper av 

unga som de är riktade mot vuxengenerationen. Ungdomen betecknar därför 

inte heller en enhet som enkelt låter sig sammanfattas i termer av samman-

fallande eller gemensamma intressen.  

 

Att man idag mellan 19-29 inte självklart betraktas som vare sig ung eller 

vuxen har sin grund i att kategoriernas tidigare kännetecken, till stor del 

suddats ut. Att vara ung har historiskt sett kännetecknats av lärande och sö-

kande, något som idag framhålls vara en central del av alla människors liv. I 

linje med det senare har dagens samhälle därför betecknats som det ”adole-

scenta samhället” (Sernhede 2006 s.16). Trots att vuxenkategorin är över-

ordnad utgör ungdom en stark norm idag, något som går att förklara med 

paradoxen att det inte är ungdomar, utan ungdomlighet som utgör normen. 

Vuxenblivande har traditionellt förknippats med ett antal kulturellt före-

skrivna steg som att flytta hemifrån, utbilda sig, börja jobba och få barn.18 

Idag är denna ordningsföljd inte given och den tidigare enhetliga och relativt 

tydliga livsvägen betraktas inte längre som självklart giltig. Det senare ligger 

till grund för att dagens vuxenblivandeprocess också beskrivits i termer av 

ett antal jo-jo-transitioner. Övergången mellan barn och vuxen har fördröjts 

och vi ser en förlängd ungdomstid, ett ”extended present” där benämningen 

unga vuxna också finner sin plats. De uppväxande generationerna kommer in 

i puberteten tidigare än för 100 år sedan, samtidigt som den förlängda ut-

bildningstiden och ett senare inträde på arbetsmarknaden förskjuter deras 

inträde i vuxenlivet. Övergången mellan ung och vuxen kan inte förstås som 

en linjär process utan tvärtom som en rad övergångar som pågår parallellt i 

olika sfärer vilka samtidigt flätas in i varandra.19  

 

Unga människor, men också andra generationer, lever idag under vad som 

omtalas i termer av osäkerhet.20 Framförallt står osäkerheten i relation till 

arbetsmarknaden och svårigheten att få ett fast jobb vilket i sin tur hindrar att 

unga människor tar steg i det så kallade vuxenblivandet så som att flytta till 

eget boende och bilda familj. Ungdomar är särskilt utsatta för yttre samhälls-

förändringar och riskerar, vilket Christer Jonsson diskuterar i sin avhandling, 

att bli de första som marginaliseras på olika samhällsarenor i ekonomiska 

                                                      
18 Att flytta hemifrån kan uppfattas på något olika sätt i stad jämfört med landsbygd med 

tanke på de olika förutsättningar som finns att komma in på bostadsmarknaden. Min avhand-

ling speglar i det avseendet framförallt ett stadsperspektiv. 
19 Kåks påtalar att trots en idag ökad medvetenhet om ett vuxenblivande i flera steg så fortsät-

ter många forskare att betrakta det som en linjär övergångsprocess (Kåks 2007, s.34). 
20 Jag hänvisar här framförallt till min läsning av Bauman (2001), Beck (1998), Jonsson 

(2010), Kåks (2007), Oscarsson (2002), Sernhede (2006). 
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kristider (Jonsson 2010, s.15). Den ekonomiska krisen runt 2010 finner sina 

historiska paralleller i början av 1990-talet, en kris som har visat sig påverka 

unga människors förhållande till arbetsmarknaden. Mer eller mindre tillfällig 

arbetslöshet är en idag allt vanligare erfarenhet i vuxenblivandet, vilket en av 

Ungdomsstyrelsens utredningar kunde visa redan i slutet av 90-talet (Nilsson 

1998, s.57). Men ekonomiska kriser kan även ses som sprickor i sociala 

skyddsnät vilket i sin tur bidrar till unga människors känsla av otrygghet. 

Ulrich Beck skriver att arbetslösheten, som en följd av individualiseringen, 

tynger människor som om det vore ett personligt öde. Man drabbas inte 

längre, skriver Beck, ”på ett socialt synligt och kollektivt sätt, utan i speci-

fika levnadsfaser” (Beck 1998, s.147). En liknande diskussion för Jonsson då 

han skriver att det tycks råda en ”naturlig föreställning” om att unga männi-

skor ska utgöra en buffert för att skydda de äldre på arbetsmarknaden och för 

att bevara en social jämvikt i samhället (Jonsson 2010, s.15).21 Den ekono-

miska krisen i början av 1990-talet fick en direkt effekt på unga människors 

väg mot vuxenlivet. Huruvida krisen på 1990-talet tillsammans med den 

ekonomiska krisen på 2010-talet inneburit att vuxenblivandets karaktär för-

ändrats i grunden och att denna förändring därmed blivit bestående, är något 

som framtiden får utvisa.  

 

En förlängd ungdomstid kan sägas ha två ansikten beroende av vilken socio-

ekonomisk bakgrund unga människor kommer från. Trots exempel på poli-

tiska ambitioner att nå en jämnare social fördelning går det fortfarande att se 

ett starkt samband mellan uppväxtfamiljens såväl sociala som ekonomiska 

och kulturella resurser och de ungas framtidsplaner.22 I det avseendet ser 

dessutom skolan ut att både förmedla och förstärka barns och tonåringars 

inställning till sin egen framtid. Ett exempel på det senare är att barn till 

föräldrar med en medellång eller hög utbildning oftare väljer ett högskole-

förberedande program på gymnasiet medan barn från arbetarhem i högre 

grad väljer ett yrkesförberedande program. Tesen att moderna samhällen är 

”uppbyggda på förvärvade roller och starkt individualiserade egenskaper hos 

de vuxna” finns det utifrån denna forskning skäl att ifrågasätta (Jonsson 

2010, s.229). De studier som visar att unga inte självklart frigör sig från kon-

texten eller de erfarenheter som uppväxtmiljön stod för, vänder på Ziehes 

teori om kulturell friställning. Jonsson (2010) menar som exempel att de 

sociokulturella identifikationer som är skapade av kärnfamiljens samman-

hållning tvärtom påverkar allra starkast i vad han benämner moderna klass-

samhällen. Med tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella resurser kan 

unga människor finna en poäng i att skjuta upp vuxenblivandet medan unga 

människor som är mindre resursstarka inte självklart väljer det alternativet 

                                                      
21 Ziehe talar i slutet på 1980-talet på ett liknande sätt om en situation i Tyskland där ungdo-

men ”görs till experimentområde för regeringens svångremspolitik” (Ziehe 1989, s.59f). 
22 Detta visar bland andra Jonsson (2010) och Trondman och Bunar (2001). 
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själva men kan ha tvingats till det, på grund av en kärvare arbetsmarknad. 

Det finns ett glapp mellan förväntningar och förutsättningar men också mel-

lan olika grupper av unga vuxna. Något som i sin tur kan ses som en förkla-

ring till att 80-talisterna, d.v.s. den generation till vilken mina intervjuperso-

ner i huvudsak hör, ofta beskrivs som en generation fylld av motsägelser och 

paradoxer. Fanny Ambjörnsson (2009) menar att unga människor idag gärna 

vill betrakta sig själva som fria och obegränsade vilket gör att de samtidigt 

ogärna erkänner strukturella hinder. Ett erkännande av att man inte är helt fri 

att forma sitt eget liv riskerar, menar Ambjörnsson, leda till att man uppfatt-

tas som ett offer.  

Global individualisering 

De intervjuade har tillsammans med andra unga människor idag vuxit upp i 

ett samhälle som kännetecknas av en ökad globalisering och individuali-

sering. Världen har blivit mer sammanhängande där det lokala och det glo-

bala ömsesidigt kommit att påverka varandra. Ökat resande, ökad förflytt-

ning mellan länder, en utbyggd internationell handel och politik har påver-

kats av och i sin tur påverkat globaliseringen. Berger menar att den kulturella 

globaliseringen både väcker möjligheter om att skapa en fredlig värld men 

att den också väcker rädslor kring vad som kallats en ”airport culture” där de 

mångfaldiga olikheterna i den mänskliga civilisationen riskerar att homoge-

niseras (Berger 1997, s.24).  

 

Den i ett globalt perspektiv relativa närheten mellan länder gör det idag möj-

ligt att i några avseenden finna historiskt liknande erfarenheter mellan de 

unga vuxna som jag intervjuat och andra ungdomar som vuxit upp under 

samma tid i Europa. Ungdomar födda under 1980-talet har vuxit upp i 

Europa under en era efter kommunismens fall och under en tid då samarbetet 

inom Europeiska Unionen (EU) tagit form. År 1989 föll Berlinmuren, 1990 

förenades Öst- och Västtyskland och 1991 fick de baltiska staterna Estland, 

Lettland och Litauen sin frihet. Världen följde också kriget i det forna Jugo-

slavien mellan åren 1992-1999 vilket kom att innebära en stor grupp flyk-

tingar runt om i Europa. William Kay och Hans-Georg Ziebertz menar att 

det delvis som en följd av denna flyktingvåg går att se hur högerextrema 

partier bildats runt om i Europa (Kay & Ziebertz 2005). Unga människor 

idag har vuxit upp med en direkt eller indirekt närhet till många olika indivi-

duella och kulturella berättelser och för flertalet unga människor är plura-

lismen både en självklarhet och något önskvärt.  

 

Genom att villkoren i den sociala världen förändras kontinuerligt och globa-

liseringen oupphörligt tillhandahåller en uppsjö av skilda konkurrerande 

levnadssätt, kan människor inte idag som tidigare generationer förlita sig på 
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traditioner och beprövade handlingsmönster.23 Trygghet i betydelsen givna 

normer, traditioner, rutiner och fasta beteendekoder existerar inte på samma 

sätt som förut vilket blir särskilt intressant i relation till frågor om hur män-

niskor förstår sina liv med särskilt avseende på existentiella teman. Att livet 

inte är förutbestämt och i den meningen tryggt kan innebära möjligheter men 

också komma att innebära känslor av osäkerhet och ambivalens. Det finns 

idag såväl uttalade som outtalade förpliktelser att skapa sin egen identitet 

och sin egen trygghet. Det handlar om att veta vad man vill och välja rikt-

ning, ett val den enskilde står personligt ansvarig för. Berger och Luckmann 

talar om en modern pluralism ”in which the protective fences around the 

stocks of meaning within communities of life […] can no longer be com-

pletely maintained” (1995, s.59). Det senare går att se som ett exempel på en 

meningskris och innebär i sin tur att vad som tidigare tagits för givet gått 

förlorat och därför påverkar enskilda människors möjligheter att orientera sig 

i tillvaron. Det är i detta sammanhang Thomas Ziehe talar om kulturell fri-

ställning vilket beskriver en urholkning av traditionella livsvärden (Ziehe 

1984, 1986, 1989). På ett liknande sätt talade Ronald Ingleharts (1977) i 

slutet av 1970-talet om en värdeförskjutning i det västerlänska samhället från 

trygghetsvärden till frihetsvärden. Enligt Inglehart dominerade tidigare den 

fysiska tryggheten i termer av ekonomisk- och materiell trygghet och genom 

betydelsen av auktoriteter, tradition och traditionella könsroller. När de ma-

teriella basbehoven blivit tillgodosedda kan, menar Inglehart, utrymme ges 

för andra behov i termer av mänsklighet, värme, demokrati och vad som 

benämnts vara mjukare värderingar.24  

 

Den ökande individualiseringen sägs vara ett ytterligare kännetecken för det 

senmoderna samhället och finner företrädare bland namnkunniga forskare 

som Zygmunt Bauman, Ulrich Beck och Anthony Giddens, sociologer vars 

tänkande till stora delar kommit att bidra till analysen av mitt material. Men 

de är också sociologer vars tänkande på senare år har utsatts för kritik för en 

otillräcklig samhällsanalys. Olve Krange och Tormod Øia menar exempelvis 

att tidigare nämnda sociologer tar alltför lite hänsyn till klassiska sociolo-

giska kategorier som klass, utbildning och kön (2005, s.35). Men de båda 

kritikerna menar också att den individualisering vi idag kan se måste prövas 

på tre olika nivåer vilka visats för lite hänsyn, tre nivåer som inte självklart 

pekar i samma riktning. De menar istället att det är värdefullt att skilja mel-

lan en institutionell nivå - där människor ställs inför alltfler valmöjligheter 

och handlingsalternativ - en kulturell nivå - där de individuella möjligheterna 

konstrueras som en central meningsdimension i den västerländska kulturen – 

                                                      
23 Se för detta resonemang bland andra Ahlin (2005); Nilsson (1998); Sernhede (2006); Sjö-

borg & Lövheim (2009); Woodhead & Heelas (2000). 
24 Ingelharts resonemang bygger enligt Krange och Øia på Maslows teori om den mänskliga 

behovstrappan (Krange & Øia 2005, s.25). 
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samt en individuell nivå där det handlar om de val människor i realiteten gör 

och i vilken grad dessa val kan betecknas som individualistiska (Krange & 

Øia 2005, s.130ff). Den slutsats Krange & Øia drar är att den starka indivi-

dualiseringstesen saknar empirisk evidens och inte går att se på alla nivåer 

varför den måste betraktas som osann.   

 

Men många forskare ger trots kritiken stöd för en idag ökad och övergri-

pande individualisering. I en svensk kontext beskrivs 80-talisterna vara upp-

växta i ett samhälle ”which has promoted the freedom of the individual and 

voluntarism in almost all social areas” (Pettersson 2005, s.120). Ungdomar 

som föddes på 80-talet har vuxit upp i en global serviceekonomi, där indivi-

dens frihet värderats högt och möjligheten, men också nödvändigheten, av 

individuella val varit stor. Det senare något som såväl internationella som 

svenska studier kunnat ge exempel på.25 Traditionellt auktoritära institutioner 

har ersatts av individens egna erfarenheter som referens och legitimerande 

grund. Många unga människor beskrivs idag som starkt orienterade mot 

framförallt sig själva och individuell frihet och samtidigt kan ett engage-

mang för andra människor, för samhället och för Europas framtid ses i tidi-

gare studier.  

 

I linje med såväl individualisering som globalisering kan reflexiviteten be-

traktas som ett ytterligare kännetecken för vår samtid.26 Senmoderniteten 

innebär en ny möjlighet till självreferens och har därigenom utvecklat vår 

förmåga, men kanske också tvingat oss att iaktta, förstå, kommentera och 

förhålla oss till oss själva och andra. Det finns forskare som anser att reflexi-

viteten i dagens samhälle har förändrat socialiseringens villkor, vilket kan 

läsas som en kritik av Berger och Luckmanns teori. Henk Vinken (2005) 

menar bland andra att socialisation inte längre handlar om att utvecklas som 

individ genom att ta del av samhället. Istället säger han att det idag handlar 

om att utveckla en kompetens för att kunna välja mellan de olika möjligheter 

som finns att vara en del av samhället. Han talar också om att det inte fram-

förallt är relevant för unga människor idag vilka val de gör utan att det är 

deras förmåga att förutse, planera och utvärdera de val de gör som är av be-

tydelse. Identiteten i senmoderniteten kan, oberoende av hur vi väljer att tala 

om socialiseringens villkor, sägas stå under ständig prövning. På samma sätt 

som individualisering idag kan sägas utgöra ett värde och ett slags norm, så 

kan reflexiviteten tolkas som ett svar på en förväntan i vår tid. Reflexiviteten 

(eller förväntan om reflexivitet) riskerar att frånta oss direktheten i våra upp-

levelser och resultera i vad Sernhede beskriver som en alienerande själv-

distans vilken kan få negativa konsekvenser för självkänslan (Sernhede 

                                                      
25 Såväl Pettersson (2005) som Berger & Luckmann (1995) ger exempel på detta. 
26 För detta resonemang hänvisar jag särskilt till Beck (1998) och Giddens (1997) men också 

till Sernhede (2006). 
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2006, s.27). I ett senmodernt samhälle betraktas identiteten som både stabil 

och föränderlig, specifik och generell, som kroppslig och själslig på en och 

samma gång. De intervjuade har tillsammans med andra unga människor 

vuxit upp i en tid i vilken det förflutna, nuet och framtiden förväntas vara 

underkastad kontinuerlig belysning. Det senare något som går att förstå mot 

bakgrund av att det idag saknas fasta, entydiga och generellt giltiga trossat-

ser och levnadsregler.  

En (post)sekulär tid 

Vad som idag bedöms vara en avsaknad av traditionellt giltiga trossatser 

väcker frågan om religionens plats i de unga vuxnas liv, en fråga som Peder 

Thalén menar på ett mer generellt plan kan betraktas som en kulturellt ange-

lägen fråga (Thalén 2006, s.7). I mitt material är religion en uttalad och 

självklar del av livet för några av de intervjuade medan religion knappt om-

talas av andra. I denna avhandling betraktar jag religion som en livsåskåd-

ning och därför som en del av det sociala och kulturella sammanhang som 

omger de intervjuade, även om religionens betydelse i olika hög grad påver-

kat de intervjuades förståelse av sina liv. I likhet med Jonas Otterbeck menar 

jag det inte vara upp till religiösa experter att definiera hur människors reli-

gion ser ut eller ska se ut (Otterbeck 2010).27 I avhandlingen är det därför de 

intervjuade som själva definierar vad religion är och står för i deras liv och 

således inget jag som forskare tillskriver dem. 

 

Den plats religion får i vårt samhälle, i kulturen eller som ett uttryck för 

människors individuella meningsskapande och förståelse, beror av hur be-

greppet religion definieras. Religionsbegreppet är att betrakta som en kultur-

skapelse som i en västerländsk kontext i hög grad speglar upplysningstidens 

tänkande, ett begrepp som Thalén beskriver som ”laddat med ett ideologiskt 

innehåll genom sina förbindelser med västerländsk intellektualism” (Thalén 

2006, s.74). Traditionellt inom religionssociologi hänvisas till två olika reli-

gionsdefinitioner: en substantiell och en funktionell (Gustafsson 1997). Den 

förstnämnda vill uttrycka vad religion är och den sistnämnda vad religionen 

gör (McGuire 1997, s.9). Meredith McGuire menar att den funktionella defi-

nitionen förmår ta större hänsyn till gränsöverskridande kulturella och över 

tid förändrade uttryck. En kritik som anförts är samtidigt att den funktionella 

definitionen är svår att använda vid empiriska studier i en önskan att kvanti-

fiera data, då definitionen riskerar att vara alltför inkluderande. Att som 

forskare göra en så stark uppdelning mellan funktionella och substantiella 

                                                      
27 Jonas Otterbeck har i sin forskning särskilt intresserat sig för vad som händer med islam i 

nutid och i en studie från 2010 fokuserat på unga människor och samtidsislam. Ett av de 

syften Otterbeck anger med sin studie är att visa hur de unga vuxna har rätt till och äger sin 

religiositet (Otterbeck 2010, s.11). 
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religionsdefinitioner menar jag, i likhet med flera andra forskare, vara pro-

blematiskt.28 Anders Bäckström (2002) framhåller att varken religionens 

substantiella element eller dess funktioner är intressanta i sig utan tvärtom 

samspelet mellan dem. Vi behöver, som Andreas Häger och Mia Lövheim 

formulerar det, se till såväl vad människor tror på som hur dessa element 

relaterar till religionens sammanhållande, meningsskapande och identitets-

bildande funktion (Häger & Lövheim 2007, s.278). Denna reflektion är 

önskvärd och också möjlig i teoretiska sammanhang men inte lika självklar i 

ett vardagligt språkbruk. Det senare ger mina intervjuer exempel på då fram-

förallt en substantiell religionsdefinition gör sig gällande bland de unga 

vuxna jag intervjuat. 

 

Oavsett vilken religionsdefinition vi väljer, kan vi konstatera att synen på 

religion i vårt land över tid har förändrats.29 Vi lever idag i ett heterogent och 

mångkulturellt eller interkulturellt samhälle, ett samhälle med en mångfald 

etniska, språkliga, kulturella och religiösa uttrycksformer. Detta påverkar 

självklart det sammanhang i vilket de unga vuxnas förståelse av sina liv tar 

form. I en historisk jämförelse går det att se hur de som var unga på 1940- 

och 1950-talen ofta hade en personlig erfarenhet av att vara aktiva i religiösa 

sammanhang: de hade morgonbön i skolan, kristendomskunskap, de gick i 

söndagsskola och de konfirmerades. År 2000 avslutades en flera hundra år 

lång tradition i vilken stat och kyrka i Sverige varit nära knutna till varandra. 

Religionernas roll inom ramen för undervisning i svenska skolor har också 

förändrats. I skolan kan religionskunskap för de intervjuade förväntas ha 

varit ett ämne som de läst som del av samhällsorienterande ämnen, där en-

dast en liten del i sin tur behandlat kristendomen. Några av de intervjuade 

har valt att inte konfirmeras och de har inte heller självklart vuxit upp med 

söndagsskolan. Den religiösa praktiken i traditionell mening är idag ingen 

självklar erfarenhet hos den enskilde. Skolans undervisning har ändrats ”från 

kunskap i religion till kunskap om religion” (Sjöborg & Lövheim 2009, 

s.132).30 Samtidigt med denna förändring går det att se att många unga idag 

möter religion på andra sätt än tidigare generationer, som en del av det mul-

tietniska och flerreligiösa samhället, i informella lärprocesser med kamrater 

och via olika medier. 

 

                                                      
28 Denna diskussion har tydliga paralleller till diskussionen om livsåskådnings- och livstolk-

ningsbegreppen där det förstnämnda kan sägas ge exempel på en substantiell- och det sist-

nämnda på en funktionell definition.  
29 I Svenska dagbladet presenterades under 2010 en artikelserie under rubriken ”Guds åter-

komst” (Haag 2010). I denna diskuterades frågor om tro och helighet på 2010-talet och ger, 

menar jag, exempel på ett idag medialt intresse för frågorna.  
30 För en historisk bild av religionsundervisning i den svenska skolan hänvisar jag också till 

Selander (1994) och Larsson (2009) samt Hartman (2012). 
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I Sverige har religiös socialisation länge betraktats vara detsamma som kris-

ten socialisation men idag står avtraditionaliseringen också för ett avtagande 

av denna traditionellt religiösa socialisation. Lars Ahlin (2005) har inom 

ramen för forskningsprojektet ”Religionsbyten – samhälle, samfund, indi-

vid” frågat sig vilka komponenter som ingår i den moderna människans me-

ningssystem och hur dessa står i relation till de traditionella meningssyste-

men. Bland annat visar han att föräldrar idag generellt intar, vad han kallar, 

en liberal attityd genom åsikten att tron ska komma inifrån och därför inte 

påtvingas barnet. I tidigare studier finns exempel där ungdomar beskriver 

hur de ibland hellre talar med kamrater än med sin familj om tro och religion 

vilket aktualiserar frågor kring kamraternas men också syskonens betydelse 

för den enskildes religiösa socialisation.31 I sin avhandling har Kerstin von 

Brömssen studerat hur unga människor konstruerar såväl sin egen som and-

ras religion (von Brömssen 2003). Ett resultat i hennes avhandling är att det 

spelar en väsentlig roll inom vilket religiöst system man växer upp och soci-

aliseras. Genomgående visade sig elevernas tal om religion och etnicitet i 

hennes studie vara förankrad i en tillhörighet till den egna kulturen, tradit-

ionen och religionen (von Brömssen 2003, s.318).32  

 

På samma sätt som det förs diskussioner kring hur samtiden ska beskrivas i 

termer av modern, senmodern eller postmodern så diskuteras huruvida vår 

tid ska betecknas som postsekulär eller sekulär. Men det förs också diskus-

sioner kring vad sekularisering i sig står för.33 Ordet sekularisering kan an-

vändas för att beteckna såväl ett begrepp som en teori. En användbar defini-

tion anger att sekularisering står för ”the process by which sectors of society 

and culture are removed from the domination of religious institutions and 

symbols” (Berger 1969, s.107). Det är en definition som är användbar för att 

förstå förändrade traditioner och värderingar i det samhälle där unga vuxna 

idag lever och gestaltar sina liv. Ibland har moderniteten självklart ansetts 

leda till sekularisering men ett argument mot detta påstående, är att få mo-

derna samhällen de facto går att beteckna som sekulariserade i enlighet med 

den definition som Berger gav exempel på ovan (Berger et al. 2008, s. 44). 

Modernitet leder inte per definition till sekularisering men sannolikt till plur-

                                                      
31 Se bland andra Sjöborg och Lövheim (2009). 
32 Tillsammans med Önver Cetrez (2012) ger von Brömssen exempel på att unga med annan 

etnisk och religiös bakgrund än den svenska majoritetsbefolkningen befinner sig i vad Mia 

Lövheim beskriver som ett ”spänningsfält”. Å ena sidan finns religiösa traditioner och en 

etnisk tillhörighet, som upprätthålls av deras föräldrar och äldre släktingar och som de inte 

självklart känner sig hemma i. Å andra sidan finns viljan att skapa en identitet som fungerar i 

det svenska samhället men med en samtidig känsla hos den enskilde av att hela tiden vara 

annorlunda (Lövheim 2005, s.50).  
33 Se bland andra Davie (2007) och Hagevi (2005). Grace Davie (2007) diskuterar såväl be-

greppet sekularisering och dess uppkomst som de omständigheter under vilka begreppet först 

uppkom. Bland annat lyfter hon fram Bergers och Luckmanns bidrag till diskussionen.  
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alism.34 Unga människor i Europa har vuxit upp med en direkt eller indirekt 

närhet till många olika individuella och kulturella berättelser och för flertalet 

unga människor är pluralismen därför en självklarhet och önskvärdhet och 

ger exempel på ”the acceptance of variety within every aspect of human life” 

(Kay & Ziebertz, 2005, s.15).  

 

Internationella studier som World Values Study35 presenterar en bild där 

Sverige hamnar som ett av de mest sekulariserade länderna i världen.36 Sam-

tidigt har det, i nämnda studier, under senare år noterats en ökning av det 

religiösa engagemanget och intresset i Sverige.37 Antagandet om en allt mer 

tilltagande sekularisering har, menar Magnus Hagevi, länge tagits för så 

självklar att problemet nästan slutat att analyseras empiriskt (Hagevi 2005, 

s.19). Bilden av en omfattande sekularisering kan sägas uttrycka en vanlig 

form av självförståelse i vår kultur. Peder Thalén menar att denna självför-

ståelse är ”ett uttryck för en ideologi, som bland annat speglar den problema-

tiska religionssyn vi ärvt från moderniteten” (Thalén 2006, s.102). Tenden-

ser pekar dock mot att ett perspektiv präglat av sekulärt framstegstänkande 

nu håller på att upplösas. Istället växer ett nytt perspektiv fram, som såväl 

medialt som i akademiska sammanhang, omtalats i termer av guds eller re-

ligionens återkomst eller i termer av religionens nya synlighet.38 Att de reli-

giösa institutionerna under en tid har minskat sitt medlemsantal behöver 

därför inte vara uttryck för frånvaron av religiösa uttryck. Den genom histo-

riska institutioner nedärvda gudstron har fått en mindre betydelse i vår kultur 

men med en indirekt hänvisning till Nietzsche, frågar sig Thalén, vilken gud 

det är som idag ska betraktas vara död (Thalén 2006, s.107). Tendenser som 

pekar på att sekulariseringen har ersatts av sakralisering skulle innebära att 

religion betyder allt mer för allt fler människor inom allt fler samhällsområ-

den (Bråkenhielm 2004). Exempel på det senare är den spridning av Islam 

som går att se i såväl Europa som Mellanöstern och Afrika. Även kristendo-

men växer, inte minst i Asien, Afrika och i Latinamerika. Berger talar i 

sammanhanget om ”evangelical Protestantism” som en av fyra olika proces-

ser av kulturell socialisation i vår tid (Berger 1997, s.24ff).39 Till skillnad 

                                                      
34 För en diskussion kring pluralism se bland andra Berger & Luckmann (1995, s.37), Berger 

et al. (2008, s.12), Skeie (1998), Sigurdson (2009, s.29). 
35 www.worldvaluessurvey.org  
36 Sekulariseringstendensen har beskrivits som särskilt framträdande i den moderna männi-

skans förhållande till naturen och kulturen (Bossius 2003, s.36f). Naturens sekularisering 

skriver Bossius ”innebär att vi frigörs från föreställningen att det skulle bo gudomliga makter 

i naturen”. Kulturens sekularisering innebär vidare ”en insikt i att kultur är en produkt av 

människan själv och att alla kulturfenomen är relativa”. 
37 Detta diskuteras bland annat i Kyrkans tidning (Morén 2006). 
38 Här hänvisar jag framförallt till Thalén (2006, s11) samt Sigurdson (2009, s.9). 
39 Berger menar att det går att se fyra olika processer av kulturell socialisation – en ”Davos 

culture” vilken går att se i relation till de globala och ekonomiska processerna, en ”faculty 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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från islam vars spridning går att se framförallt i redan muslimska länder kan 

den evangelikala spridningen ses i områden där den religiösa traditionen 

tidigare varit något främmande eller helt okänt. Berger menar att evangelikal 

protestantism bidrar till en kulturell revolution på de platser där den vinner 

ny terräng. Den skapar förändrade relationer mellan män och kvinnor, för-

ändrar synen på uppfostran av barn och attityder till hierarkier. Den lägger 

grunden för den protestantiska etik som Weber i sin tur menade lade grunden 

för modern kapitalism. De fyra globalisringstrender som Berger lyfter fram 

kännetecknas alla av att de är från västvärlden, i huvudsak från Amerika och 

att de har sin språkliga hemvist i engelskan. Berger påpekar i relation till det 

sistnämnda att ”language carries a freight of values, of sensibilities, of ap-

proaches to reality, all of which insinuate themselves into the consciousness 

of those who speak” (Berger 1997, s.30). Det senare pekar på, inte helt opro-

blematiska, konsekvenser av globaliseringen. 

Den meningsskapande människan 

Efter denna presentation av tendenser i vår samtid och tidigare forskning 

kring det sociala och kulturella sammanhang, mot bakgrund av vilket de 

intervjuades förståelse av sina liv kan ses, ska jag nu, med särskilt avseende 

på meningsskapande inom det religionspedagogiska fältet, presentera tidi-

gare forskning.  

 

Olika traditioner inom religionspedagogiken väljer att betona olika aspekter 

av den enskildes förståelse av livet. Meningsskapande kan betraktas som en 

process eller ett innehåll, två olika eller sammanfallande fokus där livsfrå-

gorna kommer att få något olika betydelse. De kognitiva momenten kan 

framhållas men också den enskildes erfarenheter. Forskning kring menings-

skapande har inom det religionspedagogiska fältet i Sverige haft en ambition 

att fokusera livsåskådningar bland ”vanliga” människor, i jämförelse med 

det intresse som i ett historiskt perspektiv har visats till exempel ideologiska 

företrädare. Så uttryckte exempelvis Jeffner sitt intresse av att studera de 

livsåskådningar som är ”allmänt spridda i Sverige” (Jeffner 1988, s.12)40 och 

                                                                                                                             
club culture” vilket innebär en internationalisering av västerländsk intelligentia, en ”popular 

culture” och slutligen en ”evangelical Protestantism” (Berger 1997, s.24). 
40 Jeffners önskan om att genom livsåskådningsforskning uppmärksamma ”den övergripande 

bild människor gör av tillvaron och de grundläggande förhållningssätt som är knuten till 

denna” (Jeffner 1988, s.3) finner likheter med en stor del av de större värderingsundersök-

ningar som gjorts i Sverige. Jeffner menar också att en persons centrala värderingssystem 

utgör en aspekt av livsåskådningen. Värderingsundersökningar bland barn och unga finner 

flera exempel som på olika sätt ger en bild av vår samtid. Studier har genomförts om alltifrån 

fritids- och kulturvanor bland 13- till 25 åringar (Nilsson 1998), gymnasieelevers syn på 

politik, utbildning, yrkes- och familjeliv, kultur och moral (Fürth et al. 2002), unga vuxnas 
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Hartman har genom sina studier framförallt gett utrymme för barns livstolk-

ningar.41 Denna önskan att ställa ”vanliga” människors meningsskapande i 

centrum finner likheter med livshistorieforskning som i sin tur finner sina 

rötter inom antropologin. Genom att använda sig av människors livshistorier 

har antropologer i årtionden önskat utforska den verklighet som den Andre 

erfar. Inom antropologin har livshistorier varit en integrerad metod sedan 

1920-talet och biografiska metoder har därefter kommit att användas inom 

skilda fält såsom medicin, sociologi, statsvetenskap och litteratur.42 I antro-

pologiska studier har det framförallt varit ett intresse för kulturen som stått i 

fokus och Clifford Geertz arbeten kan här ses som exempel. Geertz har in-

spirerat den betoning jag gör av det sociala och kulturella sammanhangets 

betydelse för de tolkningar av sina liv som de intervjuade gestaltar (Geertz 

1973). Geertz använder kulturbegreppet för att beskriva det sammanhang i 

vilket människan internaliserar kulturellt delade meningsmönster.  

[the culture concept] denotes an historically transmitted pattern of meanings 
embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbol-
ic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their 
knowledge about and attitudes toward life43  

 

I enlighet med Geertz är sammanhanget av betydelse för vad det är möjligt 

för den enskilde att tolka och förstå. Det sker ett slags kulturell prägling vil-

ken kan ses både som uttryck för formaliserad uppfostran, en form av socia-

lisation, men också som en mer subtil, osynlig och omedveten prägling.44 

 

Inom antropologin kunde i början av 1980-talet ett ökande intresse för indi-

viden själv ses men den enskildes berättelse har inom livshistorieforskning 

självklart tolkats som situerade i en social och kulturell kontext.  

                                                                                                                             
grundläggande existensbetingelser (Trondman & Bunar 2001), identitetsuppfattningar, värde-

ringar, religiositet, livsstilar och omvärldsorienteringar (Oscarsson 2002; Ungdomsstyrelsen 

2003) till ungas attityder med avseende på religion och andlighet (Sjödin 2001). Inom de två 

forskningsprojekten ”The European Values Study” samt ”The World Value Survey” bedrivs 

sedan början av 80-talet forskningsprojekt som är inriktade på individuella värdestrukturer 

beträffande bland annat religion, moral, familj och könsroller (Pettersson & Riis 1994). Den 

studie som sammanfattas i boken ”The Me We Generation” bygger på såväl ett enkätmaterial 

med 3 000 ungdomar som dagböcker från ungdomar i olika delar av Skandinavien, alla födda 

i mitten av 1980-talet (Lindgren et al. 2005).  
41 Se bland annat Hartman & Pettersson (1980) samt Hartman (1986); se även Dahlberg et al. 

(1977); Green & Hartman (1992); Hartman et al. (1973); Hartman & Furenhed (2003); Hart-

man & Torstenson-Ed (2007). 
42 För en presentation av denna forskningstradition hänvisar jag här framförallt till Gullestad 

(1996), Langness & Frank (1981) och Roberts (2002). 
43 Geertz (1973, s.89). 
44 Socialantropologen Ulf Hannertz talar på ett liknande sätt om kultur i termer av mening, 

den mening människor skapar och som skapar människor som medlemmar av ett samhälle 

(Hannertz 1992, se även Skeie 1998, s.123). 
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autobiographies do not only contain conceptions and images of self, but also 
conceptions and images of social life45 

 

Med början hos Ingmar Hedenius, en av de första som lanserade begreppet 

livsåskådning, väljer jag att i det följande göra en i stora delar kronologisk 

presentation. Anders Jeffner46 framträder här som den forskare mot vilken 

mycket av den senare forskningen om livsåskådningar tagit spjärn och han 

får därför representera denna tradition. Min presentation kommer, vilket jag 

nämnde också inledningsvis, att kretsa kring de två begreppen livsåskådning 

och livstolkning. Begreppsanvändningen synliggör de aspekter av en män-

niskas meningsskapande som ställts i förgrunden för de studier som genom-

förts och presentationen aktualiserar på det sättet också en teoretisk diskus-

sion inom fältet.  

 

I sammanhanget bör nämnas att också bland andra Mikael Lindfelt (2003) 

har intresserat sig för begreppsutvecklingen inom fältet. Lindfelt har gjort en 

metateoretisk analys av den teologiska livsåskådningsforskningen genom att 

studera vad forskare avser eller lägger för innebörd i begreppet livsåskåd-

ning. Lindfelt har i det sammanhanget definierat sju analytiska orienterings-

punkter mot vilka han prövar olika forskares användning av begreppet livså-

skådning.47 Christina Osbeck har på ett liknande sätt prövat vilka aspekter av 

de olika begreppen som är centrala genom att fråga vad som fokuseras, prö-

vat begreppens räckvidd och uttryck samt hur de skapas (Osbeck 2006, 

s.59ff).48 Gunnar Gunnarsson (2008) har i sin avhandling särskilt prövat de 

olika begreppens användbarhet inom empirisk forskning.49 Redan tidigare 

studier har med andra ord kunnat visa att de olika begreppen synliggör olika 

sätt att förhålla sig till människors meningsskapande och till de aspekter som 

                                                      
45 Gullestad (1996, s.19). 
46 Se Jeffner (1973; 1976a; 1976b; 1988; 1989; 1990; 2010). 
47 Lindfelt gör först en grundläggande distinktion mellan substantiell och funktionell för-

ståelse av livsåskådningsbegreppet. Därefter prövar han sambandet mellan teoretiska och 

ateoretiska element, graden av kontextrelatering, sambandet mellan teoretisk förståelse och 

existentiell mening, livsåskådningens föränderlighetsaspekter, graden av reflexiv medvetenhet 

samt sambandet mellan individ och kollektiv i enlighet med livsåskådningsförståelsen (Lind-

felt 2003, s. 24ff). 
48 Osbeck använder själv begreppet livsförståelse och definierar det i termer av ”en levd för-

ståelse av hur livet fungerar, vilka värden som äger giltighet och vad som konstituerar me-

ning” (Osbeck 2006, s.68). 
49 Gunnarsson konstaterar också att ett intervjumaterial gör det svårt att kartlägga livsåskåd-

ningar enligt den definition som Jeffner och flera efter honom skriver fram. Gunnarsson 

beskriver livsåskådning som ”an interpretative framework within which it is natural to work 

on existential questions and experience” (Gunnarsson 2008, s. 84). Gunnarsson menar att 

begreppet livstolkning är mer användbart och han beskriver livstolkning som ett ”coherent 

phenomenon” som utgör själva tolkningsprocessen – ”the actual process of interpretation” – i 

människans önskan att finna mening i livet, vilket sker i samspel med andra människor, sam-

hället och kulturen. 
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kan sägas vara av betydelse för människors förståelse av sina liv. Denna 

avhandling vill, genom att empiriskt utforska vilka aspekter som är av bety-

delse för individens meningsskapande i en social och kulturell kontext, bidra 

till att fördjupa begreppsförståelsen inom fältet. Det är därför av betydelse 

att här närmare presentera de två traditioner vilka jag framförallt förhåller 

mig till. 

Livsåskådning 

Begreppet livsåskådning kan betecknas som en både vetenskapligt och rent 

terminologiskt säregen skandinavisk variant av engelskans olika termer med 

varierande innehåll, såsom ”world-view”, ”view of life”, life-view”, ”ideo-

logy”, ”life-philosopy” och tyskans ”Weltansschauung” eller den något 

mindre etablerade termen ”Lebensanschauung” (Jeffner 1976, s.8).50 Dis-

kussionen kring livsåskådningsbegreppet föddes i en önskan att finna ett 

begrepp, som kan innefatta såväl religiösa som icke-religiösa perspektiv. 

Diskussionen kan också förstås mot bakgrund av att teologerna i Uppsala 

hade behov av ett begrepp i den systematiska teologins diskussion med filo-

sofin.51 Till dem som tidigt lanserade begreppet livsåskådning hör Ingmar 

Hedenius, professor i filosofi i Uppsala (Hedenius 1951). Hedenius var 

skarpt kritisk till kyrkan, den kristna tron och den akademiska teologin och 

menade att religionen led av inneboende intellektuella svårigheter.52 Hede-

nius ville finna ett begrepp som uttryckte ett alternativ till den kristna livssy-

nen och öppnade för en kritisk diskussion om vad en livsåskådning är och 

bör vara. Enligt Hedenius skulle begreppet innehålla ett antal trossatser om 

livet och människan, historien och universum samt vara av betydelse i mora-

liskt hänseende i frågor om rätt och orätt. Det kognitiva perspektivet kan 

sägas vara genomgående i den begreppsdefinition som Hedenius gör då det 

handlar om vad den enskilde anser vara sant och verkligt i tillvaron.  

 

Hedenius kritik av teologin fick en motreaktion under 1960-talet och dis-

kussionerna resulterade bland annat i en teologisk utbildning med säte vid 

den teologiska institutionen i Uppsala där ämnesområdet dogmatik fortsätt-

ningsvis kom att benämnas tros- och livsåskådningsvetenskap.53 1976 till-

                                                      
50 Den översättning jag menar ligger närmast den betydelse jag ger begreppet livsåskådning är 

”life-view”. På norska är motsvarande begrepp ”livssyn” och på danska ”livsanskuelse”. 
51 För en historisk presentation hänvisar jag här framförallt till Bråkenhielm (2001a), Gun-

narsson (2009), Kurtén (1997) samt Lindfelt (2003). 
52 Thalén (1994) utmanar i sin avhandling denna föreställning då han istället visar att de intel-

lektuella svårigheterna i väsentliga avseenden kan sägas hänga samman med en bristfällig 

reflektion över fenomenet religion.   
53 Geir Skeie (2002) konstaterar att teologin som vetenskapsdisciplin, både som uttryck för en 

självförståelse och sett i relation till andra discipliner, utgör en viktig kontext för den svenska 

diskursen kring livsåskådningsbegreppet.  
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trädde Anders Jeffner professuren i detta ämnesområde. Jeffner själv beskri-

ver i början av 1970-talet målsättningen för en av de första livsåskådnings-

studierna vara att bedöma livsåskådningsbegreppets fruktbarhet som ut-

gångspunkt för forskning, att avgränsa och strukturera ett materialområde 

samt bedöma olika metodiska tillvägagångssätt (Jeffner 1976, s.3f). Det se-

nare är intressant inte minst mot bakgrund av den intervjumetod för datain-

samling som jag själv har valt. Jeffner diskuterar det önskvärda med att finna 

en metod med färdigformulerade frågor och svarsalternativ, då den är lätt att 

distribuera till stora grupper och ger ett material som relativt enkelt går att 

bearbeta (Jeffner 1976, s.80). Samtidigt påtalar han att den typen av studier 

riskerar att styra resultatet inom vad som betraktas vara ett svåråtkomligt och 

nyansrikt forskningsområde.54 Jeffner skriver vid denna tidpunkt att det före-

faller som intervjuer kan ge utförligare och mer nyanserad information. En 

stor nackdel med intervjuer är dock, menar han, att ingen representativitet 

kan uppnås men det är viktigt ”att man inte sätter likhetstecken mellan repre-

sentativitet och vetenskaplighet” (Jeffner 1976, s.99). Det begrepp Jeffner 

utvecklade angav en stipulativ definition i syfte att bevara ett samband mel-

lan den allmänna användningen av begreppet och samtidigt introducera ett 

fruktbart vetenskapligt begrepp. Jeffner förde vidare Hedenius definition av 

begreppet livsåskådning med tillägg av en moralisk aspekt i själva livså-

skådningsförståelsen. I den definition Jeffner ger begreppet 1973/76a lyfter 

han in människans ”grundhållning” som en komponent av livsåskådningen.  

Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem 
och personens grundhållning och den del av det personen anser sig veta om 
sig själv och sin omvärld vilket påverkar hans centrala värderingssystem eller 
grundhållning på ett sätt som personen är beredd att acceptera.55  

 
Såväl Hedenius som Jeffner presenterar en definition av begreppet livså-

skådning med en teoretisk eller kognitiv aspekt, vilken står för ett slags över-

tygelse hos den enskilde om livets och tillvarons beskaffenhet (Jeffner 1976, 

s.15).56 Jeffner låter definitionen ta sin utgångspunkt i vad han kallar ett 

                                                      
54 Peder Thalén diskuterar svårigheten att formulera den här typen av enkäter. ”Våra begrepp 

har”, skriver han ”uppstått på jorden. Men inom samhällsvetenskapen behandlas de ibland – 

som om de vore uppenbarelser från himlen” (Thalén 2006, s.59). Thalén påtalar att ett ne-

kande svar på enkätfrågan ”Tror du att det finns en Gud?” antingen kan tolkas som ”ett av-

ståndstagande riktat mot innehållet i den specifika föreställningen om vem Gud är, som blivit 

förhärskande i vår kultur, eller så kan svaret tolkas på ett mer absolut eller historielöst sätt, det 

vill säga som ett avståndstagande från alla tänkbara former av gudstro, såväl i förfluten tid 

som i framtiden” (Thalén 2006, s.36). Konfessionella eller historiska skillnader i den kristna 

trons utformning visas här ingen nämnvärd hänsyn, menar Thalén.  
55 Jeffner (1973, s.18); se även (1976, s.18).  
56 Skillnaderna mellan Hedenius och Jeffner kan förklaras av de båda herrarnas olika intressen 

av att lansera sina begrepp. Hedenius å sin sida hade för avsikt att kritiskt diskutera de före-

kommande livsåskådningssystemen medan Jeffner å sin sida önskade finna ett begrepp med 
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centralt värderingssystem. Detta innefattar normer som säger hur man bör 

handla i en bestämd valsituation samt värden som anger vad som är gott och 

ont men också normativa politiska uppfattningar och estetiska idéer (Jeffner 

1976, s.12f). Värderingssystemet utgör enligt Jeffners definition en helhet av 

betydelse för den enskildes självförståelse och identitet. Grundhållningen 

står för en upplevelse av livet som är relativt stabil och densamma i liknande 

situationer under en längre tid (Jeffner 1976, s.15). Hur de tre komponenter-

na i Jeffners definition, d.v.s. teorier, värderingar och en grundhållning, för-

håller sig till varandra har diskuterats. Gunnarsson menar att Jeffner på se-

nare år tydliggör att han i sin definition utgår från att det kognitiva momentet 

eller de teoretiska övertygelserna har betydelse för och påverkar personens 

värderingssystem och grundhållning (Gunnarsson 2009, s.41).  

 

Redan år 1976 aktualiserar Lars Bergström (1976, s.182ff) en debatt med 

Jeffner kring livsåskådningsdefinitionen. Bergström menar att det inte är av 

särskilt stor betydelse att hitta en klar definition av begreppet livsåskådning. 

Bergströms analys vid den här tidpunkten är att det framförallt är teologer 

som av forskningspolitiska skäl intresserat sig för begreppet livsåskådning i 

en önskan om att avgränsa teologers arbetsområde. Det senare menar Jeffner 

i sitt svar, vara helt osant då det, som han säger, inte behövs ”terminologiskt 

trolleri för att motivera utvidgningen” (Jeffner 1976b, s.189). Jeffner vill 

istället hävda att det i forskningspolitiska sammanhang finns ett behov att 

terminologiskt skilja mellan forskning om etablerade religiösa läror och 

andra livsåskådningar (Jeffner 1976b, s.189). Bergström anför också kritik 

mot att Jeffner i det sammanhanget hävdar att alla har en livsåskådning.57 

Jeffners svar till Bergström i debatten på 70-talet är att det varit förhastat av 

honom att säga att alla har en livsåskådning. Istället säger Jeffner att han 

borde skrivit att ”troligen de flesta” har en livsåskådning (Jeffner 1976b, 

s.187). Vid den tidpunkten är Jeffner också beredd att tala om livsåskådning 

utan ”grundhållning” (Jeffner 1976b, s.187) något som i ljuset av hans se-

nare resonemang dock framstår som en önskan om att framförallt möta 

Bergström i den då pågående diskussionen.  

 

Bergström frågar sig vidare om det finns en person som vid en given tid-

punkt delar exakt de normer, värderingar och teoretiska åsikter som en livså-

skådning föreskriver, om vi med andra ord kan hävda att en person har en 

given livsåskådning (Bergström 1976 s.184). Jeffner menar att Bergström 

                                                                                                                             
vars hjälp man i forskningen kunde nå den enskilda människans livsåskådning (Kurtén 1997, 

s.13). Det som för dem samman är deras önskan att finna ett begrepp som rymmer såväl reli-

giösa som icke-religiösa livsåskådningar. 
57 För Jeffners skrivning, att alla har en livsåskådning, hänvisar jag till Jeffner (1976a, s.76). 

En liknande kritik som den Bergström aktualiserar har också väckts av Henry Cöster (2003, 

s.25). 
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överdriver och Jeffner själv hävdar att det finns metoder för att ta reda på en 

persons centrala värderingssystem, grundhållning och teoretiska övertygelser 

(Jeffner 1976b, s. 188). Det är, skriver Jeffner, upp till forskaren att med 

utgångspunkt i olika autenticitetskriterier avgöra vilka teoretiska läror, vär-

deringssystem och grundhållningar som kan ges exempelvis benämningen 

kristen. 

 

År 1996, drygt 20 år senare, aktualiserar Bergström på nytt frågan huruvida 

alla måste ha eller bör ha en livsåskådning (Bergström 1996). Bergström 

menar att Jeffners språkbruk, i enlighet med den definition Jeffner skriver 

fram år 1973, är restriktivt. Bergström själv anser det vara en fördel att ha en 

definition som medger att en livsåskådning kan vara osammanhängande, 

psykologiskt egendomlig och inkonsistent. Något som inte i sig motsäger 

möjligheten att tala om livsåskådningar som mer eller mindre samman-

hängande. Bergström föreslår att en livsåskådning ska innehålla relativt 

många komponenter. Dess innehållsrikedom och heterogenitet skulle därmed 

skilja en livsåskådning från andra filosofiska teorier som kan ges beteck-

ningar såsom morallära eller metafysisk teori. En livsåskådning innehåller 

enligt Bergströms definition ”teorier om livet, människan och tillvaron”, 

teorier som han menar ”åtminstone delvis faller utanför de empiriska veten-

skapernas domäner” (Bergström 1996, s.7). 

 

Även andra forskare har anfört kritik mot den starka betoning Jeffner gör av 

de teoretiska och medvetna elementen i sin definition av en livsåskådning 

och istället önskat mer hänsyn tagen till vad man betecknar som djupare och 

för livshållningen mer centrala element. Tage Kurtén kritiserar, i likhet med 

Bergström, också Jeffners uttryck för vår möjlighet att välja livsåskådning. 

Kurtén menar att det skymmer det faktum att livsåskådningar till viss del 

konstituerar vår bild av världen och livet (Kurtén 1997, s.109). En ytterligare 

kritik riktas mot Jeffners försök att ”skapa ett närmast idealistiskt präglat 

livsåskådningsbegrepp på en alltför oreflekterad empirisk väg” (Heimbrock 

2004, s.112). 

 

Jeffners efterträdare 

Carl Reinhold Bråkenhielm kom att efterträda Jeffner på professuren i Upp-

sala och den definition Bråkenhielm gör, kan läsas som en vidareutveckling 

av Jeffners grundläggande resonemang.58 Bråkenhielm synliggör med ut-

                                                      
58 Bråkenhielm har forskat gränsöverskridande och bland annat behandlat frågor om genetik, 

etik och livsåskådning (Bråkenhielm & Hansson 1995) samt litteratur och livsåskådning 

(Bråkenhielm & Pettersson 2003). Han har också öppnat för ett samtal mellan teologi och 

evolutionslära (Bråkenhielm & Fagerström 2007). Under början av 2000-talet ledde han 

arbetet med att sammanställa en större undersökning av livsåskådningar i dagens Sverige 
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gångspunkt i Jeffners definition samspelet mellan de tre komponenterna, 

teorier, värderingar och en grundhållning. I vad som kan tolkas som ett svar 

på en del av den tidigare kritiken med avseende på avståndet mellan livs-

åskådningar och människors liv, betonar Bråkenhielm att det handlar om 

enskilda människors livsåskådningar och inte om livsåskådningar som ”fritt 

kringsvävande tankesystem” (Bråkenhielm 2001a, s.11; se även Kallenberg 

et al. 1996). Själv sammanfattar Bråkenhielm sina tankar med hänvisning till 

en något senare definition som Jeffner formulerade. 

En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som ut-
gör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och 
världen och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en 
grundhållning.59  

 
Bråkenhielms definition kan förstås som kognitiv och substantiell, men den 

har också en funktionell dimension, i det att den utgör en teoretisk bakgrund 

som ska motivera människans handlande och livsstil.  

 

Under åren har det vid sidan av Bråkenhielm också gjorts andra försök att 

utveckla Jeffners livsåskådningsförståelse. Sten Philipson har som exempel 

önskat tillföra ett nytt begrepp i sammanhanget genom att tala om den en-

skildes orienteringssystem (Philipson 1984). Philipson menar att människan 

utifrån sina erfarenheter gör en helhetstolkning av tillvaron. När denna hel-

hetstolkning får en funktion i hennes liv, när den utgör en förutsättning för 

hur hon härleder och uppfattar sin egen roll och plats i helheten och när den 

vägleder och inspirerar det personliga handlandet har hon vad han kallar ett 

”orienteringssystem” (Philipson 1984, s.16). Forskare inom den Jeffnerska 

traditionen har också velat hävda att livsåskådning har en mer praktisk eller 

livsreglerande funktion än vad Jeffner skriver fram. Kritiken synliggör, vad 

som kan betraktas vara problem i Jeffners position men har inte, vilket Mi-

kael Lindfelt också påtalar, kommit att innebära en egentlig omformulering 

av Jeffners livsåskådningsförståelse (Lindfelt 2003, s.181). 

 

Inom livsåskådningsforskning har kritik under senare år särskilt lyfts mot att 

denna varit inriktad endast mot livsåskådningarnas innehåll och kunnat ge få 

exempel på kontextuella frågeställningar eller ett intresse för vad svaren 

betyder för individens liv eller i ett avgränsat sammanhang. Katarina Wes-

terlund ger exempel på en önskan om att ta Jeffners definition ett steg vidare 

då hon i sin avhandling formulerar forskningsfrågan ”vilken betydelse har 

kontexten för livsåskådningarnas innehåll och mening” (Westerlund 2002, 

s.20). Frågan om kontextens betydelse aktualiserar också Mattias Martinson 

                                                                                                                             
(2001b) och han har också presenterat studier med särskilt fokus på verklighetsbilder som en 

aspekt av livsåskådningen (2009).  
59 Bråkenhielm (2001a, s.14); se även Jeffner (1988, s.7). 
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några år senare (Martinson 2010).60 Utan att egentligen omformulera Jeffners 

livsåskådningsbegrepp föreslår Martinson att vi istället för att betona pessi-

mism eller optimism som livsupplevelse, i enlighet med Jeffners grundhåll-

ningskomponent, ska betona ”sociala och kulturella strukturer i vilka indivi-

den med sin livsåskådning är lokaliserad” (Martinson 2010, s.138). Han talar 

om de sociala och kulturella strukturerna som en ”föregripande meningshori-

sont” som strukturerar livsåskådningens teoretiska och moraliska dimensio-

ner” (Martinson 2010, s.138). Såväl Westerlund som Martinson synliggör en 

önskan om att uppvärdera sammanhangets betydelse. Samtidigt går det, me-

nar jag, att se en viktig skillnad jämfört med den tidigare nämnda livshisto-

rieforskningen där individens förståelse av sitt liv studerats i en självklar 

relation till det sociala och kulturella sammanhanget. I tidigare traditioner 

har man inte gjort den självklara kopplingen mellan människors förståelse av 

livsfrågorna i mer vardaglig mening och teoretiska ställningstaganden i rela-

tion till desamma. Jag menar att Martisons resonemang bygger på antagandet 

att människor tar teoretisk ställning för livsfrågorna på det sätt som också 

Jeffner skriver fram, även om grunden för detta ställningstagande skiljer sig 

åt mellan de båda. Detta antagande har jag svårt att finna stöd för i den empi-

riska forskning jag bedrivit och har bidragit till att inte heller jag utgår från, 

att alla människor har en livsåskådning.    

Livstolkning 

I tidigare forskning har den enskilda människans förståelse av sitt liv stude-

rats som innehåll men också process i termer av livstolkning. Begreppet 

utvecklades i en kritik mot vad som uppfattades vara en sedan 1960-talet 

alltför stor betoning av livsåskådningsbegreppets kognitiva och teoretiska 

aspekter. I diskussionen kring innebörden av de olika begreppen har därför i 

en nordisk kontext i framförallt Sverige och Norge på senare år kunnat ses, 

                                                      
60 Den kulturella kontextens betydelse inom religionsdidaktisk forskning har under senare år 

tydligt aktualiserats inte minst i Norge (Brunstad 1998; Haakedal 2004; se även Afdal et al. 

1997). Införandet av en kulturell ansats inom norsk religionspedagogik och religionsdidaktik 

har omtalats i termer av ett paradigmskifte (Heimbrock 2004, s.62). Geir Skeie (1998) arbetar 

i sin avhandling med teoriutveckling för att skapa förutsättningar för en kulturellt medveten, 

kontextuell religionspedagogik. Skeie understryker betydelsen av den ”moderna pluraliteten” 

och betydelsen av att förstå kontextualiseringen av livsåskådningar i det pluralistiska sam-

hället. Skeie (2013) vill finna ett mer precist och analytiskt användbart innehåll i kontextbe-

greppet och föreslår att forskning ska fokusera på kontextuella faktorer - contextual factors - 

som påverkar lärandet samt på hur lärande kontexter - learning contexts - konstrueras. Skeie 

uppmanar till ”double contextualisation” vilket innebär ett försök att kombinera reflektion om 

det sätt på vilket forskningsobjektet konstrueras under forskningsprocessen med en reflektion 

kring hur det konstruerar sig själv i det verkliga livet. I Norge ger också Heid Leganger-

Krogstad exempel på en kontextuell forskningsansats (se Afdal et al. 1997, s.40f). Hon an-

vänder kontextbegreppet för att tala om en plats, såväl lokal som global, individuell och kol-

lektiv.  
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vad Gunnarsson beskriver som, en förskjutning från ett relativt substantiellt, 

kognitivt livsåskådningsbegrepp till ett över tid mer funktionellt livstolk-

ningsbegrepp med människan som meningssökande väsen i centrum (Gun-

narsson 2009, s.37). I Jeffners efterföljd har forskare som tidigare nämnda 

Philipson (1984) men också Kallenberg (1987) önskat lyfta in en handlings-

reglerande aspekt i livsåskådningsförståelsen. Därmed kan de i likhet med 

Sven Hartman sägas ha önskat ge livsåskdåningen en funktionell och livs-

reglerande dimension som saknats i Jeffners definition. Men hos såväl 

Philipson som Kallenberg står de teoretiska antaganden i förgrunden och de 

är, vilket Mikael Lindfelt också påtalar, ”på ett grundläggande sätt beroende 

av Jeffners formuleringar” (Lindfelt 2003, s.182). 

 

Till en början gjorde Hartman en skillnad mellan å ena sidan mer personliga 

livsåskådningar och å den andra de livsåskådningar som kunde betraktas 

som läror. Men Hartman tillhör dem som under senare år valt att istället för 

personliga livsåskådningar tala om den enskildes förståelse av sitt liv i ter-

mer av livstolkning. Hartman hänvisar i sin definition av livstolkning till den 

definition som skrevs fram under arbetet med 1990-talets läroplaner.  

Livstolkning är ett sätt att organisera upplevelsevärlden: den ger människan 
mönster för att tyda tillvaron och förhålla sig till den. Att utveckla en livstolk-
ning är en process som pågår hela livet.61  

 

Sedan 1960-talet har Hartman genom sin forskning bidragit till begreppsut-

vecklingen inom fältet men också, och inte minst, till bilden av hur barn ser 

på ensamhet, glädje, mobbning och osämja, hur de ser på döden och livet. 

Hartman var en av dem som i en svensk kontext började ifrågasätta den tidi-

gare dominansen av utvecklingspsykologisk teori inom religionspedagogi-

ken.62 Istället för att enbart se till formen och söka generaliserbara stadier för 

barns religiösa utveckling önskade han söka också efter innehållet i barns 

tänkande. I boken ”Barns tankar om livet” har Hartman samlat forsknings-

material från tre på varandra följande forskningsprojekt (Hartman 1986, se 

även Hartman & Torstenson- Ed 2007).63  

 

                                                      
61 SOU 1992: 94 i Hartman & Torstensson-Ed (2007, s. 89). 
62 Gunnarsson beskriver i sin avhandling denna utveckling hos Hartman (Gunnarsson 2008). 
63 Det var den på 1960-talet intensiva debatten om objektiviteten i skolans religionsundervis-

ning som väckte dåvarande Skolöverstyrelsens önskan att genom forskning finna lösningar på 

de ”religionspedagogiska problemen” och angav startskottet för projektet Undervisningsme-

todik/religionskunskap (UMRe 1967/68). Frågor kring barns intresse för de så kallade livsfrå-

gorna fick sin fortsättning i projektet Barn och livsfrågor (BaLi 1973/74). Projektet Utveck-

ling i barns omvärldsorientering och livsåskådning (UBOL) var därefter ett mer teoretiskt 

projekt i syfte att sammanställa och föra vidare de erfarenheter och de resultat som framkom-

mit genom de tidigare projekten. BaLi-projektets forskningsgrupp bestod av Gunilla Dahl-

berg, Sven Hartman och Sten Pettersson.  
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Hartman menar att barnens olika livsvillkor, såväl sociala som ekonomiska, 

återspeglas i de tankar barnen beskriver inför livet samt att barnens olika 

åldrar påverkar de svar de ger, där de yngre barnen är mer jag-orienterade än 

de äldre och lägger större värde vid mer konkreta sidor av tillvaron. Skillna-

den som resultat av ålder består inte endast i vad barnen uttrycker utan också 

hur de uttrycker sig. Hartman menar också att det går att se skillnader mellan 

pojkar och flickor. Flickorna har i hans studier gett större utrymme åt rela-

tionsfrågor och känslor och pojkarna istället talat mer om saker och aktivite-

ter av olika slag. Samtidigt som Hartman kan se skillnader mellan pojkarnas 

och flickornas perspektivval, formuleringar och tonfall påpekar han också att 

i sättet att se på tillvaron, är likheterna mellan könen större än olikheterna.  

 

Hartmans begreppsanvändning framstår i ljuset av läroplansdiskussionerna 

kanske som ett mer pragmatiskt än teoretiskt val och skillnaden jämfört med 

livsåskådningsbegreppet är inte alldeles klar. I likhet med livsåskådnings-

begreppet innehåller detta livstolkningsbegrepp såväl omvärldsuppfattning 

om människa och samhälle som värderingar och handlingsberedskap, vilket 

får det att framstå som i vissa avseenden detsamma. Samtidigt är, i enlighet 

med Hartmans definition, den enskildes förståelse inför livet en relation mel-

lan process och innehåll och något som levs och ändras i ett dynamiskt för-

hållande till nya livsfrågor (Hartman & Torstensson-Ed 2007, s.21). Jag får 

anledning att återkomma till såväl begreppet livstolkning som livsåskådning 

i avhandlingens empiriska kapitel. 

Mina teoretiska perspektiv 

Jag kommer i det följande att presentera de grundläggande teoretiska per-

spektiv som jag har i denna avhandling. En utgångspunkt är att jag betraktar 

människan som meningsskapande. Människan tolkar och önskar förstå sin 

tillvaro, i en samtidig vilja och drivkraft att skapa mening. Människans med-

vetande betraktar jag som intentionellt, d.v.s. riktat mot ett objekt, som gör 

att medvetandet står i relation till någon eller något (Berger & Luckmann 

1979, s.32f; 1995, s.10). Genom att foga samman erfarenheter och intryck 

till meningsfulla helheter så förstår människan sig själv och sin omvärld. 

Dessa helheter, eller tolkningar, finns inte i någon absolut mening men de 

uppfattas som verkliga av de människor som gemensamt delar tolkning. På 

detta sätt blir den enskildes meningsskapande alltid ett socialt meningsska-

pande.  
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I enlighet med det socialkonstruktionistiska perspektivet intar jag en kritisk 

hållning till tidigare dominerande föreställningar om exempelvis identitet, 

kön och makt, som något i grunden givet.64 

Social constructionism neither affirms nor denies the „world out there‟65 

 

Begrepp kan vara giltiga i ett mindre sammanhang men ska inte därmed 

självklart överföras i mer generella termer som om de gällde vare sig univer-

sum, världen eller alla människor. Jag är inte att betrakta som essentialist 

men jag tillhör inte heller en mer radikal konstruktivism.66  

 

Jag har valt Berger och Luckmanns kunskapssociologiska teori som ut-

gångspunkt för att undersöka den enskilda människans förståelse av sitt liv i 

ett samspel med det sociala och kulturella sammanhang som omger henne. 

Begrepp som kunskapsförråd och plausibilitetsstruktur är centrala i teorin 

liksom typifiering och institution och kommer att presenteras i det följande. 

En ytterligare utgångspunkt tar jag i det teoretiska antagandet att den enskil-

des förståelse av sitt liv tar gestalt genom berättandet. Teorier om berättan-

dets betydelse för den meningssökande människans förståelse av sig själv 

och sin omvärld, menar jag, synliggör den enskildes agens och kompletterar 

därför den kunskapssociologiska teorin.  

Socialisation och utveckling 

Människan är, som Merleau-Ponty (1962) uttrycker det, dömd till mening i 

en ständigt pågående tolkning och önskan att göra tillvaron begriplig men 

hon föds också, i enlighet med Berger och Luckmanns terminologi, predis-

ponerad för socialitet (Berger och Luckmann 1979, s. 153). Begreppet socia-

lisation avser inom samhällsvetenskaperna vanligtvis den process varigenom 

en generation överför sina kunskaper, värderingar, normer och roller till 

nästa generation. Det sociala kunskapsförråd som överförs från generation 

till generation utgör så att säga en resurs för meningsskapande (Berger & 

Luckmann 1979, s.55; 1995, s.19). Att de olika begrepp, kategorier och mo-

deller som socialisationsprocessen ger tillgång till fungerar som en resurs för 

meningsskapande gör att socialisationsprocessen beskriver ett slags lärande 

och jag betraktar därför förståelsen av livet som något den enskilde lär sig i 

samspel med sin omgivning. Det sätt på vilket de intervjuade förstår världen 

och sig själva måste därför ses som en följd av tolkningar vilka görs till-

sammans med andra människor i ett socialt och kulturellt sammanhang. Jag 

                                                      
64 För en introduktion till det socialkonstruktionistiska perspektivet se Burr (1998; 2003). 
65 Schwandt (2003, s.306). 
66 En mer radikal socialkonstruktivism menar jag att såväl Gergen (2001) som Hacking (1999) 

kan sägas representera. 
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betraktar med andra ord inte kunskap som en direkt avspegling av verklig-

heten. Ingen människa är i den meningen fri utan beroende av andra männi-

skor och av språkliga meningssystem för att definiera såväl sig själv som 

omvärlden. 

  

Det vardagliga livet utgör en intersubjektiv värld som den enskilde delar 

med andra. Barnet internaliserar i mötet med världen och de människor som 

omger henne den tolkning av verkligheten som omgivningen representerar. 

Internaliseringen ger barnet en första förståelse av sina medmänniskor men 

också barnets första upplevelse av världen som en meningsfull och social 

verklighet (Berger och Luckmann 1979, s.154). I den betydelse jag ger be-

greppet ska socialisationen inte därmed förstås som uttryck för en ensidig 

överföring av kunskap från den vuxne till barnet, något som teorin annars 

kritiserats för av bland andra Frances Chaput Waksler (1991).67 I enlighet 

med ett barndomssociologiskt perspektiv menar jag att socialisationsproces-

sen aldrig kan vara ensidig. Barnet är tvärtom, vilket William Corsaro (2005) 

påtalar, en aktiv part i vad som utgör socialisationsprocessen och kan, på 

samma sätt som den vuxne, förändra samhället genom interaktion med andra 

människor.  

[S]ocialization is not only a matter of adaption and internalization but also a 
process of appropriation, reinvention, and reproduction.68  

 

Människor socialiseras och till stor del internaliserar man sociala normer 

men processen är inte därmed låst utan öppen för förändring, även om denna 

kan vara trög. Människan omskapar, som Helene Brembeck skriver, tradi-

tionen då arvet stöts mot och revideras av det liv vi lever och de erfarenheter 

vi gör (Brembeck 1992). Jag menar att barn på samma sätt som vuxna för-

handlar, delar och skapar mening i det sociala sammanhanget med vuxna 

och varandra.  

 

Vardagslivets verklighet omfattar vad Berger och Luckmann benämner typi-

fieringsscheman i enlighet med vilka andra människor både uppfattas och 

bemöts (Berger & Luckmann 1979, s.43). Berger och Luckmann beskriver 

möten i vardagslivet som typiska i dubbel mening då ”jag uppfattar den 

andre som en typ och jag interagerar med honom i en situation som i sig 

själv är typisk” (Berger och Luckmann 1979, s.44). Den sociala strukturen är 

summan av typifieringar och av de återkommande interaktionsmönster som 

etableras med hjälp av desamma. När typifieringen är ömsesidig sker vad 

                                                      
67 Waksler har anfört kritik bland annat mot en skrivning som Berger och Berger gör då de 

säger att ”the probable outcome of any conflict is a victory on the part of the adults” (Brerger 

& Berger 1991, s.6). 
68 Corsaro (2005, s.18). 



34 

Berger och Luckmann talar om som institutionalisering. Med andra ord är 

varje ömsesidig typifiering exempel på en institution (Berger och Luckmann 

1979, s.70). När delar av den mänskliga aktiviteten institutionaliseras har 

den ställts under social kontroll. Den vinst människor kan sägas göra av de 

typifieringsscheman som uppstår är att de blir i stånd att förutsäga den an-

dres handlingar. Detta innebär i sin tur att institutioner skapar en gemensam 

bakgrund av betydelse för hur individer i ett socialt och kulturellt samman-

hang förstår vardagslivets verklighet (Berger och Luckmann 1979, s.73). 

 

Olika slags socialisationsprocesser 

Berger och Luckmann gör en skillnad mellan transformationer som är tillsy-

nes fullständiga och kräver resocialisation samt partiella transformationer 

(Berger och Luckmann 1979, s.182, 188). Ett tydligt exempel på resociali-

sation är exempelvis en religiös omvändelse medan partiella transforma-

tioner kan handla om att en aspekt av människans liv radikalt förändras ge-

nom till exempel utbildning eller arbetsliv medan andra aspekter samtidigt 

förblir desamma. En poäng i detta sammanhang är, vilket Pettersson också 

påtalar, att värdesystemen inte är att betrakta som för alltid givna samt att 

såväl socialisation som re-socialisation kan förekomma under hela livet (Pet-

tersson 1988, s.48). Internalisering av samhälle, identitet och verklighet gäl-

ler inte därmed för alltid. Socialisationen är aldrig fullständig och heller ald-

rig avslutad. Det viktigaste redskapet för vidmakthållande av verkligheten är 

enligt Berger och Luckmann samtal (Berger och Luckmann 1979, s.177). 

Det senare knyter an till berättandets betydelse för den enskildes menings-

skapande, något jag utvecklar lite längre fram. Språket ger verklighet i dub-

bel mening genom att både låta oss uppfatta världen och samtidigt producera 

densamma och samtal är i sig av stor betydelse för att utveckla och dela ett 

gemensamt kunskapsförråd. I en gemenskap anger plausibilitetsstrukturen 

den specifika bas och de sociala processer som krävs för att den subjektiva 

verkligheten ska vidmakthållas. I plausibilitetsstrukturen erbjuds samtal med 

signifikanta andra som tillmäter den subjektiva verkligheten samma rele-

vans. En plausibilitetsstruktur är en förutsättning för att människan ska be-

trakta sin värld som plausibel, som verklig och odiskutabel. 

 

I enlighet med den distinktion som Berger och Luckmann gör mellan primär 

och sekundär socialisation har ursprungsfamiljen ansetts stå för den först-

nämnda. Att den primära socialisationen främst äger rum inom familjen me-

nar Dion Sommer att det i sig kan vara värt att ifrågasätta (Sommer 2005, 

s.33f). Han menar att detta tänkande baseras på empirisk forskning om, och 

en teoretisk begreppsbildning utifrån, den traditionella kärnfamiljen före 

1960-talet där mamman var hemmavarande och pappan yrkesarbetande. En 

familjebild som sedan 1960-talet är långt ifrån den enda. Den klassiska defi-

nitionen av socialisation tar ingen teoretisk hänsyn, menar Sommer, till de 
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erfarenheter av omsorg och fostran som småbarn förvärvar utanför familjen. 

Som exempel anger han att förskolan har en stor påverkan på barn mellan 

noll och sex år och därför utgör en primär socialiserande instans utanför 

familjen. Sommer menar att förskolan tillsammans med familjen ingår i den 

”dubbla socialisationskonfigurationen” (Sommer 2005, s.99). Att ungdoms-

tiden idag har förlängts i båda ändar och att skolan under längre tid utgör en 

betydelsefull arena vid sidan av ursprungsfamiljen kan tolkas som ett stöd 

för Sommers resonemang. Tidigare studier har också visat att vännerna, det 

lokala samhället och skolan, vid sidan av familjen, är av stor betydelse för 

livsstil och attityder hos den enskilde (Lövheim 2005, s.55). I min empiri har 

betydelsen av ursprungsfamiljen dock varit långt mer framträdande än andra 

vuxna varför jag finner det relevant att tala om primärsocialisation i relation 

till signifikanta andra i ursprungsfamiljen och i termer av sekundärsocialisa-

tion i övrigt förekommande fall (Berger och Luckmann 1979, s.162).69  

 

Waksler har på ett liknande sätt som Sommer, kritiserat socialisationsteorin 

för att utgå från att det alltid är de biologiska föräldrarna som står för den 

primära socialisationen (Waksler 1991, s.19f). Waksler påpekar också att det 

är långt ifrån självklart att föräldrar överhuvudtaget socialiserar sina barn då 

det finns flera exempel på att föräldrar brister i det avseendet, en kritik som 

jag finner det värt att självklart beakta. Istället för föräldrar har jag valt att 

framförallt tala om ursprungsfamiljen70 och jag menar att det är relationerna 

under uppväxten och inte familjen i sig som är central. 

 

Förändring och stabilitet 

Vid studiet av meningsskapande kan på samma sätt som vid studiet av sam-

bandet mellan livsvillkor, attityder och värderingar, frågan ställas om föränd-

ring eller stabilitet anger utgångspunkt. Det går att se två i det avseendet 

                                                      
69 Den sekundära socialisationen avser i denna avhandling att beteckna den inskolning i 

språkbruk, roller och beteendemönster som sker utanför ursprungsfamiljen i exempelvis 

förskola, skola och religiösa organisationer (Berger och Luckmann 1979, s.162; se även Sjö-

borg & Lövheim 2009, s.135). För denna socialisation krävs inte på samma sätt ”signifikanta 

andra” (Berger och Luckmann 1979, s.166). Roller som förknippas med den sekundära socia-

lisationen är i den meningen mer anonyma och kan enkelt frigöras från den enskilda individ 

som utför dem (Berger och Luckmann 1979, s.166). En sekundär socialisation förutsätter 

alltid en primär socialisationsprocess och innebär ett problem då den redan internaliserade 

verkligheten har en tendens att leva kvar vilket kan bli särskilt kännbart i de fall normsyste-

men skiljer sig åt (Berger och Luckmann 1979, s.164).  
70 I Sverige går det att se en tendens att tolka familjebegreppet relativt snävt och i vardagligt 

tal uppfattas familj ofta som ett uttryck för kärnfamiljen också om denna inte är lika väl repre-

senterad som för ett tiotal år sedan. I denna avhandling kan benämning ”ursprungsfamilj” 

självklart beteckna gemenskaper som inte baseras på släktskap eller heterosexuella parförhål-

landen. Jag har i denna studie utgått ifrån vilka personer de intervjuade själva tillskriver rollen 

som familj.  
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olika teoretiska perspektiv vilka båda är av betydelse för denna studie. Det 

perspektiv som främst utgår från förändringens betydelse anser att förhållan-

den under uppväxttiden anger den viktigaste förklaringen till förändringar i 

värderingar och attityder och generationstillhörigheten används därför som 

utgångspunkt för jämförelser. En betydelsefull teoretiker i det samman-

hanget är Thomas Ziehe som i termer av kulturell friställning talar om bety-

delsen av en förändring av tidsandan och hur denna påverkar ungas värde-

ringar och attityder (Ziehe 1984, 1986, 1989). Unga människor betraktas 

vara friställda och frikopplade från traditioner och de värderingar som tidi-

gare generationer bar upp.71 Kritik mot det perspektiv som främst anger för-

ändring som kännetecknande för unga människors meningsskapande pekar 

på att studier av generationsmedvetande kan ha en tendens att bortse från 

betydelsen av andra erfarenhetssfärer som är till exempel klass- eller köns-

specifika. Risken finns att generationerna felaktigt betraktas som homogena 

enheter utan inre motsättningar. Väljer man att se till stabilitet som en för-

klaringsmodell utgår resonemanget istället från skillnader mellan olika soci-

ala grupper. De skillnader man ser kan t.ex. förklaras i termer av kön, etnisk 

bakgrund, egen samt föräldrars utbildning och yrke samt boendemiljö.  

 

Att individens förståelse av sitt liv utvecklas bakom dubbla lås har varit ett 

sätt att istället för antingen eller, försöka tala om en dubbelhet, där individen 

påverkas av i samhället förändrade livsvillkor under uppväxtåren men också 

av sin bakgrund och av förändringar i sin egen personliga livshistoria. Det 

senare är en benämning som Thorleif Pettersson (1988, s.51) skriver fram 

och anger ett resonemang som går att se exempel på också inom tidigare 

ungdomsforskning.72 Detta innebär ett antagande att såväl ursprungsfamiljen 

som tidsandan har en central roll att spela för den enskilde. Det menings-

skapande som de unga vuxna kan sägas representera betraktas i denna av-

handling och mot bakgrund av detta resonemang vara en konsekvens av 

såväl förändring som stabilitet. Individen påverkas av i samhället förändrade 

livsvillkor under uppväxtåren men också av sin bakgrund och av föränd-

ringar i sin egen personliga livshistoria.  

Berättandets betydelse 

Berger och Luckmann lyfter fram samtalets betydelse för att den enskildes 

bild och förståelse av verkligheten ska vidmakthållas. En, i relation till Ber-

ger och Luckmann, kompletterande teoretisk utgångspunkt av betydelse för 

min analys, är att den enskildes förståelse av sitt liv tar gestalt och kan för-

stås genom berättandet.  

                                                      
71 Teorier om kulturell friställning har i en svensk kontext bland andra inspirerat Fornäs 

(1990; 1992), Sernhede (1984; 1995; 2002; 2006) och Lalander (1998). 
72 Jag tanker här bland annat på Fürth et al. (2002, s.17) och Lövheim (2005, s.13). 
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…the implicit meaning of life is made explicit in stories73 

 

Möjligen har livet en mening innan den enskilde berättar om det, men många 

forskare menar, i likhet med mig, att den meningssökande människans för-

ståelse av sig själv och tillvaron, i mötet med andra, tar gestalt genom språ-

ket, i beskrivningar och genom berättelser. Berättelser kan i den meningen 

betraktas som en grundläggande form för meningsskapande.74 Giddens skri-

ver att den senmoderna människans identitetsprojekt står och faller med 

förmåga att hålla igång en specifik berättelse (Giddens 1997, s.69) och Bau-

man talar om betydelsen av att människan artikulerar sin livshistoria för att 

ingjuta mening och syfte i livet (Bauman 2001, s.23). Förmågan hos en 

människa att skapa berättelser kan enligt Gunnar Carlberg betraktas som en 

medfödd struktur i vårt medvetande och möjliggör människans strävan att 

skapa mening och sammanhang (Carlberg 1999, s.19). Berättelsen har därför 

en tydligare existentiell betydelse än annan form av skriftlig och muntlig 

kommunikation som exempelvis redogörelser och redovisning (Hydén & 

Hydén 1997, s.19). I denna avhandling betraktar jag berättelsen eller vad jag 

oftare talar om i termer av beskrivningar, som en ”mimesis av praxis”, en 

kreativ imitation av mänskligt handlande (Kristensson Uggla 2011, s.72f). 

Den enskildes beskrivningar presenterar inte en bakomliggande sanning om 

verkligheten utan är att betrakta som sociala konstruktioner. Meningen och 

betydelserna produceras genom vad som kan beskrivas som ”språklig kom-

munikation i socialt samspel” (Johansson 2005, s. 26).75 Den enskildes be-

skrivningar kopierar inte det mänskliga handlandet utan konfigurerar och 

gestaltar mänskligt handlande så att våra erfarenheter på en och samma gång 

bekräftas och utmanas (Kristensson Uggla 2011 s.73). Mimesis är ett be-

grepp som filosofer använde redan under antiken, ett begrepp som betyder 

”imitation” men också ”presentation” och ”uttryck”. Mimesis är av betydelse 

inom konst och poesi men också för själva socialisationsprocessen. ”Mi-

mesis is an inevitable prerequisite for culture, the social sphere and educat-

ion” (Wulf 2002, s.62). Möten mellan människor är beroende av den mime-

tiska möjligheten förutan vilken sympati, förståelse eller intersubjektivitet 

inte är möjlig. Det är ett slags förutsättning för socialt liv och för de uttryck 

som socialisationen tar sig i den enskildes liv, med andra ord för den för-

ståelse av livet som tar gestalt.  

 

Berättelserna gör det möjligt för oss som människor att, som Bengt Kristens-

son Uggla uttrycker det, ”känna igen oss själva, presentera oss för andra och 

                                                      
73 Widdershoven (1993, s.2). 
74 Detta resonemang stöds bland annat av Kristensson Uggla (2011), Mishler (1999) och 

Ricoeur (1984). 
75 Att olika berättelsegenrer dominerar under olika tidsperioder och över tid förändras (Bruner 

1986, s.37) kan ses som ett exempel på berättelsen som en social konstruktion.  
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identifieras som unika individer av andra människor” (Kristensson Uggla 

2011 s.70). I och genom kommunikation konstruerar, bildar och utforskar vi 

vår personliga identitet. Det kan i den meningen sägas råda ett ontologiskt 

förhållande mellan liv och berättande vilket i sin tur understryker att det 

aldrig finns ett etiskt neutralt berättande.  Att liv och berättande ofrånkomligt 

hänger samman ska dock inte leda oss att tro att de är detsamma. ”Liv och 

berättande är i verkligheten inte samma sak, och människan är inte en berät-

telse”76 (Kristensson Uggla 2011, s.73). Det finns en stor skillnad mellan att 

leva livet och att berätta en historia men det mänskliga livet kan tolkas och 

förstås genom berättandet (Widdershoven 1993, s.2).  

the hermeneutic position emphasizes that life and story are only meaningful in 
and through mutual interaction77  

 

Jag betraktar berättelsen som ett såväl intra- som interaktivt verktyg i, och 

mellan, människor. En viktig utgångspunkt för min analys av den enskildes 

meningsskapande är att vi inte kan berätta vilka berättelser som helst utan att 

de med nödvändighet är förankrade i ett historiskt, socialt och kulturellt 

sammanhang. Händelser väljs ut och väljs bort inom ramen för en narrativ 

ordning. Berättelser blir i den meningen ett resultat av vad Sonja Olin Lau-

ritzen och Fredrik Svenaeus beskriver som ett samspel.  

Berättelsen är alltid något som skapas, i samspel mellan berättaren och lyssna-
ren, i en specifik tid och ett specifikt kulturellt sammanhang. Det som berät-
tas, det sammanhang inom vilket berättelsen utvecklas och berättelsens inne-
börd är på så sätt sammanflätade.78  

 

I min förståelse av berättelsen som ett synliggörande av den enskildes för-

ståelse av livet i ett socialt och kulturellt sammanhang, har jag också inspire-

rats av Ricoeur och den relation han skriver fram mellan mimesis I och mi-

mesis II (1984, 1993).79 Med utgångspunkt i Aristoteles mimesisbegrepp har 

Ricoeur upprättat en cirkulär relation mellan tid och berättelse. Vad som i 

svensk översättning benämns i termer av prefiguration, konfiguration och 

refiguration synliggör relationen mellan liv och berättande. Mimesis I, prefi-

gurationen, beskriver tecken, regler och normer och vad som redan är sym-

boliskt förmedlat när konfigurationerna tar gestalt (Ricoeur 1984, s.57). Pre-

figurationen anger något i själva stukturen i den praktiska världen som lock-

ar människan att berätta. Prefigurationen handlar om vad Anders Gustavsson 

beskriver som en ”förgestaltad berättelseform” ett slags tankemodeller för 

                                                      
76 Detta uttalande polemiserar mot Craaford´s bok ”Människan är en berättelse” (1994). 
77 Widdershoven (1993, s.4). 
78 Olin Lauritzen och Svenaeus (2004, s.17).  
79 Lisbeth Claeson (2010) har också inspirerats av Ricoeurs teori i sin analys av svårt sjuka 

kvinnors berättelser. 
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berättandet i en viss kultur och i en viss tid (Gustavsson 2000b, s.16). Mi-

mesis II, konfigurationen fungerar som en förmedling mellan mimesis I, 

d.v.s. det praktiska handlingslivets område, och mimesis III vilket anger 

verkets reception. Mimesis II beskriver en konfiguration i berättelsen till 

skillnad från mimesis III som beskriver en refiguration genom berättelsen 

(Kristensson Uggla 1994, s.428). Konfigurationernas funktion är att foga 

samman enskilda händelser till en meningsfull helhet. Mimesis II skapar i 

enlighet med Ricoeurs teori en punkt, ”the ‟sence of an ending‟” från vilken 

berättandet kan läsas och den ger en möjlighet att läsa tiden baklänges ge-

nom att ta sin början i det slut vi redan känner (Ricoeur 1984, s. 67f). Mari-

anne Horsdal menar att det här går att se en skillnad mellan Ricoeurs teori 

och de konfigurationer som enskilda människor ger exempel på, när de be-

rättar om sina liv (Horsdal 2012, s.20). Horsdal pekar på att vad en människa 

berättar både sker i ett perspektiv av nu men samtidigt i ett perspektiv av den 

tid som en gång var. Det är därför inte självklart vad som anger början och 

slutet på en historia. 

When we tell about our lives we tell from the perspective of the context of 
here and now, and we tell about ourselves in the various contexts of there and 
then in the past (or in the imagined future) embedded in interactions in the dif-
ferent communities.80  

 

Horsdal menar att berättelser om livet ofta är uttryck för en dialogisk för-

handling mellan olika röster där nya erfarenheter kan komma att förändra 

tidigare konfigurationer. Hon skriver att det kan, men inte behöver ske, en 

”re-configuration of meaning” genom de nya erfarenheter som en människa 

gör (Horsdal 2012, s.21). På ett liknande sätt påtalar Widdershoven att 

Ricoeur bortser från de historier som människor i det dagliga livet berättar 

för att dela sina erfarenheter (Widdershoven 1993; s.8). I Ricoeurs teori 

markerar den tredje och sista fasen i mimesisprocessen en skärningspunkt 

mellan textens värld och åhörarens värld (Ricoeur 1984, s.71; se även Kris-

tensson Uggla 1994, s.428). Den som tar del av berättelsen omgestaltar ge-

nom sin egen förståelse och tillämpning, den omtalade handlingen (Gustavs-

son 2000b, s.16). Denna fas sammanfattar det tillägnande moment som läs-

akten innebär, där texten tas i bruk. Det är inte endast läsaren som formar 

texten utan att texten kan också komma att forma och refigurera läsarens liv 

(Kristensson Uggla 1994, s.429).  

 

Jag utgår i detta arbete från att människan genom berättandet gestaltar sin 

förståelse och gör den observerbar och läsbar. Berättandet synliggör det per-

sonliga meningsskapandet för individen själv och samtidigt för den Andre. 

Genom berättandet sker en mediering mellan den individuella händelsen och 

                                                      
80 Horsdal (2012, s.20). 
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den enskildes liv som helhet, i en mer eller mindre medveten önskan att foga 

samman också tillsynes disparata erfarenheter till en meningsfull helhet 

(Ricoeur 1984, s.65f). Gestaltandet uttrycker en i den meningen skapande 

akt som komponerar och organiserar disparata händelser till ett samman-

hängande förlopp.  

Avslutande kommentar 

I denna avhandling förstår jag människors meningsskapande som både inne-

håll och process. Jag menar att den enskildes förståelse av livet tar gestalt 

genom berättandet och ska tolkas i ett socialt och kulturellt sammanhang. 

Framförallt Hartman har inspirerat den begreppsanvändning som jag önskar 

utveckla inom ramen för denna avhandling. Av betydelse i det samman-

hanget är den förskjutning från en artikulerad, reflekterad och i gemenskap 

delad förståelse, till ett fokus på den enskildes erfarenheter av livet och de 

frågor livet väcker som Hartman genom sin forskning ger exempel på. Erfa-

renheter som jag menar tar gestalt genom berättandet och som måste tolkas i 

ett socialt och kulturellt sammanhang. Jag har valt att inte använda livstolk-

ning som begrepp i en önskan om att skapa avstånd till den mycket digra 

begreppsfloran för att se vilka aspekter som på empirisk väg kommer att stå i 

centrum, när en människa förstår sitt liv och skapar mening i tidigare erfa-

renheter. Begreppet livsåskådning kommer jag att i fortsättningen använda 

för att ange medvetna personliga och med andra delade ställningstaganden i 

förhållande till övergripande existentiella teman såsom döden och livets 

mening. 

 

Mitt val av existentiella konfigurationer som centralt begrepp för att be-

nämna individens förståelse av livet, markerar också ett avstånd till den idag 

ytterst mångfacetterade forskningen om berättande och berättelser. Min av-

sikt är att med konfigurationsbegreppet erbjuda en ny begreppslig utgångs-

punkt för beskrivningar av människors sätt att förstå sina liv. Mitt begrepp 

konfiguration har således mycket gemensamt med en del berättelsebegrepp 

men jag avstår här från att skriva om berättande för att undvika de associa-

tioner som tidigare användningar av berättelsebegreppet väcker. När jag i 

avhandlingen talar om intervjupersonernas presentation av sina personliga 

konfigurationer använder jag termen beskrivning i en önskan om att neutralt 

beteckna själva uttryckandet. 
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3. Syfte, metod och etiska överväganden 

I följande kapitel preciserar jag avhandlingens syfte och presenterar de frå-

geställningar som varit vägledande för arbetet. För att i enlighet med av-

handlingens syfte kunna tolka hur unga människor beskriver och förstår sina 

liv har jag valt att genomföra intervjuer. Reflektioner kring detta metodval 

diskuteras i kapitlet och urvalet av intervjupersoner presenteras. En stor del 

av utrymmet får en presentation av forskningsprocessen för att därigenom ge 

läsaren möjlighet att följa avhandlingsprocessens arbete och vägval. I slutet 

av kapitlet diskuterar jag etiska överväganden i relation till, av Vetenskaps-

rådet formulerade, forskningsetiska principer. Jag vill dock inleda kapitlet 

med en kort presentation av Stockholmsskolan, en benämning som här sam-

manfattar de samtal som sedan 1970-talet pågått om, och kring, tolkning vid 

den Pedagogiska institutionen Stockholms Universitet, nuvarande Institut-

ionen för pedagogik och didaktik. Stockholmsskolan anger utgångspunkt för 

hur jag ser på den tolkande ansatsens möjligheter att förstå en annan männi-

ska och för hur jag i det följande diskuterar analysen i termer av erfarenhets-

nära och erfarenhetsöverskridande tolkning.  

Stockholmsskolan 

Den hermeneutiska forskningstradition som har kallats Stockholmsskolan 

växte sig stark vid Stockholms Universitet och den Pedagogiska institutionen 

genom IMFO81-gruppens arbeten under början av 1970-talet. En av de första 

rapporterna inom ramen för IMFO-gruppen var Per-Johan Ödmans avhand-

ling (1971) Utvecklingen på zigenarskolan i Årsta läsåren 1967/68 och 

1968/69. Arbetet ger exempel på det engagemang för samhällsaktuella frå-

gor som vid denna tidpunkt präglade mycket av arbetet inom gruppen (Gus-

tavsson 2001, s.19). Arne Trankell kan betraktas som en central gestalt i 

denna forskningstradition och han skrev bland annat Kvarteret Flisan 

(1973). Studien tar sin utgångspunkt i en kris som uppstod i kvarteret Flisan 

under början av 70-talet sedan den romska familjen Asp, i enlighet med 

myndigheternas anvisningar, flyttat in i en av lägenheterna i nämnda kvarter. 

Denna placering väckte starka motsättningar och en utdragen strid mellan 

olika grupperingar. Att Kvarteret Flisan fick ett så starkt genomslag i her-

                                                      
81 Förkortningen syftar på ”Arbetsgruppen för invandrar- och minoritetsfrågor vid Pedago-

giska institutionen”, sedan 1971 omnämnd som IMFO-gruppen. 
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meneutiska kretsar finner en förklaring i att projektet kom att skilja sig från, 

vid den tiden, traditionell samhällsforskning i några väsentliga avseenden. 

En för detta arbete betydelsefull skillnad var att projektet uttryckte ett her-

meneutiskt kunskapsintresse genom sitt syfte att förstå invånarna i Flisan 

och deras handlingar. En ambition som vid den tiden bröt starkt mot sociolo-

gins och psykologins kvantitativa arbetsmetoder och en förväntan om att 

kunna verifiera studieresultat med hjälp av experiment. Vad vi kan förstå, 

skriver Trankell ”är inte ting utan människor” (Trankell 1973, s.375). I ett 

ofta citerat avsnitt i nämnda bok skriver Trankell att denna förståelse ut-

trycker en plötslig insikt om hur en annan människa har det, ”hur det är för 

henne att existera under sina egna villkor” (Trankell 1973, s.375). Det hand-

lar om att försätta sig i den andres situation vilket inte är detsamma som att 

känna på samma sätt som den Andre. Det förutsätter med andra ord inte in-

tuitiv inlevelse eller vad 1800-tals-hermeneutikerna talade om i termer av 

”Einfühlung” (Palmer 1969, s.89; Ödman 2007, s. 36ff). Det handlar istället 

om att utforska den andres livsvillkor så som de ser ut från hennes utsikts-

punkt eller vara i världen och att som forskare göra dessa villkor också ur-

skiljbara för andra. Denna ambition anger också utgångspunkt i föreliggande 

arbete, genom studiens syfte att tolka hur unga människor idag beskriver och 

förstår sina liv.82  

 

I Kvarteret Flisan möter vi bland andra fru Asp och Trankell tar henne som 

exempel då han skriver ”Att förstå fru Asp betyder således inte att se världen 

med fru Asps ögon (det kan bara hon göra) utan att se detsamma som fru 

Asps ögon ser” (Trankell 1973, s.376). Frågan om man kan se detsamma 

som en annan människa, har på senare år ställts av bland andra Anders Gus-

tavsson och i likhet med honom vill jag hellre säga att forskaren kan se något 

som liknar det fru Asp har sett (Gustavsson 2004, s.127). Två människor kan 

aldrig se exakt detsamma, eftersom man vare sig delar samma ögon eller 

möjlighet att se ur samma perspektiv vid exakt samma tidpunkt. Men vi kan 

förstå den Andre, genom att se något som liknar vad den Andre ser.  

 

En viktig innebörd av den hermeneutiska ansatsen är att man studerar män-

niskors tolkningar genom att tolka deras uttryck för deras egna tolkningar. 

Denna dubbla hermeneutik innebär vissa problem och begränsningar men 

den skapar också möjligheter. I relation till det senare tänker jag exempelvis 

på det som inom hermeneutiken brukar beskrivas som forskarens förutsätt-

ningar att förstå en handling eller utsaga bättre än vad aktören eller sages-

personen själv förstår den. Detta hermeneutiska förhållningssätt återspeglar 

                                                      
82 Ytterligare exempel på arbeten inom Stockholmsskolan ger bland andra följande: Else-Maj 

Falk (1999), Anders Gustavsson (1985), Annelie Liukko (1996), Ester Mogensen (1994), 

Catarina Nyberg (2006), Ulla Sjöström (1980), Kristina Szönyi (2005) och Charles Westin 

(1973). 
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inte en misstro mot aktörens eller sagespersonens egen förståelse. Snarare 

handlar det om att den utomstående forskaren har ett helt annat och vidare 

perspektiv för sin förståelse. Dessutom har forskaren tid och andra möjlig-

heter att försöka förstå handlingen eller utsagan i relation till olika situa-

tionella och samhälleliga sammanhang, andra möjligheter än informanterna 

vanligen har i sin vardag. I detta arbete är min ambition att använda detta 

vidare forskarperspektiv för att tolka de intervjuades förståelse. Den herme-

neutiska ansatsen fungerar här främst som en vetenskapsteoretisk ram som 

ger undersökningsarbetet riktning. 

 

Inom Stockholmsskolan har några forskare framförallt intresserat sig för och 

tolkat människors vardagserfarenheter, antingen det kommit att handla om 

en enskild individ eller en grupp. Andra har huvudsakligen varit intresserade 

av att utforska teoretiska fenomen. Flera av forskarna ger exempel på en 

växling mellan olika tolkningsintressen och denna pendling mellan olika 

tolkningsintressen kan ses som ett kännetecken för de forskare som represen-

terar Stockholmsskolan (Gustavsson 2000a). Stockholmsskolan står för en, 

inom samhällsforskning, tydliggjord betydelse av och ambition att förstå 

mening, innebörder och betydelser. Det senare enar forskare inom Stock-

holmsskolan också då dessa sinsemellan skiljer sig åt med avseende på var 

de i sina tolkningar söker efter den mening de önskar förstå. Som en repre-

sentant för denna forskningstradition har Anders Gustavsson utvecklat be-

grepp för de olika tolkningsintressen som går att se exempel på inom forsk-

ningstraditionen. Gustavsson väljer att för det första tala om ett tolknings-

intresse som går bakåt till upphovsmannens erfarenheter, som tolkar ”spåret” 

och intresserar sig för handlingens eller utsagans tillkomsthistoria.83 För det 

andra talar han, tillsammans med Helena Bergström, om ett intresse som 

överskrider aktörens ”värld” och erfarenheter i en mer teoretisk riktning 

(Gustavsson & Bergström 2004, s.201). Att tolka ett spår är något annat än 

att tolka en text. Spåret kan sägas hänvisa tillbaka till ett avtryck, som gjorts 

av någon eller något, i en historisk situation. Texten i sin tur, är avskuren 

från den person som var dess upphov. Spåret för tolkningen mot uppkomst-

historien medan textläsningen kan sägas förutsätta att uppkomsten sätts inom 

parentes (Gustavsson 2000b, s.17).84 Pendlingen rör sig mellan ett intresse 

för vad informanterna har menat d.v.s. erfarenhetsnära och andra sätt att 

förstå en utsaga, handling eller annan mänsklig produkt d.v.s. erfarenhetsö-

verskridande (Gustavsson 2000a, s.6). När vi försöker förstå handlingar eller 

                                                      
83 Spåret har enligt Gustavsson två sidor varav en utgörs av orsaksrelationen bakom spårets 

objektiverade lämning, vad Ricoeur talar om som ”effekt”, och den andra av relationen mellan 

spåret och dess innebörder. Detta skapar förutsättningar för två komplementära linjer i tolk-

ningsarbetet ”en som koncentreras på utforskandet av meningar och innebörder och en som 

inriktas på att klarlägga vad som orsakat spåret” (Gustavsson 2000b, s.18).  
84 Trankell kan tillsammans med Ödman sägas ge exempel på ”spårtolkning” medan Westin i 

enlighet med denna distinktion kan sägas ge exempel på ”texttolkning”. 
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utsagor från en person eller grupp är det exempel på ett erfarenhetsnära tolk-

ningsintresse. När vi tolkar text är det exempel på ett erfarenhetsöverskri-

dande intresse, ett intresse för det som kan sägas ligga framför författarens 

värld, intentioner och erfarenheter (Gustavsson 2000b, s.7).  

 

I relation till det erfarenhetsöverskridande tolkningsintresset anser Gustavs-

son att det utöver ett teoretiskt intresse finns exempel på ett intresse att tolka 

på en generell nivå utan att det blir teori i den meningen man vanligen talar 

om teori. En benämning på det senare är ”vardagsteoretiskt” tolknings-

intresse.85 Det vardagsteoretiska tolkningsintresset fångar en central aspekt 

av vad det innebär att förstå en annan människa, d.v.s. att mot bakgrund av 

egna erfarenheter få ett slags insikt i vad en annan människa sagt eller gjort. 

Denna insikt, skriver Gustavsson ”inbegriper alltid ett moment av att man 

ser hur det är för den andre att existera under sina livsvillkor. Den existen-

tiella dimensionen förverkligas när jag grips av denna insikt och jämför den 

med mina egna erfarenheter av hur det är att vara-i-världen” (Gustavsson 

2000a, s.7).  

 

I enlighet med den hermeneutiska traditionen inom Stockholmsskolan är 

denna avhandling exempel på en önskan att förstå mening, betydelser och 

innebörder i de unga vuxnas berättande med särskilt avseende på existen-

tiella teman. I enlighet med detta syfte har jag haft ett både erfarenhetsnära 

och erfarenhetsöverskridande tolkningsintresse och studien ska läsas som ett 

resultat av denna växling.  

Syfte och frågeställningar 

Som jag skrev i avhandlingens första kapitel är det övergripande syftet med 

föreliggande arbete att, i hermeneutisk mening, tolka hur unga människor 

idag beskriver och förstår sina liv, med särskilt fokus på existentiella teman, 

samt att utveckla användbara begrepp som belyser de intervjuades personliga 

meningsskapande i ett socialt och kulturellt sammanhang. 

 

Den ansats jag väljer inom hermeneutiken finner sin utgångspunkt i Stock-

holmsskolan vilken jag prestenterat ovan. Tidigare kapitel visar, med be-

grepp hämtade från Berger och Luckmann (1966), att de intervjuade genom 

socialisationsprocesser fått del av ett kunskapsförråd som är svårt, om än 

                                                      
85 En tidigare benämning av detta tolkningsintresse har varit ”existentiellt” (Gustavsson 

2000a). Men att Ödman (2007) och Gustavsson båda använder begreppet ”existentiellt” för att 

benämna två skilda aspekter av den hermeneutiska traditionen har visat sig leda till en olyck-

lig sammanblandning. Som en följd av detta har Gustavsson under senare år prövat att ge 

tolkningsintresset en ny benämning.  
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inte omöjligt, att förändra. Den förståelse av livet som den enskilde gestaltar 

bekräftas i en plausibilitetsstruktur som vidmakthålls i viktiga gemenskaper i 

vilka den enskilde ingår. Gemenskaperna kan bestå av ursprungsfamiljen 

och av andra betydelsefulla personer. Men sammanhanget runt den enskilde 

består också av ett socialt och kulturellt sammanhang i en vidare mening där, 

för vår tid, typiska tankemönster kan förväntas påverka den enskildes för-

ståelse av sitt liv. Jag utgår från att den enskildes förståelse av livet kommer 

till uttryck genom berättandet vilket motiverar intervjun som metod för data-

insamling.  

 

Vad jag talar om i termer av existentiella teman finner flera likheter med 

livsfråga i den betydelse som Hartman (2007; 1986) ger begreppet. Hartman 

talar om livsfrågor som sprungna ur en livssituation och ur ett behov av att 

bearbeta och formulera sina upplevelser. Genom att tala om det i termer av 

existentiella teman önskar jag tydliggöra att den enskildes förståelse av livet 

inte med självklarhet är ett svar på existentiella frågor. Istället visar min 

empiri att den enskildes fråga kan utgöra existentiella teman som i sig kan 

betraktas som ett centralt innehåll i det meningsskapande som tar gestalt. I 

avhandlingen intresserar jag mig för meningsskapande om döden och livets 

mening men också för de andra funderingar som de intervjuade har om vilka 

de är och varför de finns till. Analysen av materialet visade tidigt att existen-

tiella funderingar kring vad som ofta betraktas vara stora frågor, inte skiljer 

sig nämnvärt från de intervjuades mer vardagliga funderingar. Tvärtom väv-

des det existentiella meningsskapandet ihop med förståelsen av vardagens 

små och stora händelser. De existentiella teman som jag ser exempel på i 

materialet är resultatet av en erfarenhetsöverskridande analys. Det är med 

andra ord jag som forskare som ser temana som existentiella med ett visst 

specifikt innehåll. Några av mina teman skulle nog också uppfattas som te-

man av de intervjuade men inte i riktigt samma analytiska mening.  

 

Fyra frågeställningar har styrt mitt arbete: 

 
1. Vilka existentiella teman är centrala i de unga vuxnas liv och hur förhåller 

de intervjuade sig till dessa teman? 

2. Vilka aspekter framträder i de intervjuades berättande som gör det möjligt 

att förstå deras existentiella meningsskapande?  

3. Vilka begrepp fångar de viktiga aspekterna av det existentiella menings-

skapandet? 

4. Hur ser i materialet en eventuell skillnad ut, mellan de som har en uttalad 

kristen livsåskådning och de som inte har det, med avseende på existen-

tiella teman?  
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Vid tiden för intervjuerna fanns inte begreppet existentiella konfigurationer 

för att benämna den förståelse som de intervjuade gav exempel på. Det är ett 

teoretiskt begrepp som utvecklats under arbetets gång.  

Metod 

Jag har således valt djupintervjun som metod för datainsamling. Valet av 

metod, menar jag, ger den bästa möjligheten att fånga de intervjuades egna 

tankar och upplevelser. Genom intervjuerna fick den enskildes berättelse 

utrymme framför min förförståelse och mitt personliga språkbruk. Djupin-

tervjun möjliggör vilket Andrea Fontana och James H. Frey diskuterar, en 

metod “without imposing any a priori categorization that may limit the field 

of inquiry” (Fontana & Frey 1994, s.366). Samtidigt har mitt speciella syfte 

naturligtvis gjort det nödvändigt för mig att i någon mening styra in samtalen 

på sådant som jag varit nyfiken på och som svarat på mina forskningsfrågor. 

Detta har skett genom uppmuntran och följdfrågor kring de beskrivningar 

som kan sägas besvara mina frågeställningar och ger exempel på den makt-

asymmetri som ofrånkomligt råder i en intervjusituation (Kvale 1997, s.26).  

 

Intervjuerna gav mig, till skillnad från såväl enkäter som skrivna texter, en 

möjlighet att anpassa intervjufrågorna till den specifika situationens förut-

sättningar. Jag har, genom min vilja till inkännande och empati, eftersträvat 

ett förtroende mellan den intervjuade och mig. Jag menar att ett ömsesidigt 

förtroende har varit av avgörande betydelse för att intervjupersonerna skulle 

låta sig intervjuas och med mig dela sina tankar kring livets existentiella 

erfarenheter, frågor och möjliga svar.  

Studiens huvudpersoner 

I enlighet med studiens syfte och intresse för hur unga människor beskriver 

och förstår sina liv har jag valt att intervjua personer i åldrarna 19-29 år. 

Benämningen unga vuxna signalerar att de intervjuade i många avseenden är 

vuxna men att deras uttryck för en förståelse av sina liv också kan tolkas 

som uttryck för ett ännu pågående vuxenblivande.86 Ungdomarna intervjua-

des under åren 2006-08. De intervjuade är födda mellan åren 1977 och 1989 

och de tillhör därför i huvudsak kategorin 80-talister.  

 

                                                      
86 Det tidsintervall som anges för unga vuxna skiljer sig åt mellan olika studier. Trondman 

(2003) använder som exempel benämningen unga vuxna i en studie bland 16-18-åringar. 

Lövheim (2005) anger gruppen unga vuxna till åldrarna 20-29 år. En diskussion kring benäm-

ningen unga vuxna presenterades i avhandlingens andra kapitel under rubriken ”Att vara 

ung”. 
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I tabellen nedan anges den vara troende som själv under intervjun definierat 

sig så och som uttryckt sin tro på en transcendent gud i kristen mening.  

 

 

NAMN ÅLDER Troende 

kristna 

Amanda 19 år  

Andreas 28 år  

Camilla 28 år X 

Elin 22 år  

Emma 20 år X 

Erik 29 år  

Fredrik 25 år X 

Hanna 19 år  

Jenny 25 år X 

Johan 19 år  

Johanna 29 år  

Josefin 22 år  

Julia 23 år  

Linda 27 år  

Malin 21 år  

Maria 21 år X 

Markus 22 år  

Mattias 29 år X 

Mikael 24 år X 

Niklas 24 år  

Sara  20 år X 

 21 personer 8 personer 

Tabell 1.  

 

I studien var ett kriterium för deltagande, att den intervjuade inte skulle ha 

några egna barn. Jag antog att ett barns födelse skulle utgöra en viktig hän-

delse och en förändring på flera plan vilket jag inte hade för avsikt att stu-

dera inom ramen för föreliggande arbete. Samtidigt går det att se att mina 

intervjupersoner i det avseendet har mycket gemensamt med andra unga 

vuxna i en svensk kontext. Studier gjorda vid statistiska centralbyrån vid den 

tidpunkt när avhandlingsprojektet inleddes87 anger att medelåldern för par att 

få sitt första barn i Sverige är 29 år för kvinnor och 31,5 år för män.88 De 

intervjuade befinner sig i den meningen mellan två familjer.  

                                                      
87 www.scb.se 20/9 06 
88 När unga människor under 30 år i en finsk studie fick svara på frågan varför de ännu inte 

har barn var det vanligaste svaret att de ville att de egna, eller partnerns, studier skulle vara 
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Att familjen och vännerna utgör två sociala strukturer, som kan antas ändra 

form och funktion under åren 19 till 29 år och därmed påverka den förståelse 

av sina liv som ungdomarna beskriver, motiverar studier på denna ålders-

grupp. Detta är också en tämligen outforskad åldersgrupp med avseende på 

existentiella teman, vilket särskilt motiverar studien. 

  

I urvalet av intervjupersoner var min huvudsakliga strategi att få så stor vari-

ation som möjligt. Med avseende på kön var min ambition att nå en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor men frågan om kön har i denna studie 

inte utgjort en analyskategori i sig. Tretton av de intervjuade är kvinnor och 

åtta är män. Intervjupersonerna har valts på en praktiskt framkomlig väg 

med avseende på tillgänglighet och möjlighet att etablera en kontakt, vad 

Alan Bryman beskriver som ett bekvämlighetsurval (Bryman 2002, s.114f). 

Några står i relation till mina bekanta eller arbetskamrater och några sedan i 

sin tur i relation till deras bekanta men ingen står i relation till mig. Andra 

intervjupersoner har jag kommit i kontakt med via olika utbildningsinstitu-

tioner. Möjligen kan det faktum att några av de intervjuade studerat vid 

samma utbildning ha styrt resultatet mot en viss ensidighet. Intresset för att 

delta spred sig och huruvida utbildningens profil påverkat resultatet får där-

med stå osagt.89 

 

I efterhand kan jag önska att jag tagit mer hänsyn till och skapat en större 

spridning med avseende på socioekonomisk bakgrund då tidigare studier ger 

mig skäl att tro att det är en faktor som påverkar en människas menings-

skapande i större utsträckning än vad mitt material nu kan visa. Att min 

främsta rekrytering av intervjupersoner skett genom olika studiemiljöer samt 

genom kontakter genom mina egna kontakter, väcker en misstanke om att 

samtliga intervjuade i olika grad kan sägas spegla en medelklass i det 

svenska samhället. I materialet är en person invandrare och två är andra ge-

nerationens invandrare. I framtida studier skulle det vara intressant att ge ett 

större utrymme också för nya svenskar.  

 

                                                                                                                             
avslutade först (Mikkola et al. 2007). Även ekonomiska skäl angavs som orsak. Det fanns 

bland de unga i den finska studien också de som valt att inte få barn med motiveringen att de 

inte ville kompromissa med sitt eget oberoende utan istället ha möjlighet att förverkliga sig 

själva. Svårigheten att idag kombinera krav i arbetslivet med barn, förmodade forskarna 

bakom denna studie vara en av orsakerna. Helena Kåks menar att det idag inte är socialt 

accepterat att helt avstå från barn men däremot är det socialt accepterat, och snarare att be-

trakta som en norm, att istället vänta med barn med hänvisning till utbildning, resor eller 

arbete (Kåks 2007, s.282f).  
89 Det är inte här möjligt för mig att kommentera vilka utbildningar de intervjuade gick, då det 

mot bakgrund av annan information skulle riskera att utmana de intervjuades rätt till anonymi-

tet. 
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Vid förfrågan om att delta undrade jag om de själva betraktade sig som or-

ganiserat religiösa eller inte. Jag ville få en jämn fördelning mellan den 

grupp som svarade jakande på denna fråga och den som svarade nekande.90 

Fördelningen skulle svara mot mitt intresse av eventuella skillnader mellan 

de som har en uttalad livsåskådning och de som inte har det. Min tanke var 

att en person som benämnde sig organiserat religiös också kunde sägas till-

höra en religiös livsåskådning. I efterhand har det visat sig att denna indel-

ning säger endast lite om tro och religiositet eller livsåskådningstillhörighet. 

En av de intervjuade talar som exempel om sig själv som kristen men inte 

troende.  

Så jag är döpt och konfirmerad men är inte troende liksom. Eller något tror 
man väl på men det är också sådan här (…) (suck) jag kan inte säga att jag 
tillhör någon religion eller så där. Men jag är ju kristen men jag är inte troende 
liksom. (Elin) 

 

Den kategorisering mellan religiöst organiserade och icke-organiserade jag 

från början gjorde och som bidrog till mitt urval av intervjupersoner, kan jag 

nu i efterhand finna problematisk.91 Genom denna kategorisering bidrog jag 

själv till en traditionell och substantiell föreställning om religiositet vilket 

kan ha påverkat hur mina intervjupersoner från början uppfattade studiens 

fokus. Jag implicerade så att säga en förväntan om ett aktivt ställningsta-

gande från deras sida och gav kanske därigenom inte självklart utrymme för 

andra, i funktionell mening, religiösa uttryck. Samtidigt kan jag trots denna 

tidiga insnävning se att materialet ger exempel på vad som i internationella 

sammanhang sammanfattas både i uttrycket ”believing without belonging” 

och ”belonging without believing” något som kan ses som ett argument för 

att studien, trots min avgränsning, presenterar ett material med bredd. De två 

nämnda uttrycken diskuteras av bland andra Berger et al (2008) och Davie 

(2007) och är något jag vill återkomma till i avhandlingens avslutande kapi-

tel.  

 

Valet att inte låta materialet representera en religiös bredd, genom represen-

tanter med annan konfessionell tillhörighet än den kristna, har varit ett från 

min sida medvetet val att neutralisera religionsdimensionen. Det senare be-

tyder att studien inte avser att pröva de olika religionernas eventuellt särskil-

                                                      
90 I en, under 2008 genomförd, enkätstudie bland 1316 personer i åldrarna 16-24 år visar 

forskarna att de troende utgör endast 9% av de svarande (Lövheim 2012 s. 91; se även 

Trondman 2003). Den fördelning jag eftersträvade representerar därmed inte ett svenskt riks-

genomsnitt. 
91 Det bör i sammanhanget sägas att tabellen ovan är ett resultat av min analys av materialet 

och därför inte anger organiserat eller icke-organiserat religiös i enlighet med vad som tidigt 

angav ett urvalskriterium. Den intervjuade i excerpten ovan räknas därför inte som troende i 

tabellen. 
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jande betydelse för de intervjuades förståelse av sina liv. Denna jämförelse 

finner jag däremot som en mycket spännande utgångspunkt för framtida 

studier som skulle kunna bidra till förståelsen av det sociala och kulturella 

sammanhangets betydelse för meningsskapande i vår tid.  

Intervjusituationen  

Valet av plats för intervjuerna har gjorts utifrån om den ansetts lämplig med 

avseende på tillgänglighet i såväl praktiskt som ekonomiskt hänseende. Plat-

serna har också valts i en önskan att möjliggöra en så trivsam och trygg 

miljö som möjligt. Det har från min sida framförallt varit ett erbjudande om 

att genomföra intervjun på en för båda parter lämplig skola eller i den inter-

vjuades hem. Endast i ett fall önskade den intervjuade av praktiska skäl ge-

nomföra intervjun i mitt hem. Några möten har rymt nervositet men en 

känsla av förtroende har, efter en kort stund, oftast infunnit sig mellan mig 

och den intervjuade. Jag har genomfört en intervju med var och en av de 21 

deltagarna i studien. Intervjuerna tog mellan en och två timmar i anspråk. 

 

Förutsättningarna för den delade kulturkompetens med avseende på språk, 

normer och värderingar som bedöms kunna underlätta en intervjusituation, 

har skiljt sig något mellan de olika intervjupersonerna och mig. Skillnader 

och likheter har framförallt kunnat ses med avseende på kön, ålder och upp-

växtförhållanden och säkert i något olika avseenden påverkat vilken väg 

samtalen tagit. Själv tolkar jag att min relativa närhet i ålder på ett positivt 

sätt tonat ner en annars självklar maktposition i egenskap av forskare.92 Ål-

dern tillsammans med min vilja att lyssna, kan tillsammans ha bidragit till 

den oftast självklara känslan av förtroende mellan de intervjuade och mig.  

 

Min ambition under intervjuerna har varit att ta min utgångspunkt i den in-

tervjuades ordval och språkbruk och att möta de intervjuade med, vad Rosa-

lind Edwards och Melanie Mauthner talar om som en moralisk respekt vil-

ken möjliggör en ömsesidighet (Edwards & Mauthner 2002, s.26). En mora-

lisk respekt som, menar jag, stämmer väl överens med ett hermeneutiskt 

perspektiv och en vilja att se något som liknar vad den Andre ser. På ett 

övergripande plan vill jag, trots exempel på skillnader, ändå mena att de 

kulturella tolkningsramarna mer eller mindre delats och möjliggjort en ge-

mensam förståelse för vad vi talat om under intervjuerna. I det samman-

hanget ska samtidigt sägas att jag inte vid något tillfälle öppnade för ett sam-

tal om mina personliga reflektioner inför livet, vilket i sig ger exempel på en 

maktasymmetri i samtalen.93  

                                                      
92 Vid tidpunkten för intervjuerna var jag drygt 30-år gammal. 
93 För en diskussion kring denna maktasymmetri se Kvale (1997) och Duncombe & Jessop 

(2002). 
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Genomförandet av intervjuerna 

Hösten 2006 genomförde jag tre intervjuer som följer intervjuguiden enligt 

Bilaga 1. Vid tillfället för dessa skickades ingen skriftlig inbjudan utan kon-

takterna togs endast muntligt. Jag har i mina kontakter med samtliga inter-

vjupersoner presenterat mig själv som doktorand i pedagogik med ett in-

tresse för hur unga människor tolkar och förstår sina liv.  

 

I de tre intervjuerna stod de tre temana om utvecklingen av liv på jorden, 

döden och livets mening i centrum. Vid en första analys av de tre intervjuer-

na kunde jag konstatera svårigheten att genom mina frågor nå fram till de 

intervjuades personliga förståelse. Detta då de intervjuade tillsynes självklart 

associerade de tre frågorna till vad de samtidigt själva beskrev som en kris-

ten tro och religiositet, med avseende på såväl språkbruk som innehåll.  Med 

en önskan att komma närmare de intervjuades egenvalda ord och erfaren-

heter valde jag att, som en följd av detta, ändra intervjudesignen något. Änd-

ringen bestod i att jag, i de följande intervjuerna, först gav de intervjuade 

själva utrymme att beskriva sitt existentiella meningsskapande. Detta skedde 

genom det utrymme de fick att berätta om viktiga händelser i sina liv och de 

reflektioner de gjorde kring desamma. I slutet av varje intervju tog jag sedan 

upp de stora existentiella temana, döden och livets mening, i de fall de inte 

redan kommit upp under samtalet. De tre första intervjuerna har fortsatt varit 

en del av mitt material men kan betecknas som pilotintervjuer i den mening-

en att forskningsdesignen prövades och som en följd av denna prövning kom 

att förändras något.  

 

Att låta de intervjuade berätta om viktiga händelser i sina liv såg ut att vara 

en framkomlig väg för att få syn på den enskildes erfarenheter. Det var 

också, visade det sig, en framkomlig väg för att få syn på den enskildes mer 

eller mindre explicita frågor inför livet. Detta är något jag får anledning att 

återkomma till. Under arbetet har jag, vilket jag nämnt redan tidigare, kom-

mit att utveckla begreppet existentiella konfigurationer och det är därför det 

begrepp jag använder i resultatredovisningen. Begreppet existentiella konfi-

gurationer kan i en analys fånga dynamiken mellan innehåll och process när 

de intervjuade önskar förstå sina liv. Det skapar också en önskvärd distans 

till de associationer som kan finnas till tidigare etablerade begrepp.  

 

Inför den andra intervjuperioden skrev jag ett informationsblad i enlighet 

med Bilaga 2. Detta delades, via studentgrupper eller bekantas bekanta, ut 

till unga vuxna som svarade mot mina urvalskriterier. När en första kontakt 

etablerats skickade jag ett brev till de tillfrågade enligt Bilaga 3. Vid förfrå-

gan om deltagande i studien använde jag följande formulering:  
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Under intervjun kommer jag be Dig att berätta om några viktiga händelser i 
Ditt liv samt hur Du nu i efterhand tänker kring dessa händelser! Jag är intres-
serad av Din berättelse ställt i relation till den eller de livstolkningar Du och 
andra unga vuxna gör. 

 

Begreppet livstolkning användes vid tidpunkten för intervjuerna som ett 

vardagsnära begrepp och de intervjuade tycktes relatera till det som något 

tämligen självklart. Intervjupersonernas inledande frågor till mig handlade 

framförallt om praktiska saker samt ifall jag önskade att de skulle prata om 

något särskilt. Jag var noga med att betona att jag inte söker några svar utan 

är intresserad av deras berättelse och personliga tankar och reflektioner.  

 

Jag genomförde ytterligare 18 djupintervjuer åren 2008/2009 i enlighet med 

Bilaga 4. Efter att först ha informerat mer formellt om undersökningen, bör-

jade jag att ställa vad jag betecknar som mer generella frågor (fråga 1). Frå-

gorna avsåg att introducera både mig och den intervjuade i situationen ge-

nom att avdramatisera densamma och öppna för ett förtroende mellan oss. 

Svaret på frågorna var också tänkta att ge en bild av såväl de intervjuades 

som föräldrarnas utbildningsbakgrund och eventuella yrkesliv samt säga 

något om de intervjuades nära relationer och liv utanför arbete eller skola. 

Jag har i analysarbetet valt att stanna vid den betydelse föräldrarnas utbild-

ningsvägar och yrkesval kan ha fått för den intervjuade, i de fall detta sär-

skilt har lyfts fram som en erfarenhet för den intervjuade i existentiell me-

ning.94  

 

Efter dessa mer formella frågor bad jag de intervjuade att berätta om en eller 

flera händelser som varit av särskild betydelse för dem, om några särskilda 

frågor väckts i samband med dessa händelser, om särskilda personer varit av 

betydelse samt hur de själva tolkat händelsen (fråga 2). Framförallt två av de 

tre teman som utgjorde ramen för mina pilotintervjuer – döden och livets 

mening – gavs de intervjuade i slutet av intervjuerna möjlighet att associera 

kring (fråga 3). Om inte frågorna besvarats tidigare frågade jag därefter om 

de intervjuade var döpta och konfirmerade, två frågor som avsåg att ringa in 

de intervjuades relation till den kristna livsåskådningstraditionen (fråga 4). I 

slutet av varje intervju lämnade jag utrymme att göra eventuella tillägg eller 

kommentera något av det som tidigare blivit sagt (fråga 5).  

                                                      
94 De nämnda faktorerna har av tradition ofta lyfts fram i sociologiska arbeten men en skillnad 

kan över tid ses inom forskningsfältet. Sedan 1980-talets slut har sociologer alltmer kommit 

att intressera sig för de ungas liv och identitetsutveckling och vad som kan betecknas vara mer 

frisläppta kulturella processer i samhället. Först i andra hand har, vilket Jonsson (2010) be-

skriver, intresset i dessa studier riktats mot de ungas och familjens ställning inom den sociala 

strukturen samt i en kulturell hierarki ordnad efter arbetslivets positioner. Möjligen uttrycker 

detta en förskjutning från en tidigare betoning av stabilitet mot ett perspektiv som främst utgår 

från förändringens betydelse. För en diskussion kring det senare hänvisar jag till avhandling-

ens andra kapitel under rubriken ”Förändring och stabilitet”. 
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Min ambition under intervjuerna var att inte styra eller avgränsa en tids-

period för deras berättelse. Trots detta kom de intervjuade i samtliga fall att 

börja i tidig barndom för att sedan kronologiskt låta berättelsen leda fram 

mot den dag då vi sågs. Endast en av de intervjuade har nämnt förfäders 

betydelse och då som ett utryck för en tacksamhet över den genetiska slump, 

som gav henne livet. Inte i någon av berättelserna väljer de intervjuade att 

lyfta fram viktiga händelser som uttryck för tidigare generationers liv och 

val. Detta har jag sett som exempel på en i vår tid och kultur, accepterad och 

vanlig berättelseform som också jag själv socialiserats in i och mer eller 

mindre medvetet kan ha uppmuntrat.95 Viktigt att påpeka är att det från min 

sida inte var ett erbjudande om att berätta, i syfte att få del av de intervjuades 

livsberättelser i betydelsen personporträtt. Genom uppmaningen till samtliga 

intervjupersoner att berätta, om för dem viktiga händelser, önskade jag öka 

spridningen i materialet och öppna för olika innehåll i deras förståelsepro-

cesser. Den enskilda intervjun bidrar i den mening med exempel som, till-

sammans med andra intervjuer, kan fördjupa förståelse inför menings-

skapande som en såväl personlig som social process. Min ambition har ge-

nomgående varit att ge de intervjuades egna erfarenheter och förståelse en 

framträdande plats, framför av mig avgränsade kategorier. Ett exempel på 

detta är att jag genomgående försökt undvika att förutsätta en gemensam 

förståelse för laddade begrepp. Jag har under samtalen försökt hålla mig till 

de begreppsdefinitioner som de intervjuade själva använt. Vad detta innebär 

är särskilt tydligt i relation till begrepp som troende, religiös och kristen men 

jag har också exempel på definitioner i relation till kön och sexuell läggning, 

begrepp som har en långt ifrån entydig innebörd.96 De frågor jag ställt under 

intervjuerna har varit i en önskan att uppmuntra till självreflexion och till att 

låta de intervjuade själva sätta ord på den förståelse de har av sina liv. Jag 

har också fortlöpande under intervjuerna formulerat vad jag hört att den en-

skilde säger, för att redan i intervjusituationen pröva min tolkning av den 

intervjuades utsagor. 

 

Min egen känndedom om en kristen livsåskådning kan bedömas vara både 

en styrka och en svaghet i studien. Ett exempel på båda dessa aspekter är att 

jag, både vid urvalet av intervjupersoner och under intervjuerna, var lyhörd 

för de intervjuades uttryck för sociala bakgrundsfaktorer som kunde knytas 

till en kristen livsåskådning. Motsvarande lyhördhet har under arbetet inte 

                                                      
95 Kåks (2007) ger också exempel på detta. Se även Horsdal (1999). Att starkt betona den 

temporala aspekten kan anses vara knuten till kulturella föreställningar om tidens strukture-

rande betydelse för hur vi uppfattar mänskligt handlande (Hydén & Hydén 1997, s.22). Män-

niskor lär sig berätta efter bestämda mallar eller genrer, där livet exempelvis kan beskrivas 

som en tragedi eller en komedi, ett lotteri eller ett öde, som en karriär eller en klassresa (Ehn 

& Löfgren 2001, s.112). 
96 I det här sammanhanget kan sägas att det kön som namnen indikerar, anger det biologiska 

könet. 
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funnits för till exempel de politiska livsåskådningarna varför materialet inte 

är lika rikt i det avseendet. En kristen livsåskådning som ett arv blev så att 

säga synliggjord genom att jag bad om förtydliganden och särskilt uppmärk-

sammade de unga vuxnas uttryck för föräldrarnas religiösa engagemang och 

den betydelse som tillskrivits exempelvis dopet.  

 

Transkribering av ljudupptagningarna 

Jag har gjort en taltrogen avskrift av ljudupptagningarna i den mån detta 

varit möjligt. Ord såsom ”dom” har ersatts med ”de” och dialektala skillna-

der har neutraliserats. Vid namn och platser eller annat som går att härleda 

till personen har jag gjort en omskrivning där detta varit möjligt eller valt att 

helt lyfta bort text, vilket då, i enlighet med punkt 5 nedan, markerats med 

(x). Det förstnämnda kan exemplifieras med att till exempel Claes har bytts 

ut mot [min bror] eller att Blekinge har bytts ut mot [ett landskap]. I de fall 

då berättelsen leder mot ett namn som av olika anledningar inte kan bytas ut 

har jag valt att markera detta med X. 

 

Följande transkriberingskonventioner har följts vid utskrift av intervjuerna:97 

 

1. Skrivningen (…) anger en längre paus i pågående tal. 

2. Tal i mun på varandra har skrivits isär.  

3. Skrifttecken såsom punkt, komma, utropstecken eller frågetecken har 

markerats som ett resultat av min personliga bedömning av såväl intona-

tion som talrytm och anger därför inte alltid vad som kan bedömas vara 

grammatiskt korrekt.  

4. Understrukna ord markerar en ljudmässig betoning, då denna varit sär-

skilt tydlig.   

5. Vid citat i resultatkapitlet anger (x) att text lyfts bort för att underlätta 

läsningen eller säkra anonymiteten. Jag har valt att ange markeringen 

också då en upprepning av enstaka ord har tagits bort. 

6. Tal [inom klammer] anger tillägg som jag har gjort.  

7. Ljudeffekter såsom (suckar) eller (skratt) anges inom parentes. 

8. Benämningen gud har konsekvent skrivits med liten bokstav. Detta för 

att undvika att samma ord med stort G skulle kunna tolkas som ett uttryck 

för ett ställningstagande från min sida. 

 

                                                      
97 Transkriptionskonventionen har inspirerats av, men följer inte i alla avseenden, Per Linell 

(1994). 
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Jag ser transkriberingsarbetet som en del av tolkningsprocessen vilket inne-

bär att endast jag själv svarar för detsamma.  

 

Jag har valt att namnge de intervjuade med utgångspunkt i SCB:s tabell över 

de 10 vanligaste namnen under 1970-, 80- och 90-talen. Namnen anges inom 

parentes i anslutning till citat i texten. I någon excerpt har jag valt att helt 

utelämna även ett fingerat namn och då endast skrivit (XX). Detta har skett 

för att hantera känsliga personuppgifter avseende sexuell läggning och rela-

tionella omständigheter samt då jag ansett att excerpten ger exempel på in-

formation som, tillsammans med andra excerpter i avhandlingen, kan riskera 

att avslöja intervjupersonens identitet.  

 

Ingen av mina intervjupersoner har under någon del av arbetet fått möjlighet 

att läsa transkriberingarna eller själva pröva de tolkningar jag under analys-

arbetet gjort av deras utsagor. Min bedömning var, i likhet med Kristensson 

Uggla, att möjligheten att låta de intervjuade ge synpunkter för att verifiera 

tolkningarnas rimlighet inte löser ett problem (Kristensson Uggla 2007, 

s.24). Istället får man då endast en ny text att tolka.  

Erfarenhetsnära analys 

I tolkningsarbetet har jag pendlat mellan ett erfarenhetsnära och ett erfaren-

hetsöverskridande arbete för en fördjupad förståelse av mitt material, två 

perspektiv som jag introducerade genom min presentation av Stockholms-

skolan tidigare i kapitlet. I det följande presenterar jag de två processerna var 

för sig vilket anger en högst förenklad bild av ett arbete där de två tolknings-

processerna samtidigt gått in i och kompletterat varandra. Växlingen mellan 

ett intresse för intervjupersonernas eget perspektiv å ena sidan och forska-

rens mera teoretiska perspektiv å andra sidan, utgör grundstrukturen i det 

hermeneutiska tolkningsarbetet. Förenklat kan man säga att föreliggande 

studie startade i ett preliminärt teoretiskt perspektiv där meningsskapande 

stod i fokus. Därefter utforskade jag hur intervjupersonerna själva berättade 

och slutligen frågade jag mig hur de mönster, som framträdde i deras berät-

tande, kunde förstås på ett djupare sätt mot den vidare tolkningshorisont som 

jag som forskare successivt utvecklat under arbetet med studien. Denna 

pendling, mellan det erfarenhetsnära och det teoretiska erfarenhetsöverskri-

dande steget, har upprepats under analysarbetet. 

 

Jag har således gjort en erfarenhetsnära läsning av varje enskild intervju och 

sökt efter mönster för att förstå vad den enskilde har lagt för mening, bety-

delse och innebörd i sitt berättande. I denna fas har jag också återvänt till de 

inspelade intervjuerna för att underbygga min förståelse av vad intervjuper-

sonerna har menat genom att höra den betoning eller tystnad som jag marke-

rat i transkriptionen. Genom den uppmaning jag gav de intervjuade att be-
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rätta om viktiga händelser så har flera av berättelserna en självklart existen-

tiell betydelse för den enskilde. Andra händelser har inte lyfts fram specifikt 

av intervjupersonen utan nämnts mer i förbifarten. Exempelvis kunde en 

intervjuperson beskriva att ”sen så fick jag börja skolan”, en händelse som 

förde berättelsen framåt men inte därmed självklart anger en händelse i exi-

stentiell mening. När berättaren lite längre fram konstaterar ”och jag hatade 

det” ser jag att händelsen har evaluerats och jag har därmed betraktat den 

som en händelse för den enskilde i existentiell mening.98  

 

I min analys har jag sammanfattat centrala erfarenhetsnära teman och syn-

liggörande excerpter i varje enskild intervju i ett dokument som jag benämnt 

erfarenhetsnära läsning. Denna sammanfattning har gett mig möjlighet att 

bättre överblicka det mycket omfattande materialet.99 Genomgående teman i 

en enskild intervju har jag sökt exempel på i samtliga intervjuer och på mot-

svarande sätt har, vad jag uppfattat som genomgående teman i ett flertal 

intervjuer, prövats i det enskilda fallet. Denna växling mellan det indi-

viduella och jämförelsen mellan olika intervjupersoner har skärpt min blick i 

läsningen av såväl det enskilda exemplet som helheten. De erfarenhetsnära 

analyserna låg till grund för en jämförande analys av samtliga intervjuer som 

fört mig ett steg vidare i den tolkande spiralen mot en mer erfarenhetsöver-

skridande nivå.  

Erfarenhetsöverskridande analys  

Analysen av teman i enskilda intervjuer och jämförelserna dem emellan har 

fogats samman i den sammanfattande redovisningen av de unga vuxnas exi-

stentiella teman samt i successivt allt mera utprövade tolkningar av existen-

tiella konfigurationer. Detta är därför exempel på ett analytiskt perspektiv 

som de intervjuade inte själva har och här befinner vi oss därför i analysens 

erfarenhetsöverskridande fas. Den successiva utprövningen av mina tolk-

ningar har således byggt på upprepade jämförelser mellan del och helhet i de 

enskilda intervjuerna och mellan mera övergripande tolkningar av alla de 

existentiella konfigurationerna på basis av hela materialet. I enlighet med 

hermeneutikens huvudkriterium har jag haft ambitionen att komma fram till 

”den bäst underbyggda tolkning, som är ensam om att ha stöd i materialets 

alla väsentliga delar” (Gustavsson 2000a, s.19). I de fall ett för den enskilda 

                                                      
98 Användningen av termen evaluering har inspirerats av Labov & Waletzky (1997) två fors-

kare som företräder den sociallingvistiska skolan. Evalueringsanalysen redovisas inte i de 

kommande empiriska kapitlen utan ska endast betraktas som ett hjälpmedel som möjliggjort 

en noggrann innehållsanalys.  
99 Det transkriberade materialet omfattar drygt 660 maskinskrivna A4 sidor, vilket kan ge en 

bild av materialets omfattning. 
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intervjun genomgående tema inte finner stöd i andra intervjuer, har jag i 

några fall funnit anledning att ta med det som ett kontrasterande exempel.  

 

I analysarbetet har jag således pendlat mellan å ena sidan ett intresse för 

mina informanters reflekterade erfarenheter och resonemang och å andra 

sidan ett intresse att sätta in deras existentiella konfigurationer i mer teore-

tiska sammanhang vilka kan belysa studiens speciella syfte och frågeställ-

ningar. I det sist nämnda överskrider tolkningen de intervjuades erfarenheter 

och resonemang för att försöka förstå deras konfigurationer på ett djupare 

sätt än vad de haft möjlighet, och anledning, till i sina egna funderingar. På 

en erfarenhetsöverskridande nivå har jag tolkat materialet i ljuset av teorier, 

mellanmänskligt delade erfarenheter och genom att jämföra de intervjuades 

beskrivningar i enskilda delar och som större enheter. Jag har prövat tolk-

ningar och teoretiska antaganden mot hela materialet och mot den kontext 

där de hämtats vilket svarar mot hermeneutikens krav på validitet i enlighet 

med hermeneutikens huvudkriterium.  

 

Under det erfarenhetsöverskridande tolkningsarbetet lämnar forskaren möj-

ligheten att tolka vad en person ”faktiskt tänkt eller känt” och tolknings-

arbetet inriktas följaktligen mera på att identifiera nya, meningsfulla, frukt-

bara och nyskapande tolkningar (Gustavsson 2000b, s.25). Huvudkriteriet 

kommer här att handla om tolkningarnas konsistens och att tolkningarna inte 

motsägs av väsentliga delar av datamaterialet. En viktig skillnad gentemot 

tolkningsarbetet i den erfarenhetsnära fasen är här emellertid att man inte 

söker efter den bäst underbyggda tolkningen. Erfarenhetsöverskridande tolk-

ningar kan alltid kompletteras med andra tolkningar som utgår ifrån andra 

perspektiv och som syftar till att belysa andra aspekter. Tolkningarnas mång-

fald innebär inte därmed att man släpper kravet på tolkningarnas inre konsi-

stens och stöd i materialet.  

 

På en erfarenhetsöverskridande nivå har mina val av teoretiska perspektiv 

gjorts för att fördjupa förståelsen av vad jag ska se mina tolkningar av möns-

ter eller brott i materialet som ett uttryck för. Det var i detta skede av analys-

arbetet som Berger och Luckmanns (1966) kunskapssociologiska teori lyftes 

in och begrepp som plausibilitetsstruktur och kunskapsförråd kunde bidra till 

att fördjupa analysen. I en erfarenhetsöverskridande analys kom också det av 

Giddens (1997) utvecklade begreppet ontologisk trygghet att få sin plats 

samt den teoretiska förståelsen av tendenser i vår samtid som såväl Giddens 

(2003) som Bauman (2001, 2008) och Beck (1995, 1998) bidragit med. Det 

har handlat om att i detta skede av analysen fördjupa förståelsen för de inter-

vjuades meningsskapande. Det senare genom att, med hjälp av olika teore-

tiska perspektiv och tidigare forskning, ge de personrelaterade iakttagelserna 

och empiriska mönstren teoretiska innebörder som har växt fram i andra 

studier av relevans för mina forskningsfrågor. Denna fas av arbetet har inne-
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burit omfattande litteraturstudier som på olika sätt kunnat bidra till att skärpa 

min blick och fördjupa förståelsen av mitt material.  

 

I analysarbetet har jag också haft vad Gustavsson benämner ett vardagsteore-

tiskt intresse.100 Detta består i att forskaren, eller läsaren, försöker förstå ett 

visst meningsuttryck genom att pröva det mot egna erfarenheter. Det handlar 

om att förstå något genom att använda en erfarenhetsgrundad förförståelse. 

Ett viktigt drag i denna erfarenhetsgrundade förförståelse är att den i viss 

mån delas med andra och på det sättet har likheter med en delad teoretiskt 

kunskap. Det vardagsteoretiska tolkningsintresset kan sägas bestå i ett försök 

att förstå något med utgångspunkt från denna kollektivt delade erfarenhets-

repertoar. I detta skede av analysarbetet har handledning och delade samtal i 

de seminarier i vilka jag ingår samt mitt deltagande i konferenser varit av 

stor betydelse.101 Med ett erfarenhetsöverskridande tolkningsintresse har jag 

fördjupat min förståelse av materialet och av hur de existentiella teman samt 

de erfarenheter som de intervjuade ger exempel på, går att tolka som exem-

pel på ett personligt meningsskapande i ett socialt och kulturellt samman-

hang. 

Resultatredovisning 

I framskrivningen av studiens resultat har arbetet pendlat mellan del och 

helhet, såväl mellan de olika kapitlen som åter tillbaks till empirin för att 

finna fler och bekräftande eller tvärtom särskiljande exempel. En upptäckt 

har så att säga systematiskt prövats mot andra föreliggande resultat, vilket 

tvingat mig att tydliggöra och ibland omvärdera desamma. Framskrivningen 

av texten ska också svara mot den erfarenhetsöverskridande tolkningens 

andra huvudkriterium, det så kallade koherenskriteriet där texten tillsam-

mans med dess struktur och framskrivna tolkningar, förväntas bilda en sam-

manhållen gestalt (Gustavsson 2000b, s.25). 

 

De citat som jag lyfter fram i resultatkapitlen har valts då de synliggör ett i 

materialet genomgående mönster, en tendens eller då de kontrasterar mot 

den eller detsamma. Citaten ska ses som ett fönster mot ett i den enskilda 

intervjun eller hela materialet sammanhängande tema. Jag har valt att 

namnge mina intervjupersoner men inte för att egentligen synliggöra de 

olika livsberättelserna. I löpande text talar jag därför oftare om ”den inter-

vjuade”. Att namnge de intervjuade avser att möjliggöra en större genom-

                                                      
100 Detta resonemang presenteras bl.a. i Gustavsson & Bergström (2004). 
101 De seminarier vid den Pedagogiska institutionen där jag presenterat mina texter är Tolk-

ningsseminariet samt Föreställningsseminariet. Jag har också lagt fram texter vid det nation-

ella Högre seminariet i Religionspedagogik och didaktik. Inom ramen för den nordiska konfe-

rensen NCRE har jag också presenterat och diskuterat mitt arbete. 
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skinlighet och därmed prövbarhet av mitt material. I något fall har jag också 

valt att särskilt lyfta fram någon av de intervjuade och min uppfattning är att 

namngivningen i de fallen kan underlätta läsningen av den framskrivna ana-

lysen. När jag anger att ”någon” eller ”flera” representerar ett tema ska det 

inte läsas som en ambition från min sida att kvantifiera materialet i statistisk 

mening. I de fall jag under intervjuerna har varit den första att använda ett 

ord eller en benämning som den intervjuade därefter tagit i bruk, har jag 

angivit detta i de fall jag valt att använda citatet. Men framförallt har jag 

försökt att använda ett liknande exempel där den enskildes ordval bättre 

framträder. 

 

I resultatredovisningen ligger begreppsutredningen till grund för den dispo-

sition som kapitlen har och jag har valt att inte egentligen presentera det 

biografiska materialet. Det är samtidigt intervjuerna i sin helhet som gjort 

det möjligt för mig att se hur de intervjuade gestaltar sina liv och i den me-

ningen har det varit avgörande för möjligheten att utveckla begreppet exi-

stentiella konfigurationer. Resultatredovisningen svarar mot min önskan att i 

enlighet med studiens syfte redogöra för ett innehåll i de intervjuades för-

ståelse av sina liv samt för de aspekter som är av betydelse för de intervjua-

des meningsskapande i ett socialt och kulturellt sammanhang.  

Etiska överväganden 

Studien har genomförts i en strävan att svara mot de av Vetenskapsrådet 

formulerade forskningsetiska principerna inom humanistisk- och samhälls-

vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2011).102 I enlighet med den, vid 

tillfället för intervjuerna, gällande lagstiftningen103 har jag innan intervjun 

påbörjats i samtliga fall fått de intervjuades informerade samtycke i enlighet 

med Bilaga 5. Detta samtycke har de intervjuade undertecknat efter att de 

fått information om min institutionella tillhörighet och forskningsprojektets 

fokus på hur den enskilde tolkar och förstår sitt liv. De intervjuade har skri-

                                                      
102 Det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i enlighet med dessa principer i fyra 

huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 
103 Avser Lag (2003:460) om etikprövning i forskning som avser människor, vilken var i bruk 

då materialet insamlades. I enlighet 16 § ska forskningspersonen informeras om: den övergri-

pande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, 

de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är forskningshuvudman, att 

deltagande i forskningen är frivilligt, och forskningspersonens rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan. I enlighet med 17 § får forskningen bara utföras om forskningspersonen har 

samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forsk-

ningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen enligt 16 §. Samtycket skall 

vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning. Samtycke skall dokumenteras. 
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vit under efter det att vi också talat om eventuella risker vid ett deltagande 

vilket särskilt berörde frågan om den risk som finns, att någon dem när-

stående, genom vetskap om deras deltagande i studien, kan lägga samman 

bitar i materialet som riskerar synliggöra den intervjuade. Kristensson Uggla 

skriver att detaljer om en enskild person riskerar att avslöja identiteten sam-

tidigt som anonymiseringen i sin tur kan riskera att osynliggöra de unga 

människor som forskaren samtidigt önskar ta på största allvar (Kristensson 

Uggla 2007, s.25f). Jag har i alla delar av projektet strävat efter en balans 

mellan dessa ytterligheter. Valet att ge de intervjuade fingerade namn kan 

därför också ses som ett försök från min sida att synliggöra dem som levande 

människor utan att avslöja deras identitet. 

 

Innan intervjuerna genomfördes fick de också information om att de, om de 

under intervjuerna sagt något de senare ångrar, kunde be mig utelämna detta 

i avhandlingen. I den föreliggande studien har detta varit en önskan från två 

intervjuade i direkt anslutning till intervjutillfället, avseende ett kortare av-

snitt. I de båda fallen har det varit för att skydda tredje part och min bedöm-

ning är att bortfallet inte påverkat den enskilda intervjun eller studiens resul-

tat. Det samtycke jag i enlighet med, vid intervjuerna gällande lagstiftning 

skulle dokumentera, förvaras, tillsammans med det inspelade materialet, i ett 

låst skåp. Det inspelade materialet har endast jag haft tillgång till medan 

transkriptionerna under arbetets gång varit tillgängliga för de som har till 

särskild uppgift att vetenskapligt granska min text såsom t.ex. mina hand-

ledare.  

 

Deltagandet har varit frivilligt i den meningen att den enskilde är myndig 

och bedöms vara förmögen att själv förstå den information jag delgivit för 

att därefter pröva vad studien kan komma att betyda för honom eller henne. 

Det har varit möjligt för de intervjuade att när som helst avbryta sitt delta-

gande genom att kontakta mig via min e-postadress vid institutionen.  

 

Med hänsyn tagen också till den etikprövningslag som togs i bruk 1 juni 

2008 har jag särskilt prövat hur jag i analysen hanterar vad lagen beskriver i 

termer av ”känsliga personuppgifter” vilket avser religiösa och politiska 

åsikter, uppgifter om sexuell läggning och relationella omständigheter. Att 

studien genomförts i skiftet mellan två lagstiftningar har föranlett en kontakt 

med Etikprövningsmyndigheten som kunnat bekräfta att jag utifrån deras 

bedömning har hanterat intervjupersonerna och materialet på ett etiskt för-

svarbart sätt. Tillhörighet till en religiös eller politisk livsåskådningstradition 

är något som synliggörs och är av betydelse för studiens resultat. Jag har 

dock valt att inte precisera församlings- eller partitillhörighet utan talat om 

det i mer generella termer. Jag har använt benämningar som frikyrklig för-
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samling104, Svenska kyrkan105 eller Karismatisk rörelse106 och istället för par-

titillhörighet valt att tala om en tillhörighet till en politisk livsåskådning, 

osagt vilken. Individens rätt till integritet har väglett mig i valet av synliggö-

rande citat varför jag lyfter fram så få kännetecknande beskrivningar av den 

enskilde som möjligt.  

 

En etisk fråga jag prövat i relation till intervjusituationen handlar om den roll 

jag har spelat i densamma. Den skarpa gräns som bör råda mellan en forsk-

ningsintervju och ett mer terapeutiskt samtal, i betydelsen omhändertagande, 

har ibland känts uttänjd då den intervjuade berättat om starka och laddade 

erfarenheter.107 Ett flertal av de intervjuade har uttryckt sin uppskattning av 

det utrymme de fått att berätta. Här menar jag att forskaren får ge något till 

den intervjuade utan att överträda en etisk gräns. Samtidigt finns genom 

intervjun som form och den förtrolighet jag som forskare eftersträvar, en risk 

att den enskilde säger mer än hon själv har önskat. I analys av intervjuerna 

kan jag i efterhand se att jag särskilt i ett fall haft en oönskat terapeutisk ton, 

vilket i detta fall betyder att jag uttryckte ett ”omhändertagande”, något som 

föranlett mig att tillsammans med mina handledare särskilt kritiskt granska 

min roll och påverkan för resultatet av denna intervju. Men denna observans 

har självklart funnits också i relation till de andra intervjuerna.  

 

Jag är också medveten om den maktposition jag har i relation till mina inter-

vjupersoner under intervjuerna men också i tolkningsarbetet och i min pre-

sentation av materialet. Denna maktposition aktualiserar, menar Kristensson 

Uggla, ett etiskt dilemma och frågan hur jag som forskare kan respektera och 

ta människor på allvar med det kritiska tolkningsbegreppets samtidiga ambi-

tion att inte bara förstå människor, utan också leverera en tolkning som över-

skrider intervjupersonernas självbilder och självförståelse (Kristensson 

Uggla 2007, s.26). Jag har under hela arbetet önskat hantera såväl de inter-

vjuade, som texter och analys med stor respekt för den enskilde och hennes 

rätt att definiera sig själv och förståelsen av sitt eget liv.  

 

 
 
 

                                                      
104 Frikyrklig församling avser att i avhandlingen benämna Svenska Baptistsamfundet, 

Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan samt Frälsningsarmén. Vid tidpunkten för inter-

vjuerna fanns inte nuvarande Equmeniakyrkan. 
105 Svenska kyrkan avser att i avhandlingen benämna Svenska kyrkan samt Evangeliska Fos-

terlandsstiftelsen, EFS. 
106 En karismatisk rörelse anger grupperingar inom kristenheten som betonar upplevelsen av 

den heliga anden och de s.k. andliga nådegåvorna, till vilka bland andra hör: profetiskt tal, 

tungomålstalande och gåvan att bota sjuka.  
107 För ett resonemang kring detta se Kvale (1997) och Duncombe & Jessop (2002). 
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4. Personliga konfigurationer 

I det här kapitlet ska de intervjuades reflektioner kring döden och livets me-

ning samt andra existentiella teman, som framträder genom innehålls-

analysen, stå i fokus. Tillsammans kan de olika temana beskrivas som ett 

innehåll i intervjupersonernas existentiella konfigurationer.  

 

Innan jag går in på vad jag här kallar teman vill jag säga att dessa i tidigare 

forskning ibland har diskuterats i termer av livsfrågor. Som jag visade redan 

i avhandlingens inledande kapitel anger livsfråga, i enlighet med den forsk-

ningstradition som Jeffner representerar, en fråga som den enskilde besvarar 

inom ramen för en livsåskådning. Jeffner anger som exempel på livsfrågor 

bland annat meningen med livet och döden. Hartman skriver att livsfrågor 

gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i all-

mänhet och även här kan frågor om livets mening och döden finna sin plats. 

En skillnad som går att se, i en jämförelse mellan de båda forskningstradi-

tionerna, är att livsfrågorna i enlighet med Jeffner kan sägas föregå den per-

sonliga erfarenheten medan de hos Hartman har sin grund i en livssituation 

och i personliga erfarenheter. Hos Jeffner söker frågan ett svar inom ramen 

för en livsåskådning medan frågan hos Hartman också kan sägas driva den 

livstolkande processen.  

 

I analysen av mitt material har jag funnit att användningen av begreppet 

”fråga” inte är okomplicerat. Å ena sidan anger döden och livets mening inte 

vad jag tolkar som två centrala frågor för de unga vuxna som jag intervjuat. 

Samtidigt kan materialet å andra sidan sägas vara genomsyrat av dessa frå-

gor men då inte i betydelsen av en fråga som de söker svar på, utan mer i 

betydelsen av existentiella teman som sysselsätter dem på ett mindre med-

vetet sätt. Materialet visar således att frågan snarare är att betrakta som ett 

existentiellt tema vilket både utgör ett slags innehåll, i de konfigurationer 

som tar gestalt, men som också aktualiserar själva gestaltningen och i den 

meningen kan sägas driva processen. I enlighet med det senare går det att se 

likheter med den definition som Hartman skriver fram. Genom att tala om 

detta som ett slags tema vill jag samtidigt understryka att det som innehåll 

betraktat, inte självklart anger ett svar utan att själva frågan kan vara central 

för den förståelse av livet som tar gestalt på ett personligt plan. Det bör här 

påpekas att teman inte ska förväxlas med vad som i en erfarenhetsnära ana-
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lys kan benämnas analytiska teman. Existentiella teman ska läsas som ett 

resultat av min tolkning i en erfarenhetsöverskridande analys.  

 

En av frågeställningarna i avhandlingen rör hur en eventuell skillnad i 

materialet ser ut mellan de som har en uttalad kristen livsåskådning och de 

som inte har det, med avseende på existentiella teman. I kapitlet talar jag om 

detta som en skillnad mellan troende och icke-troende. De unga vuxna som 

benämns troende talar alla om sig själva som troende och har beskrivit sin 

tro på en transcendent gud som är skild från världen men verksam i den-

samma. I denna grupp, på sammanlagt åtta personer, är samtliga döpta och i 

de fall församlingstillhörigheten inbjudit till det också konfirmerade. De 

unga vuxna i materialet som jag här väljer att tala om som icke-troende be-

skriver inte en tro på en gudomlig transcendens.  

Livets mening   

De intervjuades reflektioner kring livets mening är endast i undantagsfall 

något som de intervjuade själva lyfter fram när de beskriver viktiga händel-

ser i sina liv. Däremot är det ett tema som framkommer genom reflektioner 

kring andra, vad som framstår som mer centrala teman, vilket kommer att 

framgå i detta kapitel. När frågan ställs mer explicit går det dock att se en 

skiljelinje mellan de troende och de icke-troende. Bland de intervjuade som 

saknar tro på en transcendens beskrivs meningen då framförallt i relation till 

den enskilde själv och den nära gemenskapen.  

ja livets mening tror jag det är alltså kärlek och relationer till dem man verkli-
gen tycker om (Hanna)  

 

De troende i materialet beskriver livets mening i relation till den skapande 

gud de tror på.  

meningen med livet det är väl (x) att på något sätt att leva, kan jag tänka. 
Alltså att, att finnas till och att, och att tillhöra gud och (…) bidra så mycket 
man, mycket man kan (x) till att hans rike växer. (Maria) 
 

Vid en explicit fråga om livets mening lyfter de troende således in en di-

mension av livet som de icke-troende inte beskriver. De båda exemplen visar 

samtidigt, menar jag, svårigheten att tala om livets mening annat än i ab-

strakta termer och på ett slags övergripande plan. Genom de intervjuades 

ibland troskyldiga svar på, min under intervjun ofta avslutande fråga om 

livets mening men inte minst genom deras berättande om viktiga händelser, 

har istället andra teman kunnat framträda. Teman som driver de konfigura-

tioner som tar gestalt och som anger vad jag tolkar som ett centralt innehåll i 
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desamma. I kapitlets sammanfattande tolkning kommer jag att diskutera 

existentiella teman och hur de personliga konfigurationerna tar gestalt i rela-

tion till samtidstendenser i ett socialt och kulturellt sammanhang. Men först 

vill jag i det följande ge en erfarenhetsnära beskrivning som tar sin början i 

det existentiella tema som kretsar kring frågan vem är jag.  

Vem är jag 

Hur den enskilde gestaltar erfarenheter mot bakgrund av frågan vem man är 

och kan bli som människa, går att tolka som ett indirekt uttryck för den en-

skildes mer eller mindre medvetna människosyn. Det tema som kretsar kring 

frågan Vem är jag betraktar jag som ett för den intervjuade centralt existen-

tiellt tema. I talet om människan som en guds skapelse skiljer de troende ut 

sig något från de övriga intervjupersonerna. Samtidigt ska redan här sägas att 

det i andra avseenden är svårt att se någon skillnad alls mellan de båda grup-

perna. Men stannar jag en stund vid hur de troende talar om människan, fin-

ner jag beskrivningar av människan som en guds skapelse och uttryck för en 

tro på gud och en vilja att följa guds väg för att som människa bli allt mer 

gudslik. I följande exempel går det att se hur viljan att följa guds väg också 

bjuder ett stort ansvar. 

någonstans så vill jag nå till vem det nu än är som (x) är jag. Och sen att jag 
kanske sätter krokben för mig själv ganska ofta det må ju vara hänt. För att i 
den här stora berättelsen om (…) ja om (x) allting och där (x) vi lever för gud 
och det finns hjältar och skurkar och, och offer framförallt. Så finns det ju 
också det att (x) jag utvecklas, ”jag blir den jag är” om man kan säga så. Att 
någonstans så allting blir bättre sen (skratt) även den man är själv. För att lik-
som det här med att man lever i en skola liksom, livet är en skola (x) att man 
blir mer och mer lik sig själv. (Camilla) 

 

Den intervjuade förstår personliga erfarenheter, i ljuset av den ”stora berät-

telsen” om människor som gått före henne och som gjort liknande erfaren-

heter av livet.  

Bland de troende finns också tankar kring människans gåvor som en aspekt 

av vad det är att vara människa. Begreppet gåva anger i de intervjuades be-

skrivningar något i människan gudagivet men samtidigt något som den en-

skilde förväntas hitta. En gåva kan ange något den enskilde säger sig vara 

bra på, något som ”har nedlagts” i den enskilde, något som det finns ”en 

mening med” och en uppgift.  

jag tror att alla människor har en uppgift liksom (x) jag har lätt att lära känna 
folk och jag har lätt att prata med alla liksom och jag försöker att inte ha så 
mycket fördomar, jag försöker (x) se till att alla mår bra. Så det tror jag är en, 
en av mina uppgifter liksom (x) att se alla liksom. (Emma) 
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Erfarenheten av att själv agera för att alla ska må bra beskrivs i en självklar 

relation till den betydelse den intervjuade tillskriver ”gåvan”. Liknande ex-

empel går att se också bland de icke-troende. Utan tro på en transcendens 

beskriver de intervjuade då något personspecifikt som funnits med dem från 

födseln och menar samtidigt i flera fall att detta något måste hittas. Omstän-

digheter avgör om och när man finner och kan utveckla detta personspecifika 

vilket alltså i flera avseenden liknar de troendes tal om gåvor. Att vara någon 

från början står med andra ord inte i en självklar överensstämmelse med, 

eller ger några garantier för, att man är sig själv.   

självklart så föds man med en viss (x) själen och (x) hur man känner (x) Jag 
tror absolut att den kommer från början (x) den (x) väljer att blomma ut (x) 
jag ser själen när jag pratar om det som en liten blomma. Och sen så blir den 
liksom ljusare och ljusare och just nu är den jätteljus på mig (x) Det känns 
som det måste komma mycket på plats, man måste få känna saker, man måste 
få uppleva saker, för att den ska bli (x) komplett tror jag. (Josefin) 

 

Denna bild av en i varje människa medfödd själ är av betydelse för förståel-

sen av egna erfarenheter och ett indirekt svar på frågan vem jag är. Mot bak-

grund av denna bild kommer en del erfarenheter att betraktas som ett avsteg 

från den väg som möjliggör för själen att blomma och andra som möjlig-

görare. Människosynen ser ut att ange vad jag tolkar som ett slags tolknings-

ram och villkor för de medverkandes förståelse av det som är och det som 

varit, för vem man är och vem man kan bli.  

 

Bland de icke-troende talar de intervjuade om människan som en biologisk 

varelse med en hjärna som möjliggör såväl tankar som känslor och utgår då 

också från att det är denna fysiska kapacitet som avgör möjligheterna för 

vem man är och kan bli. Hur den enskilde ser på relationen mellan kropp, 

själ, tankar och känslor, och om det alls görs en åtskillnad mellan begreppen, 

ger exempel på en aspekt av en människosyn. Den intervjuade i exemplet 

nedan menar att undantryckta känslor kan ta sig fysiska uttryck. 

För det känns som jag har haft sjukt mycket så här skadeproblem alltså jag 
bröt [kroppsdel] två gånger (…) Och jag hade liksom något, jag fick problem 
med [kroppsdel] och (…) Det känns som att allting hände liksom ganska nära 
inpå att mamma och pappa liksom skildes och så där. Jag vet inte om, om det 
kan hänga ihop på något vis och liksom att det här som jag snackade om att 
jag inte tog ut, tog ut all frustration på något vis utan bara stängde in det att 
det liksom urholkade någon sorts immunförsvar på något vis. (Andreas) 

 

Exemplet visar hur den intervjuade utgår ifrån att människans tankar och 

fysiska hälsa är nära sammankopplade. Erfarenheten av fysiska symtom 

förstås av den intervjuade, mot bakgrund av denna människosyn, som en 

självklar följd av också starkt känslomässiga erfarenheter. 
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Utveckling av det egna jaget 

Hur de intervjuade ser på sig själva blir särskilt tydligt i materialet då bilden 

inte lever upp till vad de samtidigt uttrycker vara önskvärt, antingen detta är 

exempel på egna eller andras förväntningar. I materialet anges förändring 

och utveckling av det egna jaget som en möjlighet och något önskvärt. 

Denna önskan formulerar de intervjuade också när de samtidigt menar att de 

är något eller någon från början. Utvecklingen beskrivs bjuda en möjlighet 

att finna den man är eller utveckla de specifika egenskaper eller gåvor som 

man har.  

 

Det finns även erfarenheter av att förändring och utveckling kan vara svår. 

En av de intervjuade beskriver att hon har kämpat och funnit det svårt att 

utvecklas vilket kan tolkas som en osäkerhet inför ett förändrat ansvar, i 

hennes exempel i en önskan att komma ur en depression.  

Som jag ibland har känt, det är ju en trygghet att vara deprimerad och inte 
göra någonting för då vet jag ju i alla fall vad jag har (…) det kan vara svårare 
att bryta sig loss från mönster (…) och försöka skapa sig någonting nytt för då 
vet jag ju inte vad som kommer. Eller bryta gamla vanor för de vanorna har ju 
varit liksom en del av mig och att, att bryta dem och liksom (…) ta bort dem 
(x) Man tar ju bort en del av sig själv, kanske en dålig del men ändå en del av 
sig själv. (x) Men när man väl har kommit över det där och verkligen tagit 
kommandot över sitt eget liv och bestämmer själv så är det ju ett mycket en-
klare liv att leva. Det är jag helt övertygad om. Helt klart. (XX) 

 

Den intervjuade har kommit ur depressionen och i efterhand gestaltar hon 

skeendet i en övertygelse om att de mönster människan utvecklar, är något 

hon kan förändra även om detta i sig är svårt. Hennes förståelse av livet ge-

staltas så att säga i relation till det tema som kretsar kring frågan vem är jag 

och ger samtidigt exempel på den intervjuades människosyn och därför vad 

jag tolkar som ett slags innehåll i de existentiella konfigurationerna.  

 

I materialet går det att se hur de intervjuade menar att andra människors 

bekräftelse möjliggör utveckling av det egna jaget men de nämner också 

betydelsen av estetiska uttryck och utbildning. Det senare ger excerpten ne-

dan exempel på genom den betydelse den intervjuade ger en kurs i retorik. 

Och det som kanske har påverkat mig mest i livet vad gäller att både ta itu 
med mina trosfrågor och till den person jag slutligen formas att bli, det är ju 
absolut inte konfirmationen utan retoriken liksom. Det skulle jag säga är den 
största avgörande som har format mitt, både min trosuppfattning och, och mitt 
sätt att se på livet liksom. Och det kommer, det handlar om den språkliga kon-
texten och det handlar om (…) ordet så. (suck) Så, så retoriken gav många 
svar till mig i min egen, till min egen person så att säga och till mitt eget för-
hållande till gud och Bibeln och annat skulle jag säga. (Mattias) 
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Exemplet tolkar jag som ett uttryck för att den intervjuade förstår sig själv, i 

en övertygelse om att framförallt språket formar såväl den enskilde som 

hennes bild av sig själv, världen och av gud. 

I relation till andra 

Det existentiella tema som jag på ett erfarenhetsöverskridande plan tolkar 

som exempel på frågan vem är jag? går i de intervjuades beskrivningar 

framförallt att se i relation till, med och för andra. De troende i materialet 

ställer frågorna i relation till andra människor men också i relation till gud. 

Min tolkning är att materialet exemplifierar att vem de är prövas i relation till 

andra och till den gud några av dem tror på, på samma sätt. Det senare sam-

tidigt som de troende talar om sin tro på en transcendent gud.  

någonstans söker bekräftelse och kärlek och liksom, att gud ska se just mig 
och inte bara liksom (x) världen som ska räddas. (x) inne i mig så är nog (x) 
finns element av alla de här frågorna. Att livets mening och är man älskad och 
gemenskap. Och hur funkar det och behöver man, vilka former finns det lik-
som för det (x) Jag har ett fantastiskt liv och jag har fantastiska vänner över-
allt (…) Och ändå så finns den här längtan (Camilla) 

 

När de troende förstår erfarenheter i sina liv framstår gud i vad jag tolkar 

som en mänskligare gestalt. Det senare finner jag vara ett intressant resultat 

därför att detta ger exempel på vad jag tolkar som en immanensreligiositet i 

en samtidig bekännelse av en transcendent gud. Relationen till gud eller 

människor ger i båda fallen exempel på relationer där temat utmanas, i en 

samtidig önskan om att de människor och den gud till vilka man har en rela-

tion ska ta emot den man är. Att beskrivningarna av relationen till gud går 

att tolka som en relation bland andra, bidrar till förståelsen av att konfigura-

tionerna, i en jämförelse mellan troende och icke-troende, i mitt material 

liknar varandra.  

 

Andra människor beskrivs vara av betydelse som ett slags bekräftelse av hur 

de intervjuade förstår sig själva. När relationer inte beskrivs som självklara 

har jag i tolkningsarbetet kunnat förstå det som uttryck också för att inte 

heller den egna platsen eller varandet är självklar. Exempel på hur betydelse-

fulla relationerna till andra är, i en prövning av vem man är, visar en av de 

intervjuade som varit utsatt för mobbning.  

Det har ju i alla fall gjort att jag otroligt länge efter det hade (…) väldigt, väl-
digt svårt att (…) lita på folk. (x) jag slutade (x) veta hur man beter sig med 
nya människor, för jag visste inte vad som skulle hända. Om samma sak 
skulle hända igen eller vad, var det jag som gjorde fel (…) så det var som att 
jag, jag var tillbaks på noll, som ett, ett barn nästan att jag inte visste hur man 
betedde sig med nya människor. Och jag kan fortfarande ha svårt för det. 
(XX) 
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Frånvaron av bekräftelse från människor kan, vilket exemplet ovan visar, 

också försvåra nya relationer. Nya erfarenheter förstås så att säga mot bak-

grund av frågan om vem jag är och de tidigare erfarenheter som bekräftat att 

svaret inte varit självklart. 

 

I det övergripande temat vem är jag finns exempel på frågor som de inter-

vjuade beskriver har varit starkare i perioder av deras liv, frågor som får ett 

svar, om än tillfälligt, när de i perioder av livet upplever sig ha funnit en 

trygg plats.  

Jag liksom började liksom flyttade till [stad] då och nej men blev vuxen på 
något sätt och [staden] är den enda platsen jag själv valt att bo på som jag 
själv (x) kan känna är mitt alltså jag bygger på längre sikt för första gången i 
livet. [Staden] har på något sätt blivit mitt hem liksom så. Alltså jag har hittat 
den trygga grunden (Mattias) 

 

Några av de intervjuade ifrågasätter sitt eget värde vilket beskrivs i relation 

till enskilda personer och då framförallt i relation till en förälder. En av de 

unga kvinnorna undrar varför hennes pappa inte säger att han älskar henne, 

en annan önskar få känna en större respekt från en av sina föräldrar medan 

en tredje på ett liknande sätt undrar varför inte båda föräldrarna kan stötta 

”helhjärtat” de val han gör och tydligare uttrycka sin stolthet över sonen. 

Intressant är att saknaden av en förälder oftare i materialet uttryckts i talet 

om pappor än mammor vilket jag menar kan tolkas som att fäderna varit mer 

frånvarande eller som en förändrad förväntan på, och roll för, pappor i rela-

tion till uppväxande generationer.  

 

Även om könsskillnader inte varit ett sökfokus i min analys var det oundvik-

ligt att se hur ett flertal av de intervjuade kvinnorna beskriver en osäkerhet 

inför sin egen plats i livet, sin roll, sitt uppdrag, sitt värde och den egna vil-

jan i ljuset av andras val och förväntningar. Beskrivningar som inte var lika 

framträdande bland de unga männen.  

Men det är väl lite sådant där som man tänker på någon gång ”ska jag, ska jag 
bo här eller ska jag (…) ska jag inte det, ska jag vara nomad resten av livet 
kanske”. Eftersom man känner sig lite (…) efter alla andra vänner (skratt) som 
köper lägenhet och (…) skaffar barn och så där. (Linda) 

 

Vem man är förstås av de intervjuade, vilket exemplet ovan visar, mot bak-

grund av, och inte minst i relation till, de val som andra gör.   
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Att göra eller vara 

De intervjuade ger exempel på hur vem man är och kan eller vill bli, i flera 

fall relateras till vad man gör. Att vem man är för de intervjuade glider och 

ibland självklart relateras till vad man är visar inte minst de som ser sin 

livsmening avgöras av ett framtida yrkesliv vare sig det är som kvinnorätts-

jurist, lärare eller missionär. En skiljelinje i materialet går dock att se mellan 

dem som framförallt beskriver livets mening kopplad till vem de är och de 

som å andra sidan beskriver den främst kopplad till vad de gör. I gemenskap 

med andra människor går denna distinktion att se som uttryck för livets me-

ning med andra eller genom aktiviteter för andra. Meningen som skapad för 

andra människor kan beskrivas i en önskan om att göra en skillnad för andra 

människor vilket följande exempel visar. 

meningen med mitt liv är att (…) jag när jag (…) blir gammal och innan jag 
dör ska känna att jag har hunnit med allt som jag känner att jag vill hinna med. 
Kanske framförallt kanske att skaffa familj och bli mormor eller farmor och 
(…) Tillfört någonting som jag känner känns viktigt. Vad det kan vara vet jag 
inte. Kanske att hjälpa andra eller (…) Eller hjälpa naturen eller något sådant. 
Känna att man har gjort en, en skillnad liksom. Att man inte bara har varit här 
och varit (skratt) gått ut med hunden liksom (skratt). (x) Utan faktiskt har 
gjort någonting för andra människor också. Eller känna att man har gjort 
någonting som har haft mening liksom. (x) Bara man känner att man faktiskt 
har uträttat någonting (…) som man är nöjd med. (Malin) 

 

Trots en önskan att göra något för andra går det i exemplet att se hur den 

intervjuade primärt utgår från vad hon själv vill ge och upplever har en me-

ning. Exemplet visar, menar jag, att viljan att göra något för andra inte själv-

klart står för en alltigenom altruistisk tanke.  

 

Bland de troende i materialet tar sig görande-aspekten uttryck i termer av att 

förvalta. 

jag tänker så här att (…) att gud vill få ut det bästa ur varje människa. Ja. Och 
det är vårt ansvar att försöka förvalta de gåvor som vi har fått och liksom 
jobba med våra svagheter och ja bli medvetna om det och hämta ny kraft och 
börja om igen. Så det är en ständig process liksom det är inte så (knäpper med 
fingrarna) det är inte så enkelt så där att säga ”ja men jag vet att jag ska göra 
det här” utan att man hela tiden liksom stämmer av med gud ”ja men hjälp 
mig, hur ska jag göra”. (Fredrik) 

 

Den intervjuade talar i exemplet om ”vårt ansvar” och exemplifierar här ett 

slags kollektivt projekt, ett projekt där hans roll avgörs i en ständig dialog 

med gud. En av de andra intervjuade synliggör i exemplet nedan görandets 

etiska implikationer genom den utgångspunkt hon tar i de mänskliga rättig-

heterna. Ett folkrättsligt dekret mot vilket erfarenheter och handlingar prövas 
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på, vad jag tolkar som, ett liknande sätt i en jämförelse med hur den kristne 

prövar sitt agerande, mot vad som kan sägas ange ett guds påbud. 

man ska alltid göra sitt bästa, man ska alltid bli det man drömmer om i alla 
fall sikta högt och kanske komma lite längre ner än att inte ha något alls. (x) 
Kanske lite influerat av min pappa ja (…) men det är inte så att de har sagt att 
”det här ska du bli” det är klart att jag får välja (skratt). (x) han talar mycket 
om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter (x) och där av honom har jag 
också blivit så där. Att jag vill jobba för att hjälpa andra (Hanna) 

 

Den troende i exemplet tidigare beskriver en förståelse av sitt liv som går att 

tolka och förstå mot bakgrund av den tolkningsram som den kristna livså-

skådningen kan sägas utgöra. När den intervjuade i det senaste exemplet 

talar om mänskliga rättigheter så framstår detta folkrättsliga dekret som en 

liknande tolkningsram mot vilken hon förstår sitt liv. Min tolkning är att 

hennes förståelse av sitt liv tar sin utgångspunkt i en mer allmän hållning 

som liknar en livsåskådning, något jag får anledning att återkomma till. 

  

Flertalet av de intervjuade talar, i motsatts till de kollektiva projekt som jag 

menar att både ett gemensamt ansvar för skapelsen och för mänskliga rättig-

heter ger exempel på, om ett görande genom projekt och framtidsplaner som 

jag förstår som främst individuella. Önskan om personlig utveckling, är ett 

exempel på detta. 

Meningen alltså då tänker jag att meningen med mitt liv är att då ska jag göra 
någonting som passar mig (x) det som jag verkligen vill hålla på med och då 
är meningen med mitt liv att (…) liksom utvecklas väldigt mycket och kunna 
mycket, förstå mycket över hela världen liksom. Det är (…) Alltså (…) jag 
känner mig som bäst när jag kanske tar del av andra kulturer och lär känna att 
jag lär mig någonting, får ut någonting av det, träffar nya människor (x) vill 
inte vara, känna mig så isolerad det vill jag aldrig göra (…) Vill (…) vill 
kunna. Vill veta, lära mig. Så (…) jag vet inte (…) om man skulle kalla det 
”meningen” (…) Om jag skulle säga meningen beroende på det så är väl me-
ningen att jag vill konstant utveckling. (Johan) 

 

I exemplet är utveckling en följd av mötet med andra människor, länder och 

kulturer och en möjlighet att lära sig nya saker och förhållningssätt. Den 

intervjuade har en vilja att utmana det sätt på vilket erfarenheter tolkas och 

förstås, samtidigt som viljan till utveckling framstår som ett slags konstant. 

Det senare tycks också kunna läsas som exempel på vad jag tolkar som ett 

slags grundläggande hållning.  

 

Att ta till vara på livet är något som de intervjuade talar om i termer av ett 

görande. Det räcker så att säga, inte med att leva. För en av dem synliggörs 

detta i en önskan om ett liv där man inte ”dräller” omkring utan istället foku-

serar och bestämmer sig. Jag tolkar de intervjuades beskrivningar som ex-
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empel på att de förhåller sig till ett slags värdeskala där en insats och ett 

personligt engagemang värderas högre än att man bara är. De intervjuade 

uttrycker så att säga att de ska göra något av sina liv, något som definierar ett 

gott sätt att leva. 

 

Då de unga vuxna talar om en vilja att hjälpa andra beskrivs denna hjälp 

främst rikta sig till de nära relationerna i familjen, vänkretsen eller till ar-

betskamraterna. Nedanstående exempel synliggör hur viljan att hjälpa sina 

nära samtidigt ger en känsla av mening. 

alltså det är upp till mig att skapa mening, jag kan inte förvänta mig att någon 
annan ska skapa mening med mitt liv. Däremot så kan jag nog känna att jag 
vill gärna skapa mening för någon annan. Sen om det är en kollega eller det är 
mina föräldrar eller mina vänner men det är klart att man, man vill ju skjuta 
till (…) Om man ser livet som någon form av värdeskapande process så vill 
man ju ändå skjuta till någonting i alla människors liv som man har någon 
form av relation med. Annars är relationen ganska (…) alltså intetsägande. 
Om man inte tillför någonting till relationen oavsett om det är en kärleksrela-
tion eller en arbetsrelation den dagen man inte tillför någonting då är ju värdet 
på (…) ganska devalverat på något vis va. (Erik) 

 

I materialet finns också de som beskriver ett varande som starkt kopplat till 

meningen med livet. Bland dem beskrivs betydelsen av att vara lycklig, 

känna trygghet och kärlek. Exempel på dessa värden finns också bland dem 

som främst ger exempel på ett görande men då tydligare kopplat till tanken 

på en insats för att nå den önskade känslan. I det följande uttrycks ett va-

rande i talet om att vara den man är som ett slags livsmening. 

 Ja men någon sorts livets mening kan jag väl känna är att försöka vara lik-
som, vara den, den bästa möjliga upplagan av sig själv. (Andreas) 

 

En annan av de intervjuade associerar livets mening till ett citat hon hämtar 

från en bok om stresshantering.  

Och så var det en som sa ”jag tror att vi har kommit till världen för att åstad-
komma mycket mindre än vad vi tror” (x) Jag tyckte den meningen var så 
himla fantastisk. (x) jag känner att det är så mycket krav man ska ut och resa 
ett år, man ska plugga utomlands, man ska göra det, man ska vara med om 
det, man ska ut på de ställena, man ska göra det liksom. (x) men ibland tycker 
jag så här ”nej jag tror att vi är här för att göra lite mindre egentligen än vad vi 
gör”. (Josefin) 

 

Exemplet tolkar jag som uttryck för en ambivalens mellan den livsmening 

som den intervjuade upplever utifrån föreskriver ett görande och en samtidig 

önskan om att bara vara den man är. Görandet kan av en del intervjuade 

upplevas som en möjlighet och samtidigt som ett krav. De unga vuxna prö-
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var frågan vem man är också, och kanske framförallt, mot egna och andras 

förväntningar på vem de ska vara. Det senare ligger nära det tema som nu 

följer och som kretsar kring frågan ”vad vill jag välja”. 

Vad vill jag välja 

Ett i materialet genomgående tema är den betydelse de intervjuade tillskriver 

betydelsen av att vara fria och av att kunna göra egna val. Det är inte en 

fråga om de kan välja utan vad de vill välja. Exempel på detta synliggör föl-

jande utsaga i en reflektion kring meningen med livet. Den intervjuade talar 

om sig själv som del av en större helhet men säger att hon inte tror på gud i 

kristen mening. Hon talar om meningen som något man skapar själv genom 

att göra det man vill och väljer att göra. 

någon mening måste det ju finnas till att jag finns (x) någon mening med livet 
men sen tror jag ofta att man får skapa en sådan själv. Man får känna vad som 
känns bra för en själv och (…) när man mår bäst, utveckla det (…) och tänka 
lite mer på sig själv just också och inte bara tänka ‟vad borde jag göra‟ (Jo-
hanna) 

 

Den intervjuade beskriver en önskan att ge större utrymme för vad hon vill 

och inte ta så stor hänsyn till de borden som hon samtidigt känner. Den för-

ståelse för sitt liv som den intervjuade ger exempel på bygger, menar jag, på 

övertygelsen om den självklara möjligheten att välja.  

 

Den egna viljan prövas i flertalet exempel i materialet mot ett antal ”borden” 

som framförallt ser ut att vara utifrån föreskrivna. Då de intervjuade beskri-

ver vad de upplever som andras förväntningar på deras val, beskrivs det sam-

tidigt sällan som ett strukturellt eller faktiskt hinder utan snarare som en 

psykologisk utmaning att stå emot eller i vissa fall välja att svara upp emot. 

 

Några av de intervjuade beskriver en önskan om att kunna göra välinforme-

rade och medvetna val i affärens charkdisk eller inför riksdagsvalet. Men 

flera av dem utmanar också sina val av partner, vänner, vad de satsar sina 

pengar på och vad de tror på. Deras upplevelse av att kunna välja uttrycks så 

att säga på alla nivåer i deras liv.  

Alltså jag ser ju ingen framtid med honom, även om jag njuter att vara med 
honom nu men alltså jag tror inte (…) det är ingenting som kommer hålla för 
jag vill inte ha min man så där (skratt). (x) jag tycker om honom men det är 
bara för att jag är ung och naiv (skratt). (XX) 

 

Även om excerpten kan läsas som en något skämtsam reflektion, så ger den 

exempel på, att de intervjuade beskriver också pojk- eller flickvänner som 
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möjliga att välja. Valet beskrivs inte endast som ett val av en person man 

älskar utan som ett val av egenskaper såsom längd och ålder och delade vär-

deringar avseende boende miljö och politiska åsikter. De intervjuade ger 

exempel på funderingar kring om de själva är önskvärt lika sin partner eller 

om de istället kompletterar varandra men också om den andre är önskvärt 

lång eller om han eller hon vill dela ett liv på landet eller i en stad. Frågor 

kring vad de vill välja har, menar jag, betydelse för deras förståelse i relation 

till en bred repertoar av erfarenheter. 

 

De troende beskriver också tron som, i den meningen, valbar vilket då hand-

lar om trons uttryck och form mer än det handlar om tron i sig. Också om 

församlingen i sig betyder något för den enskilde så är den i en mening ut-

bytbar eller möjlig att komplettera. Kyrkan och församlingen står så att säga 

inte för en auktoritet man underordnar sig, utan snarare för en motpart man 

kritiskt granskar.  

Egna förväntningar och andras 

Motståndet mot auktoriteter ges inte endast exempel på inom kyrkans sfär 

utan också genom de val som de intervjuade gjort i motstånd mot föräldrar-

nas, omgivningens eller samhällets förväntningar. En förväntan som de in-

tervjuade beskriver att de förhåller sig till är till exempel vad de vill bli och 

arbeta med. Upplevelsen av press infinner sig då de egna önskningarna går 

emot vad de beskriver som det förväntade. Det förväntade kan handla om att 

tjäna mycket pengar, att inte hoppa mellan utbildningsalternativ eller att 

genomföra skoltiden utan problem eller motstånd. De intervjuades beskriv-

ningar går ibland att tolka som ett försvar för de val som de gjort.  

 

En diskrepans mellan yttre förväntningar å ena sidan, antingen de kommer 

från gud eller medmänniskor, och en inre önskan å andra sidan, kommer till 

uttryck då de intervjuade förhåller sig till livets mening.  

Ja men någon sorts livets mening kan jag väl känna är att försöka vara liksom, 
vara den, den bästa möjliga upplagan av sig själv. (x) så försöka hitta liksom 
någon sorts ja, men harmoni så att man kan inte vara så, inte behöva vara så 
påverkad av yttre faktorer utan känna liksom att ”ja, ja men jag klarar mig” 
och ”jag tror på mig själv” (x) Ja men så att, (x) man kan vara så pass bra själv 
så att man kan liksom sprida det, eller ge det vidare till någon annan. Det tror 
jag kan vara någon sorts livets mening. (Andreas) 

 

Denna brottning mellan yttre förväntningar och egna val kan av de inter-

vjuade beskrivas som en besvikelse eller ilska över att yttre omständigheter 

försvårar att leva i enlighet med vad de själva anser vara meningen. Min 

tolkning är att det ger exempel på en kamp mellan egna önskningar och vad 

de intervjuade upplever som ett förväntat liv.  
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Vart är jag på väg 

Andra reflektioner som de intervjuade ger exempel på sammanfattar jag i det 

existentiella temat vart är jag på väg.  Det går att se flera exempel där vem 

och vart glider in i varandra. Jag tänker då bland annat på den betydelse 

några av de intervjuade tillskriver den egna platsen. En plats som ofta omta-

las i en samtidig önskan om, och riktning för, att finna såväl trygghet som 

sig själv. De intervjuade talar om platsen i termer av ett hem, en gemenskap 

eller i termer av en uppgift och ett arbete. Flera av dem beskriver en önskan 

om, och betydelsen av, att finna ett eget boende. För en av dem som fortfa-

rande bor hemma är det svårt att vara vuxen i relation till sina föräldrar.  

För just nu som jag liksom försöker delvis leva mitt eget självständiga liv 
samtidigt som jag bor hos mina föräldrar och gör mycket, är uppe och äter hos 
dem. (x) Sen när jag faktiskt flyttar hemifrån så tror jag att det kanske är lät-
tare när vi inte, för nu måste vi ändå relatera till varandra som, som föräldrar 
och barn fast vi alla har, särskilt jag, har försöker ha mitt vuxna liv. Men det, 
det, det går lite så där. (Camilla) 

 

Att flytta hemifrån kan vara en önskan som är svår att förverkliga då bo-

stadsmarknaden inte självklart bjuder så många möjligheter. 

det är jag, jag som får flytta på mig men jag vet inte vart jag ska flytta på mig 
för att det finns ingenstans som jag kan bo typ. (x) och sen är det ett jättestort 
projekt att försöka hitta en lägenhet liksom. (Amanda)  

 

De intervjuade talar genomgående om tryggheten som av betydelse och en 

viktig komponent i de relationer de beskriver som viktiga. Tryggheten i så-

väl relationer som kopplad till ett boende eller annan fysisk plats ser ut att ge 

dem utrymme att finna eller välja vilka de är. Min tolkning är att trygghet 

inte står i ett motsatsförhållande till önskan att välja utan snarare kan förstås 

som en förutsättning och ett mål, i deras samtidiga önskan om att kunna 

välja. Det senare får jag anledning att återkomma till i kapitel sex. 

 

I relation till arbetsmarknaden och ett framtida yrkesliv beskriver några en 

stress inför att ännu inte ha funnit sig tillrätta, som en följd av hård konkur-

rens inom ett flertal branscher. 

Ja, det vet man att det är så otroligt viktigt att få en första merit. Det är det alla 
jagar och sen när man väl har fått den så då, då kan det liksom, då kan vad 
som helst hända. Men innan man har den första meriten så är man liksom ing-
en. (Andreas) 

 

Excerpten ovan ger ännu ett exempel på de förväntningar som de unga 

vuxna upplever omger dem. Men det finns i materialet också exempel där 
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arbetet i en framtid tvärtom förväntas ge mer än den intervjuade själv in-

vesterar.  

jag skulle aldrig i livet kunna tänka mig att driva ett eget företag, inte i den här 
branschen i alla fall. För att insatsen är för hög i förhållande till vad det kan 
ge. Alltså jag kan lägga all den tiden de vill ha, om jag vet om att det generar 
ett lyxigt liv och 100 miljoner, då kan jag lägga den tiden. Men att alltså lägga 
så pass mycket tid, för så pass mycket bekymmer och så pass lite pay back, 
det är det inte värt på något vis. Fritiden börjar jag värdera högre och högre på 
något vis. (Erik)  

 

Frågor inför ett framtida yrkesliv är inte de dominerande i materialet vilket 

går att förstå mot bakgrund av att flertalet av de intervjuade fortfarande är 

under utbildning.  

Döden och viljan till liv 

Livets mening tolkar jag som intimt förknippad med hur de intervjuade ser 

på döden. Huruvida döden bjuder ett oändligt eller ändligt liv utgör här ett 

exempel. Men också huruvida de räknar med döden som en aspekt av livet 

eller tvärtom som ett brott mot något förväntat i termer av till exempel hälsa, 

barn och lycka. Betydelsen av döden som existentiellt tema avgörs i första 

hand av om det alls är en för den intervjuade angelägen fråga. Bland de in-

tervjuade finns de som menar att deras medvetenhet om döden påverkar livet 

här och nu och ger en vilja att ta till vara på det. En av de intervjuade beskri-

ver hur hon brukar föreställa sig att hon ligger för döden och funderar över 

meningen med livet och då finner att ”kärlek och relationer” är det som verk-

ligen betyder något, tankar som hon säger påverkar hennes handlingar.  

det är klart att det påverkar mig. Jag tror att jag är väldigt snäll (skratt) eller 
jag vill inte (…) jag vill bara ge, jag behöver inte få någonting så (…) jag vill 
bara att alla ska vara glada och nöjda och jag blir glad om alla andra är glada 
så då (…) Det räcker för mig. Och man kan göra andra gott så blir jag glad. 
Jag (…) ja, jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket (…) alltså för mig är det 
viktigaste att de jag tycker om är friska och är glada. (Hanna) 

 

I exemplet talar den intervjuade om att det räcker om alla är glada, nöjda och 

friska. Det kan tolkas som exempel på generositet i en önskan om alla män-

niskors välgång. Men det kan också tolkas som ett krav och en förväntan på 

livet om hälsa, lycka och välgång. Min tolkning är att exemplet ovan kan 

förstås som ett uttryck för både ock.  

 

Några av de intervjuade beskriver en större rädsla för vad som eventuellt ska 

föregå döden, i termer av smärta och sjukdom, än för döden i sig. Den inter-
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vjuade i exemplet nedan beskriver döden som ett definitivt slut och säger sig 

inte vara rädd för att dö men däremot är han rädd för att bli handikappad.  

Och jag kan tycka, alltså jag är inte särskilt rädd för döden överhuvudtaget. Är 
det något som jag är rädd för så är det att på något sätt bli handikappad. Alltså 
inte kunna gå eller något sådant det skrämmer mig nog mer än döden eller bli 
blind eller alltså någonting sådant det skrämmer mig nog betydligt mer. (x) 
Det ser jag nog betydligt mer skrämmande än, än döden eller slutet om det så 
skulle vara imorgon eller om det skulle vara när jag är nittiofem. (Erik) 

 

I en vilja till liv, är sjukdom och smärta, vilket exemplet ovan visar, en 

oönskad och långt ifrån självklar aspekt av livet för flera av de intervjuade. 

Död och sjukdom i lägre åldrar beskrivs som något oönskat och mycket svårt 

att acceptera.  

 

För en av de intervjuade betecknar döden ett definitivt slut men han beskri-

ver också hur en människas inställning i och till livet i någon mening be-

stämmer när döden kommer.  

Det är så mycket som har hänt i ens liv som, som spelar in på, på när man dör 
och hur man dör liksom man, att man (…) Alltså folk som, folk som dör 
kanske vid 70 års ålder som är helt friska så säger man att de dör av ålder ändå 
fast man kan leva mycket längre (…) så det är ens egen inställning till livet 
som, som bestämmer döden, tycker jag. (Johan) 

 

Att människan med sina tankar kan betvinga döden är den intervjuade ensam 

om att uttrycka men att döden är något som ska betvingas är enligt min tolk-

ning något han delar med flera av de intervjuade. Denna förståelse av livet 

tycks ge exempel på en hållning till livet som han därför också delar med 

andra. 

Orättvis eller naturlig 

I intervjuerna kommer döden på tal genom erfarenheter i samband med nära 

anhörigas död och den betydelse de döda beskrivs ha haft för den inter-

vjuade. Beroende av vem döden drabbar gör några av de intervjuade en 

skillnad mellan vad de talar om i termer av en ”naturlig” död å ena sidan och 

en ”orättvis” död å den andra. Den naturliga döden beskrivs som lättare att 

acceptera och därtill mera rättvis.  En av de intervjuade beskriver exempelvis 

döden som å ena sidan naturlig då den drabbade en av hans farföräldrar och 

som å andra sidan orättvis då den drabbade en av hans föräldrar.  

För det blev så intensivt med både [farförälder] och [förälder], som var kanske 
de vuxna som stod mig närmast i livet, som bara rycktes undan. Den ena på ett 
naturligt sätt, den andra på ett väldigt orättvist sätt alltför tidigt (…) (Niklas) 
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Döden beskrivs som orättvis då den drabbar i lägre åldrar och mer naturlig 

då den drabbar i högre åldrar. Exemplet synliggör, menar jag, hur den inter-

vjuade förstår sina erfarenheter mot bakgrund av hur han förhåller sig till 

döden som existentiellt tema. I exemplet nedan ges en liknande bild där dö-

den uppfattas på olika sätt beroende av när i livet den drabbar. Men exemplet 

nedan visar också, menar jag, att döden kan uppfattas på olika sätt beroende 

av hur väl man kan känna igen sig själv i den döde. Den intervjuade har för-

lorat båda sina morföräldrar, en släkting då denne var i 14-års åldern som 

följd av en tids sjukdom samt en kamrat som var i 18-års åldern till följd av 

en olycka. Då släktingen dog var den intervjuade betydligt yngre än släk-

tingen och hade möjligen genom sjukdomsförloppet kunnat förberedas bättre 

på dödens inträde. Då kamraten dog var hon i samma ålder och kamratens 

död är också den hon beskriver som svårast att acceptera.  

och [den 18-årige kompisens död] har jag ändå tyckt varit det svåraste att ta, 
av de här, vad ska man säga, fyra människorna som har gått bort liksom. För 
att [kompisen] var ändå bara 18, så [kompisen] hade så himla mycket tid kvar 
liksom. (x) alltså som med mormor och morfar liksom pratade man fint om 
människan och man kan ändå känna att den här människan har levt ett helt liv 
och (x) det är på något sätt avklarat liksom, för den människan. Hela livet. 
Men den här människan hade ju så himla mycket kvar att göra liksom. Så 
himla mycket liv kvar att leva. Få barn och gifta sig och (…) liksom sådana 
saker. [Få barnbarn] och så. (Malin) 

 

Min tolkning är att exemplen visar hur tankar kring döden indirekt synliggör 

vad som kan beteckna ett förväntat liv. Mot bakgrund av det senare kan livet 

bland de unga vuxna i mitt material förväntas ge en lång livslängd mätt i 

ålder. I det senaste exemplet syns också uttryck för ett förväntat livsinnehåll 

där familjebildning utgör en central komponent. Döden i unga år är ingen-

ting någon av de intervjuade egentligen räknar med som en aspekt av ett 

förväntat liv. Det nedanstående exemplet kan här ses som ett undantag givet 

den intervjuades erfarenhet av död i ett av världens utvecklingsländer. Cita-

tet ska läsas som en kommentar i anslutning till en händelse där några av 

familjens bekanta, under familjens vistelse i landet, dog som följd av en 

olycka. 

Och därför var det inte så konstigt (…) hur det nu än låter så var det liksom 
ingenting konstigt med olyckan på det sättet. Det fanns ju olycka runtomkring 
oss i [landet]. (x) Vi var inte ett undantag, vi var bara en bekräftelse på att folk 
dog som flugor. (Camilla) 

 

Den förståelse av döden som den intervjuade delade med människor i denna 

del av världen påverkade hur hon förstod sina egna erfarenheter. Exemplet 

synliggör, menar jag, det sociala och kulturella sammanhangets betydelse för 

den förståelse av livet som tar gestalt på ett personligt plan. 
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Upplevelser av döden som orättvis beskrivs i mitt material också som kopp-

lat till vilka egenskaper den döde tillskrivs. De intervjuade talar om vad den 

döde bidragit med eller vilka egenskaper hon haft, där döden beskrivs som 

orättvis om det är en bra person som dör. Uttryck som ”en bra person”, 

”varm” och ”välkomnande” och ”aldrig elak” eller beskrivningar av att per-

sonen ”inte gjort någonting överhuvudtaget som skulle kunna leda till något 

sådant här”, är exempel på detta. De intervjuades beskrivningar går att tolka 

som om den döde straffats, men det kan inte därmed förstås som ett straff 

utfärdat av vare sig en transcendent gud eller andra utomjordiska makter. 

Det framstår, menar jag, snarare som om själva livet straffar och drabbar en 

människa.  

 

För några av de intervjuade har tankar kring döden väckts som en följd av 

egna tankar på, eller försök, att ta sitt liv. För andra är döden inget de idag 

alls ägnar sina tankar, och temat tolkar jag tvärtom som perifert jämfört med 

andra mer centrala teman. Döden ser i mitt material ut att ange ett tema i det 

avseende och på det sätt som detta tema delats med andra människor. Temat 

utmanas på det sätt och med det språk den intervjuade har tillgång till. Om 

människor i deras omgivning, har ställt frågorna i relation till en gud så be-

skrivs det av den intervjuade naturligt att också göra det. I exemplet nedan är 

döden något de pratar öppet om i den intervjuades familj. I hennes fall hand-

lar det inte om döden i termer av vad som händer när man dör, utan ger ex-

empel på samtal kring minnet av den döde.  

hela familjen satt bara och grät tillsammans. Ja. Pratat om väldigt mycket. 
Mamma pratar väldigt mycket hon, hon är som jag, hon sätter ord på känslor 
(x) hon sätter på speciella låtar och vill prata om det. (x) Pappa tycker också 
att det är viktigt men (x) han tycker väl att det är (x) lite känsloladdat (x) Men 
då har vi pratat om minnena, vad fantastiskt det var (x) bara pratat ”kommer 
du ihåg det här och kommer du ihåg det” (x) och ”åh, tänk om han hade varit 
här nu och tänk” liksom. (Josefin) 

 

I de fall de intervjuade inte beskriver hur vare sig mor-, farföräldrar eller 

föräldrar delat tankar kring döden, framstår döden inte heller för den inter-

vjuade, som central.  

Döden som en fortsättning 

I de intervjuades förhållningssätt till döden går den kanske tydligaste skilje-

linjen att se i synen på vad som händer efter döden. Å ena sidan de som be-

skriver sina tankar kring en fortsättning efter döden och å andra sidan de som 

beskriver döden som ett definitivt slut. För en del av de intervjuade är tankar 

kring döden ett uttryck för vad jag tolkar som en stark övertygelse och för 

andra är döden snarare uttryck för det bästa alternativet, i överensstämmelse 

med den intervjuades önskningar.   
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Ah jag tror på att man liksom kommer till eller ja himlen (x) så att man liksom 
inte bara försvinner (x) Jag tror på som kristendomen som att man kommer 
upp dit. (x) Jag skulle tycka att det var väldigt sorgligt typ om man bara för-
svann (x) jag tror liksom på att man kommer någon annanstans eller så istället 
för att bara grävas ner eller så och försvinna (x) det känns bättre att tro på det 
än att bara liksom tro på att man kommer försvinna och så efter att man har 
dött. (Sara) 

 

Den intervjuade har en kristen tro men jag förstår det inte som hon uttrycker 

en självklar övertygelse i talet om en himmel i exemplet ovan. Himlen känns 

som hon säger ”bättre att tro på” vilket jag istället tolkar som ett svar på den 

intervjuades önskningar, än ett exempel på en övertygelse. En av de andra 

intervjuade beskriver en känsla av cellskräck som skulle infinna sig om det 

visar sig att inget händer efter döden. Döden ser ut att värderas med mänsk-

liga känslor, såsom cellskräck och sorg, känslor förknippade med ett liv så 

som vi känner det. Livet villkorar döden eller åtminstone förståelsen av dö-

den, på samma sätt som döden kan sägas villkora livet. Min tolkning är att 

övertygelsen bland de intervjuade inte är självklart större för en kristet tro-

ende, trots att uttolkningar av dödens betydelse är uttalade inom en kristen 

livsåskådning.108  

 

Bland de beskrivningar de intervjuade gör av sina tankar om ett liv efter 

döden, har jag urskilt två grupper. Dels de som ser detta liv vara kopplat till 

tanken på en himmel i kristen mening och dels de som talar om ”något an-

nat”. Bland dem som talar om ”något annat” finns beskrivningar av en tro på 

återfödelse och en tro på en plats för alla känslor.  

 

Bland de intervjuade lyser, en religiös terminologi igenom som ett arv också 

bland de som inte själva har en tro eller har vuxit upp i en församlings-

gemenskap. Ett arv där begrepp som paradis och himmel har en stark bildlig 

betydelse som de intervjuade förhåller sig till även då de avfärdas. De bilder 

kring döden som de intervjuade beskriver att de vuxit upp med och det språk 

för att tala om döden som de, mer eller mindre explicit, fått tillgång till lyser 

vilket redan tidigare nämnts igenom. En av de intervjuade är då vi möts, inte 

aktiv i någon församling men var som barn med i kyrkans öppna barnverk-

samhet. De beskrivningar hon där fick del av för att tala om döden, är fortfa-

rande starka.  

Jag har nog alltid haft en ganska fin syn på döden. (x) jag (…) gick på något 
som hette kyrkans lekis när jag var liten (x) då pratade de ju väldigt mycket 
för det var ju kyrkans regi och då pratade de väldigt mycket om gud och him-
len och vad som händer när man dör och jag tror att jag har vilat ganska 
mycket i det (x) jag har nog alltid trott (x) att när man dör så kommer man till 

                                                      
108 Jag syftar här framförallt på den Apostoliska trosbekännelsen med vilken den kristne 

bekänner sin tro på ”de dödas uppståndelse och ett evigt liv”.  
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gud och i gud är det, i himlen med gud är det bra liksom. Då, då är det okej, 
då sitter man på ett moln liksom och så tittar man ner. (Malin) 

Bland de intervjuade som självklart tänker sig ett liv hos gud efter döden, är 

det bara en som säger att det endast är de, som bekänt sin tro på Jesus, som 

kommer till himlen.109 Den intervjuade representerar en kristet karismatisk 

rörelse110 och talar också i termer av den slutgiltiga domen. 

För han [Jesus] säger ”ja, jag kommer snart” och då kommer domen och de 
flesta, om jag har tolkat det hela rätt, kommer att komma till himlen så kom-
mer det att vara en rätt stor skara som tyvärr kommer att gå förlorade. Så, så 
att på sätt och vis så har vi väl en tidsfrist på oss (x) Samtidigt tror jag inte att 
man behöver gå runt och vara hysterisk över att jorden går under snart (Mi-
kael) 

 

En annan av de intervjuade har tagit avstånd från den karismatiska försam-

ling där hon växte upp. När hon under intervjun talar om döden beskriver 

hon den ångest hon som liten kände inför döden och de berättelser hon som 

barn fick höra om helvetet. 

det fanns alltid en ångest som liten (x) Det är jättehemskt och jag kan vara så 
arg på de pastorerna som fanns där för jag var jätterädd att jag inte skulle 
komma till himlen som sjuåring (…) Jag kommer ihåg väldigt starkt en efter-
middag vi hade spelat (…) brännboll (…) i (x) lågstadiet och vi sprang i den 
där parken och så stannade jag upp och så bara fylldes jag av (suck) rädsla och 
bara tittade upp mot skyn och så tänkte jag för mig själv ”snälla Jesus kom 
inte, kom inte tillbaka” (…) För att jag var så rädd för att jag inte skulle få 
följa med (…) då kan jag bli jättearg på min (skratt) eller liksom inget barn 
ska behöva känna så (…) Vilket också speglar hur mycket, mycket inverkan 
man kan ha som pastor, hur mycket skada man kan göra om man inte är med-
veten, om vad man säger (…) så där. Så då, jag, ja som liten var jag rädd för 
att dö (…) Men inte så mycket längre. Jag tänker nästan aldrig på döden (…) 
(Jenny) 

 

Endast i undantagsfall beskriver någon, av de troende i materialet, döden 

som en prövning. Istället går det att finna fler exempel där de intervjuade 

föreställer sig döden som en befriare, ett evigt liv eller som en möjlighet för 

människan att bli förenad med gud. Talet om ett evigt liv finner en av de 

troende samtidigt problematiskt, då ett flertal människor på vår jord inte ser 

någon poäng i att leva för evigt under de förutsättningar som råder, med 

avseende på krig och svält och katastrofer. 

 

                                                      
109 Jämför Filipperbrevet 2:10-11 (Bibel 2000).  
110 Se not 106.  
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Sammanfattande tolkning 

I det följande kommer jag att tolka de mönster jag ser med avseende på ett 

innehåll i de intervjuades existentiella konfigurationer. Genomgående möns-

ter är för det första de intervjuades fokus på det egna jaget samt, för det 

andra, hur de intervjuade i sitt meningsskapande förhåller sig till förvänt-

ningar från andra människor, gud eller ett slags bild av det förväntat nor-

mala. Att döden i materialet framträder som något de intervjuade vill och 

tror sig kunna kontrollera finner jag också som ett genomgående och därmed 

tredje mönster av betydelse för de existentiella konfigurationer som tar ge-

stalt.  

 

Avslutningsvis kommer jag också i det följande att visa den dynamiska rela-

tion som jag, utifrån min empiri, menar går att se mellan den förståelse av 

sina liv som de intervjuade gestaltar och de existentiella temana. De existen-

tiella teman anger både vad jag tolkar som ett innehåll och ett slags drivkraft 

för de existentiella konfigurationer som tar gestalt. 

Det egna jaget 

De centrala existentiella temana i materialet kretsar alla kring frågor där 

jaget står i centrum: vem är jag, vad vill jag välja och vart är jag på väg är 

kanske de tydligaste exemplen. Men också döden och livets mening beskrivs 

i förhållande till vad jag tolkar som ett framträdande jag. De intervjuade talar 

om något personspecifikt som definierar vem de är men samtidigt är detta 

personspecifika något de beskriver som en själ eller en gåva som de måste 

finna eller utveckla. Härvidlag är det ingen egentlig skillnad mellan de tro-

ende och de icke-troende. Beskrivningar av att vara någon från början inne-

bär så att säga inte självklart att de beskriver en upplevelse av att vara sig 

själva. Istället framstår erfarenheter i deras liv i flera fall vara en möjlighet 

att utveckla och förverkliga potentialen att bli den de är. I religiösa termer 

har någon av dem beskrivit det som en önskan om att genom egna erfaren-

heter bli alltmer gudslik. Det egna jaget framstår i den meningen som ett 

slags likhet med gud, ett jag som några av de troende beskriver som möjligt 

att nå först efter döden. Min tolkning är att det ”sanna” jaget av de inter-

vjuade ofta beskrivs som en känsla av samstämmighet mellan det man gör 

och den man är. Bland de troende blir detta synligt genom talet om att agera 

utifrån de gåvor man fått, medan det bland de icke-troende blir synligt i ter-

mer av att finna sin plats i arbetslivet. Min tolkning är att görandet anger en 

värdemätare för om man så att säga är sig själv. De intervjuade beskriver 

sina erfarenheter som en bekräftelse av den de är eller som ett avsteg från 

den väg som kan möjliggöra för dem att bli alltmer sig själva. I ljuset av det 

nu sagda tolkar jag det individuella projektet som av betydelse, för de exi-
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stentiella konfigurationer som tar gestalt vilket är något som jag får anled-

ning att återkomma till i nästa kapitel. 

 

Mot bakgrund av tidigare forskning går det också att förstå de existentiella 

temana vem, vad och vart som knutna till de intervjuades pågående vuxen-

blivande. I den meningen kan temana sägas spegla en speciell och avgränsad 

tid i de intervjuades liv, något som de i några fall själva också påpekade 

under intervjuerna. En tid då de utan egna barn kan uppleva att de inte har 

ansvar för någon annan än sig själva. Men jag menar att teman också kan 

tolkas som exempel på teman som några av oss upplever följer genom livet. 

Det senare då framtiden efter tjugonio års ålder inte självklart blir mindre 

oviss och inte heller ser ut att kräva mindre, med avseende på den personliga 

flexibiliteten och som därför kan komma att utmana en fortsatt reflektion 

kring vem man är och kan eller vill bli.  

 

De teman de unga vuxna framförallt ger exempel på, kretsar kring deras liv 

här och nu. Ett tydligt fokus på nuet som viktigare än såväl det förflutna som 

framtiden har också andra studier gett exempel på och kan tolkas som känne-

tecknande för vår tid.111 En möjlig tolkning av detta fokus på livet här och nu 

gör Kåks (2007) som menar att det går att förstå som en följd av de svårig-

heter som många, inte minst unga människor, idag upplever att planera inför 

en oviss framtid, både avseende jobb och relationer. Ett tydligt fokus på nuet 

kan, vilket Bauman (2001) påtalar, vara den flexibilitet som krävs i flera 

avseenden vilket i sin tur gör att livsstrategier, planer och begär inte kan vara 

annat än kortsiktiga. Därmed inte sagt, att framtiden är oviktig för de inter-

vjuade i min studie. Exempel som i mitt material pekar mot framtiden är 

deras prövning av vart de är på väg, i deras tankar kring, inte minst, betydel-

sen av trygghet och viljan att finna en plats i termer av boende men också 

ifråga om utbildning och yrkesval. Intressant i mitt material är att frågan vart 

man är på väg inte ser ut att för de intervjuade handla så mycket om hur man 

ska komma dit, då målet inte med självklarhet är definierat vare sig i ett kor-

tare eller längre tidsperspektiv. Som en konsekvens kommer det därför inte 

primärt att handla om att uppbåda styrka och beslutsamhet för att fortsätta 

vandra längs den inslagna vägen. Istället är min tolkning att det, med Bau-

mans ord, handlar mer om att ”ta den minst riskfyllda avtagsvägen vid när-

maste korsning, att ändra riktning innan vägen blir ofarbar eller innan väg-

systemet görs om” (Bauman 2001, s.179). 

 

                                                      
111 I sammanhanget vill jag nämna att Lena Adamson tillsammans med bland andra Hartman i 

en intervjustudie med ungdomar mellan 16-19, tvärtom kunde se att framtiden för de intervju-

ade var den viktigaste frågan (Adamson et al. 1999).  
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Andras förväntningar 

De intervjuade undrar vem de är och ifrågasätter sitt eget värde såväl i rela-

tion till, som med och för andra, antingen det är i relation till gud eller män-

niskor. Samtidigt som det egna jaget står i centrum och anger ett slags ut-

gångspunkt för deras förståelse av erfarenheter, så förhåller de sig till andras 

förväntningar. Gemensamt för såväl de unga kvinnorna som männen i min 

studie är att de främst förhåller sig till och synar sina val mot vad de beskri-

ver som föräldrarnas förväntningar. För de unga vuxna jag intervjuat utgör 

föräldrarna den mest betydelsefulla bekräftelsen på att, eller prövningen av 

om, de är på rätt väg. Att föräldrarna framträder som av stor betydelse i det 

här sammanhanget menar jag går att förstå mot bakgrund av att de också 

erbjuder den plausibilitetsstruktur enligt vilken världen framträder som verk-

lig och plausibel. 

 

Önskan om att leva upp till andras förväntningar tolkar jag som uttryck för 

en strävan efter konformism vilket ska jämföras med den individualism som 

jag i andra avseenden kan se i materialet.112 Att frihet bjuder ansvar kan häv-

das och vad jag tolkar som konformism går att förstå mot denna bakgrund. 

För samtidigt som de intervjuade ger exempel på att själva vilja välja, exem-

pelvis ett framtida yrkesliv, så beskriver de normer och värderingar kring 

förväntade utbildningsvägar. Den frustration, och i några fall stress, som går 

att se bland de intervjuade i en oro över att göra fel val längs vägen och ris-

kera att bli någon de inte är, tolkar jag som exempel på denna dragkamp 

mellan frihet och ansvar. Med andra ord menar jag att en ständig jämförelse 

med andra minskar den personliga risken att behöva bära ansvar för ett till 

synes individuellt val, som i efterhand uppfattas som fel enligt samtidigt 

gällande normer. De normer som de unga vuxna samtidigt ogärna tycks vilja 

erkänna som begränsande. Med andra ord ger min studie exempel på kon-

formism i ett samtidigt starkt individualiserat sammanhang.  

 

Att framförallt kvinnorna i mitt material tycks förhålla sig till andras för-

väntningar överensstämmer med tidigare studier. Tidigare studier har därtill 

kunnat visa att svenska tonårsflickor och unga kvinnor upplever större stress, 

oro och depression än pojkar och andra åldersgrupper (Wiklund et al. 2010; 

Lövheim 2005, s.31f).113 I mitt material kan jag inte se vad man i tidigare 

                                                      
112 I rapporten ”The Me We Generation” beskrivs unga vuxna födda i mitten av 1980-talet i 

termer av ”born individualists who still put friends and relationships first” eller kort och gott 

”interpersonal individualists” (Lindgren et al. 2005 se s.16; 40). Forskarna till rapporten 

menar att individualismen framförallt tar sig uttryck som en motsats till konformism, en slut-

sats som mitt resultat med andra ord kan sägas utmana. 
113 Unga kvinnor förhåller sig idag till vad tidigare forskare tolkat som konkurrerande sociala 

positioner med avseende på såväl ålder och kön som klass i en önskan att upprätthålla ett 

flertal parallella könsnormer, system och ideal. De önskar svara upp mot en femininitet som 
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studier beskriver som ett särkskilt samband mellan höga krav och förvänt-

ningar på unga kvinnor och det pris de får betala med avseende på deras 

hälsa. Min tolkning är att hälsan hos de unga männen i mitt material påver-

kas av förväntningar i samma utsträckning som hälsan hos de unga kvin-

norna men att de unga männen talar mindre om andras förväntningar.114  

 

Min analys visar att vem man är utmanas av de troende i relation till gud på 

samma sätt som temat utmanas i relation till andra människor. Min tolkning 

är att gud, för de troende unga vuxna, i den meningen inte är ett annat slags 

relation utan ytterligare en bland flera när de konfigurerar erfarenheter i sina 

liv. De troende i materialet beskriver gud som en transcendens men konfigu-

rerar erfarenheter mot vad som framstår som en större likhet mellan gud och 

människor.   

 

Likaså menar jag att valet mellan trons olika uttrycksformer utmanas på 

samma sätt som prövningen av exempelvis partitillhörighet. Frågan om gud 

finns eller inte, är en fråga som den enskilde tagit ställning till när erfaren-

heter och händelser gestaltas hos den enskilde. Frågan om guds existens har 

så att säga fått sitt svar inom ramen för en livsåskådning. Detta resultat anger 

ett motiv till att jag önskar göra en skillnad mellan å ena sidan medvetna 

personliga och med andra delade ställningstaganden, i förhållande till över-

gripande existentiella teman, och å andra sidan ett mindre medvetet me-

ningsskapande.  

 

Att prövningen av teman i relation till gud eller andra människor görs på 

samma sätt indikerar också att erfarenheter och handlingar inte självklart 

synliggör de intervjuades eventuella livsåskådning. Exempelvis har viljan att 

hjälpa andra människor i materialet kunnat ses som uttryck för en upplevd 

                                                                                                                             
föreskriver ”compliance, nurturance and empathy” och ”objectifying body ideals” samtidigt 

som de artikulerar den feministiska diskursen om lika möjligheter som män (Wiklund et al. 

2010, s.1573). Det går också idag att se dubbeltydiga förändringar i unga människors attityder 

till familjebildning, vilka också kan förstås som en kamp mellan olika tolkningsmönster. 

Bland annat förklaras det som en följd av den diskrepans som kan ses mellan en i Sverige 

politisk vilja till och strävan efter jämställdhet och en samtidigt djupt rotad föreställning om 

kvinnans särskilda ansvar för relationer och omsorg om barn och familj (Lövheim 2005, s.61). 
114 Att forskning redovisar relativt höga stress- och orostal bland unga människor framstår 

paradoxalt då unga i andra studier på samma sätt som i denna, samtidigt uttrycker en upple-

velse av att kunna påverka sin egen situation i hög grad. Denna paradox kan tolkas som en 

följd av den ökade sociala otryggheten idag vilken i sin tur är en konsekvens av förändringar i 

arbetsliv och social välfärd. Denna bild förstärks av att tidigare forskning visar att det till-

sammans med unga kvinnor framförallt är unga med utländsk bakgrund och de som har erfa-

renhet av arbetslöshet som ger uttryck för upplevd ohälsa. Det kan handla om höga presta-

tionskrav och en stress som följd av glappet mellan ambitioner och verklighetens begräns-

ningar (Lövheim 2005, s.60; Bromander 2012, s.63). 
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kallelse eller som en vilja att agera i samklang med sin själ eller magkänsla, 

olika motiv med ett möjligt och liknande resultat i handling.115  

Döden något som kan kontrolleras 

Döden är i en jämförelse med livets mening ett tema till vilket de intervjuade 

mer explicit förhåller sig. Möjligen går det att förstå som exempel på att 

döden som erfarenhet i någon mening är mer konkret, än vad upplevelsen av 

livet många gånger är. Döden är konkret i den meningen att den är oåterkal-

lelig. Hur de intervjuade ser på döden går att förstå som ett synliggörande av 

den gräns de ser för livet. De intervjuade förhåller sig också till döden, me-

nar jag, i ljuset av vad de uttrycker vara livets mening. Detta framkommer 

särskilt tydligt då döden värderas olika beroende av i vilken ålder den drab-

bar och då den dödes kvalitéer lyfts fram och värderas. En ung och dessutom 

bra person förväntas inte dö. När de intervjuade talar om döden i samband 

med viktiga händelser framträder döden främst som minnen av den döde och 

dennes liv och genom de tankar som döden väckt kring det egna livet. Temat 

döden är på samma sätt ett (icke)tema för de troende, som för de icke tro-

ende. Ett slags svar kan däremot sägas skilja de två grupperna åt men inte 

enligt en skarp gräns. Detta då också de som saknar en religiös tillhörighet 

inte självklart menar att livet är slut i och med döden.116  

 

De intervjuade uttrycker vad jag tolkar som en förväntan om att kunna kon-

trollera döden. Bland de unga vuxna beskrivs rädslan för att bli sjuk som 

större än rädslan för att dö. Synen på hälsa och synen på döden tolkar jag 

som två sidor av samma mynt. När ett långt liv i bästa kondition har ett högt 

värde och utgör ett viktigt mål för individen kommer, vilket Bauman också 

påtalar, strävan att slå tillbaka döden betyda mycket vid utformningen av 

livsstrategier och livsmål (Bauman 2001, s.295f). När det kroppsliga livet 

anses vara det enda livet, blir kroppen det dyrbaraste objektet och kan 

komma att innebära en upptagenhet av kropp och hälsa. 

 

Hartman har visat att barn förs in i ett förhållningssätt till döden (Hartman 

1986). Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors menar att när ett barn förstår 

att hon en gång ska dö, så förändras hennes liv för alltid (Gärdenfors 2006, 

                                                      
115 Lövheim visar på ett liknande sätt att ”religiösa unga inte skiljer sig så mycket från andra 

unga”. De troende delar som Lövheim säger ”samma värderingar och livsstil som sina jämnå-

riga ‟icke-religiösa‟ och möter samma utmaningar i det sen-moderna samhället” (Lövheim 

2012, s.106). 
116 Hamberg (2001) visar med hänvisning till livsåskådningsstudier gjorda i slutet av 1980- 

respektive 1990- talen, att en fjärdedel av de tillfrågade gav uttryck för uppfattningen att det 

inte finns något liv efter döden och att en fjärdedel gav uttryck för att det finns något efter 

döden. I flera fall motiverades båda åsikterna med att det inte finns något bevis för motsatsen, 

vilket går att känna igen bland de unga vuxna som jag intervjuat.  
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s.33).117 Det kunskapsförråd som mina intervjupersoner under sin uppväxt 

delat och byggt upp tillsammans med sina närmaste ser, givet materialet, ut 

att påverka också hur och om de som unga vuxna talar om och förstår döden. 

De existentiella konfigurationerna tar form med det språkbruk som de, ge-

nom det i plausibilitetsstrukturen delade kunskapsförrådet, har tillgång till. I 

vissa avseenden kan begreppsanvändningen bjuda en skillnad mellan de 

troende och de icke-troende men i andra avseenden skiljer det sig inte alls 

mellan de två grupperna. Tvärtom kan jag som exempel i materialet se att 

döden behandlas med det språkbruk som en länge dominerande statskyrka 

gjort tillgängligt, i talet om himmel, paradis och helvete.118 Det senare indi-

kerar en i det sociala och kulturella sammanhanget delad tolkningsram och i 

det här fallet, den kristna livsåskådningens betydelse för också de icke-

troende. Samtidigt bör sägas att min tolkning är att de religiösa metaforerna 

förlorat sin betydelse som ett hot eller löfte. Ett undantag kan här ses bland 

de karismatiskt religiösa uttryck som några av de unga vuxna har erfarenhet 

av. De intervjuade som tillhör Svenska kyrkan eller andra frikyrkliga sam-

fund uttrycker metaforerna på ett liknande sätt som de icke-troende.  

 

Hur döden påverkar de intervjuades existentiella konfigurationer går fram-

förallt att förstå mot bakgrund av huruvida de unga vuxna menar att döden 

förpliktigar. Denna förpliktelse kan antingen vara självvald eller upplevas 

som en uppmaning från den högre makt den intervjuade tror har gett henne 

livet. Men kraven kan, som exemplen också visade, upplevas i de inter-

vjuades relation till en mer eller mindre uttalad och delad förståelse inför 

livet, som föreskriver att man ska vara glad och frisk och leva länge.  

 

                                                      
117 Det finns, skriver Gärdenfors, inget i hjärnas limbiska system som är anpassat för att ta 

hand om den rädsla och den sorg som dödsmedvetandet innebär (Gärdenfors 2006). Bland de 

unga vuxna jag träffat finns ingen som beskriver vare sig sorg eller rädsla i den meningen. 

Men kanske kan Gärdenfors analys förklara att flera av de unga vuxna säger att de sällan 

tänker på döden överhuvudtaget.  
118 Som ett resultat av projektet ”Människors uppfattningar av döden” (Wenestam 1986) 

menar forskarna att en grundläggande skillnad mellan barns och vuxnas uppfattning av döden 

är att den vuxna har tillgång till ett kulturellt arv i termer av en religiös eller filosofisk be-

greppsapparat vilket bildar underlag för vad man tänker. Forskarna menar att barns uppfatt-

ningar av döden gärna kopplas samman med konkreta företeelser som existerar i barnets 

föreställningsvärld och exempel går att se i talet om ”våld” eller att ”den döde är orörlig”. 

Vuxna har, menar forskarna, tillgång till information som gör att de istället logiskt bygger upp 

rimliga bestämningar av dödens väsen. Vuxna ger därmed också uttryck (endast) för vad som 

är möjligt att tänka ”med hänsyn till ett starkt styrande kulturellt arv i form av religiösa och 

traditionella föreställningar” (Wenestam 1986, s.27).  
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Existentiella teman som innehåll och drivkraft 

Jag talar om existentiella teman som ett innehåll vilket framträder genom de 

intervjuades reflektioner i relation till desamma. Därtill menar jag att de 

existentiella temana driver den process som de intervjuades existentiella 

konfigurationer samtidigt exemplifierar. Denna drivkraft tar sin utgångs-

punkt i vad som på ett övergripande plan skulle kunna benämnas, ett socialt 

och kulturellt sammanhang. Vad detta sammanhang mer konkret kan sägas 

stå för är en fråga som jag vill aktualisera i det följande. 

 

I min tolkning av materialet har jag sett likheter i hur enskilda individer för-

håller sig till olika existentiella teman men också hur grupper av intervju-

personer beskriver ett slags samstämmighet vilket tydligast går att se i hur de 

troende förhåller sig på ett liknande sätt till de existentiella temana. Denna 

samstämmighet går att förstå mot bakgrund av den tolkningsram som den 

kristna livsåskådningen kan sägas utgöra. De troende förstår sina erfaren-

heter mot bakgrund av ett slags gemensam förståelse för döden och livets 

mening - för att de är skapade av gud, att de har ett ansvar för att förvalta 

skapelsen, att de har egna personspecifika gåvor och att döden utgör en öpp-

ning mot guds rike. En av de troende beskriver själv ett slags omedveten 

medvetenhet om detta sammanhang, då hon talar om sig själv som del i den 

”stora berättelsen om (…) ja om (x) allting och där (x) vi lever för gud och 

det finns hjältar och skurkar och, och offer framförallt”. Detta sammanhang 

kan sägas ange en tolkningsram eller ett slags inspiration för de existentiella 

teman som är centrala för den intervjuade men också för det sätt på vilket 

hon förstår egna erfarenheter mot bakgrund av denna referens.  

 

Den livsåskådning som, i det här fallet, de kristna delar, går att tolka och 

förstå som del av det sociala och kulturella sammanhanget. Livsåskådningar 

anger vad jag väljer att tala om som exempel på ett slags delade konfigurat-

ioner. Denna delade konfiguration gör det möjligt att på ett övergripande 

plan förstå de troendes existentiella konfigurationer som personligt, men 

också intrapersonellt, sammanhängande. Som exempel på en delad konfigu-

ration utgör livsåskådningen en tolkningsram och ett slags referens mot vil-

ket egna erfarenheter och de existentiella temana speglas eller prövas. Att 

jag talar om det som exempel på en delad konfiguration innebär samtidigt att 

jag menar den vara av betydelse som ett slags referens också för de icke-

troende, i deras fall dock mer indirekt. Exempel på det senare är det religiösa 

språkbruket i talet om döden. På samma sätt kan också andra livsåskådningar 

förmodas vara av större eller mindre betydelse som del av det sociala och 

kulturella sammanhanget och därför också för de personliga konfigurationer 

som tar gestalt. 
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I min analys av materialet har jag kunnat se att denna samstämmighet, med 

avseende på hur de intervjuade förhåller sig till de existentiella teman och 

gestaltar egna erfarenheter, på ett liknande sätt går att se bland mindre grup-

per av de intervjuade som är icke-troende. Också i deras exempel ser man 

hur de i mindre grupper tycks pröva och förstå sina erfarenheter mot vad 

som kan tolkas som ett slags delade konfigurationer. Delade konfigurationer 

vilka kan förklara en samstämmighet i hur de intervjuade på ett personligt 

plan förhållit sig till de existentiella teman i synen på människan, livet och 

döden men också en samstämmighet, som kunnat ses i mindre grupper bland 

de unga vuxna som jag intervjuat. Ett exempel på detta gav jag tidigare i 

kapitlet då en av de intervjuade uttryckte en vilja till utveckling som framstår 

som en tolkningsram för den intervjuade i en samtidig önskan att utmana sin 

egen förståelse av livet, ett slags konstant som jag tolkar som exempel på en 

mer grundläggande hållning. Ett annat exempel gav en av de intervjuade 

genom att hänvisa till mänskliga rättigheter, ett folkrättsligt dekret mot bak-

grund av vilket hennes handlingar och erfarenheter motiverades. I materialet 

går det med andra ord att se mönster i hur de intervjuade förhåller sig till de 

existentiella temana mot bakgrund av ett slags hållning som liknar den livså-

skådning som de troende ger exempel på. Dessa mönster är något jag kom-

mer att se närmare på i det kapitel som nu följer.  
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5. Delade konfigurationer 

I det här kapitlet ska jag se närmare på delade konfigurationer och hur de 

kan bidra till förståelsen för den samstämmighet som jag redan i det före-

gående kapitlet kunnat ana, en samstämmighet såväl individuellt som mellan 

individer, i det sätt på vilket de förhöll sig till existentiella teman. Det före-

faller som de personliga existentiella konfigurationerna påverkas av något 

samtidigt delat, ett slags tolkningsram som de intervjuade tycktes förhålla sig 

till. Det mest framträdande exemplet på en samstämmighet kunde i det före-

gående kapitlet ses i hur de troende som grupp förhöll sig på ett sinsemellan 

liknande sätt till döden. Vetskapen om att de delar tolkningsram genom en 

kristen livsåskådning gör det möjligt att förklara denna samstämmighet. Som 

jag skrev redan i föregående kapitel betraktar jag livsåskådningar som ett 

slags delade konfigurationer. Men alla intervjupersoner har inte i den bety-

delse jag ger begreppet utvecklat och tagit ställning för en livsåskådning.119 

Trots det ger materialet exempel på en överensstämmelse i olika personers 

förhållningssätt till de existentiella teman som jag tolkar som påverkad av en 

liknande hållning till det egna livet. Dessa hållningar har jag valt att be-

nämna förgivettagna hållningar och de ger exempel på en, vid sidan av livs-

åskådningar, central typ av delade konfigurationer i mitt material. Ett intres-

sant fynd i analysen är att intervjupersonernas förgivettagna hållningar utgör 

en sorts delade konfigurationer som först förefaller likna livsåskådningar 

men som genom tolkningsarbetet tvärtom visar sig bygga mindre på en med-

veten personlig reflektion än vad livsåskådningar gör.  

 

I materialet kan jag se tre förgivettagna hållningar: en realistisk, en andlig 

och en tredje hållning. Hållningarna ser tillsammans med andra slags delade 

konfigurationer ut att ange en tolkningsram för de existentiella konfigurat-

ioner som tar gestalt. I det följande kommer jag därför att lyfta fram vad jag 

tolkar som betydelsefulla aspekter av respektive hållning. Några av de inter-

vjuade kommer under rubriken innehåll att exemplifiera respektive hållning 

och hur denna synliggörs i det sätt på vilket de förhåller sig till framförallt 

synen på människan, livet och döden. De mer framträdande intervjuperso-

nerna kan i det följande därmed sägas synliggöra en samstämmighet som går 

                                                      
119 Min definition av en livsåskådning är att den anger medvetna personliga och med andra 

delade ställningstaganden i förhållande till övergripande existentiella teman såsom döden 

och livets mening. 
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att se såväl mellan individer som på ett personligt plan med avseende på de 

existentiella temana.  

 

I analysen av materialet kunde jag också se hur de intervjuades beskrivning-

ar kunde tolkas utifrån en övergripande idé om det individuella projektet. 

Det senare betraktar jag som ett vid sidan av livsåskådningar och förgivet-

tagna hållningar ytterligare exempel på en delad konfiguration. Kapitlet 

kommer därmed ta sin början i en beskrivning av vad jag tolkar som för-

givettagna hållningar som ett slags tolkningsram och som ett innehåll av 

betydelse för de existentiella konfigurationer som tar gestalt och därefter ge 

utrymme för ett möjligt sätt att förstå det individuella projektet som exempel 

på en ytterligare delad konfiguration i materialet.  

En realistisk hållning 

Den realistiska hållningen innehåller föreställningen om naturlagar som den 

alltigenom överordnade principen och ger inget utrymme för tro på något 

övernaturligt eller andligt i någon mening. I enlighet med den realistiska 

hållningen tillskrivs objektivitet ett högt värde. Det går att förstå hur denna 

hållning anger utgångspunkt för att många vetenskapliga resultat vunnit in-

flytande, över såväl de intervjuade som de flesta i Sverige idag levande 

människors föreställningar om universum, livet och människan. Den realis-

tiska hållningen är därmed åtminstone i vissa avseenden, av flertalet männi-

skor, mer eller mindre förgivettagen. Darwins evolutionslära är ett av många 

exempel där också forskare som Copernicus, Newton och Einstein represen-

terar ett tänkande och grundläggande antaganden och teorier, som har vunnit 

starkt inflytande under flera århundraden. Den naturvetenskapliga verklig-

hetssynen och tankar kring verklighetens primärt materiella beskaffenhet kan 

i sin tur sägas ha skapat förutsättningar för den rådande synen på hälsa som 

också finner sina exempel i mitt material. Inom vården dominerar naturve-

tenskapens bild av verkligheten och naturvetenskapliga beskrivningar anses 

idag ge en objektiv bild av världen. Denna hållning kan tolkas som ett slags 

tolkningsram för hur bland andra Marcus nedan förhåller sig till de existen-

tiella temana. 

Innehåll 

Marcus har själv valt att beskriva sin förståelse av livet som realistisk, varför 

denna benämning är att betrakta som empirinära. 

Realistiskt (x) Ja, jag skulle nog säga att jag är ganska realistisk så. Jo, ja det 
kan man nog säga. (Marcus) 
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Exempel på den naturvetenskapliga utgångspunkten går i hans beskrivningar 

att se i hur jordens ursprung omtalas i termer av evolutionen vilket uttrycker 

en i vetenskaplig mening, korrekt reflektion kring frågan om livets upp-

komst.  

Nej, jag tror på evolutionen då det gör jag. Det är ju den jag tror på mest så. 
Jag tror inte bara på någon sådan här religion och att gud har skapat oss men 
ja, evolutionen tror jag mest på. Den verkar vettigast. (x) Människan är väl 
egentligen en slump (x) Det finns väl ingen riktig mening kan inte jag påstå. 
(x) Det är väl mer ja ett sidospår på evolutionen om man kan säga så. (x) 
misslyckande är det väl kanske inte riktigt men (…) Ja det är väl någon sån, 
där det gick lite fel kanske (skratt) från djuren då så har vi utvecklats på ett 
större plan eller så. Utvecklats mer (…) (Marcus) 

 

Att den intervjuade beskriver sin ”tro” på evolutionen läser jag som ett ut-

tryck för tro i kognitiv mening. Begreppet ”slump” för jag in i samtalet och 

beskrivningen av människan som ett ”sidospår” av evolutionen ger exempel 

på en mer rättvis bild av den hållning som kan sägas ligga till grund för den 

förståelse som Marcus gestaltar. Betydelsen av att veta beskrivs, av de som 

jag menar delar denna hållning, som ett slags motsats till att tro. 

Det är ju svårt att tro på något, jag vill ju gärna se allting konkret så det är jät-
tesvårt att tro när man inte vet. Jag vill ju gärna veta. (Hanna)  

 

När jag undrar vad Marcus tänker kring livets mening svarar han snabbt 

”fortplantning” men säger något senare under intervjun att meningen också 

är att ”hjälpa människor” och att ”kärlek” är en stor del av livets mening. De 

som jag i materialet har tolkat delar en realistisk hållning beskriver mening-

en framförallt i relation till människans biologiska förutsättningar och drif-

ter. Viljan att hjälpa uttrycks framförallt i relation till de närmaste och finner 

under intervjuerna få exempel i relation till en global värld. Kärlek och andra 

känslor beskrivs som något i en människas hjärna.  

Man kan, man kan inte dela på själen och kroppen om man säger så. Så det 
skulle jag nog inte påstå att jag tror. (Marcus) 

 

Döden beskrivs av de intervjuade, som jag tolkar delar denna hållning, som 

ett definitivt slut.  

Jag ser ingen, jag ser det inte som någon direkt sorglig grej så det kan jag inte 
påstå. Det är väl mer ja det tar slut bara. Det, livet har haft sin gång så. Så tar 
det slut bara. Det är inget så (…) Ja, man kommer inte till helvetet eller him-
len så tror inte jag i alla fall. Men ja, det märker man väl. (Marcus) 

 

Den något frågande avslutningen i citatet ovan kan läsas som att den inter-

vjuade öppnar för möjligheten av ett alternativ. Men hans svar uttrycker, 
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menar jag, framförallt att den vetenskapliga prövbarheten i relation till döden 

är obefintlig och därför inget att närmare fundera över. Något liknande besk-

rivs också i följande citat. 

Men det är ju ingen idé att spekulera, det är ju ingen som vet något så då kan 
man ju bara vänta och se. (Hanna) 

 

Att människan är egoistisk uttrycks också bland de intervjuade som kan sä-

gas dela denna hållning vilket då beskrivs som en naturlig konsekvens av 

överlevnadsinstinkten. Också viljan att hjälpa andra beskrivs i termer av att 

man själv mår bra av det.  

 

Marcus exempel visar i det ovanstående en samstämmighet i hur han förstår 

sig själv och mänskligheten, döden och livets mening mot en tolkningsram 

där naturvetenskapliga förklaringsmodeller anger en betydelsefull referens. 

En andlig hållning 

Den andra förgivettagna hållning som jag, genom min analys, kan se exem-

pel på i materialet är den andliga. Benämningen kan här läsas som en mot-

sats till världslig. En skarp gräns skulle kunna sägas gå mellan en realistisk 

och en andlig hållning men detta avgörs av hur andlighet definieras. Histo-

riskt går det att se teologiska försök att mjuka upp motsättningen till realis-

tiska förhållningssätt genom att modifiera det teistiska gudsbegreppet. Andra 

exempel och uttryck för försök att förena teism och realism, vilket också 

Linda kommer att ge exempel på nedan, går att historiskt se i en distinktion 

mellan delförklaringar av naturliga fenomen och religiösa helhetsförkla-

ringar. Att tala om gud, inte i termer av skaparen, utan i termer av ”the mind 

of the universe” är ett idag synbart exempel på en önskan om att förskjuta 

gränserna. I mitt material har jag tolkat beskrivningar av tro på en gudomlig-

het, antingen denna beskrivs som immanent eller transcendent, som exempel 

på en andlig hållning. Detta anger samtidigt en gräns mot andra beskriv-

ningar som också skulle kunna tolkas som exempel på ett slags andlig håll-

ning och är något jag får anledning att återkomma till, då jag längre fram 

väljer att tala om en tredje hållning. 

Innehåll 

De intervjuade som själva benämner sig troende kan tämligen självklart sä-

gas dela denna hållning. De troende i materialet har alla döpts och konfirme-

rats i de fall deras konfessionella tillhörighet föreskrivit det. Men utöver de 

teistiskt troende finns i materialet också de intervjuade som beskriver vad jag 
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tolkar i termer av en gud i människan, en immanent gudomlighet, vilket föl-

jande exempel visar.  

Gud finns inom en liksom, eller i hjärtat (x) Det gud talar till mig i så fall det 
blir ju i mitt hjärta liksom. (x) Gud finns i mig på ett annat sätt, tror jag. 
(Linda) 

 

Inom denna hållning ryms med andra ord såväl de transcendensreligiösa som 

de vilka jag benämner immanensreligiösa då jag genom min analys kan se 

att de har en gemensam tolkningsram i den andliga hållningens tro på något 

utöver människan. Det gudomliga beskrivs så att säga som något mer än 

människan själv också då denna gudomlighet går att finna i den enskilde. I 

följande citat ges ytterligare ett exempel på det senare. 

jag tror inte att han [gud] skapade världen, jag tror inte att han skapade männi-
skorna. Jag tror att gud är på något sätt en god kraft bara. Faktiskt. Och sen 
måste jag säga att jag tror på gud för det gör jag på något sätt liksom men jag 
kanske inte riktigt tror på gud, som gud i Bibeln. Utan kanske som någonting 
som också kan vara lite individuellt för alla människor liksom. (Malin) 

 

I enlighet med en teistisk religiositet är människan skapad av gud. Flertalet 

av de troende uttrycker att varje människa har en uppgift i skapelsen som 

utgår från något han eller hon är bra på. Det senare omtalas, vilket också det 

föregående kapitlet visade, i några fall i termer av gåvor som den enskilde 

fått att förvalta.  

jag tror att alla människor har en uppgift liksom (x) jag har lätt att lära känna 
folk och jag har lätt att prata med alla liksom och jag försöker att inte ha så 
mycket fördomar, jag försöker (x) se till att alla mår bra. Så det tror jag är en, 
en av mina uppgifter liksom (x) att se alla liksom. (Emma) 

 

Döden beskrivs, av de intervjuade som kan sägas dela en andlig hållning, 

inte som ett definitivt slut. Bland de kristna beskrivs döden tvärtom som en 

början eller fullbordan och döden står i flera fall för något bättre än livet så 

som människan känner det samt för något vilsamt. 

Och efter det så tror jag att det finns ett liv, efter döden liksom, att man kan 
(…) ja, att man kan få leva vidare, i något bättre. Det finns något som är större 
än det här liksom, tror jag. (x) om jag tror på gud och då, då kommer jag till 
himlen sen, liksom. (x) ibland kan jag känna att om det finns ett liv efter dö-
den så behöver jag inte göra så mycket i det här livet liksom. (Emma) 

 

Utan en teistisk tro eller föreställning om ett paradis har döden i materialet 

omtalats i termer av återfödelse. 
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Mycket möjligt att det bara skulle vara någon slags återfödelse av något slag 
men (…) jag vet inte. Jag tror inte att det tar slut liksom. (Linda) 

 

De som kan sägas dela den andliga förgivettagna hållningen beskriver alla 

om än på något olika sätt en tro på gud eller en kraft som går utöver männi-

skan själv.  

jag tänker, med skapelse menar jag kanske mer en plan, med det. Att det finns 
något, inte förutbestämt, helt, absolut inte, men någon slags, någon slags 
tanke, bakom det. Något intelligent (skratt). (x) Men med kärlek menar jag 
kanske också någon slags harmoni, en samklang med alltihop (x) Osjälviskhet 
(suck) men det är som att man kommer upp till en annan nivå, jag vet inte. 
(Linda)  

 

Den intervjuades tankar kring skapelsen kan tolkas som ett exempel på en 

önskan att förena teism och realism, genom en distinktion mellan delförkla-

ringar av naturliga fenomen och religiösa helhetsförklaringar. 

 

I överensstämmelse med den tolkningsram som en andlig hållning kan sägas 

ge, ger Linda i det ovanstående genom sina beskrivningar exempel på en 

samstämmighet i hur hon förhåller sig till de existentiella temana. Hon be-

skriver sin tro på vad jag tolkar som en immanent gud, men också på den 

plan som ligger bakom skapelsen och sin tro på ett liv efter döden. I både liv 

och död ges utrymme för en dimension som inte helt kan förstås med hjälp 

av världsliga begreppsramar utan istället exemplifierar, vad jag här talar om 

som ett slags andlighet. 

En tredje hållning 

Vad jag tolkar som exempel på en tredje hållning kan uppfattas som en 

självklar och samtidigt diffus gränsdragning. Hållningen kan sägas utmana 

de ofta skarpa gränsdragningar som också i historien gjorts mellan religiösa 

och vetenskapliga synsätt där det förstnämnda finner sina tydligaste referen-

ser i en andlig hållning och det sistnämnda i en realistisk hållning. I mate-

rialet finns några av de unga vuxna som jag i min analys inte självklart kan 

förstå mot bakgrund av en realistisk tolkningsram men inte heller mot en 

andlig. Det är några som tar avstånd från tron på en gudomlighet och samti-

digt beskriver ”något” som inte låter sig förklaras med hjälp av enbart natur-

vetenskapens lagar. Genom att benämna det en tredje hållning vill jag säga 

att den inte är att självklart betrakta som en hållning mittemellan men inte 

heller som en vare sig mer andlig eller realistisk hållning. Den är med andra 

ord exempel på en tredje hållning. I min tolkning av materialet prövade jag 

först att förstå det som exempel på en humanistisk hållning. Men humanism 

riskerar att greppa över för mycket då benämningen i en del sammanhang 
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ger exempel på en tendens att återföra allt som existerar till materiella för-

hållanden och i andra sammanhang exempel som istället framhåller att det 

andliga är en självständig realitet vid sidan av det materiella.120 Jag har också 

utforskat möjligheten att tolka det som exempel på en spirituell hållning då 

spiritualitet har använts för att benämna ett slags gudlös andlighet eller pro-

fan religiositet. Denna benämning har dock kommit oönskat långt ifrån mina 

intervjupersoner, jämfört med de benämningar jag ger de andra två håll-

ningarna. De intervjuade som jag tolkar vara exempel på en tredje hållning 

vill inte själva förknippas med vare sig religiositet eller spiritualitet. Ex-

cerpten nedan ger exempel på detta, då den intervjuade här reflekterar som 

ett svar på min fråga, vad den spiritualitet han tidigare under intervjun har 

avfärdat, kan sägas stå för. 

Andelivet (x) jag kan liksom inte se, se mening (…) kan verkligen inte se hur 
det finns (…) Jag kan inte tänka att man ska tillbedja någonting eller att man 
ska (…) Nej, jag vet inte (…) jag tror bara inte. Jag har verkligen ingen tro på 
någonting utöver det fysiska livet (…) egentligen (…) men samtidigt så för-
står jag människor (…) definitivt förstår människor som har en mer spirituell 
inställning till livet (x) jag tänker när jag hör spirituell så tänker jag (…) ja då 
tänker, ja, då tänker jag att det är någon form av en religiös tro på något högre 
eller något upphöjt som betyder mer än vad du och jag betyder. (Johan) 

 

Som tolkningsram för en förståelse av livet tar denna tredje hållning sin ut-

gångspunkt i uppfattningen att människan själv och inte någon över henne 

stående, ska gälla som auktoritet i frågor om vad som är gott och rätt. Den så 

kallade ”homo mensurasatsen”121 uttrycker denna tanke om att människan är 

alltings mått.122 I denna hållning ryms samtidigt vad jag tolkar som en kritik 

mot naturvetenskapliga förklaringar som alltför begränsade. Ett exempel i 

det avseendet, och uttryck för en önskan om att förändra det naturvetenskap-

liga paradigmet, utgör den i samhället ökade acceptansen för akupunktur 

som går att se inom skolmedicin. Men i materialet går det framförallt att se 

genom det utrymme de intervjuade ger känslor och krafter som saknar gu-

                                                      
120 För en presentation av humanism som idétradition hänvisar jag här till Bråkenhielm et al. 

(1991) och Kristensson Uggla (2002). 
121 Att alla människor tillskrivs samma värde betyder inte en samstämmighet kring hur män-

niskovärdet i sin tur ska tolkas. Det kan som exempel uttrycka ett ideal beträffande värdeför-

delningen mellan människor men hur den rättvisa fördelningen bör ske råder det i sin tur 

delade meningar om. Principen kan också vara uttryck för att människan har ett värde högre 

än allt annat i naturen men principen kan istället önska betona att alla människoliv har samma 

värde d.v.s. att ett liv i lidande är lika värdefullt som ett liv i lycka (Bråkenhielm et al. 1991, 

s.143). I mitt material går det framförallt att se exempel på vad jag tolkar som idealet beträf-

fande värdefördelning. 
122 Denna anti-auktoritära hållning och uttryck för självständighet har i tidigare studier, på 

samma sätt som ogillandet av kollektiva lösningar och förmodat absoluta sanningar, beskrivits 

som kännetecknande för 70- och 80-talisterna, i en jämförelse med äldre generationer (Fürth 

et al. 2002, s.19; Lindgren et al. 2005, s.37). 
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domliga eller andliga referenser men som inte heller låter sig förklaras av 

naturvetenskapens lagar. 

Innehåll 

De intervjuade som kan sägas dela denna förgivettagna hållning beskriver 

människan som del av en helhet som är större än summan av sina delar. De 

beskriver också ett engagemang för en global värld och ger växt och person-

lig utveckling en central betydelse. I likhet med den realistiska hållningen 

betraktas samtidigt döden som ett definitivt slut. 

Så på så sätt kanske det är bra att liksom det här att inse att man är inte odöd-
lig utan man får liksom ta vara på tiden. (Andreas) 

 

Excerpten nedan visar samtidigt hur de intervjuade som kan sägas dela 

denna hållning i relation till döden, också ger utrymme för det som inte låter 

sig förklaras med naturvetenskapens lagar.  

Det är så mycket som har hänt i ens liv som, som spelar in på, på när man dör 
och hur man dör liksom man, att man (…) Alltså folk som, folk som dör 
kanske vid 70 års ålder som är helt friska så säger man att de dör av ålder ändå 
fast man kan leva mycket längre (…) så det är ens egen inställning till livet 
som, som bestämmer döden, tycker jag. (Johan) 

 

Den intervjuade beskriver döden som ett definitivt slut men menar samtidigt 

att människans inställning i och till livet i någon mening bestämmer när dö-

den inträder. Utifrån ett perspektiv av en realistisk hållning skulle detta ex-

empel kunna tolkas som uttryck för en psykologisering eller vidskepelse. 

Utifrån ett perspektiv av en andlig hållning skulle det tvärtom kunna tolkas 

som uttryck för just ett slags andlighet. Min poäng är att ingen av de två 

hållningarna lyckas fånga den förståelse som den intervjuade beskriver i en 

tilltro till naturvetenskapens lagar och samtidiga utrymme för ”något” annat. 

Den intervjuade talar inte om denna inställning som ett slags andlig dimen-

sion utan som en kraft som människan kan ta kontroll över. I min tolkning 

ser jag det ovanstående exemplet som jämförbart med en öppenhet mot vad 

som kan beskrivas som paravetenskapliga fenomen. De idéer eller föreställ-

ningar som benämns new age är också exempel på det senare vilket följande 

excerpt visar.  

Då är jag väl mer inne så där i (…). Jag menar min pappa han (skratt) han har 
ju haft fuffens för sig så där jag fick sova med kristaller under kudden när jag 
var liten och han mätte upp sådana här magnetfält i huset (x) Så jag är nog 
mer liksom (…) åt det hållet. Lite mer så här självförverkligande än att (x) 
vara anhängare till någon religion liksom eller så där. (x) kristall under kud-
den är ju på något sätt att jag ska må bra och det här med att sova snett och 
undvika alla kors är ju också att, att jag ska må bra och när pappa mäter min 
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aura med pinnar så är det ju för att han vill se att jag mår bra. (x) hans sätt att 
(skratt) att hitta vägar att må bra liksom. (Elin) 

 

Vad den intervjuade ovan ger exempel på som spirituella uttryck kan tolkas 

som en andlig individualism, genom strävan hos den enskilde att själv finna 

lycka och må bra. Exemplet skulle, precis som det tidigare, därför kunna 

förstås som exempel på en andlig hållning. Men min tolkning är att de inter-

vjuade ger exempel på en hållning som utmanar de skarpa gränserna mellan 

religiöst och vetenskapligt och mellan en realistisk och en andlig hållning. I 

enlighet med denna tredje hållning är tilltron stor till människors kunskap, 

vilket excerpten nedan visar i en prövning av livets mening. 

Meningen med livet (x) det kan ju verkligen vara vad som helst. (x) Många 
människor har ju säkert försökt förklara meningen med livet men jag tror ing-
en någonsin har varit helt övertygad. (Johan) 

 

Kraften i och betydelsen av en logisk argumentation väger med andra ord 

tungt. De intervjuade som kan sägas dela denna hållning beskriver vad som 

kan tolkas vara en självklar relation till andra människor och ett globalt per-

spektiv. I det följande synliggörs detta genom beskrivningen av en resa. 

när jag kom hem så var det att någon sade att ”det är bra (…) det är bra när 
man är i länder som är fattiga för då uppskattar man det man själv har” tyckte 
jag bara lät konstigt. Så riktigt så tänkte inte jag utan jag ifrågasatte mer vad 
jag själv hade (x) den världen jag lever i är rik p.g.a. att den andra världen är 
fattig. Så att det fungerade inte riktigt för mig att uppskatta det jag själv har 
växt upp med (…) inte egentligen. Så (…) min (…) Ja, eller jo det är väl min 
människosyn också som kommer in (…) i fokus där (…) att (…) Jag vet inte 
varför jag skulle ha det så här bra när någon annan har det mycket sämre (Jo-
han)  

 

De intervjuade beskriver, vilket jag nämnde också tidigare, ingen tro på en 

vare sig transcendent eller immanent gud.  

När jag tänker på religion så tänker jag att (x) det är någon sådan här stöttepe-
lare för människor (…) att det är lättare för många att leva (…) om man har 
någon religion att luta sig tillbaka på för att den, religionen har många svar på, 
på saker och ting som man stöter på i vardagen (…) det beror bara helt och 
hållet på hur man tolkar det. Men (…) för mig så har religion alltid varit så 
nära sammanknutet med att man (…) ser till något högre som är, som är 
allsmäktigt och jag har alltid tänkt att då frånsäger man sig sitt eget ansvar 
(…) för livet. (Johan) 
 

I exemplet går det att se hur religion förknippas med ett frånsägande av an-

svar för såväl sig själv som för världen, något som den intervjuade i enlighet 

med den tredje hållningen tvärtom tydligt markerar att man behöver ta.  
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Johans exempel visar en samstämmighet i hur han förstår sig själv och män-

niskan som del av en större helhet. I enlighet med denna förgivettagna håll-

ning kan, för att inte säga ska, en människa utvecklas och växa, i ett samti-

digt ansvar för sina medmänniskor innan döden gör sitt inträde.  

Det individuella livsprojektet 

I analysen av de personliga konfigurationerna kunde jag också hos nästan 

alla intervjupersoner se en annan sorts överensstämmelse. Det handlade om 

en grundläggande idé om individens primära betydelse och vad jag tolkar 

som exempel på det individuella projektet. Denna idé tycktes fungera som 

organiserande princip för så gott som alla de personliga konfigurationerna.  

 

Under analysarbetet har jag först prövat att förstå det individuella projektet 

som exempel på en fjärde förgivettagen hållning. Men detta mönster är så 

starkt och tycks därför ge exempel på något som är av betydelse för hur 

samtliga unga vuxna i mitt material förstår sina liv. Jag vill här kort åter-

vända till några exempel också från föregående kapitel, för att underbygga 

vad jag i de intervjuades berättande anser pekar mot det individuella livspro-

jektet. I kapitlets sammanfattande tolkning återvänder jag till möjligheten att 

tala om det individuella livsprojektet, som exempel på, vid sidan av livså-

skådningar och förgivettagna hållningar, ytterligare ett slags delad konfigu-

ration. 

 

I föregående kapitel visade jag att flertalet av de unga vuxna kretsar kring 

det egna jaget och att bli den de är, ett individuellt livsprojekt som de inter-

vjuade beskriver det som möjligt att själva välja. Antingen de intervjuade har 

en tro på att gud gett dem en gåva eller de tänker sig att de fötts med något 

personspecifikt som de benämner på andra sätt, så beskrivs detta jag-

specifika som något som ska hittas och utvecklas. Att den mänskliga identi-

teten förvandlats från något givet till en uppgift kan ses som exempel på vad 

också andra forskare talat om som en stark individualiseringstendens i vår 

tid, något jag beskriver redan i kapitel två. Möjligen kan talet om att bli den 

man är tolkas som en önskan om att finna sitt ”sanna” jag, ett jag bakom 

kategoriseringar som man, kvinna, ung, gammal.123 Det senare går att förstå 

                                                      
123 Intresset för att finna sig själv väljer Ziehe att tala om i termer av intresset för subjektive-

ring (Ziehe 1989, s.123). Signhild Risenfors anger att ett tydligt resultat i hennes avhandling 

är ungdomarnas frekventa tal om sig själva (Risenfors 2011, s.222). Risenfors pekar på att 

talet om att vara sig själv synliggör ungdomarnas önskan om just autenticitet men också att 

det synliggör att positioneringarna i en grupp inte är på förhand givna utan under förhandling. 

Beck talar om den dynamiska kraften i individualiseringen som har frigjort människan från 

klasskulturen men också slitit oss ur det könsrollsbundna mönstret (Beck 1998, s.177). Beck 

menar att det, i det avstånd som skapas mellan jag och den förväntade kvinnan eller mannen, 
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som uttryck för en djupt existentiell längtan om att vara mer än man gör. 

Men utan att här fördjupa den analysen stannar jag istället vid att det i min 

studie ges fler exempel på individuella projekt och val än vad jag ser exem-

pel på och uttryck för betydelsen av kollektivt delade projekt, val och där-

med ansvar. Bauman beskriver förväntan på det individuella ansvaret, som 

en grundläggande idé i vår tid, och ger exempel på denna föreställning då 

han skriver ”allt det trassel man kan hamna i [antas] vara självförvållat, och 

får någon det hett om öronen beror det på den olycklige ägaren till öronen 

själv” (Bauman 2001, s.18).124  

 

Rädslan för att bli sjuk och de intervjuades önskan om att alla ska vara friska 

och glada gav också föregående kapitel exempel på. Denna betoning på 

hälsa har också livsåskådningsforskarna Nils Uddenberg och Sten Philipson 

(1990) kunnat se och går, menar de, att förstå som en önskan om ordning i 

tillvaron. Som ideal, kan hälsa ange en fast och stadig orienteringspunkt och 

ett förutsägbart mål. Men vad som kan beskrivas vara en hälsotrend går även 

att förstå i ljuset av en stark individualiseringstendens. Ett exempel på detta 

ger Bauman då han menar att förklaringen till att en människa blir sjuk idag 

betraktas som en följd av att individen inte tillräckligt bestämt och idogt följt 

hälsodieten (Bauman 2001, s.61f).125 Skyldigheten och nödvändigheten att 

handskas med risker och motsägelser har så att säga individualiserats. Med 

en stark betoning av att den enskilde kan och bör vårda sin hälsa står hon 

också ensamt ansvarig för sin ohälsa. Ytterligare exempel på ett slags indivi-

dualisering är i mitt material att viljan att hjälpa andra ofta motiveras i ter-

mer av vad det ger det egna jaget och det egna välbefinnandet. Genom att 

hjälpa andra i den egna närmiljön får den enskilde en direkt återkoppling till 

sitt eget liv och mår själv bättre.  

                                                                                                                             
uppstår ett glapp mellan världarna. I den meningen får individualiseringsprocessen i relation-

en mellan könen vad Beck beskriver som motstridiga resultat. Människor frigörs å ena sidan 

ur traditionella könsroller men drivs å den andra till tvåsamhet som en följd av de urholkade 

sociala relationerna. Baksidan av individualiseringen ökar behovet av att dela sina känslor 

med någon vilket, menar han, bidragit till dagens idealbild av äktenskap och tvåsamhet (Beck 

1998, s.177). 
124 I värderingsundersökningar bedöms Sverige idag vara ett av de länder där personlig in-

tegritet och individuell autonomi värderas högst. Samtidigt beskrivs därtill 70- och 80-talister, 

vilket anger den generation som mina intervjupersoner tillhör, i termer av en ”individualiserad 

generation”, i jämförelse med äldre generationer (Fürth et al. 2002, s.20). Att Sverige till-

sammans med de andra skandinaviska länderna i en jämförelse med övriga världen är så 

individualiserat har förklarats som en följd av välfärdssystemet (Lindgren et al. 2005, s.30). 

Välfärden har gjort oss mindre beroende av våra släktingar och skapat utrymme för det stora 

flertalet att studera vidare och att därmed öka det sociala och ekonomiska oberoendet samti-

digt som det bidragit till att öka andelen självständiga kvinnor.  
125 Ett liknande exempel är enligt Bauman idag att arbetslöshet ses som en följd av en män-

niskas oförmåga att gå segrande ur en intervju eller anstränga sig för att finna ett arbete 

(Bauman 2001, s.62). 
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Även de kristet troende ger exempel på det individuella projektet vilket är 

intressant mot bakgrund av den kristna kyrkans tal om ”en kropp”126 och 

”enheten i Kristus”127, vilket skulle kunna förväntas föreskriva en tydligare 

betoning av kollektivet framför individen.128 Å andra sidan finns det i ett 

historiskt perspektiv inte en självklar motsättning mellan en kristen tro och 

individualism. Ola Sigurdson (2009) menar tvärtom att kristna värderingar 

kan sägas ha varit av betydelse för framväxten av den moderna idén om in-

dividen. Detta genom den betydelse man lagt vid den enskilda individens liv 

och rätt till liv då man inom kristenheten talar om människan som skapad till 

guds avbild och alla människors individuella värde.129 Idag delas denna idé, 

om människans okränkbara värde, av många människor i en västerländsk 

kontext, oberoende av om de därtill kan sägas dela den kristna tron. Den 

kristna traditionen kan därmed på sitt sätt sägas ha underblåst individua-

lismen genom att understryka betydelsen av människans, och inte enbart 

kyrkans, relation till gud.  

 

Individualiseringen kan också ses och förstås som en konsekvens av moder-

niseringen i dess ifrågasättande och nedbrytande av gamla auktoriteter och 

gemensamma traditions- och tolkningsmönster. Thomas Fürth skriver till-

sammans med sina kollegor att ”[o]m individen inte kan hitta några ideal 

som är beständiga och inte går att relativisera, kan man alltid upphöja egen-

nyttan och den personliga behållningen till allmän lag, för det är något som 

alla kan relatera till.” (Fürth et al. 2002, s.77). Men i ett kortare historiskt 

perspektiv kan individualiseringen också tolkas som en följd av att unga idag 

upplever ett utanförskap och en känsla av att inte kunna göra sig hörda och 

ta del i samhället, varför de istället riktar sitt engagemang mot det egna livs-

projektet. Vad som kan betraktas vara en trend mot mer individuella värden 

och behov kan därför inte enbart förklaras som en följd av en ökad materiell 

välfärd utan också som en följd av, vad Mia Lövheim beskriver som, en 

”brist på delaktighet i det kollektiva, i samhället, och en besvikelse över vad 

arbetslivet – som markör för det vuxna livet – faktiskt innebär” (Lövheim 

2005, s.58f). En tolkning som jag finner rimlig är att det individuella pro-

jektet har tagit den kristna livsåskådningens plats som självklar tolkningsram 

                                                      
126 Se 1 Korintierbrevet 10:17 (Bibel 2000). 
127 Se Filipperbrevet 2:1-5 (Bibel 2000). 
128 von Essen & Grosse (2012) diskuterar, i relation till en under 2008 gjord enkätstudie bland 

ungdomar 16-24 år, hur det går att förstå hur unga människors religiositet förhåller sig till 

deras ideella engagemang. Deras studie visar ett positivt samband mellan dessa. Men de visar 

också att engagemanget ofta omtalas i termer av den möjlighet det ger den enskilde att för-

verkliga sig själv och uttrycka sina värderingar. Således inte i självklar lojalitet mot kollekti-

vet i termer av nationen, klassen eller kyrkan. 
129 Sigurdson påtalar också att den bibliska och teologiska föreställningen om människan som 

guds avbild har utgjort en förutsättning för det människovärdesbegrepp, som ligger till grund 

för deklarationen om mänskliga rättigheter (Sigurdson 2009, s.271). 
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för de konfigurationer som tar gestalt i vår tid. Inga Sanner ställer frågan om 

individualiseringen kanske är den moderna tidens mest livskraftiga myt, ”en 

myt som i våra dagar bland annat kommer till uttryck i en nästan religiöst 

färgad tro på individuell valfrihet” (Sanner 2009, s.43). Individualiseringen 

kan därmed, ironiskt nog, sägas ha fått en status som en mer dominerande 

delad konfiguration och därmed ger den exempel på ett av de tolknings-

mönster, som individualiseringen samtidigt önskat ifrågasätta. Oavsett dess 

plats i relation till den kristna livsåskådningen är det relevant att fråga om 

individualiseringen därför kan betraktas som exempel på en livsåskådning 

eller om det individuella projektet ger exempel på ytterligare ett slags delad 

konfiguration. 

Sammanfattande tolkning 

De förgivettagna hållningarna bidrar till förståelsen av den samstämmighet 

som går att se såväl individuellt som mellan individer i det sätt på vilket de 

intervjuade förhöll sig till existentiella teman. De gav exempel på en sam-

stämmighet i en samtidig frånvaro av livsåskådningstillhörigheter i den 

grupp av unga vuxna som jag intervjuat. I likhet med livsåskådningar ser de 

förgivettagna hållningarna ut att ange ett slags tolkningsram för den för-

ståelse av livet som den enskilde gestaltar. Men de skiljer sig också, menar 

jag, från livsåskådningar i särskilt två avseenden. De förgivettagna hållning-

arna anger för det första inte några tydliga eller låsta gränser och för det 

andra anger de en tolkningsram som den enskilde inte egentligen tagit ställ-

ning för, i betydelsen av medvetna personliga och med andra delade ställ-

ningstaganden i förhållande till övergripande existentiella teman såsom 

döden och livets mening. 

 

De delade konfigurationer som jag genom min analys menar att materialet 

hittills kunnat ge exempel på är livsåskådningar och förgivettagna hållning-

ar. Jag har valt att tala om dem i termer av ett slags tolkningsram mot vilken 

personliga existentiella konfigurationer tar gestalt. Den samstämmighet med 

vilken de intervjuade i flera fall, i mindre grupper, förhåller sig till de exi-

stentiella temana ger ett tydligt exempel på det inflytande som delade konfi-

gurationer har över de personligt existentiella konfigurationerna. De existen-

tiella temana kan i det avseendet, sägas utgöra en länk mellan delade och 

personliga konfigurationer. De existentiella temana utgör, som jag visade i 

föregående kapitel, ett innehåll i de personliga konfigurationerna men speg-

lar samtidigt allmänmänskliga och i vår tid delade konfigurationer, av bety-

delse för den meningsskapande processen.   

 

En väsentlig skillnad mellan olika typer av delade konfigurationer, tycks 

vara den grad av medvetet och reflekterat ställningstagande som de inter-
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vjuade beskriver i relation till desamma. Till skillnad från livsåskådningar är 

de förgivettagna hållningarna vad jag betraktar som mindre medvetna. Att de 

förgivettagna hållningarna tycks utgöra en så framträdande form av delade 

konfigurationer för de intervjuade, tillskillnad från livsåskådningar, beror 

sannolikt på flera omständigheter. Att individens egna erfarenheter idag har 

ersatt traditionellt auktoritära institutioner som referens och legitimerande 

grund, menar jag anger en rimlig tolkning. Det finns så att säga ingen uttalad 

förväntan på den enskilde om att ta ställning i förhållande till övergripande 

existentiella teman.  

 

Återvänder jag nu till vad jag i detta kapitel tolkat och sammanfattat i term 

av ett individuellt projekt tycks det inte vara att jämföra med livsåskåd-

ningar. Det individuella projektet framträder inte som ett medvetet personligt 

ställningstagande. Det tycks istället peka mot en delad konfiguration som är 

av betydelse för såväl de troende kristna som de icke-troende. Även andra 

forskare har, vilket jag visat i avhandlingens andra kapitel, gjort observat-

ioner av det individuella projektet och utifrån sina olika teoretiska perspektiv 

valt att tala om det på något olika sätt. Som exempel betraktar Helena Kåks 

det som en kulturellt delad föreställning att vi lever i ett individualiserat 

samhälle (Kåks 2007, s.291). Bauman väljer att tala om det individuella an-

svaret, som en grundläggande idé i vår tid (Bauman 2001, s.18). En kultu-

rellt delad föreställning eller en idé? Det framstår som det vid sidan av livså-

skådningar och förgivettagna hållningar finns en tredje typ av delade konfi-

gurationer som sammanfattar något samtidstypiskt, ett slags grundläggande 

nivå, idé eller utgångspunkt, en tidsanda av avgörande betydelse för de in-

tervjuades förståelse av livet. I en jämförelse med förgivettagna hållningar är 

de mindre personliga i en mening och i en annan mening tycks de genomsyra 

de intervjuades personliga konfigurationer. Utifrån den begreppsapparat som 

jag hämtar hos Berger och Luckmann är det relevant att tala om det indivi-

duella projektet som en socialt byggd typifiering, vad Berger och Luckmann 

talar om som en institution. I det här fallet är det lämpligt att tala om det som 

exempel på en tankeinstitution och ett slags delad konfiguration i vår tid. 

Genom att tala om det individuella projektet som en tankeinstitution i vår tid 

menar jag också att den är ställd under social kontroll, där vinsten på ett 

såväl personligt som socialt plan är att människor förväntas kunna förutse 

varandras handlingar. De unga vuxna förstår sina liv mot bakgrund av den 

tolkningsram som tankeinstitutionen om det individuella projektet här ger 

exempel på men också mot bakgrund av den tolkningsram som livsåskåd-

ningar och förgivettagna hållningar utgör.  

 

Sammanfattningsvis kan så här långt sägas att min utgångspunkt är att de 

erfarenheter en människa gör, tar gestalt genom hennes berättande. Genom 

berättandet fogas också tillsynes disparata händelser eller figurer samman till 

en helhet, ett slags konfigurationer. När erfarenheter, mer eller mindre med-
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vetet, tar gestalt kring ett eller flera existentiella teman ger de exempel på 

existentiella konfigurationer. Existentiella konfigurationer handlar därför 

inte om redogörelser eller redovisningar som saknar den existentiella di-

mension som de får genom existentiella teman. Existentiella teman presente-

rades framförallt i det föregående kapitlet och utgör ett innehåll i de existen-

tiella konfigurationerna men de aktualiserar samtidigt själva gestaltningen 

och i den meningen driver de processen. I detta kapitel har jag visat hur de-

lade konfigurationer tillsammans bidrar till en tolkningsram som är av bety-

delse för de existentiella konfigurationer som tar gestalt på ett personligt 

plan. Detta sociala och kulturella sammanhang är därför av betydelse för hur 

den enskilde förstår sitt liv.  

 

Min analys visar att de olika exemplen på delade konfigurationer inte på ett 

personligt plan är av samma betydelse för hur de intervjuade förstår sina liv. 

För en av de icke-troende är som exempel den kristna livsåskådningen inte 

av samma betydelse som tolkningsram som den är för den troende. Gemen-

skapen runt den enskilde ser ut att vara av stor betydelse för hur de inter-

vjuade förstår sina liv och vad som i denna gemenskap kommer att betraktas 

som verkligt och plausibelt, en tanke jag kommer att utveckla i det kapitel 

som nu följer.  
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6. Otrygghet och förändrade relationer  

I detta kapitel kommer jag att ta min utgångspunkt i några av de existentiella 

erfarenheter som de unga vuxna beskriver under intervjuerna. Mina frågor 

om viktiga händelser i deras liv besvarades ofta med hänvisning till viktiga 

relationer som tillkommit, upphört eller drastiskt förändrats. De intervjuade 

illustrerar på olika sätt hur central relationstematiken är för de existentiella 

konfigurationer som tar gestalt. De många beskrivningarna av en önskan om 

trygghet tycktes snarast återspegla erfarenheter av otrygghet. Jag prövade 

först att förstå talet om trygghet/otrygghet som ytterligare ett existentiellt 

tema i materialet men den tolkningen visade sig inte kunna göra materialet 

rättvisa. Det fortsatta analysarbetet visade att otrygghet, förutom att vara ett 

tema i de intervjuades konfigurationer, också tycktes påverka själva ”konfi-

gurerandet”. Det senare då de personliga konfigurationerna tycktes fungera 

som ett slags strategi från intervjupersonernas sida för att bemästra erfaren-

het av otrygghet. Det senare är dock något som jag endast kort kommenterar 

i slutet av föreliggande kapitel och framförallt vill återkomma till först i 

nästa kapitel. 

 

Min analys av det existentiella temat otrygghet ledde mig fram till begreppet 

ontologisk trygghet så som det beskrivits av Giddens (1997). Något förenklat 

kan man säga att det handlar om människors behov av en kontinuitet och en 

känsla av stabilitet i tillvaron, en stabilitet som byggs upp genom att man 

med andra betydelsefulla personer delar ett perspektiv på världen och på sig 

själv i en grundläggande ontologisk mening. En följd av detta blir att trygg-

het och gemenskap kan förstås oupplösligt förenade med varandra. En ge-

menskap, och den ontologiska trygghet som den upprätthåller, är uppbyggd 

av ett antal relationer människor emellan och detta gör det möjligt att förstå 

varför förändrade relationer varit så framträdande i mina intervjuer. 

 

När jag tog med mig detta tolkningsperspektiv tillbaka till intervjumaterialet 

kunde jag se att de intervjuade som exempel på viktiga händelser ofta berät-

tat om förändringar i sina liv som hotat den ontologiska tryggheten. Ana-

lysen visade att detta ofta sammanhängde med att de också förlorat en ge-

menskap och den trygghet den kan förväntas ha inneburit. I det följande 

kommer jag främst att beskriva vad jag observerat som en spänning mellan 

trygghet och otrygghet i för de unga vuxna betydelsefulla relationer. I nästa 

kapitel tar jag denna analys ytterligare ett steg och ger exempel på den onto-
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logiska trygghetens grundläggande betydelse för konfigureringsprocessen 

och dess dynamik.   

Familjen och andra viktiga gemenskaper 

Viktiga relationer har aktualiserats under intervjuerna genom de unga vuxnas 

beskrivningar av syskons födelse, resor och nya bekantskaper, föräldrars 

skilsmässa, mobbing, partipolitiskt engagemang, skolan och skolkamrater 

och i deras beskrivningar av självmordstankar. Genom analysarbetet fram-

stod frånvaron av gemenskap, och den otrygghet det medförde, som alltmer 

slående. Men för att synliggöra den trygghet som jag i de unga vuxnas berät-

tande tolkar som hotad, vill jag börja med att redogöra för aspekter och 

sammanhang som de intervjuade förknippar med trygghet. Familjen framträ-

der i det avseendet som en gemenskap av betydelsefulla relationer och i 

denna gemenskap framförallt föräldrarna. Vad jag tolkar som familjens be-

tydelse för en känsla av trygghet har bland annat uttryckts i termer av stöd 

och ett slags självklart sammanhang där man hör hemma. 

jag har alltid vetat att jag alltid haft ett stort stöd hemifrån, (x) Mitt i allt det 
här så har vi alltid ändå haft en familjekänsla där vi har vetat att oavsett vart vi 
är så älskar vi varandra och oavsett vad vi gör så älskar vi varandra (x) Så att 
det har funnit en sådan trygghet. (x) mitt i allt (Camilla) 

 

I materialet framträder också relationen mellan föräldrarna vara av betydelse 

för hur de intervjuade beskriver sin uppväxt. Min tolkning är att en kärleks-

full relation mellan föräldrarna ger trygghet. Samtidigt kan jag se att en kär-

leksfull relation mellan föräldrarna inte självklart innebär de intervjuades 

erfarenhet av en alltigenom kärleksfull relation till det berörda barnet. En av 

de intervjuade beskriver sin familj som stark och trygg samtidigt som hon 

uttrycker, vad jag tolkar, som en mindre kärleksfull relation med sin far. 

alltid tyckt om (skratt) mina föräldrar liksom, tror jag. Eller jo det vet jag 
(skratt) att jag har. (x) Familjebilden har alltid varit trygg så men jag har alltid 
haft en väldigt konstig relation till min pappa. Av någon konstig anledning. Vi 
har haft väldigt svårt att kommunicera med varandra (Emma)  

 

Den intervjuade beskriver också sin upplevelse av att hennes pappa ger all 

sin kärlek till hennes mamma. Hon säger under vårt möte att hennes pappa 

aldrig förstått henne eller brytt sig om deras relation och hon har undrat om 

han verkligen älskar henne. Det framkommer vad jag tolkar som en diskre-

pans mellan vad den intervjuade beskriver som familjebilden och hennes 

upplevelser av relationen till sin far, i en osäkerhet inför om han verkligen 

älskar henne. Familjebilden kan, vilket exemplet visar, uppfattas som trygg 

utan att alla de inbördes relationerna i ursprungsfamiljen är självklart bra. 
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Tryggheten ser snarare ut att stå för en kontinuitet och stabilitet, där kärleken 

mellan föräldrarna kan förstås som en garanti för densamma. Den betydelse 

de intervjuade lägger vid att kunna prata med varandra i familjen tolkar jag 

också som en beskrivning av trygghet. Ärliga och öppna relationer där ut-

rymme ges att i dialog själv ta ställning, är något som flera av de intervjuade 

värderar.  

vad extremt lyckligt lottad jag är som kommer från den familjen jag kommer 
från. (x) Och hemma det har liksom alltid, alltid varit bra. Så, klart att man, 
jag menar så här som syskon det är klart man bråkar ibland och så här (…) 
Det har liksom inte varit (x) någonting som har stört vår familjefrid (skratt) 
faktiskt. (x) Inte det att det har sopats under mattan utan, på ett ärligt sätt så 
tror jag att det har varit. Det har liksom alltid varit öppet för dialoger (x) jag 
har aldrig känt att jag inte har kunnat säga vad jag tyckt eller säga emot och så 
här. Utan det har alltid varit väldigt (…) väldigt kärleksfullt och så där. (Ma-
ria) 

 

När familjen framträder under intervjuerna nämner några sin roll i sys-

konskaran och hur de jämfört med syskonen har fått andra erfarenheter. För 

en av de intervjuade som är yngst av två syskon innebär vetskapen att han 

alltid kan ringa sin storasyster, en känsla av trygghet. För några av de inter-

vjuade är en mor- eller farförälder en del av familjen och en särskilt betydel-

sefull relation. En av de unga kvinnorna lyfter fram relationen till sin morfar. 

Nej men han liksom (…) Jag gick väl som ofta och pratade med honom och 
han var väldigt så här förstående och gav väldigt bra råd och så här. (…) Jag 
vet inte jag fick väl en väldigt bra relation med honom och så (x). Som nästan 
bättre än med mina, till mina föräldrar (Sara) 

 

Att mötas av förståelse och finna utrymme att prata om allt, tolkar jag som 

av betydelse för de intervjuades erfarenheter av trygghet.  

Vänner 

I talet om betydelsefulla relationer utanför familjen framträder framförallt 

mötet med kamrater och vänner. Relationer som några av de intervjuade 

etablerat redan på förskolan men i de flesta fall under skolåren eller genom 

aktiviteter som exempelvis musik och idrott. Relationerna framträder som 

gränsöverskridande mellan familj och omvärld. För en av de intervjuade är 

det först på gymnasiet som delade intressen möjliggjorde en närmare relation 

med dem i klassen.  

Jaa du. Första viktiga händelsen då det var nog när jag började på gymnasiet i 
så fall skulle jag tro. Det var ju rätt stort. (x) Träffade sådana folk som hade 
samma intresse och så. Det var stort. Viktiga personer (skratt). [Namn] var väl 
rätt så viktig. Han var ju, var min sådan här kompis som man fick och sen som 
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man umgicks med. Honom var jag mest med. Det var han som gick i samma 
inriktning och så. Det var han som fick mig att börja på [eftergymnasial ut-
bildning] också då. (Marcus) 

 

Kamraternas betydelse och glädjen i att finna vänner menar jag genomsyrar 

talet om den andre, både genom exempel på ett möte med någon som är olik 

dem och någon som är lik dem. De beskriver mötet med någon med vilken 

man kan dela humor, intressen och tankar. I anslutning till citatet nedan be-

skriver den intervjuade sin bästa vän som en god lyssnare och som en person 

som känner henne väl, en vän hon lärde känna under gymnasiet.  

Alltså vi vet ju verkligen allting om varandra och (…) vi, hon stöttar mig så 
bra. Vi brukar säga att det är ett klick mellan oss. Det är det verkligen. Hon, 
när jag är ledsen skulle jag inte ringa någon annan än henne först. Hon är 
verkligen världens bästa pelare. Hon förstår liksom alla situationer och allting. 
Jag kan ju, jag är sån, jag kan bli jätteledsen ibland och jag vet inte varför och 
då, gör hon allting bra, bara jag ringer till henne (skratt). (Hanna) 
 

Exemplet visar, menar jag, att vänskap också anger en grund för trygghet. 

Det ges i materialet fler exempel på den typ av kärleksbetygelser som ex-

emplet ovan visar, i relation till vänner än pojk- och flickvänner. Något som 

möjligen går att förstå i ljuset av att ett färre antal av de intervjuade lever i 

en fast relation. Det finns samtidigt några exempel på att partnern är den 

mest betydelsefulla personen i den intervjuades liv men partnern kan i de 

exemplen snarare betraktas vara en del av familjen.  

 

För den unga kvinnan i exemplet nedan ger kamrater en upplevelse av 

trygghet och en gemenskap att återvända till efter resor ut i världen.  

jag behöver ju [tryggheten] också. För jag tror inte, jag vet inte om jag skulle 
resa iväg så där om jag visste att jag inte hade något att komma hem till. 
Alltså då skulle jag nog inte komma hem (Elin) 

 

Min tolkning är att relationen med jämnåriga och den känsla av trygghet som 

de kan ge, i en jämförelse med föräldrarna inte är något som de intervjuade 

räknar med, utgår ifrån och förväntar sig på samma sätt som i relationen med 

föräldrarna. Samtidigt värderas de vänskapsrelationer som de har, väldigt 

högt. 

Andra relationer 

För några av de unga vuxna har lärare eller fritidspedagoger kommit att få en 

särskild betydelse. En av de unga vuxna beskriver en lärare som såg och 

bekräftade henne då det inte var självklart att hon skulle lämna skolan med 

godkända betyg.  
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Och de skulle jag nog säkert fått IG i eftersom jag inte var på lektionerna och 
så där. Då fick jag G i alla och jag vart liksom helt, jag började nästan gråta 
för att jag fick det. Men så gick han fram till mig och så sa han ”men jag ser 
någonting i dig (x) och jag vill att du nu ska liksom gå vidare” det kommer jag 
ihåg att han sa. Oh gud ja det var så härligt. (Josefin)  

 

Andra relationer som de intervjuade beskriver som av betydelse har exempel 

i idrottsföreningen, församlingen eller det politiska ungdomsförbundet. En 

av de intervjuade har genom föräldrarna under sin uppväxt varit engagerad i 

ett såväl politiskt som kyrkligt sammanhang.  

Och [bostadsorten] kanske var en miljö jag inte riktigt passade in i (…) Och 
då är det lätt att dra sig till partipolitiken för där är det ju faktiskt människor 
som är ungefär likadana. (…) akademikerbarn som är, engagerar sig på något 
sätt. Så det blev väl en identitet och någon slags skydds (…) Om man inte är 
den coolaste killen i klassen eller den coolaste, eller tillhör det coola gänget 
kan man alltid bli politiker. Ungefär. (Niklas) 

 

Exemplet visar, menar jag, hur gemenskapen i en organisation, där värde-

ringar delas, kunde ersätta frånvaron av gemenskap på orten och ge en be-

kräftelse av den han upplevde sig vara och en därtill hörande upplevelse av 

trygghet.  

 

Det går att se vännerna, kamrater och andra vuxna som nära och betydelse-

fulla men min tolkning är att de inte därmed representerar en självklar ge-

menskap på samma sätt som ursprungsfamiljen. Det senare går att förstå 

genom den primärsocialisation som föräldrarna kan förväntas stå för. I famil-

jen delas, vilket jag beskrev i avhandlingens andra kapitel, den plausibilitets-

struktur som anger förutsättning för att världen ska betraktas som odiskuta-

bel, ett slags kontinuitet och stabilitet som är av betydelse för upplevelsen av 

trygghet. Vänskap och gemenskap utanför familjen kan erbjuda starka och 

delade sätt att förstå världen men i mina intervjupersoners beskrivningar, 

framstår de sällan som självklara och i den meningen inte heller som lika 

stabila och trygga i en jämförelse med ursprungsfamiljen.  

Erfarenhet av otrygghet  

Flera av de unga vuxna har erfarenheter av radikalt förändrade relationer. De 

har bland annat beskrivit hur de blivit mobbade, förlorat kamrater eller 

kommit att påverkas av en skilsmässa. Jag kommer att ge exempel på rela-

tionella förändringar som i några fall har varit till det bättre och i andra till 

det sämre. Men först vill jag ge exempel på två olika sätt att förhålla sig till 

tidigare, vad jag tolkar, som för den enskilde oönskade erfarenheter av 

otrygghet. En skillnad som jag tolkar som påverkad av den gemenskap och 
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upplevelse av ontologisk trygghet som de intervjuade erfar då konfigura-

tionen tar gestalt. Andreas exemplifierar nedan svårigheten att släppa det 

som var då han istället håller kvar vid tidigare erfarenheter medan Mikael 

tydligare har släppt taget om tidigare svåra erfarenheter.  

Att hålla kvar 

Andreas ger exempel på ett möjligt sätt att hantera erfarenhet av otrygghet, 

genom att hålla kvar vid minnet av den gemenskap och den trygghet som en 

gång fanns. Då vi möts beskriver han kamrater och vänner men de anger inte 

vad jag tolkar som en gemenskap i den meningen att de ger honom en stabi-

litet och ontologisk trygghet. Han har en kärleksrelation men min tolkning är 

att den främsta plausibilitetsstrukturen i hans fall fortfarande går att se i re-

lation till ursprungsfamiljen. Det är den värld som familjen stod för och upp-

rätthöll som han fortfarande beskriver, vad jag tolkar, som odiskutabel. Un-

der intervjun lyfter han i likhet med flera av de andra unga vuxna fram för-

äldrarnas skilsmässa som en erfarenhet och talar om den som ”det första 

breaket” och ”den stora förlusten”. Tiden innan skilsmässan innehåller 

mycket av det Andreas under intervjun beskriver att han uppskattar med 

avseende på både människor och miljöer. Andreas beskriver hur han från 

början hade svårt att acceptera föräldrarnas skilsmässa.  

Ja det var lite både och för att man försökte väl låtsas om som det inte riktigt 
hände. (x) nej men det helt plötsligt så skulle de bara liksom (…) så skulle 
mamma flytta, pappa skulle bo kvar på (x) Ja, så ganska snart så kom det in 
liksom nya vuxna och så där som (x) då vart kanske då det vart tydligt så här 
att nej men nu är, nu är det på riktigt (x) Tyckte att de var idioter men nu när 
man ser på det med lite vuxna ögon så var det liksom (…) Det är liksom ingen 
egentligen som har ansträngt sig någonting heller av de här nya vuxna. (And-
reas) 

 

Av betydelse för den tolkning jag gör och det fokus på en dåtid som jag till-

skriver Andreas, är att han återvänder till denna erfarenhet under intervjun 

när han exempelvis beskriver egna relationer, sina tankar kring ett framtida 

yrkesliv och den egna hälsan. 

 

Andreas och syskonen flyttade mellan föräldrarna och ganska snart kom det 

in nya vuxna. Andreas uttrycker en önskan om att de vuxna skulle engagerat 

sig mer och ansträngt sig för att få det att fungera i relation till honom och 

syskonen. Min tolkning är att Andreas håller kvar vid minnet av en gemen-

skap och ontologisk trygghet som inte längre finns, vilket framförallt kom-

mer till uttryck i den bitterhet han själv beskriver sig känna.  

Nej men jag kan väl känna liksom att (x) ”så här var det inte meningen att det 
skulle bli” (x) Någon lite sån här, lite så här jobbig bitterhet (x) Ja jag vet inte 



110 

riktigt vad jag gjorde med allt det där. Eller så, så var det, det som till slut 
gjorde att jag blev liksom helt [sjuk] och på något vis att det hade börjat nå-
gonstans där i de sena tonåren och liksom rullat på och att jag försökte bara 
vara (…) Ja, hålla god min och vara duktig och liksom fortsätta att prestera 
och sen på något vis så blev det bara för jobbigt (Andreas) 

 

De händelser Andreas väljer att lyfta fram under vårt möte med avseende på 

hans egna relationer, yrkesliv och hälsa, relateras till vad som hände då, ge-

nom och som en följd av, föräldrarnas skilsmässa. Han frågar sig hur hans 

och syskonens liv skulle sett ut om föräldrarna inte skiljt sig vilket jag menar 

också ger exempel på hans förståelse av att allt kunde varit annorlunda om 

föräldrarna inte gått skilda vägar.  

Ja hur hade det sett ut då? Hade man kanske haft ja, fått en bättre skjuts in i 
vuxen (…) vuxenlivet på något vis. (Andreas) 
 

När jag möter Andreas är han full av idéer och tankar kring vad han önskar 

ska vara hans framtida yrke och liv men han uttrycker framförallt vad jag 

tolkar som en saknad av social förankring och stöd. Hans förståelse av livet 

tar fasta på dåtiden i vad jag tolkar som en avsaknad av relationer och en 

gemenskap som kunnat ersätta de relationer som förändrades i ursprungs-

familjen efter skilsmässan.  

Att släppa taget 

Mikael beskriver under intervjun vad jag tolkar som exempel på att släppa 

taget om tidigare erfarenheter av otrygghet. Mikael är då vi möts gift och 

min tolkning är att hans nya relation i hög grad ersatt den tidigare gemen-

skapen och den plausibilitetsstruktur som kunde knytas till ursprungsfamil-

jen. Ursprungsfamiljen utgjorde en förankring och trygghet som successivt 

föll sönder under några år av hans liv. Det liv han, då vi ses, delar med sin 

fru utgör därför mera vad jag tolkar som en realisering av något han åter-

skapat, än ett radikalt brott med en tidigare, fungerande familjegemenskap. 

Hans föräldrar skiljde sig då han var liten och när Mikael gick på lågstadiet 

lämnade hans mamma honom ensam utan förvarning och försvann helt ur 

hans liv under en period. Under intervjun beskriver han händelsen genom att 

betona att han i en framtid aldrig själv skulle välja att lämna sina eventuellt 

egna barn.  

Det har väl säkert haft betydelse på flera vis som jag inte vet om. Men jag vet 
i alla fall att (…) jag själv aldrig skulle tillåta mig att göra som mamma gjorde 
mot mina barn i framtiden. (…) för det kan ju få mycket värre utgång. (x) Att 
hon åkte. Hon sa, för det första sa hon ingenting, för det andra så åkte hon och 
för det tredje hade vi ingen kontakt alls. (…) det är inget, det är absolut ingen-
ting jag är bitter över och jag älskar mamma väldigt mycket men skulle själv 
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aldrig göra en sådan sak. (…) jag tycker jag har klarat min uppväxt rätt bra 
(…) utan henne men det är nog inte alla som kanske gör det. (Mikael) 

 

Trots den traumatiska upplevelsen ligger fokus i Mikaels berättande på fram-

tiden. Hans beskrivningar under intervjun utstrålar förlust men när han talar 

om det som hänt gör han det i en tydlig vilja att lämna det som varit bakom 

sig. Vad jag tolkar som exempel på att Mikael släppt taget om tidigare erfa-

renheter av otrygghet, kommer särskilt till uttryck i hans betoning i citatet 

ovan, att han inte är bitter över det som varit då han lyfter sin blick mot en 

framtid med eventuellt egna barn. Efter den beskrivna händelsen följer ytter-

ligare ett antal exempel på hur Mikael förlorar både gemenskap och trygg-

het. Vid intervjutillfället beskriver han därefter hur han ”slog om rätt kraf-

tigt” bara för några år sedan vilket fick till följd att han förändrade sin för-

ståelse av livet. Bland annat berättar Mikael under intervjun om sin upple-

velse av att ha blivit frälst, vilket ger en bild av att Mikael har gjort en rad 

successiva nyorienteringar i sitt liv. Sedan han själv ”bekände sig som kris-

ten” och började gå i kyrkan har han sett på sitt liv på, vad han själv beskri-

ver, som ett helt nytt sätt.  

Alltså sen jag blivit kristen eller frälst eller hur man nu vill uttrycka det så har 
jag börjat se på saker på ett sjukt annat sätt än vad jag gjorde innan, bland an-
nat med familjen och (…) Jag tycker det är jätteviktigt med familjen att okej 
mamma kanske inte mår så bra (x) och jag tycker det är jobbigt men hon är i 
alla fall min mamma och jag tänker i alla fall älska henne liksom. (x) Och jag 
älskar att komma hem till pappa också och (…) (Mikael) 

 

Min tolkning är att inte minst hans fru och den tro och gemenskap de till-

sammans delar, har varit av betydelse för denna möjlighet att acceptera och 

allt mer försonas med de tidigare familjeerfarenheterna. Denna tolkning 

bygger inte minst på att han själv beskriver gemenskapen och delandet som 

viktig för honom. 

Alltså jag skulle tycka det var jobbigt att vara gift med någon som inte, som 
jag inte kan dela den, alltså någon typ av tro med. För det är ju viktigt att man 
kan koppla ihop med bön eller Bibelläsning eller vad som helst om man vill 
det, eller när man vill det. För att allting börjar om jag tänker att allting börjar 
och slutar i anden så måste man också kunna koppla ihop i anden då och då är 
det viktigt att man, att alltså jag som kristen, att ha någon som är kristen att 
leva med. (Mikael) 

 

Tillsammans med framförallt sin fru har Mikael funnit en ny gemenskap i 

vilken plausibilitetsstrukturen delas. En gemenskap och ontologisk trygghet 

som jag tolkar som en möjlighet för honom att lämna det som varit för ett 

tydligare fokus i ett nu och på en tänkt och önskad framtid. 
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Förändrade relationer 

De intervjuade som i likhet med Andreas och Mikael har erfarenhet av för-

äldrarnas skilsmässa beskriver alla att den inneburit en praktisk och/eller 

känslomässig förändring av något slag. Förändrade relationer som en följd 

av skilsmässa betyder dock inte en självklar försämring. En av de inter-

vjuade beskriver föräldrarnas skilsmässa som en positiv förändring och en 

erfarenhet som ger egna lärdomar inför framtiden.  

Men sen har det ju också blivit jättebra. Alltså de är ju fortfarande vänner och 
bästa vänner liksom och (…) det har funkat jättebra så att. (x) jag har alltid fa-
scinerats över att (skratt) de har varit så vuxna i det här, för det är så många 
som är svartsjuka och de, pappan säger en sak till barnet om mamman och så 
säger mamman skit om pappan, lite så där. (x) jag tycker att de har verkligen 
agerat vuxna i det här, ingen svartsjuka och ingen så här (…) Och det är väl 
något man kanske vill efterleva själv om man skulle hamna i en sån situation. 
(Elin) 

 

I exemplet ovan ger den intervjuade en bild av att det råder fortsatt goda 

relationer mellan de olika parterna. Hon ger också exempel på en bra lösning 

på den tillfälligt brustna trygghet som uppstod. Exemplet visar att den inter-

vjuade kan se tillbaka på sina erfarenheter utan bitterhet och min tolkning är 

att en nyfunnen trygghet och stabila relationer i hennes, liksom i Mikaels 

exempel, bidrar till detta perspektiv.  

 

Erfarenheter i relation till en alkoholiserad förälder, framträder som ett ytter-

ligare exempel på en svårbemästrad förändring och en dit hörande upp-

levelse av otrygghet. För en av de intervjuade avbröts kontakten med pappa 

under många år på grund av missbruket. 

min pappa har så länge jag kommer ihåg, haft en tung problematik med alko-
hol. Han (x) har alltid varit alkoholist tror jag, sen han var typ 14 eller något 
kanske. (x) Men sen var vår relation väldigt hattig fram och tillbaka för att han 
har väl alltid varit periodare. (Suck) (x) Men sen till slut så kunde han inte 
hålla ihop livet utan bara försvann istället. (Jenny) 

 

Erfarenheten av pappans försvinnande framträder som ett brott mot den till-

varo som dessförinnan var den enda hon kände till, en tillvaro som under 

intervjun framstår som i flera avseenden otrygg givet pappans alkoholism. 

Tiden innan pappan försvann beskrivs som ”hattig”. Efter faderns försvin-

nande sörjer hon honom under många år som om han vore död. 

Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig för att det, jag såg mig inte 
själv som ett offer. (…) kanske för att jag har haft en så bra mamma (…) som 
har agerat både och (…) som jag alltid har varit så tajt med. Jätte, jättetajt och 
har kunnat berätta allt för och vi har en jättenära relation. (…) men jag kände 
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ändå att jag hade slutat vara arg för att jag, jag hade försökt gå vidare på något 
sätt och lämna det bara ”men han finns inte” kort och gott. (Jenny) 

 

I exemplet är det den nära relationen med mamman och möjligheten att prata 

med henne om allt, som gör att tiden efter pappans försvinnande erbjuder en 

större känsla av stabilitet och kontinuitet. Min tolkning är att hennes för-

ståelse av händelsen ger exempel på en upplevelse av trygghet, i en samtidig 

sorg över pappans frånvaro. Exemplet visar, menar jag, att trygghet inte 

självklart är utgångspunkten då relationerna förändras utan att det tvärtom 

kan vara otrygghet som föregått de förändrade relationer som de intervjuade 

har erfarenhet av. 

 

Andra erfarenheter av relationer, som de intervjuade beskrivit, har präglats 

av mycket bråk och ibland fysiskt våld mellan föräldrarna. Också i nedan-

stående exempel visar sig förändringen i relation till vad jag tolkar som en 

önskad snarare än upplevt trygg relation mellan föräldrarna och i familjen. 

Faktiskt, trots otroligt mycket gräl. Alltså extremt mycket gräl. (x) De har 
bråkat som idioter. (…) alltså verkligen (skratt) (x) jag kan se tillbaka på det 
nu som att, att det är fruktansvärt och jag är fortfarande ganska (…) alltså 
upprörd över hur de kunde bete sig. Speciellt inför mig och [syskon]. Att vara 
så himla elaka mot varandra inför oss. Men, men de gör det inte längre, fak-
tiskt inte alls. Alltså nu kanske de bråkar men de gör det som, alltså vanliga 
människor. För att förut var det (…) väldigt regelbundet och väldigt (…) kraf-
tigt. (Julia) 

 

Den intervjuade skrattar vid tanken på att det som var inte längre är då en 

stabilitet istället har infunnit sig. Erfarenheter av en förändrad relation mel-

lan föräldrarna framträder mot en fond av stabilitet som inte funnits från 

början, vare sig i exemplet med den alkoholiserade pappan eller i exemplet 

med de våldsamma föräldrarna. De två exemplen pekar mot något som fram-

träder vara generellt i materialet, nämligen den stabilitet och kontinuitet, den 

trygghet, som de intervjuade utgår ifrån ska finnas inom familjen och i rela-

tion till vilken förståelsen av egna erfarenheter tar gestalt. Detta således oav-

sett om de faktiskt själva erfarit trygghet i familjen eller ej. 

 

Några av de intervjuade lyfter fram erfarenheter av traumatiska händelser 

som skett utanför ursprungsfamiljen. Det kan handla om dödsolyckor, sexu-

ella övergrepp eller grov misshandel. Hur de intervjuade konfigurerar dessa 

erfarenheter går att förstå mot bakgrund av hur de beskriver att händelserna 

har tagits om hand i gemenskap med de närmaste. I exemplet nedan kom-

menterar en av de intervjuade hur ursprungsfamiljen hanterade vetskapen om 

att hon blivit sexuellt utnyttjad. 

Så men [föräldrarna] liksom försvarade mig och så här så jag fick liksom ald-
rig liksom komma och prata med [förövarens familj] eller så här, jag fick lik-
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som inte ta (…) allt det de sa till mina föräldrar. Utan [föräldrarna] liksom, det 
var ju de som tog det för mig eller så. (XX) 
 

I detta exempel kan man se hur föräldrarna kom att fortsatt stå för vad jag 

tolkar som en trygghet efter händelsen, då de både polisanmälde händelsen 

och utgjorde ett ”skydd” mot förövarens mycket upprörda och, i relation till 

brottet, förnekande släktingar. Tryggheten i den gemenskap där plausibili-

tetsstrukturen delas tolkar jag som den mest betydelsefulla i ontologisk me-

ning, en trygghet som kan komma att utgöra ett slags skydd mot förändringar 

och oönskade erfarenheter på ett personligt plan. 

Utanförskap 

Bland de intervjuades erfarenheter finns också beskrivningar av utanförskap 

i relation till framförallt jämnåriga under en kortare eller längre period. Min 

tolkning är att denna erfarenhet av utanförskap på olika sätt har påverkat hur 

de möter nya situationer samt hur de ser på sig själva. En av de unga kvin-

norna beskriver att hon i olika perioder haft känslor av utanförskap, något 

hon själv beskriver som en bekräftelse av att det är hon som inte passar in. 

Följande utsaga ger exempel på utanförskap i relation till en kristen försam-

ling, efter en tids vistelse utomlands. 

Jag var tio när vi åkte, när jag kom tillbaks då var jag 15 då hade ju alla lik-
som (…) grupperna var klara och jag kom inte in igen och jag hade ändå så 
mycket annorlunda upplevelser med mig så att jag kände inte någon tillhörig-
het. (x) Och jag hade inte någon självklar plats i den heller tidigare ändå och 
det, det tror jag (…) Det behöver inte alls vara församlingens fel men vissa 
sammansättningar av människor blir så bara. Men man passar inte överallt. 
(Camilla) 

 

Mot bakgrund av också tidigare exempel är min tolkning att de unga vuxna 

inte räknar med att jämnåriga ska ta emot dem i gemenskap och känslor av 

utanförskap förklaras ofta i termer av att de själva är annorlunda. De tycks 

förstå sina erfarenheter mot bakgrund av en föreställning om att de andra 

utgör normen och de själva det stora undantaget. Många ger exempel på 

kamratrelationer som varit mindre önskade.  

den skolan som jag gick på ja, men det var ett ganska belastat socialt område 
och det var snabbt, det var gängbildningar, och jag hamnade väl i ett gäng 
som var ganska destruktivt. (x) det var några få som lyckades balansera eller 
vara så här duktiga i skolan, vara starka och som ändå vara konstruktiva som 
inte behövde hävda sig genom att trycka ner andra. Fast jag tillhörde tyvärr 
inte den gruppen utan jag hängde med den andra gruppen istället och (x) ja, 
det var ett destruktivt mönster som jag sen togs ut ur genom att byta skola. 
(Fredrik) 
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Min tolkning är att de intervjuade ger exempel på, hur det är långt ifrån 

självklart att bryta mot mönster som utvecklas i den sociala gemenskap som 

man tillhör.  

 

Vänskap kan se olika ut. När relationen med jämnåriga inte fungerar eller är 

destruktiv beskriver flera av de intervjuade en svårighet att bryta upp från 

denna men också att erfarenheten kan sätta spår i den enskilde för en lång tid 

framöver. Materialet visar att majoriteten av jämnåriga som drar åt samma 

håll anses utgöra normen i relation till vilken undantagen jämför sig. Ibland 

kan det räcka med en eller ett fåtal jämnåriga, för att stå emot gruppen. Som 

exempel på det senare har en av de intervjuade omtalat sig själv och sina 

vänner som ”nördar hela bunten” i relation till majoriteten, som i denna jäm-

förelse ansågs vara de ”normala”.  

Sammanfattande tolkning 

I detta kapitel har personliga, positiva, svåra och utmanande erfarenheter 

presenterats. De livshistorier som de intervjuade ger exempel på, illustrerar 

hur central relationstematiken är för de existentiella konfigurationer som tar 

gestalt. Hur de intervjuade beskriver och förstår sina liv kretsar till stor del 

kring relationer som tillkommit, upphört eller drastiskt förändrats. Tillsam-

mans med de teman som kretsar kring frågorna vem är jag, vad vill jag välja 

och vart är jag på väg, kring döden och livets mening, så framträder otrygg-

het som ett existentiellt tema som de intervjuade förhåller sig till då de ge-

staltar förståelsen av sina liv. I en önskan om att finna sig själva, veta vad de 

vill välja och vart de är på väg och samtidigt starkt påverkade av det indivi-

duella projektet, synliggör beskrivningarna av otrygghet något djupt existen-

tiellt och vad jag tolkar som de intervjuades beroende av andra människor.  

 

I det följande kommer jag att diskutera den tolkning jag gör av den ontolo-

giska trygghetens betydelse för de intervjuade. Därefter återvänder jag till 

den dynamiska relation jag menar går att se mellan de begrepp som avhand-

lingen ger exempel på för att placera ontologisk trygghet i relation till redan 

tidigare presenterade begrepp. 

Trygghet i gemenskap  

För att förstå trygghetens betydelse för de intervjuade har jag tagit hjälp av 

Giddens. Han talar om en viss kontinuitet och stabilitet som kan förstås som 

en ontologisk trygghet förutan vilken hela tillvaron skulle upplevas som 

hotfull och okontrollerbar (Giddens 1997). I analysen av mitt material har 

jag tolkat de olika uttrycken för trygghet som en önskan hos de intervjuade 

om kontinuitet och stabilitet i berättelsen om deras liv, varför jag väljer att 
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tala om det som en önskan om att upprätthålla ontologisk trygghet. Det är 

intressant att trygghet ser ut att ha så stor betydelse för de intervjuade, i en 

tid som beskrivs ge utrymme för stora förändringar och möjligheter och som 

i många avseenden kräver stor flexibilitet. Min tolkning är att de unga vuxna 

vill se, och ser, sin egen frihet att välja men samtidigt önskar den trygghet 

förutan vilken allt skulle riskera att upplevas som ett kaos.  

 

Med hänvisning till Freud menar Bauman att trygghet idag har ersatt lycka i 

betydelsen frihet. Tryggheten innebär, menar han, ett skydd mot lidandet 

från den egna kroppen, från yttervärlden och det lidande som följer av vårt 

förhållande till andra människor. Bauman skriver att ordningen ersätter ”den 

nyckfulla, oregerliga och oberäkneliga begärstillfredställelsen” (Bauman 

2001, s.55). Att tryggheten skulle ha ersatt frihet för de intervjuade, är inget 

som framgår i mitt material. Tvärtom framstår det som tryggheten är en för-

utsättning för deras upplevelse av frihet och möjlighet att välja. Som jag 

visade redan i kapitel fyra ger de intervjuade flera exempel på en tilltro till 

sin frihet och sina valmöjligheter. Förutsatt att de vet vad de vill, framstår 

allt vara möjligt att välja och de talar om valet som en av de fundamentala 

komponenterna i vardagslivet. Frånvaron av förutbestämda vägar genom 

livet ser ut att ge de unga vuxna en möjlighet att välja men det ger dem sam-

tidigt ingen reell möjlighet att inte välja.130 Denna dubbelhet utgör ett tveeg-

gat svärd och gör det värt att utmana föreställningen om att unga människor 

kan konstruera och socialt förhandla sig fram till en egen och vald identitet, 

samtidigt som de är fria att göra också andra val. Jonsson visar i sin studie 

att de ungas förväntningar och strategier anpassar sig efter livsformens be-

tingelser antingen i det lokala eller i det vidare samhället (Jonsson 2010, 

s.246). På ett liknande sätt lyfter Kåks fram att aspekter som klass, kön, etni-

citet men också personlighet och yttre förutsättningar är av betydelse för vad 

som i realiteten går att förverkliga (Kåks 2007, s.20). Vad som kan utgöra en 

tvingande karaktär hos såväl normen som i vetskapen att många andra gör 

likadant, anger gränsande förutsättningar som idag, vilket också Kåks påta-

lar, inte självklart ser ut att påverka unga människors uppfattning om att de 

gjort ett fritt val (Kåks 2007, s.284). Att de intervjuade vill och tror det vara 

möjligt att välja på alla nivåer alltifrån charkdisken till kyrkotillhörighet och 

pojk- och flickvänner är i den meningen ett exempel på en idag delad tolk-

ningsram.131  

                                                      
130 Detta är något som även Berger och Luckmann (1995) och Giddens (1997) tidigare disku-

terat. 
131 Möjligen kan valet av pojk- och flickvänner ses också i ljuset av konsumismens anda där 

den andre placeras i rollen som potentiell källa till lustbetonade upplevelser (Bauman 2001, 

s.108). Relationer förväntas inte vara bestående och behandlas inte heller som självklart be-

stående. 



117 

I materialet är den ontologiska tryggheten framförallt knuten till den gemen-

skap som ursprungsfamiljen utgör, men denna ska inte för den skull läsas 

som den enda gemenskap till vilken ontologisk trygghet kan knytas. Famil-

jen utgör den första, och för många av de intervjuade en fortfarande viktig 

och självklar, social grund för upplevelsen av ontologisk trygghet. För att 

förstå familjegemenskapens betydelse för ontologisk trygghet har jag använt 

Berger & Luckmanns (1979) begrepp plausibilitetsstruktur, vilket jag pre-

senterade i avhandlingens andra kapitel. Begreppet betecknar en delad verk-

lighetsuppfattning eller begreppsvärld som bärs upp i den sociala gemen-

skapen och ger mening åt den verklighet man lever i. Plausibilitetsstrukturen 

ger en viss ordning vilken jag tolkar som en grund för också en känsla av 

ontologisk trygghet.  

 

I ett samhälle som präglas av en upplösning av traditionella normer och vär-

den har bland andra Giddens (1997) menat att inte minst unga människor 

söker strukturer, stabilitet och trygghet. Att betydelsen av trygghet så tydligt 

går att se i relation till de intervjuades beskrivningar av otrygghet under 

uppväxten tolkar jag inte enbart som ett vare sig tidstypiskt eller genera-

tionsbundet fenomen. Att söka en grundläggande ordning i tillvaron kan 

tvärtom förstås som något högst mänskligt. Genom att i gemenskap med 

andra, och som barn framförallt i relation till familjen, bygga upp system av 

meningsfulla definitioner av den omgivande verkligheten, kan människan få 

en känsla av att verkligheten är just verklig, plausibel och inte enbart uttryck 

för godtyckliga tolkningar eller åsikter. Den som lever i en stabil och delad 

plausibilitetsstruktur har goda förutsättningar att uppleva ontologisk trygg-

het. Att de unga vuxna särskilt valt att beskriva vad jag tolkar som ett brott i 

tidigare relationer och därmed tidigare sätt att förstå världen och sig själv, 

talar för trygghetens djupt existentiella karaktär. Här framträder otrygghet 

tydligt som ytterligare ett tema av betydelse för de existentiella konfigura-

tioner som tar gestalt. Att föräldrars skilsmässa framträder som problematisk 

i intervjumaterialet ser inte ut att i något avseende vara uttryck för att hän-

delsen skulle betraktas som stigmatiserad eller moraliskt ifrågasatt. Tvärtom 

ser det ut som händelsen i sig är något de unga vuxna relaterar till som en 

självklar och levd verklighet. Betydelsen av skilsmässan kan istället ses som 

ett uttryck för att den i sina konsekvenser blir en kännbar förändring i den 

lilla och betydelsefulla gemenskapen. Kärnfamiljens kärna har, som Ziehe 

uttrycker det, ”sannerligen krympt” (Ziehe 1989, s.15). I en i vår tid mindre 

enhet kan tryggheten förväntas vara mer sårbar.  

 

Vänner har i såväl sin närvaro som frånvaro visat sig ha stor betydelse i de 

unga vuxnas liv. Liknande resultat har också andra studier kunnat visa.132 

                                                      
132 Ihrskog (2006) visar i sin avhandling kompisrelationernas betydelse för att individen ska 

känna sig delaktig och behövd något som bidrar till en gynnsam identitetsutveckling. På 
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Min tolkning är samtidigt att beskrivningarna av frånvarande vänner visar att 

de intervjuade inte på samma sätt, som i relation till föräldrarna, räknar med 

att jämnåriga ska stå för ontologisk trygghet. Det senare anger den främsta 

skillnaden i en jämförelse mellan föräldrar och vänner i materialet. När vän-

skapsrelationer saknas har de intervjuade beskrivit utanförskapet i termer av 

att de själva är ”nördar” eller ”annorlunda”. Förändrade vänskapsrelationer 

utgör inte ett brott mot något de tar för givet eller räknar med som en själv-

klar utgångspunkt. Samtidigt visar materialet att vänskapsrelationerna kan 

vara betydelsefulla och erbjuda trygghet för många av de intervjuade. Vän-

nerna utgör som Hartman och Torstensson-Ed uttryckt det, en gränsöver-

skridande kraft i deras liv (2007, s.64).133 Min tolkning är att vännerna ger en 

möjlighet att överträda den gräns som omger ursprungsfamiljen för att söka 

andra trygghetsstrukturer och därmed en möjlighet att utmana de konfigurat-

ioner som delas med föräldrarna.  

Otrygghet och ontologisk trygghet 

I mitt analysarbete tycktes otrygghet ha en särställning bland de existentiella 

teman som bygger upp de intervjuades personliga konfigurationer. I en jäm-

förelse med andra existentiella teman som döden och livets mening framstår 

otrygghet med andra ord, vara av större betydelse för hur de unga vuxna i 

mitt material gestaltar erfarenheter i sina liv. De unga vuxnas strävan efter 

ontologisk trygghet framträdde under analysarbetet som ett grundläggande, 

konstitutivt villkor för hur de existentiella konfigurationerna byggdes upp. 

De personliga konfigurationerna tycktes med andra ord ge exempel på inter-

vjupersonernas agens där själva utformningen av konfigurationen hjälpte de 

intervjuade att hantera den otrygghet de levde med. I viss mån illustreras 

detta i min jämförelse mellan Andreas och Mikaels beskrivningar av den 

skilsmässa som deras respektive föräldrar genomgått och som bidragit till de 

bådas otrygghet. Jag avslutar därför med en preliminär tolkning eller arbets-

hypotes som därefter utvecklas mer i nästa kapitel. 

 

Andreas och Mikaels exempel synliggör två olika sätt att hantera otrygg-

heten efter föräldrarnas skilsmässa. Deras personliga konfigurationer liknar 

varandra till sitt innehåll men skiljer sig också åt i väsentliga avseenden. De 

liknar varandra genom att de båda beskriver hur relationen till föräldrarna 

förändrats och vad jag tolkar som en erfarenhet av att vara utelämnade, till 

en otrygghet som de hade svårt att bemästra. Den viktigaste skillnaden består 

kanske i att Andreas bitterhet över det som hänt fortfarande tycks dominera 

                                                                                                                             
motsvarande sätt råder det omvända där en otrygghet i kamratrelationerna kan få stora nega-

tiva konsekvenser för identitetsutvecklingen. 
133 Sernhede talar på ett liknande sätt om kamratgruppen som ”förskansning” och ett ”nöd-

vändigt övergångsområde” (Sernhede 2006, s.33).  
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hans personliga konfigurationer medan Mikael i åtminstone någon mån tycks 

ha försonats med det som hänt och gått vidare. Skillnaden kan, menar jag, 

förstås mot bakgrund av att Mikael ser ut att ha ”kommit vidare”. Nyckeln 

tycks här vara att han fått hjälp att omtolka erfarenheten av otrygghet, både i 

den viktiga gemenskapen med flickvännen och i den gemenskap han funnit 

genom sin frälsning, vilket bidragit till att tidigare erfarenheter blivit just 

gamla och för honom hanterbara. Mikael tycks ha fått hjälp att refigurera 

sina svåra erfarenheter och också hans egen personliga konfiguration funge-

rar nu som ett stöd, i hans sätt att hantera de tidigare upplevelserna. Min 

tolkning är således att en refiguration blir ett sätt att bemästra otryggheten. 

Samtidigt tycks det som den ”kraft” den personliga konfigurationen genom 

denna förändring har fått i hög grad utgår ifrån att den delas tillsammans 

med, för Mikael, mycket viktiga personer. På det sättet får den personliga 

konfigurationen sin kraft genom att den också delas i en gemenskap som ger 

konfigurationen en stark plausibilitetsstruktur. Andreas däremot, har inte nått 

fram till någon sådan refigurering, vilket sannolikt främst är beroende av att 

han inte fått stöd i någon ny och för honom betydelsefull gemenskap. Följ-

den blir att hans personliga konfiguration fortfarande domineras av en bitter-

het och att den enda trygghet som han kan finna, utgörs av den som en gång 

fanns.  

 

En hypotes som kapitlet därför väcker är att de intervjuades förhållningssätt 

och aktuella existentiella konfigurationer är beroende av, huruvida den ge-

menskap de för tillfället har starkast förankring i, kan ge en känsla av onto-

logisk trygghet. Andreas exempel visar att han, utan förankring i en gemen-

skap och delad plausibilitetsstruktur och känsla av ontologisk trygghet, hål-

ler kvar vid minnet av den ontologiska trygghet som en gång fanns. Konfigu-

rationerna präglas därför av ett ensidigt fokus på ursprungsfamiljen och det 

svek upplevelsen av förändrade relationer och en brusten ontologisk trygghet 

kommit att innebära. Mikaels exempel visar att förståelsen av tidigare också 

plågsamma erfarenheter kan förändras i ljuset av nya synsätt och ideal. I 

hans accepterande och närmast förlåtande inställning till vad som kan upp-

fattas som erfarenheter av svek, kan man ana inflytande från bland annat den 

kristna gemenskapen och dess etiska förhållningssätt som han delar med 

såväl sin partner som församlingen.134 Den diskrepans som i en analys kan 

uppfattas mellan beskrivningarna av en utsatt barndom och den försonliga 

konfiguration han gör i sin livsbeskrivning, tolkar jag som en följd av att 

såväl en refiguration som en resocialisation, i Berger och Luckmanns me-

ning, i hans fall har skett. En resocialisation innebär att plausibilitetsstruk-

turen nu är knuten till en ny gemenskap och därtill hörande ontologisk 

                                                      
134 Pettersson beskriver kärlek som en ”intensiv ömsesidig identifikation” som ger goda förut-

sättningar att identifiera sig med ett annat värderingssystem än det man som barn delat med 

föräldrarna (1988, s.47). 
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trygghet varför Mikael inte som Andreas behöver hålla kvar vid minnet av 

den ontologiska trygghet som en gång fanns. Kanske hade de nya försonande 

tankarna funnits hos Mikael redan tidigare men det framstår som det är i den 

nya gemenskapens plasibilitetsstruktur som ett reellt utrymme öppnades för 

hans refigurering av tidigare erfarenheter. 
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7. Socialt ärvda och förändrade 
konfigurationer 

I det här kapitlet kommer olika slags förändring med avseende på konfigu-

rationer att stå i fokus. Kapitlet kan därför sägas ta resultatet i föregående 

kapitel och vad som framstod vara den ontologiska trygghetens betydelse, 

ytterligare ett steg. Den preliminära tolkning jag presenterade i föregående 

kapitel var att de intervjuades förhållningssätt och aktuella existentiella kon-

figurationer är beroende av huruvida den gemenskap i vilken de för tillfället 

har starkast förankring kan ge en känsla av ontologisk trygghet. Om otrygg-

het uppstått genom förlust av en tidigare gemenskap tycks det faktum att 

man finner en ny gemenskap där plausibilitetsstrukturen delas och som där-

till kan erbjuda ontologisk trygghet vara en viktig omständighet för de kon-

figurationer som tar gestalt. Med andra ord en omständighet av betydelse för 

möjligheten till en förändring eller refigurering av tidigare konfigurationer. I 

det följande kommer jag att utforska hur det går att förstå vad som händer 

när exempelvis en av föräldrarna uttalad livsåskådning inte överensstämmer 

med den förståelse som den intervjuade kunnat utveckla utanför familje-

gemenskapen. I kapitlet kommer en kristen livsåskådning att ange det 

främsta exemplet.  

 

I min analys av materialet har jag kunnat konstatera att förhållandet mellan 

de i gemenskap delade konfigurationerna inte självklart är harmoniskt utan 

tvärtom kan innebära också en diskrepans och spänning. Att denna spänning 

går att se i relation till de delade konfigurationer de intervjuade vuxit upp 

med, och så att säga ärvt från sina föräldrar, går att förstå som en följd av att 

de unga vuxna kommit att göra egna erfarenheter som utmanat och inneburit 

en personlig omprövning av tidigare delade konfigurationer. Särskilt tydligt 

är detta när de unga vuxna till följd av denna prövning kommit fram till en i 

förhållande till tidigare gemenskaper och delade konfigurationer, avvikande 

personlig konfiguration.  

 

En livsåskådning som man växer upp med i en familj är exempel på en delad 

konfiguration som barnet tillägnar sig innan det gjort egna medvetna ställ-

ningstagande i förhållande till övergripande existentiella teman såsom döden 

och livets mening. Egentligen kan man kanske därför endast tala om livs-

åskådningar när det avser föräldrarna. Barnen som socialiseras in i en livs-
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åskådning tillägnar sig inte denna på samma systematiserade och medvetna 

sätt som föräldrarna. Det speciella med en i ursprungsfamiljen uttalad livs-

åskådning är att den anger ett idémönster som individen socialiseras in i utan 

att självklart ha gjort den metareflektion som jag menar att livsåskådningen 

på ett personligt plan kräver. Att de intervjuades beskrivningar i flera fall 

synliggjorde en inte harmoniserande relation till den i familjen uttalade livs-

åskådningen var inget jag väntade mig och jag har därför genom tolknings-

arbetet prövat hur denna spänning kan förstås men jag har också utforskat 

vilka aspekter av de existentiella konfigurationerna som denna diskrepans 

synliggör.  

 

Jag inleder kapitlet med några av de intervjuades beskrivningar av den 

”ärvda” livsåskådningens betydelse som tradition och gemenskap. Detta 

kommer att ange en bakgrund mot vilken spänningar mellan föräldrarnas 

livsåskådning och personliga konfigurationer kan förstås.  

En kristen livsåskådning som tradition och gemenskap 

Den kristna livsåskådningen är exempel på en delad konfiguration som i ett 

svenskt perspektiv har angett och anger en i flera avseenden betydelsefull 

referens för ett stort antal människor. Ett vanligt sätt att tala om den kristna 

livsåskådningen är idag som ett slags tradition som många väljer att förhålla 

sig till genom kyrkliga handlingar som dop, bröllop och begravning eller 

genom att fira såväl jul som påsk. För en av de intervjuade har en kristen 

tradition stor betydelse för att han, trots en förändrad tro fortsatt är medlem i 

den församling där han vuxit upp. Den intervjuades föräldrar har alltid haft 

ett starkt engagemang i kyrkan. Han är döpt och konfirmerad men betecknar 

inte sig själv som organiserat religiös och nämner inte gudstjänsterna som 

något han deltar regelbundet i. Däremot kallar han sig själv troende.  

absolut att jag känner mig troende. Däremot är jag väldigt skeptisk mot kyrk-
lig dogma som är dömande, som är nedvärderande och som förminskar män-
niskor. Jag har ju aldrig trott på en, på en gud som är hotfull eller straffbenä-
gen eller som, som vill människor illa. Utan tvärtom jag gillar, om det är nå-
got jag gillar i kristendomen så är det ju kärleksbudskapet, förlåtelseteologin, 
så att säga. (Niklas) 

 

De värderingar som den intervjuade lyfter fram i ”kärleksbudskapet”135 och 

”förlåtelseteologin”136 finner sina exempel i materialet bland företrädare för 

                                                      
135 Jämför Matteusevangeliet 22:34-40 (Bibel 2000). 
136 Förlåtelse är att betrakta som ett mångfacetterat begrepp. I det ovanstående tolkar jag det 

som starkt knutet till en vilja och tro på möjligheten att förlåta. Jämför Johannesevangeliet 

8:1-11 (Bibeln 2000). 
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också andra förgivettagna hållningar än den andliga. Traditionens betydelse i 

exemplet ovan men också i andra delar av materialet ser ut att framförallt 

avse yttre aspekter såsom traderade texter, etik och seder och således inte 

den inre traditionen i termer av tro. Att en individ värderar en kristen tradi-

tion i det avseendet behöver således inte innebära att hon delar en kristen 

livsåskådning eller en framförallt andlig förgivettagen hållning. Ett liknande 

exempel har jag redan tidigare nämnt i avhandlingens metodkapitel. 

Så jag är döpt och konfirmerad men är inte troende liksom. Eller något tror 
man väl på men det är också sådan här (…) (suck) jag kan inte säga att jag 
tillhör någon religion eller så där. Men jag är ju kristen men jag är inte troende 
liksom. (Elin) 

 

Tidigare har jag talat om gruppen icke-troende men bland dem går det att i 

relation till en kristen livsåskådning benämna några av de intervjuade tradit-

ionstillhöriga, d.v.s. de icke-troende som väljer att tillhöra kyrkan som tra-

dition och inte primärt som en gemenskap för troende. De flesta traditions-

tillhöriga i min studie är det i relation till Svenska kyrkan. Medlemmarna i 

frikyrkorna talar om sig själva också som självklart troende, vilket möjligen 

kan säga något om de olika kyrkornas såväl teologi som tradition i sina såväl 

yttre som inre aspekter. För de intervjuade som vuxit upp med anknytning 

till Svenska kyrkan ser det inte ut som det finns några egentliga krav på aktiv 

tillhörighet eller att ansluta sig till en fast gemenskap, vilket jag visade ovan. 

Detta kan förväntas skapa ett större utrymme för egna refigurationer utan att 

medlemskapet därmed hotas. Den intervjuade i exemplet nedan är medlem 

av Svenska kyrkan men benämner inte sig själv troende. Han har döpts och 

konfirmerats och han räknar med kyrkan om han i framtiden kommer behöva 

prata med någon.  

Alltså jag är ju inte särskilt kyrklig av mig men jag skulle heller inte vilja gå 
ut ur Svenska kyrkan. Det är det många som väljer att göra (…) av olika skäl. 
Men samtidigt man är döpt och man är konfirmerad man är invigd i kyrkan på 
något vis. (…) och det känns som att lite grann som jag sade, att den dag det 
händer någonting och man sätter sig med de funderingar som vi har pratat om. 
Alltså jag tror att de funderingarna de kommer att komma i mitt liv också förr 
eller senare och då kan det ju vara ganska skönt att ha någonting (…) Alltså i 
den sfären som Svenska kyrkan så att luta sig tillbaka på, på något vis. Att ha 
möjligheten att gå och kunna prata med, med någon komminister eller präst 
(Erik) 
 

En kristen kyrka ser för den intervjuade, men också för vad jag tolkar som 

andra traditionstillhöriga i materialet, ut att ha en innebörd som ett kulturellt 

arv eller tradition och används i det avseendet lite som individen själv beha-

gar. Men den intervjuade i exemplet ovan uttrycker också att kyrkan förvän-

tas erbjuda stabilitet i perioder av livet då existensen hotas, då svaren inte är 

självklara och då han behöver något/n att luta sig mot.  
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Gemenskap 

När jag i det följande talar om förändrade konfigurationer i relation till en 

ärvd kristen livsåskådning ska det inte läsas som en förändring i relation till 

livsåskådningen i första hand som tradition eller tankeinstitution betraktad. 

Istället är det de beskrivningar som de intervjuade har gjort av en kristen 

livsåskådning som gemenskap som det handlar om här. De kristna livs-

åskådningarna delas, visar mitt material, ofta i familjen men också i flera fall 

i den gemenskap som församlingen utgör. Gemenskapens betydelse framträ-

der särskilt tydligt i mötet med dem som valt att ta avstånd från den livså-

skådning som de vuxit upp med. Betydelsen av gemenskapen blir så att säga 

synlig i sin frånvaro eller som ett motiv att, trots en skeptisk inställning till 

livsåskådningen, ändå försöka upprätthålla gemenskapen. Linda har vuxit 

upp i vad hon själv betecknar som en religiös familj och hon har under såväl 

mellanstadiet som gymnasiet gått i en kristen skola. Engagemanget för en 

kristen livsåskådning delade hon med sin familj och vännerna och jag tolkar 

den som en grundläggande tillhörighet för henne under denna tid. Inför 

gymnasiet flyttade hon hemifrån för att bo på en kristen skolas internat och 

delade med vänner, klasskamrater och lärare där, en såväl fysisk- som social- 

och religiös gemenskap.  

Och skolan var (…) på många sätt jättebra, tycker jag. Dels för att man hade 
lite större förståelse från lärarna (…) när man hade lite samma grundtänk (x) 
klasskamraterna (x) var ganska olika hur troende de var egentligen under den 
perioden också i och för sig men man hade ändå någon slags samma (x) 
grundvärderingar (x) Och det gjorde ju det lite lättare liksom (x) det kan ju 
vara ganska mycket annat som (…) lockar (x) Det var ju en ganska skyddad 
miljö på gott och ont (x) så bodde jag kvar där och var väl ganska engagerad i 
kyrkan och så där eller lite lagom (skratt). (Linda) 

 

Vad Linda talar om i termer av ”grundtänk” skulle i hennes fall kunna tolkas 

som uttryck för en, med andra delad och, förgivettagen hållning. Mot bak-

grund av också andra exempel i materialet är min tolkning att gemenskapen 

föds ur en hos föräldrarna delad livsåskådning men utvecklas hos de barn 

som växer upp i gemenskapen, till en i första hand förgivettagen hållning.  

 

En av de andra intervjuade har vuxit upp i en familj där en kristen livsåskåd-

ning delats och hon är själv då vi möts troende. Hon beskriver på ett lik-

nande sätt som Linda hur en stor del av hennes fritid under uppväxten till-

bringades i gemenskap med församlingen. 

Men i kyrkan där har jag varit väldigt mycket, hela min barndom och (…) 
fortfarande. Så det har varit så där (x) [Släkting] hade barnkören i kyrkan så 
jag började nog när jag var fyra tror jag (…) och sjöng. Ja, så det har varit jät-
temycket kör, så i kyrkan. (x) jag hade väldigt mycket kompisar i kyrkan, så 
att det blev liksom naturligt att man umgicks där och så. (Maria) 
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Betydelsen av den gemenskap som en församling utgör, beskrivs av de tro-

ende i materialet på något olika sätt vilket jag tolkar som en konsekvens av 

de intervjuades olika kyrkliga tillhörigheter. Bland dem av de intervjuade 

som tillhör en frikyrka eller karismatisk rörelse beskrivs en och samma för-

samlingsgemenskap utgöra en stor och aktiv del av deras fritid. Bland dem 

som tillhör Svenska kyrkan knyts tillhörigheten inte lika starkt till en fast 

gemenskap. En av de intervjuade beskriver den starkaste gemenskapen i 

relation till en stiftsgård där hon arbetat med konfirmander under somrarna 

och tillbringat vad hon talar om som ”mest religiös tid”, en gemenskap som 

inte träffas regelbundet utan tvärtom ganska sällan. Inte heller de som på 

olika sätt kommit att genomgå en prövning av sina konfigurationer och då vi 

möts påbörjat en prästutbildning för tjänst i Svenska kyrkan, uttrycker en 

självklar relation till en gemenskap. 

så det är inget fast ideellt engagemang i någon församling utan att jag brukar 
gå till X-kyrkan och till Y-kyrkan och ja, ibland så kan jag inleda en guds-
tjänst där men det, det är inget som återkommer regelbundet. (Fredrik) 

 

Trots dessa skillnader kan jag i materialet se en kristen församlings betydelse 

som gemenskap också om den över tid består av olika individer. Ett liknande 

mönster går att se bland de intervjuade som beskriver ett politiskt engage-

mang. Några ger exempel på ett engagemang knutet till ett specifikt parti 

medan flertalet istället betonar enstaka sakfrågor som de tillsammans med 

andra, under en kortare eller längre period väljer att engagera sig för. 

Jag har svårt att säga att jag tillhör någon viss typ utav ideologi. Typ ”jag är 
liberalist” eller ”jag är socialist” eller vad man nu säger sig vara. Så jag har 
otroligt svårt att säga att jag tillhör någonting (x) [i valet] blev miljön [den 
viktigaste frågan] (Mikael) 

 

Linda beskriver att tron var en aspekt av en ärvd kristen livsåskådning, som 

hon själv prövade först i 20-års-åldern. Under resor och arbete utomlands 

och i möten med människor och andra kyrkor än den hon vuxit upp i, bör-

jade hon fundera över om livsåskådningen uttryckte hennes egen eller för-

äldrarnas tro. 

jag hade en sån här period som många andra generationens kristna har (…) att 
”är det min tro eller är det bara mina föräldrars tro” liksom. (…) och man har 
fått, man har lärt sig allting, jag kan allting men man vet inte om det är liksom 
jag som tror det eller om det bara är härmat liksom. (Linda) 
 

Det Linda kan och lärt sig kan tolkas som ett kunnande om ett religiöst 

idémönster där kännedom om bibliska texter, psalmer och sånger, ritualer 

och tillgången till ett religiöst språk utgör exempel. Men eftersom hon ut-
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trycker att hon lärt sig och kan ”allting” tolkar jag det som en kompetens 

också i andra avseenden. Hon ger exempel på en grundlig förståelse för en 

situation och ett slags intuitiv kunskap som möjliggör överväganden och 

bedömningar där både del och helhet ges en plats. Citatet pekar på ett aktivt 

moment i hennes förståelse av sitt liv då hon i 20-års-åldern började pröva 

vad hon själv kunde stå för, i relation till en kristen livsåskådning. Mattias 

har också vuxit upp i en familj där föräldrarna delat den kristna livsåskåd-

ningen och han beskriver en liknande erfarenhet i det följande.  

det tog betydligt mycket längre tid för mig att reflektera över min egen guds-
tro och min egen, min egen övertygelse (x) Jag hade aldrig reflekterat över att 
man inte skulle vara med i kyrkan heller liksom (…) tills mitten på 20-
årsåldern liksom. Jag hade inte utsatt min, min tro (suck) tro för prövningar 
och varför man inte har gjort, alltså varför inte jag gjorde den här rebelliska 
tidigare, det vet man inte heller liksom. (Mattias) 

 

Mattias uttrycker en kristen tro som ett arv och beskriver samtidigt vad jag 

tolkar som ett slags självklarhet inför att detta arv måste prövas. 

 min kristna identitet som är ärvd på något sätt (x) alltså från generationer (x) 
och samtidigt som jag inte visste var jag kom från och vad jag trodde på men, 
men, men så länge jag inte hade tryggheten i att, i mitt ursprung så hängde jag 
kvar där och kunde inte göra upp med det riktigt heller helt, förrän jag hittade 
min egen, alltså slog ner mina egna bopålar (x) Jag har alltid haft en väldigt 
naiv syn och den har mer varit ett arv, min (x) kyrkliga tro än en, en, en någon 
riktig övertygelse. (Mattias) 
 

Vad den intervjuade ärvt kan, på motsvarande sätt som i Lindas exempel, 

främst förstås som en förgivettagen hållning samt en tillhörighet till en ge-

menskap och tradition. Att flytta hemifrån gav Mattias möjlighet att bli del 

av en ny gemenskap och få distans till föräldrarna och utrymme att pröva sin 

egen övertygelse. Det egna boendet och nya relationer bidrog i den mening-

en till att skapa vad jag tolkar som ett ökat konfigureringsutrymme, på mot-

svarande sätt som resorna möjliggjorde ett ökat konfigureringsutrymme för 

Linda. I båda fallen menar jag att nya relationer var av betydelse för möjlig-

heten att pröva om ärvda aspekter av en livsåskådning hade någon förank-

ring hos den intervjuade själv. 

De båda intervjupersonerna ovan ger exempel på vad jag tolkar som ett slags 

agens i ett av andra samtidigt gränsat konfigureringsutrymme. Både Linda 

och Mattias uttrycker ovan en medvetenhet om att detta utrymme varit 

centralt också för andra i tidigare generationer som befunnit sig i en liknande 

situation. Den tidigare självklara relationen mellan den med föräldrar och 

vänner delade livsåskådningen och de intervjuades egna existentiella konfi-

gurationer, övergick i Lindas fall till vad jag tolkar som en spänning och en 

prövning som innebar att hon inte längre ville identifiera sig som kristen.  
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Förändrade konfigurationer 

Linda berättar under intervjun att hon de senaste åren valt att minska det 

egna engagemanget i församlingen. Det ser dock inte ut som det är ett totalt 

brott mellan det tanke- och värderingsmönster som hon socialiserats in i, och 

som tidigare i hög grad varit hennes egna, och den syn på livet som hon be-

skriver då vi möts. Hon ger exempel på likheter mellan sina nya etiska vär-

deringar och de som företräds av en kristen livsåskådning. 

processen som började i [ett annat land] (x) Men att ”vad är det jag tror på, 
vad är det liksom kyrkan har” (x). Man fick sortera lite (x) och den processen 
är jag väl fortfarande inne i kan man väl säga (x). Och jag har sorterat bort så 
pass mycket att jag inte kan tycka att jag kan kalla mig kristen längre (skratt). 
Även fast jag, alltså [har] de flesta värderingar kvar. (x) jag tycker om mitt 
kristna arv på något sätt (x) Men, jag kan inte köpa allt. (x) det är fortfarande 
en process så jag får se. (Linda) 
 

I exemplet ovan menar jag att det går att se hur Lindas egna erfarenheter och 

reflektioner skapat ett avstånd till den livsåskådning hon vuxit upp med och 

gjort det möjligt för henne att pröva om den var uttryck för hennes egen livs-

åskådning. Denna process har vid intervjutillfället landat i möjliga svar som 

Linda inte själv upplever finner sin plats inom en kristen livsåskådning. Ex-

emplet nedan tydliggör att denna omorientering inneburit att också gemen-

skapen där konfigurationer länge delats har kommit att utmanas. 

Jag känner mig lite ledsen över att jag inte tror på det, på något sätt. (x) jag 
fick lämna väldigt mycket, när man gick bort, när man tog det steget att ”nej 
men jag vet inte vad jag tror på där”. För det var ju i och med det som man 
fick lämna kyrkan (x) eller lämna det livet (x) det var ett ganska tydligt steg 
liksom. Och på ett sätt har ju det varit hela mitt liv liksom, det har ju varit det 
jag har känt till. Inte, inte att man har byggt upp hela livet kring kyrkan men 
(…) Ja, fast lite, det var som att byta land liksom lite. Man fick (…) fick lära 
sig ett lite nytt språk liksom man fick tänka om väldigt mycket och man fick 
anpassa sig lite till en ny kultur, så kan jag nog nästan beskriva det. (…) och 
det är klart att man kan sakna det. Fast jag skulle inte vilja flytta tillbaka hel-
ler, än i alla fall. (Linda) 

 

Liknelsen vid att byta land och språk och utsagan om att Linda övergivit det 

som tidigare varit hela hennes liv, vittnar om en stark upplevelse av föränd-

ring. Omprövningen av den personliga tron har fått vad jag tolkar som stora 

konsekvenser genom förlusten av allt det som tidigare varit förknippat med 

ett kristet liv. Förlusten handlar om social gemenskap med flera av dem som 

tillhört, och fortfarande tillhör, en kristen kyrka och församling. När Linda 

jämför med att förlora sitt land och sitt språk förstår jag det i termer av en 

förlust som på djupet berör hennes existens och ontologiska trygghet. Intres-

sant är den växling hon gör mellan första person ”jag” och tredje person 

”man”. Jag tolkar beskrivningen som en växling mellan en personligt föränd-
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rad konfiguration då Linda talar i första person – jag känner mig ledsen, jag 

fick lämna väldigt mycket, jag vet inte vad jag tror – och refigurationens 

konsekvenser då Linda talar i tredje person – man fick lämna kyrkan, man 

fick lämna, man fick lära sig ett nytt språk, man fick anpassa sig till en ny 

kultur. Det visar sig under intervjun att vetskapen om att Linda inte längre 

delar en kristen livsåskådning inte är något som hon delgivit vare sig föräld-

rarna eller vännerna från församlingen och ingen av dem känner därför till 

den distans hon under intervjun beskriver till en kristen livsåskådning. Kon-

sekvenser som jag menar att hon också själv skapar ett slags distans till, ge-

nom att i exemplet ovan tala i tredjeperson. 

Mamma vet väl att jag inte är med i kyrkan på samma sätt längre men (…) 
exakt vilket steg jag har tagit bort från det kanske hon inte vet heller. Jag vet 
inte, det känns onödigt för henne att veta på något sätt. Inte att jag går bakom 
ryggen men (…) hon vet att jag inte lever det livet på samma sätt längre men 
kanske inte (x) mina allra djupaste tankar, kring det här (x) inte mina allra 
närmaste vänner heller i kyrkan. För jag, till dem så säger jag ju, jag har ju 
kvar tron jag har ju kvar tryggheten i det, jag tror fortfarande på en gud och att 
han är med mig hela tiden liksom. Alltså (…) Så på ett sätt så har jag inte 
lämnat det fast (…) och (…) för jag har fortfarande tryggheten. Min, min re-
lation med gud är fortfarande okej liksom, den, den känns väldigt trygg. Sam-
tidigt skulle jag förklara allt sådant här för dem så skulle de gå ner på sina 
knän och ropa till gud och be att jag inte skulle komma till helvetet ungefär 
och det känns onödigt för dem att (…) ungefär. Jag vet inte jag vill inte orsaka 
dem den oron (x) Så därför kanske man väljer sina ord när man pratar också 
om sådana här saker (…) nu mer. Än så länge. (Linda) 
 

Linda har valt att inte dela de erfarenheter och reflektioner som prövningen 

medfört och därmed inte för sin familj och sina vänner synliggjort, det av-

stånd hon själv känner mellan refigurationen i relation till en kristen livs-

åskådning. Genom att hon med sin familj och vänner från församlingen 

också efter omprövningen delar vissa religiösa handlingar, blir denna spän-

ning, inte synlig. Valet att inte berätta för de närstående om förändrade kon-

figurationer gör så att säga att gemenskapen inte äventyras. Hon säger att 

hon har kvar en trygghet i sin tro på gud men den jämförelse hon gör mellan 

denna nya inställning till tron och metaforen att lämna sitt land och sitt 

språk, går samtidigt att förstå som att hennes vilja att bevara gemenskapen 

innebär att hon också behåller en annan för henne viktig existentiell trygg-

het.  

 

I sin egen förståelse av livet tycks Linda genomgå ett förändringsarbete, som 

i det här fallet innebär att hon omgestaltat sin förståelse av de stora existen-

tiella temana mot en annan tolkningsram än den kristna livsåskådningen.  

jag har fått omvärdera lite vem gud är för mig liksom. Jag tror fortfarande på 
en gud (x) nej men (x) jag vet inte ens om jag vill kalla det gud men (…) 
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någonting. Jag tror på någon slags plan med livet ändå. (x) gud finns inom en 
liksom, eller i hjärtat (x) jo men gud finns i mig på ett annat sätt, tror jag. 
(Linda) 
 

Lindas exempel visar att den kristna livsåskådningen kan ha en betydelse för 

de intervjuade under uppväxten inte enbart som idémönster utan kanske 

framförallt som gemenskap. En gemenskap som jag tolkar som starkt knuten 

till en ontologisk trygghet och som de därför ogärna riskerar att förlora.  

 

En av de andra intervjuade växer upp i en karismatisk församling där pas-

torns förståelse av begreppet synd inte överensstämde med hennes egen, 

vilket blev särskilt tydligt när pastorns innebörd kom i konflikt med hennes 

egen erfarenhet av att vara kallad till pastor.  

Dels för att det var rätt tabu med kvinnliga pastorer i min gamla hemförsam-
ling (…) Och det brottades jag väldigt mycket med när jag (…) när jag kände 
en kallelse att bli pastor det sa jag väldigt länge att ”jag kan inte bli pastor för 
att jag är kvinna, det lämpar sig inte” även fortfarande fast jag var över tjugo, 
så satt det kvar väldigt hårt i mig för det var det jag fått höra de (x) första åren 
av mitt liv (…) Så där och att det var syndigt också. Herre gud vad allt var 
synd. Helt bedrövligt. (Jenny) 

 

Den spänning den intervjuade uttrycker mellan pastorns tal om kvinnliga 

pastorer och hennes egen kallelse till pastor är något hon uttrycker trots att 

hon tillsammans med sin ursprungsfamilj redan många år tidigare lämnade 

församlingsgemenskapen. 

Och allt var egentligen synd, allt, allt var synd liksom så där (…) Mm (…) 
Och min mamma såg väl att vi tog skada av det (suck) (x) och då hittade vi en 
[annan församling] genom min konfirmation. Och där kände jag någonstans 
att jag verkligen hörde hemma eller där, där var det fridfullt och det var tyst 
och det var ingen som stod och gormade sig blå i ansiktet om helvetet typ, på 
söndagsgudstjänsten. Utan det var bara fridfullt och lugnt och pastorn (skratt) 
var en kvinna, i 55 års-åldern då som (skratt) alltid hade pumps och typ skinn-
kjolar (Jenny) 

 

Det senaste exemplet visar att den ontologiska tryggheten i gemenskap med 

ursprungsfamiljen följde med henne samtidigt som en refiguration i relation 

till de delade konfigurationer som den karismatiska församlingen erbjöd, 

blev möjlig. Trots det har det, vilket exemplet innan visade, tagit tid för den 

intervjuade att själv landa i de nya konfigurationer som därmed blev möjliga. 

Hon beskriver själv den betydelse andra människor också utanför kyrkan har 

haft för hennes eget beslut att helt släppa de tidigare delade konfigura-

tionerna.  
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när jag började plugga [universitetsutbildning] (…) fick en helt annan syn på 
hur andra människor tänker om saker. Så jag tror inte att det har vart liksom 
en så, ett ställningstagande så på det sättet utan det har vuxit fram (Jenny) 

 

Den intervjuade beskriver också betydelsen av att hennes mamma tidigt un-

der uppväxten delade de konfigurationer som, genom relationen till den sen-

aste församlingen, också kommit att delas i en större gemenskap. 

För [mamma] har alltid (…) (suck) (…) Hon har alltid (…) försökt tror jag, el-
ler så föll det sig naturligt, jag vet inte vilket men att, att uppfostra oss till att 
(…) hjälpa andra människor och ta hänsyn väldigt mycket (x) Eller liksom jag 
har alltid haft med mig den bilden (Jenny) 

 

I en jämförelse med Lindas exempel ovan och hennes svårighet att både 

hålla kvar en tidigare ontologisk trygghet och en samtidig refigurering så 

visar Jennys exempel att en refigurering kan vara svår, trots att alla yttre 

omständigheter ger möjlighet för densamma. I Jennys fall beskriver hon en 

erfarenhet av att hennes mamma alltid delat vad hon nu kan betrakta som en 

ny konfiguration men att denna inte gavs, vad jag tolkar som något utrymme 

i den karismatiska församlingsgemenskapen. De ”nya” konfigurationerna 

krävde samtidigt ytterligare bekräftelse från också andra människor för att 

landa som en plausibel verklighet för Jenny. I Jennys exempel tycks det som 

hennes mamma så att säga genomgått en med Jenny samtidig refigurering 

vilket skiljer det från Lindas exempel där föräldrarna fortfarande delar den 

konfiguration från vilken Linda önskar ta avstånd.  

 

Vad jag tolkar som en ovilja att på ett liknande sätt som Linda utmana den 

ontologiska tryggheten visar också ett annat exempel i materialet då en av de 

unga vuxna under nära fyra år valde att inte berätta om sin sexuella läggning 

för de närmaste. 

Men jag berättade det inte för någon eller jag förnekade det ju under tre-fyra 
år först och sen berättade jag det. Och då berättade jag faktiskt först för [släk-
ting]. (x) Fast [släktingen] brydde sig inte (skratt) så mycket. (x) När jag 
ringde och berättade det för [släktingen] så var [släktingen] bara så här ‟jaha, 
ja, ja, det visste jag väl men hur ska [du] berätta det för [dina föräldrar] nu‟ 
därför att där insåg väl både [släktingen] och jag att det skulle bli lite kluri-
gare. (XX) 

 

Den intervjuade hade en misstanke om att föräldrarna skulle ha svårt att han-

tera vetskapen om hans sexuella läggning vilket, enligt honom själv, besan-

nades när han valde att berätta och kontakten med föräldrarna som en följd 

av det, under ett par år blev bristfällig. 

vi höll kontakten även efter att jag hade flyttat men det var (…) bristfälligt ett 
par år därför att de accepterade det inte alls överhuvudtaget. (XX) 
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Det går att se likheter i de förhållningssätt som Lindas exempel samt det 

senaste exemplet visar. I båda fallen har de intervjuade en föreställning om 

att de närstående kommer att reagera inför förändringen på ett sätt som riske-

rar att äventyra de intervjuades tillhörighet till en gemenskap och en därtill 

hörande ontologisk trygghet. Samtidigt skiljer sig situationerna självklart åt i 

flera avseenden, inte minst då ett avståndstagande från en kristen tro i vårt 

land uttrycker en accepterad hållning medan det handlar om att bekantgöra 

något mer ovanligt när man kommer ut med en sexuell läggning som repre-

senteras av en minoritet.   

Konfigureringsutrymme 

I det ovanstående har jag gett exempel på hur den kristna livsåskådningen 

framträder inte enbart som en idé och ett medvetet personligt och med andra 

delat ställningstagande utan också som tradition och gemenskap för de inter-

vjuade. Jag tolkar Lindas beskrivningar som exempel på att en förändrad 

förståelse av livet, en refiguration, därför inte enbart kommer att utmana 

relationen till, i det här fallet, en kristen livsåskådning utan också relationen 

till den gemenskap i vilken livsåskådningen delas. I Lindas fall, men också i 

andra exempel i materialet, står gemenskapen också, genom föräldrarna, för 

den ontologiska tryggheten för de intervjuade varför en förändrad förståelse 

ser ut att också utmana de unga vuxnas existens på ett djupare plan. Lindas 

exempel visar hur hon väljer att inte för vare sig sina föräldrar eller vänner 

beskriva den diskrepans hon känner inför den kristna livsåskådningen. Detta 

kan sägas synliggöra ett slags strategi som jag vill återkomma till längre 

fram. Men först kommer jag att återvända till Mattias för att med hjälp av 

hans exempel fördjupa förståelsen för den spänning mellan en av föräldrarna 

vald livsåskådning och de intervjuades förståelse av livet som jag menar går 

att se i materialet. En diskrepans som också kommer kunna synliggöra 

aspekter av betydelse för de existentiella konfigurationer som tar gestalt.  

 

Mattias far är utbildad präst, ett yrkesval som jag tolkar som exempel på ett 

beslut att leva och arbeta i överensstämmelse med en kristen livsåskådning. 

Även äldre släktingar var engagerade i den kyrka som Mattias föräldrar till-

hör. Själv säger Mattias att faderns val, att utbilda sig till och verka som 

präst, har påverkat honom som barn i flera avseenden. När jag ser närmare 

på hur Mattias beskriver sin uppväxt framträder föräldrarnas val främst i ett 

antal praktiska konsekvenser, som till exempel de geografiska förflyttningar 

som faderns yrkesval kom att innebära. Man kan säga att föräldrarna till-

hörde en tradition vars andliga dimension fick konsekvenser i deras liv och 

därför kom att utgöra erfarenheter också i Mattias liv. Mattias levde under 

många år i en ärvd tradition, lära och praktik utan att ha prövat sin egen tro 
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eller en egenupplevd andlig dimension. Mattias kan i likhet med Linda, sä-

gas ha vuxit upp i en praktisk och social gemenskap, som kan innebära såväl 

ett antal flyttar som ett deltagande i kyrkans gudstjänstliv. Tron i en andlig 

mening, det vi kan tala om som tros – och upplevelseaspekter av en religiös 

livsåskådning137, ser däremot inte ut att självklart ärvas. Ett annat sätt att 

uttrycka detta är att föräldrars livsåskådning främst erbjuder barnen en för-

givettagen hållning.  

 

Mattias beskriver under intervjun hur han under uppväxten känt sig utanför 

kamratkretsen och att han under många år skämdes över faderns yrkesval 

samtidigt som han också känt en viss sympati med föräldrarnas livsåskåd-

ningsval. Känslor av att han skämdes fick till följd att han under flera år 

undvek att berätta vad fadern arbetade med. 

jag [har] på något vis har sympatiserat med mina föräldrar då och deras val 
och så där men (x) samtidigt aldrig ingått i någon, jag har aldrig haft någon 
egen förankring där utan umgåtts med vänner som absolut inte är från kyrkligt 
håll och så där. (…) men så det har mer legat hos mig min, min skam liksom, 
verkligen aldrig blivit retad eller så där liksom. (Mattias) 

 

Vad Mattias beskriver tolkar jag som en diskrepans och spänning mellan de 

idé- och handlingsmönster som han delade med kamraterna och de som för-

äldrarna stod för. Mattias skämdes över sina föräldrars livsval och levde i 

konflikt med kamratgruppens ideal. Spänningen blev så att säga synlig i en 

gemenskap utanför familjen. Gemenskapen tillsammans med kamraterna 

bidrog till att vidga konfigureringsutrymmet för Mattias genom att kamrater-

na erbjöd andra sätt att se på verkligheten. Något liknande gav Linda exem-

pel på i mötet med människor för vilka andra delade konfigurationer angav 

en starkare referens än den kristna livsåskådningen. 

 

I den livsåskådningstradition som Mattias föräldrar representerar var en mer 

eller mindre uttalad regel att inte bruka alkohol.138 Min tolkning är att den 

sympati som Mattias beskriver i relation till sina föräldrars livshållning 

bland annat tog sig uttryck i hans beslut att under några år inte dricka alko-

                                                      
137 I relation till religiös tillhörighet kan man tala om fyra olika dimensioner: tros-, upple-

velse-, beteende- och kunskapsdimensionen (Gustafsson 1997, s.22f). 
138 Maria Zackariasson (2012) har studerat hur frikyrkligt aktiva ungdomar idag ser på alko-

holkonsumtion samt sex utanför äktenskapet. Hon konstaterar att det i ett historiskt perspektiv 

går att se hur avhållsamhet och skötsamhet, sedan frikyrkorörelsens framväxt under andra 

halvan av 1800-talet, varit en viktig del i dess verksamhet och värderingsgrund. Liknande 

ideal går historiskt att se inom såväl idrottsrörelsen som arbetarrörelsen och nykterhetsrörel-

sen. Zackariasson menar att samtidigt som alkoholkonsumtion bland frikyrkligt aktiva idag är 

vanligare så finns det uttalade och outtalade förväntningar om att medlemmarna ska leva upp 

till idealen om nykterhet och ett restriktivt förhållningssätt till alkohol, värderingar som hon 

menar skiljer sig från den dominerande ungdomskulturen.  
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hol. Något som jag menar i sin tur bidrog till Mattias känsla av utanförskap i 

relation till kamraterna.  

ingen visste vad kyrkan var eller ingen delade den här tron och övertygelsen 
som jag inte själv visste någonting om men var väldigt starkt förknippad med 
och (…) Nej men alltifrån så här när man är i tonåren börjar dricka alkohol 
och jag drack aldrig alkohol förrän jag blev egen på något sätt. Utan jag, men 
det var den här starka sympatin med föräldrarna. Så det var ju bara ett utanför-
skap att inte festa tillsammans och så. (Mattias) 

 

Exemplet visar vad jag tolkar som uttryck för ett slags handlingslojalitet. 

Trots att han inte delade föräldrarnas livsåskådning och med den förknip-

pade idéer ser det ut som hans förgivettagna hållning föreskrev en lojalitet 

mot föräldrarna och de handlingar som föräldrarna föreskrev. Genom att dela 

handling blev en eventuellt idéburen diskrepans inte synlig varför en tänkbar 

konflikt med föräldrarna kunde undvikas. Beskrivningen av ett utanförskap 

visar samtidigt att denna handlingslojalitet fick konsekvenser för hans ge-

menskap med kamraterna med vilka han i några avseenden inte delade vare 

sig idéer eller handlingar. 

 

En av de andra intervjuade beskriver en i någon mening motsatt erfarenhet i 

relation till sina kamrater. Jenny har vuxit upp i vad hon själv betecknar som 

en strikt religiös familj. Under några år bodde hon i ett område med männi-

skor från olika delar av vår värld, vilka tillsammans representerade olika 

religiösa livsåskådningar. Hennes handlingar, i överensstämmelse med den 

kristna livsåskådningens idéer, kunde delas med kamrater vars föräldrar hade 

en helt annan religiös tillhörighet.  

och då klickade jag bra med mina muslimska kompisar för att vi hade ungefär 
samma värderingar och samma (…) regler liksom. (x) skönt för jag kände ald-
rig den här pressen (…) tror jag (…) så kraftigt under tonåren att man måste 
vara på ett visst sätt så (suck) att man måste ha, man måste ha hittat en pojk-
vän när man var 15 och så, så det var liksom inte aktuellt så. Det känns som vi 
var rätt naiva. Vilket var både bra och dåligt men vi passade, vi passade ihop 
allihop och det var väldigt skönt (x) Vi kände ändå en (x) alltså otrolig tillhö-
righet till varandra så. (Jenny) 

 

Den intervjuade talar visserligen om värderingar men tycks inte framförallt 

avse de religiösa motiven utan snarare en överensstämmelse i gemenskapen 

mellan de handlingsmönster som, mot bakgrund av olika idéer, kunde delas i 

gemenskapen. Jag tolkar excerpten som exempel på att delade handlingar 

kan fungera som ett socialt kitt mellan människor med helt olika idétradi-

tioner. Den intervjuade lyfter samtidigt fram den press hon upplevde att 

svara upp mot tanken att man ska hitta en pojkvän innan 15 års ålder. Ex-

cerpten ger i den meningen exempel på vad som kan förmodas vara en delad 

idé som den intervjuade också förhöll sig till under sin uppväxt. 
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Sammanfattande tolkning 

Analysen av olika uttryck för en spänning mellan personliga och delade kon-

figurationer understryker att konfigurationerna inte är statiska utan tvärtom 

dynamiska fenomen. I detta kapitel har jag lyft fram förändring av person-

liga, existentiella konfigurationer genom exempel som visar, hur intervjuper-

soner som växt upp med en kristen livsåskådning, prövat sig fram till en 

egen förståelse av de stora livstemana. Inte sällan kan dessa egna ställnings-

taganden, vilket materialet visar, komma i konflikt med de delade synsätt 

och konfigurationer som de intervjuade vuxit upp med. Jag kommer i det 

följande att återvända till vad jag ovan talat om i termer av konfigureringsut-

rymme och handlingslojalitet och visa hur jag menar att de två aspekterna 

kan förstås i relation till de existentiella konfigurationer som tar gestalt. Jag 

kommer därmed också att utveckla min tolkning av handlingslojalitet som 

exempel på ett slags strategier.  

Aspekter i förändring 

Kapitlet visar att refigurering av de intervjuades existentiella konfigura-

tioner, ofta har varit förenade med förändrade relationer på ett eller annat 

sätt. För att förstå de unga vuxnas beskrivningar av ansträngningar de upp-

levt när de utvecklat sina egna existentiella konfigurationer tycks det vara 

nödvändigt att tala om ett slags konfigureringsutrymme. I hög grad definieras 

detta utrymme av andra, genom de konfigurationer som upprätthålls och 

hävdas i en gemenskap som också innebär en ontologisk trygghet för inter-

vjupersonerna. Min analys talar för att ett utrymme för en refigurering av 

den personliga livsförståelsen skapas av mötet med alternativa sätt att förstå 

livet i enlighet med andra delade konfigurationer. Man kan tänka sig att detta 

i praktiken innebär att den enskilde tänker i andra banor även innan han eller 

hon möter alternativa tolkningsramar. Att på egen hand upprätthålla en plau-

sibilitetsstruktur är emellertid knappast möjligt och de egna funderingarna 

blir därför sällan mer än just funderingar. Det stöd som inflytandet från en 

ny gemenskap kan erbjuda för nya sätt att tänka kan här – om det nya råkar 

sammanfalla med de egna funderingarna – skapa utrymme för en nyoriente-

ring och refigurering av den personliga existentiella konfigurationen. Ge-

menskaper kan på det sättet betraktas både som en möjlighet och ett hinder 

för en individs personliga förståelsearbete.  

 

En upptäckt i studien är att barn som växer upp med föräldrar som har en 

uttalad livsåskådning framförallt ser ut att dela livsåskådningarnas konse-

kvenser i handling men inte med självklarhet de med livsåskådningen för-

knippade idéerna. I min analys har, vilket jag visat i det föreliggande ka-

pitlet, en spänning kunnat ses mellan, med livsåskådningen förknippade 

idéer och de handlingar som det finns utrymme för i den gemenskap i vilken 
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plausibilitetsstrukturen delas. Min analys pekar mot att denna delade struktur 

också anger vad som är en, i enlighet med delade konfigurationer, moraliskt 

riktig handling. Samtidigt går det i materialet att se exempel på en strävan 

bland de intervjuade att utveckla personliga, existentiella konfigurationer 

som bygger på egna livserfarenheter och ställningstaganden, även om en 

eventuell refigurering kommer att bryta med tidigare gemenskaper och de-

lade konfigurationer. Det senare menar jag indikerar att någon typ av spän-

ning i relation till andra därför kan förväntas vara ett naturligt inslag då exi-

stentiella konfigurationer tar gestalt.  

 

Jag förmodar att flertalet föräldrar sätter gränser och dikterar villkor som 

barnen har att rätta sig efter. Det är i sig inget konstigt utan ett ansvar som 

föräldrarna tvärtom förväntas ta. Min tolkning är dock att en av föräldrarna 

uttalad livsåskådning, gör det möjligt för barnen, men också förutsätter, att 

barnen förhåller sig till ett slags övertygelse. Exemplen visar att denna över-

tygelse särskilt utmanas och kan upplevas som oönskad av de barn som inte 

också delar denna övertygelse med sina kamrater.  

 

I en gemenskap utanför familjen och den plausibilitetsstruktur inom vars 

gränser motiv, normer och regler under uppväxten definierats, erbjuds en 

individ utrymme att utveckla personliga konfigurationer också då dessa står i 

strid med de konfigurationer som delats i familjen.139 Här blir kamraterna av 

särskild betydelse för att öppna utrymmet för refigurering och förändrade 

konfigurationer trots att de inte självklart delas i familjen. Mattias exempel 

visar att om man vare sig delar livsåskådning eller de handlingar som blir 

dess konsekvens med sina kamrater så kan upplevelsen av en spänning i 

glappet mellan existentiella konfigurationer och den av föräldrarna valda 

livsåskådningen bli särskilt stark. Materialet visar också menar jag att om 

man med kamrater delar handling/ar delar man också en arena, även om 

gränserna för detta utrymme ser ut och motiveras olika. Det senare gav 

Jenny exempel på i sin vänskap med muslimska kvinnor. Berger och Luck-

mann påtalar att handlingar, för att förbli relevanta för individen, kräver 

samtal med dem som tillmäter handlingarna samma relevans (Berger och 

Luckmann 1979, s.181). Det senare bidrar till en förståelse för den spänning 

jag kunnat se i materialet. Den spänning som kan uppstå när de samtal man 

delar inte bekräftar de handlingar man utför eller tvärtom när de handlingar 

man utför inte bekräftas i samtal med signifikanta andra. 

 

                                                      
139 Ungdomsrörelser kan bli en kanal för att leva ut sina åsikter vare sig de stämmer överens 

med föräldrarna eller inte, vilket Inghammar ger exempel på med särskilt fokus på den kristna 

ungdomsrörelsen (Inghammar 2003). 
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Strategier 

Tidigare i kapitlet har jag beskrivit den agens som Linda gav exempel på. 

Kapitlet visar att denna agens kommer till uttryck i, vad jag tolkar som ex-

empel på, olika strategier. Jag menar att strategierna används på ett mer eller 

mindre medvetet sätt för att bevara en gemenskap och en till den hörande 

ontologisk trygghet trots att de tidigare delade konfigurationerna inte längre 

delas.  

 

Som jag visade i Lindas exempel undviker hon att utmana spänningen mel-

lan existentiella konfigurationer och den livsåskådning hon tidigare delat 

med föräldrar och vänner, genom att inte med dem dela reflektioner kring sin 

tro. Valet att fortsatt ingå i familje- och församlingsgemenskapen ger exem-

pel på den första strategin där individen ger avkall på sin autenticitet och 

uppriktighet gentemot andra, genom att undvika att tala om den förändrade 

förståelsen av livet. Strategin har i Lindas exempel ett pris men tycks då vi 

möts vara hennes enda sätt att begränsa andra och kanske större förluster. 

Uppriktigheten skulle med andra ord kunna kosta henne den ontologiska 

trygghet som gemenskapen erbjuder.  

 

En andra strategi som jag menar att Linda ger exempel på är att inte synlig-

göra den förändrade förståelsen av språkliga uttryck. Till skillnad från den 

förstnämnda strategin handlar det här om att fortsatt tala men med ord, vars 

innebörd samtidigt har förändrats. Linda beskriver hur hon i samtal med 

mamma och de närmaste vännerna i församlingen ”väljer sina ord när man 

pratar också om sådana här saker”. Ett tydligt exempel i hennes fall är att 

hon fortsatt talar om sin tro på en gud men utan att specificera hur hennes 

syn på denna gudomlighet har förändrats. Denna förändring kan tolkas som 

exempel på en djupare eller vidare förståelse från Lindas sida, som en följd 

av att hon genom sina resor kunnat ta del av också andra gudsbilder. En för-

ståelse som gör att hon kan acceptera sina föräldrars gudsbild utan att ut-

mana densamma. Strategin är därför att inte synligöra den förändrade för-

ståelsen av gudsbegreppet men att fortsätta använda detsamma. Talet om gud 

står därför inte i motsats till den mer uttalade livsåskådning som viktiga 

människor i hennes närhet upprätthåller. Att hon fortsatt betonar kärleksbud-

skapet och allmänna moraliska principer och värderingar innebär också att 

hon delar språkliga uttryck som därför inte utmanar gemenskapen och den 

därtill hörande ontologiska tryggheten. En spänning mellan de i gemen-

skapen delade och hennes egna konfigurationer blir därmed inte självklart 

synlig.  

 

En tredje strategi, som har en del gemensamt med den sistnämnda, bygger på 

förhållandet att existentiella konfigurationer kan tillämpas enbart i handling 

utan att det idémässiga innehållet synliggörs. Detta gav Mattias exempel på i 
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relation till alkohol. I hans exempel delade han handlingar med sina föräldrar 

om än inte med sina jämnåriga kamrater. En handlingslojalitet framstår med 

andra ord som en strategi från hans sida, trots att de idéer med vilka föräld-

rarna motiverar handlingen inte i sig delades. Mattias är lojal mot sina för-

äldrar och de handlingar de föreskriver utan att själv dela den livsåskådning 

som ligger till grund för föräldrarnas beslut och regler.140 Så länge handling-

en delas behöver inte en diskrepans mellan idéer och handling, mellan de-

lade och personliga konfigurationer, utmana gemenskapen och den trygghet 

den kan innebära för individen. 

                                                      
140 Detta skulle också kunna tolkas som uttryck för Mattias önskan att leva upp till vad som i 

en kristen gemenskap anses vara respektabelt (Skeggs 2004). Det handlar enligt Skeggs inte 

om att vinna majoritetssamhällets respekt utan framförallt respekten från gruppen. Mattias 

lojalitet kan tolkas som en stark lojalitet också mot den grupp föräldrarna tillhör och de hand-

lingar denna föreskriver för att en individ ska vinna respekt. Zackariasson (2012) visar i sin 

studie om frikyrkliga ungdomars värderingar kring sex och alkohol, att ungdomarnas såväl 

sociala som personliga identitet i församlingen och den respektabilitet den föreskrev ibland 

kolliderade med att de var unga. De upplevde sig stå i relation till förväntningar från såväl 

församlingen som från ”den sociala och kulturella kategorin ‟ungdom‟” (Zackariasson 2012, 

s.304). Den hänsyn till ett idémönster i enlighet med den delade konfigurationen som också 

ungdomarna i Zackariassons studie visar, utmanar deras samtidiga tillhörighet och identitet 

som ungdomar. Att avstå från att dricka alkohol blir, menar Zackariasson, bland ungdomar ett 

iögonfallande tecken på att man skiljer sig från mängden. 
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8.  Tolkandets sammanhang 

Avhandlingens övergripande syfte har varit att, i hermeneutisk mening, tolka 

hur unga människor idag beskriver och förstår sina liv, med särskilt fokus på 

existentiella teman, samt att utveckla användbara begrepp som belyser de 

intervjuades personliga meningsskapande i ett socialt och kulturellt sam-

manhang. Fyra frågeställningar har varit vägledande för arbetet. Den första 

frågeställningen har varit vilka existentiella teman som är centrala i de unga 

vuxnas liv och hur de unga vuxna förhåller sig till dessa teman. Den andra 

frågeställningen har varit vilka aspekter som framträder i de intervjuades 

berättande som gör det möjligt att förstå deras existentiella menings-

skapande. Vilka begrepp som fångar de viktiga aspekterna av det existen-

tiella meningsskapandet har utgjort den tredje frågeställningen. Den fjärde 

frågeställningen som väglett arbetet är hur en eventuell skillnad i materialet 

ser ut, mellan dem som har en uttalad kristen livsåskådning och dem som 

inte har det, med avseende på existentiella teman.  

 

Jag kommer i detta avslutande kapitel framförallt att diskutera den be-

greppsutveckling som avhandlingen leder fram till samt de unga vuxnas 

beskrivningar av tro och religion. Jag inleder med en diskussion om rela-

tionen mellan de centrala begrepp som tagit form under avhandlingsarbetet 

och hur dessa fynd kan förstås i relation till de forskningstraditioner som 

Jeffner och Hartman representerar. Under rubriken ”Personliga erfarenheter 

och existentiella konfigurationer” finner de tre första forskningsfrågorna sin 

plats då jag här lyfter fram de existentiella teman som framträtt som centrala 

i de unga vuxnas liv, aspekter av betydelse för förståelsen av menings-

skapandet samt de begrepp jag valt för att benämna de olika aspekterna. 

Härefter diskuterar jag under rubriken ”Tro och religion i de unga vuxnas 

beskrivningar” den fjärde av mina forskningsfrågor om en eventuell skillnad 

mellan de som har en uttalad kristen livsåskådning och de som inte har det. I 

det sammanhanget finner också diskussionen om de intervjuades beskriv-

ningar av tro och religion sin plats och vad jag tolkar som en diskrepans 

mellan ett religiöst innehåll och det språk som många av oss idag har tillgång 

till för att tala om tro och religion.  
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Personliga erfarenheter och existentiella konfigurationer 

De 21 livsbeskrivningar som jag genom intervjuerna fick del av gjorde det 

uppenbart att det var de unga vuxnas gestaltning av viktiga händelser i sina 

liv, deras figur, som jag fick del av. Genom analysarbetet har jag kunnat se 

hur de intervjuade inte endast gav gestalt åt enskilda händelser utan hur de 

också fogade samman olika erfarenheter till ett slags helhet och jag fann det 

därför lämpligt att tala om existentiella konfigurationer. Vid särskilt några 

tillfällen väcktes en nyfikenhet hos mig inför hur även andra personer skulle 

valt att gestalta samma händelse men frågan var inget jag valde att följa upp 

i avhandlingen. Min nyfikenhet synliggör vad alla förmodligen vet, nämligen 

att olika individer kommer att gestalta ett och samma skeende på olika sätt.  
 

Att olika händelser beskrivna på olika ställen under respektive intervju tyck-

tes handla om samma sak synliggjorde mer övergripande mönster i mate-

rialet och aspekter av betydelse för de existentiella konfigurationer som tog 

gestalt. Ibland knöt intervjupersonerna själva explicit ihop olika samman-

hang, vid andra tillfällen kunde jag förstå sambanden när jag lyssnade men 

framförallt har mönstren blivit synliga genom det hermeneutiska tolknings-

arbetet. Exakt hur långt intervjupersonernas egen medvetenhet om dessa 

mönster sträcker sig är svårt att avgöra. De tolkningar jag presenterat i de 

empiriska kapitlen återspeglar både vad de unga vuxna explicit har sagt un-

der respektive intervju och mina tolkningar av underliggande, mer eller 

mindre medvetna, meningssammanhang. Det är de intervjuades hela livs-

beskrivning jag tolkar som exempel på existentiella konfigurationer. Be-

greppet existentiella konfigurationer är ett teoretiskt begrepp som jag utveck-

lat under avhandlingsarbetet och det är därför resultatet av en erfarenhets-

överskridande tolkning. Det benämner således inte något den enskilda män-

niskan själv erfar att hon har. Begreppet existentiella konfigurationer sam-

manfattar den enskildes förståelse av livet i termer av process och innehåll 

och begreppet har, som jag kunnat visa, en såväl personlig som social sida. 

Det senare kan väcka frågan om personliga konfigurationer därför alltid är 

att betrakta som samtidigt delade? Nedan diskuterar jag detta under rubriken 

”Refigurering” som en fråga om relationen mellan det givna och det subjek-

tivt formbara med avseende på konfigurationer.  

 

I sammanhanget kan också en annan fråga väckas som jag här vill stanna en 

stund inför. Frågan är huruvida jag, utifrån min studie, betraktar konfigura-

tioner som ”tysta” eller uttalade? Mina tolkningar av existentiella konfigurat-

ioner återspeglar, som jag beskrev ovan, både vad de unga vuxna sagt under 

intervjuerna och mina tolkningar av underliggande, mer eller mindre med-

vetna meningssammanhang. Det senare indikerar att konfigurationer i bety-

delsen förståelse av livet och livserfarenheten kan förmodas vara en delvis 

”tyst” förståelseprocess inom men också mellan individer. Mitt tolknings-

arbete avseende de ”tysta” sidorna av intervjupersonernas livsförståelse byg-
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ger dock, vilket bör understrykas, på en analys av olika typer av uttryck för 

deras icke uttalade men på andra sätt indirekt uttryckta personliga konfigu-

rationer. Samtidigt visar intervjupersonernas faktiska beskrivningar också att 

personliga konfigurationer kan kommuniceras. I analysen av intervjuerna 

fann jag till exempel ett slags strategisk kommunikation, där den personliga 

konfigurationen kommuniceras i en önskan om att lyfta fram densamma som 

samtidigt delad. Personliga konfigurationer tycks med andra ord kunna vara 

såväl tysta som uttalade och i båda fallen ibland i en strategisk betydelse, då 

den enskilde undviker att aktualisera en konflikt mellan en tidigare delad 

konfiguration och en egen refigurering. Delade konfigurationer däremot 

tycks tvärtom vara förknippade med någon form av kommunikation. Kom-

munikation kan antas utgöra själva grunden till att konfigurationer kan delas 

med andra, också då de budskap som förmedlas ligger långt tillbaka i tiden 

och inte längre framstår som artikulerade av de berörda själva. Detta gäller 

till exempel tankeinstitutioner vilka i hög grad bygger på en upprepad tidi-

gare kommunikation mellan människor vilka delar erfarenheter och där 

kommunikationen kunnat bidra till att människor i gemenskapen utvecklat 

delade sätt att se på dessa erfarenheter.141 I en gemenskap där plausibilitets-

strukturen anger den specifika bas och de sociala processer som krävs för att 

den subjektiva verkligheten ska vidmakthållas är samtal, enligt Berger och 

Luckmanns´ teori, det viktigaste redskapet för vidmakthållande av verklig-

heten (Berger och Luckmann 1979). Språket ger verklighet i dubbel mening, 

genom att både låta oss uppfatta världen och samtidigt producera densamma 

och samtal är av stor betydelse för att utveckla och dela ett gemensamt kun-

skapsförråd. Det senare bekräftar att delade konfigurationer därför har en 

tydlig kommunikativ aspekt.  

 

Begreppet konfiguration finner likheter med det begrepp som Ricoeur skri-

ver fram i sin analys av berättande och teorin om en trefaldig mimesis, prefi-

guration, konfiguration och refiguration (Ricoeur 1984, 1985; 1988). Men 

det finns också skillnader i det sätt på vilket Ricoeur och jag använder be-

greppen, något jag här kort vill kommentera. Teorin om en trefaldig mimesis 

handlar om en filosofisk analys av tid och berättande och med den begrepps-

utveckling jag gör, vill jag bidra till att benämna och utforska ett empiriskt 

material med avseende på människors existentiella och vardagliga menings-

skapande. När jag talar om konfigurationer finner det flera likheter med 

                                                      
141 Som jag visade under rubriken ”Socialisation och utveckling” i kapitel två är den sociala 

strukturen i enlighet med Berger och Luckmann (1979) att betrakta som summan av typifie-

ringar och av de återkommande interaktionsmönster som etableras med hjälp av desamma. 

När typifieringen är ömsesidig sker vad Berger och Luckmann talar om som institutiona-

lisering. En ömsesidig och kommunicerad typifiering ger exempel på en institution och vad 

jag i detta sammanhang väljer att tala om i termer av en tankeinstitution.  
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Ricoeurs begrepp men inkluderar i den användning jag gör också andra 

aspekter såsom existentiella teman och strategier. Vad jag talar om som de-

lade konfigurationer finner på motsvarande sätt likheter med bland annat 

Ricoeurs begrepp prefigurationer. Ricoeur talar om prefigurationer som de 

tecken, regler och normer som är symboliskt förmedlade (Ricoeur 1984, 

s.57) och vad Gustavsson beskrivit som en förgestaltad berättelseform och 

ett slags tankemodell för berättandet i en viss kultur och i en viss tid (Gus-

tavsson 2000b, s.16). Mina empiriska analyser visar att det tycks finnas olika 

sorters delade konfigurationer, där livsåskådningar, förgivettagna hållningar 

och tankeinstitutioner är exempel, ett fynd som inte finner någon direkt mot-

svarighet i Ricoeurs filosofiska analyser. Det går också att se en skillnad i 

hur vi använder begreppet refiguration. När Ricoeur talar om refiguration 

benämner det tillägnandet av en berättelse. Jag talar om refigurering som ett 

slags förändring och omgestaltning av en tidigare konfiguration vilken på ett 

personligt plan förväntas landa i en ny existentiell konfiguration. 

 

Begreppet konfiguration har också mycket gemensamt med begrepp som 

berättelse och narrativ. Genom att använda egna beteckningar har jag önskat 

undvika oklarhet avseende den idag stora mängd innebörder och de associa-

tioner som finns till de redan etablerade begreppen. När jag talar om berät-

telser eller berättande gör jag det i en vardaglig mening. Vad min begrepps-

användning tillför det religionspedagogiska forskningsfältet önskar jag tyd-

liggöra i det följande genom att diskutera relationen mellan de centrala be-

grepp som tagit form under avhandlingsarbetet samt hur dessa fynd kan för-

stås i relation till de forskningstraditioner som Jeffner och Hartman 

representerar. 

Existentiella teman 

Jag har i de empiriska kapitlen visat hur unga människor idag kan beskriva 

och förstå sina liv, med särskilt avseende på existentiella teman. I kapitlen 

framträder sex teman särskilt tydligt genom de unga vuxnas beskrivningar 

och reflektioner kring desamma. Två teman är döden och livets mening men 

jag visar också att de unga vuxna förhåller sig till teman som kretsar kring 

frågorna vem är jag, vad vill jag välja, vart är jag på väg samt otrygghet. 

Den tidigare analysen har visat att det egna jaget i många beskrivningar stod 

i centrum, ett fynd som pekar mot vad jag tolkar som exempel på en ”tanke-

institution” om det individuella projektet.  

 

De existentiella teman som de unga vuxna framförallt förhåller sig till kan 

tolkas som exempel på de intervjuades pågående vuxenblivande men de kan 

samtidigt tolkas som kännetecknande för vår tid. De kan förstås mot bak-

grund av vad jag tidigare visat idag beskrivs som en förlängd ungdomstid 

och ett i flera avseenden adolescent samhälle och de är i den meningen också 
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att betrakta som generationsöverskridande. Denna dubbelhet gör det svårt att 

betrakta studiens resultat som specifikt för enbart den åldersgrupp som jag 

studerat. Tvärtom framstår det som om frågorna ger exempel på allmän-

mänskliga och djupt existentiella teman. Möjligen är de teman som mitt 

material ger exempel på särskilt accentuerade i den livsfas som de unga 

vuxna exemplifierar då de enligt egen utsago inte har ett direkt ansvar för 

någon annan än sig själva. I det sammanhanget kan det vara av betydelse att 

ingen av de intervjuade hade barn vid intervjutillfället. 

 

Jag betraktar existentiella teman som ett innehåll i existentiella konfigura-

tioner och därtill menar jag att existentiella teman driver den process som 

existentiella konfigurationer samtidigt exemplifierar. Det går här att finna 

likheter med hur Hartman talar om livsfrågor som av betydelse för den livs-

tolkande processen.142 I en jämförelse så betonar Jeffner, vilket jag tidigare 

visat, istället de teoretiska ställningstagande och svar som livsfrågorna får 

inom ramen för en livsåskådning. En skillnad mellan den begreppsanvänd-

ning som jag, i en jämförelse med Hartman gör, är att Hartman kopplar livs-

frågorna till vad han betraktar som livstolkningens olika delar – omvärldso-

rientering, övertygelse samt värderingssystem. Han anger därmed ett antal 

delar som ingår i en personlig förståelse av livet och som kan betraktas som 

ett svar, om än tillfälligt, på livsfrågorna. Så skriver Hartman till exempel att 

frågor om gott och ont, rätt och orätt, vackert och fult, besvaras inom ramen 

för ett personligt värderingssystem. Jag önskar i en jämförelse med Hartman 

tydligare understryka att själva livsfrågan, eller vad jag hellre sammanfattar i 

termer av existentiella teman, utgör en aspekt av existentiella konfigura-

tioner. Existentiella teman ser så att säga ut att vara mer centrala för hur en 

enskild individ konfigurerar än det svar som frågorna i Hartmans exempel 

kan tänkas få. I Hartmans modell formas en livstolkning som en följd av att 

olika lösningar på centrala livsfrågor prövats.143 Min studie visar att existen-

tiella konfigurationer inte är ett svar som överensstämmer med ett värde-

ringssystem eller en verklighetsuppfattning utan ett slags gestaltning i en 

önskan att foga samman erfarenheter till en för den enskilde meningsfull 

helhet. En med andra ord mer fragmentarisk och mindre medveten process 

än vad den framstår att vara i Hartmans skrivning. Existentiella teman utgör 

alltså ett innehåll men det är också dessa teman som tillsammans med strate-

gierna driver fram processen och avgör vilka konfigurationer som tar gestalt. 

Mina fynd visar att detta också är en process som till stor del formas i en 

önskan hos de intervjuade att upprätthålla ontologisk trygghet vilket jag 

återkommer till.  

                                                      
142 Jag hänvisar här framförallt till Hartman (1986, s.164f) och Hartman & Torstenson-Ed 

(2007, s.88). 
143 Denna modell går att finna i Hartman & Torstenson-Ed (2007, s.88). 
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Delade konfigurationer 

Delade konfigurationer har en central betydelse för de existentiella kon-

figurationer som tar gestalt. De personliga konfigurationerna är i den me-

ningen också att betrakta som sociala, då de så att säga inte kan ta form obe-

roende av det sociala och kulturella sammanhanget.  

 

En fråga som förtjänar att kommenteras ännu en gång är vad som skiljer de 

olika delade konfigurationerna åt. En väsentlig skillnad mellan olika typer av 

delade konfigurationer tycks vara den grad av medvetet och reflekterat ställ-

ningstagande som görs i relation till desamma. Till skillnad från livsåskåd-

ningar så är förgivettagna hållningar men också tankeinstituioner, mindre 

medvetna. Samtidigt visades tidigare i detta kapitel att delade konfiguratio-

ner har en tydligare kommunikativ aspekt i en jämförelse med personliga 

konfigurationer. En delad förståelse av livet måste så att säga kommuniceras 

för att den ska betraktas som en odiskutabel och plausibel verklighet och 

detta tycks därför, om än på olika sätt, gälla samtliga delade konfigurationer.   

 

Ett sätt att lite mera konkret föreställa sig hur delade konfigurationer funge-

rar i en människas liv är att de ger exempel på olika grad av medveten re-

flektion i en människas sätt att förstå världen och sig själv. På ett helt förgi-

vettaget plan delar vi ”tankeinstitutioner” och de utgör ett slags mycket 

grundläggande och mindre reflekterad delad konfiguration. Frågar man 

människor om dessa delade konfigurationer framstår de som självklara där-

för att de smälter samman med den verklighetsbild som man byggt upp. För-

givettagna hållningar är just förgivettagna. Men vissa aspekter av en hållning 

kan vara medveten och reflekterad, så som exempelvis synen på döden. De-

lade förgivettagna hållningar ska i första hand förstås som mindre medvetna 

och reflekterade än det jag talar om i termer av en livsåskådning. Det sist-

nämnda reserverar jag, som tidigare påpekats, för medvetna personliga och 

med andra delade ställningstaganden i förhållande till övergripande existen-

tiella teman såsom döden och livets mening.  

 

Genom arbetet har jag kommit att utmana den definition som Jeffner skriver 

fram av en livsåskådning. Jeffners betoning av de kognitiva momenten gör 

det svårt att fånga också vad som i min analys framstår som ett många 

gånger mindre medvetet meningsskapande. Min slutsats är att begreppet 

livsåskådning därför kan användas för att benämna just människors med-

vetna ställningstagande i relation till existentiella teman. I de studier som 

Hartman genomfört så ger han flera exempel på hur unga människor reflek-

terar över grundvillkoren för sina liv. När jag talar om det medvetna ställ-

ningstagande som en livsåskådning kräver så ska det inte läsas som ett ut-

tryck för en misstro mot att människor reflekterar. Vad min undersökning 

visar är att de existentiella temana inte självklart är något de intervjuade 
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aktivt tagit ställning till eller valt att artikulera, även om det går att se en 

överensstämmelse i enskilda delar mellan individs förståelse av livet och en 

given livsåskådningstradition. Förgivettagna hållningar ger här exempel på 

att många av de reflektioner vi gör är mindre medvetna och att vi samtidigt 

kan ge uttryck för flera och ibland osammanhängande reflektioner kring 

livets innebörd och mening. Men viktigt att understryka är att ett ställnings-

tagande för en livsåskådning inte därmed förutsätter att en människas ref-

lektioner landar i förutbestämda kategorier för att han eller hon ska kunna 

tala om sig själv i termer av till exempel kristen. I exemplet med en kristen 

livsåskådning handlar det snarare om att ta ställning för att tro eller om en 

aktiv vilja att ta emot tron.  
 

Samtliga unga vuxna i min studie har alltså inte en livsåskådning i vare sig 

en politisk, religiös eller filosofisk mening. Denna tanke kan uppfattas kon-

troversiell men finner stöd också i tidigare forskning.144 Alla förstår sina liv 

och önskar skapa mening och foga samman också disparata erfarenheter till 

en helhet. Alla människor är meningsskapande och kan därmed förväntas ge 

exempel på existentiella konfigurationer. Jag menar att jag som forskare inte 

kan tillskriva människor en livsåskådning som de inte själva valt, då en livs-

åskådning kräver den enskilda människans aktiva ställningstagande i enlig-

het med den definition av begreppet som jag skriver fram.  

 

I min undersökning har jag kunnat se exempel på en realistisk, en andlig och 

en tredje hållning. Den tredje hållningen tar sin utgångspunkt i uppfatt-

ningen att människan själv och inte någon över henne stående, ska gälla som 

auktoritet i frågor om vad som är gott och rätt. Enligt denna hållning ges 

också utrymme för känslor och krafter som saknar gudomliga eller andliga 

referenser men som inte heller låter sig förklaras av naturvetenskapens lagar. 

Det är en hållning som kan sägas utmana de ofta skarpa gränsdragningar 

som också i historien gjorts mellan religiösa och vetenskapliga synsätt där 

det förstnämnda finner sina tydligaste referenser i en andlig hållning och det 

sistnämnda i en realistisk hållning.  
 

Vad jag talar om i termer av förgivettagna hållningar finner likheter med 

såväl begreppet livstolkning i enlighet med Hartmans definition som livså-

skådning i enlighet med Jeffners definition. Jag tänker då särskilt på vad 

Hartman talar om i termer av omvärldsorientering (Hartman 1986, s.164f) 

och vad som i enlighet med Jeffner omtalas i termer av de teoretiska anta-

ganden som är av betydelse för en övergripande bild av människan och värl-

den (Jeffner 1988, s.7). Förgivettagna hållningar ger på ett liknande sätt ex-

empel på en samstämmighet med avseende på hur den enskilde förhåller sig 

                                                      
144 Jag tänker här framförallt på Bergström (1996, s.27ff) vars resonemang jag presenterat 

under rubriken ”Livsåskådning” i avhandlingens andra kapitel. 
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till de existentiella teman i synen på människan, livet och döden men också 

en samstämmighet som kan ses i mindre grupper bland intervjupersonerna. 

Men de skillnader som jag, i en jämförelse med de nämnda traditionerna, vill 

understryka och som ska läsas som ett fynd i avhandlingen är för det första 

vilket redan tidigare nämnts, att en förgivettagen hållning framträder som 

långt mer oreflekterad och inte självklart artikulerad eller konsistent. För det 

andra visar min undersökning att en förgivettagen hållning inte anger en i 

alla avseenden uppsatt gräns mot andra hållningar. Tvärtom går det att se hur 

några delade konfigurationer vinner ett starkare genomslag än andra och 

synliggör likheter som går över de gränser som förgivettagna hållningar i en 

första analys anger. I relation till den Jeffnerska livsåskådningstraditionen är 

detta ett inte oväsentligt fynd då det pekar på svårigheten att se en intra-

personell överensstämmelse i människors sätt att förstå sina liv. Tvärtom 

framstår det som om förståelsen är långt mer komplex, fragmentarisk och 

situationsbunden. En förgivettagen hållning utgör en av flera delade konfigu-

rationer som påverkar de intervjuades förståelse av sina liv. Också de som i 

mitt material har en främst realistisk hållning har i något avseende också 

påverkats av de livsåskådningstraditioner som finns representerade i sam-

hället, inte minst genom språket, vilket de intervjuade ger exempel på i talet 

om döden. Förgivettagna hållningar anger inga låsta gränser och de utgör en 

tolkningsram som den enskilde egentligen inte tagit ställning för, på det sätt 

som jag menar att man gör i relation till en livsåskådning.  

Ontologisk trygghet 

De unga vuxna i min studie ger i sina beskrivningar exempel på händelser 

som ofta kretsar kring viktiga relationer som tillkommit, upphört eller dras-

tiskt förändrats. Deras beskrivningar handlar om förändringar som hotat ett 

slags stabilitet och kontinuitet och vad jag, med utgångspunkt från Giddens 

(1997), beskriver i termer av ontologisk trygghet.  

 

Avhandlingen visar hur de unga vuxna värderar både trygghet och frihet 

högt. Även om de värderar frihet är, med utgångspunkt i denna och tidigare 

studier, min misstanke att unga människor idag är mindre fria än vad de 

själva tror. Aspekter som personliga och yttre sociala och ekonomiska förut-

sättningar har till exempel i tidigare studier visat sig vara av betydelse för 

vad som i realiteten är möjligt att välja och människor är i den meningen 

bundna vid sin sociala tillhörighet. Men min studie visar också att de inter-

vjuade både är begränsade genom de delade konfigurationer som omger dem 

och bundna genom sin mer eller mindre medvetna önskan att känna trygghet 

i ett socialt och relationellt sammanhang, en trygghet i ontologisk mening. I 

min studie värderas frihet högre än trygghet i materiell mening samtidigt 

som en känsla av frihet ser ut att förutsätta en upplevelse av trygghet i onto-

logisk mening. 
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Ett fynd i studien är att erfarenheten av förändrade relationer och svåra upp-

levelser tycks uppfattas av de intervjuade på olika sätt beroende av den en-

skildes upplevelse av trygghet när de existentiella konfigurationerna tar ge-

stalt, en med andra ord i hög grad social och relationell upplevelse. Det se-

nare implicerar en stark förändringspotential hos individen där förändrade 

relationer och känslan av ontologisk trygghet i en ny gemenskap kan för-

ändra hennes inställning till såväl sitt nu som till den tid som var. Detta re-

sultat utmanar, menar jag, Jeffners begrepp ”grundhållning” vilket avser en 

aspekt av livsåskådningen som kan sorteras på en skala mellan pessimism 

och optimism (Jeffner 1976a, s.40f). Jeffner menar att en människas livsupp-

levelse till viss del står oberoende av yttre omständigheter och är relativt 

stabil och densamma i situationer över längre tid (Jeffner 1976a, s.14). 

Grundhållningskomponenten i Jeffners livsåskådningsdefinition har också i 

tidigare forskning uppfattats som en vag och problematisk aspekt.145 Mitt 

material visar att vad som i en första analys kan uppfattas som exempel på 

en grundhållning inte självklart är det. Istället menar jag att det kan tolkas 

som uttryck för en tillfällig livsupplevelse som är socialt, lika väl som psy-

kologiskt, förankrad och därför inte kan betraktas som stabil i Jeffners me-

ning. Grundhållningen anger därför inte heller en aspekt av den livsåskåd-

ningsdefinition som jag skriver fram.  

Refigurering 

Min studie ger exempel på det komplexa samspelet mellan delade och per-

sonliga konfigurationer. I min tolkning av hur intervjupersonernas existen-

tiella konfigurationer förändrades under uppväxten framgår hur beroende de 

är av det socialt delade. I de empiriska kapitlen har de personliga konfigura-

tionerna framträtt som i det närmaste givna av delade konfigurationer i ter-

mer av livsåskådningar, förgivettagna hållningar och tankeinstitutioner. De 

personliga konfigurationerna kan i den meningen också beskrivas som soci-

ala då de så att säga inte tycks kunna ta form oberoende av det sociala och 

kulturella sammanhanget. Min undersökning visar att förståelsen av livet tar 

gestalt i ett mer eller mindre medvetet samspel med framförallt de människor 

med vilka de intervjuade delar plausibilitetsstruktur och ontologisk trygghet.  

 

Samtidigt ger studien exempel på det utrymme som trots allt finns för den 

enskildes agens i konfigureringsprocessen. I det här sammanhanget går det 

därför att tala om ett slags konfigurativ agens vilket handlar om möjligheten 

man som individ har att påverka och förändra den personliga konfigura-

tionen.146 Studiens fynd väcker frågan om relationen mellan det givna och det 

                                                      
145 Ett exempel på detta ger Martinsson (2010). 
146 Detta bör inte förväxlas med den enskildes möjlighet att uttrycka eller artikulera sin för-

ståelse av livet.  
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subjektivt formbara. I vilken utsträckning är en personlig konfiguration en 

produkt av andra delade konfigurationer och hur stort är det egna personliga 

konfigureringsutrymmet? Som jag visat i kapitel sju, kan en spänning uppstå 

mellan en personlig önskan om refigurering av den personliga konfigura-

tionen och det delade givna. Ibland får denna spänning karaktären av ett 

personligt dilemma där man tvingas välja mellan att ge upp en gemenskap 

som är förknippad med en tidigare delad konfiguration eller att vara trogen 

sin egen önskan om refigurering. Studiens fynd föranleder därför också frå-

gan vad det är som krävs för att en refigurering ska kunna inledas?  

 

Som framgått menar jag att man kan tala om ett slags konfigureringsut-

rymme vilket i hög grad bestäms av andra genom de konfigurationer som 

upprätthålls och hävdas i en gemenskap som också innebär en ontologisk 

trygghet för intervjupersonerna. Studien ger exempel på att det personliga 

konfigureringsutrymmet tycks öka genom till exempel de resor som de unga 

vuxna gör eller genom deras deltagande i andra gemenskaper än den som 

ursprungsfamiljen erbjudit. Här framstår inte minst nya vänner vara av stor 

betydelse. Nya personliga erfarenheter i mötet med andra människor och 

konfigurationer ser på olika sätt ut att möjliggöra en utmaning och prövning 

av den rådande förståelsen av livet. Nya erfarenheter som kan innebära men 

inte självklart leder till, en personlig refigurering.  

 

Ett ökat konfigureringsutrymme kan således innebära en spänning för indi-

viden, genom att de tidigare delade konfigurationerna inte längre framstår 

erbjuda den enda möjligheten att förstå livet. Vad jag talar om i termer av ett 

dilemma ser, i en jämförelse, ut att uppstå först när risken finns att en refigu-

rering kommer utgöra ett brott mot tidigare delade konfigurationer. Dilem-

mat uppstår mellan å ena sidan en vilja att realisera en egen personlig refigu-

ration och å andra sidan att bevara den ontologiska trygghet som gemen-

skapen erbjuder, en gemenskap i vilken också konfigurationer delas. Två 

möjliga val som inte är förenliga då individen hur hon än väljer kommer att 

förlora något viktigt i en existentiell mening.  

 

De intervjuade beskriver, som sagt, i flera fall erfarenheter av möten med 

nya platser och människor som har utmanat deras tidigare sätt att förstå livet. 

Det är möjligt att också egna reflektioner kring de konfigurationer man vuxit 

upp med kan komma att innebära en spänning och att nya erfarenheter därför 

inte är av avgörande betydelse för att denna uppstår. När spänningen övergår 

i ett dilemma tycks däremot en egen personlig reflektion inte räcka till och 

betydelsen av andra människor framstår som större. Huruvida den egna re-

flektionen kan komma att innebära en spänning anger dock här endast ett 

slags hypotes och är inte utifrån mitt material möjligt att underbygga. 

 

I min önskan att förstå hur intervjupersonerna hanterade de dilemma de 

hamnat i när en personlig refigurering ledde till oundvikliga förluster av 
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gemenskap och ontologisk trygghet, har jag funnit det relevant att ta hjälp av 

forskning kring minoritetsgrupper i samhället. Denna forskning kan bidra till 

en fördjupad förståelse för relationen mellan det givna och det subjektivt 

formbara. Inom forskning kring minoritetsgrupper i samhället handlar det 

ofta om utrymmet att bryta mot normer om det förväntat ”normala”, inte 

sällan om en delad och underförstådd konfiguration om ”normal” identitet. 

Jämförelsen är möjlig då det på ett motsvarande sätt handlar om ett slags 

dilemma men då mellan egna önskningar om att utveckla den egna identite-

ten och andras förväntningar om vad en identitet ska vara. Denna forskning 

kan i det här sammanhanget bidra till en fördjupad förståelse för de förut-

sättningar som krävs för att människor ska kunna upprätthålla egna sätt att se 

på tillvaron och vad som krävs för att en refiguration ska ske.  

 

Anders Gustavsson har studerat hur människor hanterar spänningen mellan 

andras förväntningar och egna alternativa perspektiv på omvärlden och på 

sig själv, med fokus på relationen mellan människor som har en funktions-

nedsättning, och så kallat ”vanliga” människor. Gustavsson menar att när 

människors perspektiv kommer i konflikt med andra så tycks en strategi vara 

att söka stöd hos ”de egna” för ett alternativt perspektiv på den egna identite-

ten som normal, trots att de flesta tenderar att identifiera individen som 

onormal på grund av funktionsnedsättningen. ”De egna” är här ett begrepp 

som introducerades av Erving Goffman (1963) i en bok om stigmatisering 

och olika strategier för att undvika ett stigma. Gustavsson hänvisar till 

Goffman och visar i sin studie, om lindrigt utvecklingsstördas kamp för att 

upprätthålla identiteten som en vanlig man eller kvinna, att kampen för en 

alternativ självbild underlättades av att andra människor delade denna alter-

nativa identitetsbild. Vanligen fann de lindrigt utvecklingsstörda i Gustavs-

sons studie detta stöd hos personer med egen ingående kännedom om hur det 

är att leva med en sådan funktionsnedsättning, såsom personer som själva 

har en utvecklingsstörning, nära anhöriga eller professionella med lång erfa-

renhet i yrket. I ett försök att mera teoretiskt visa hur den delade föreställ-

ningen skapas, om utvecklingsstördas identiteter som ”normala”, hänvisar 

Gustavsson till Ulf Hannerz‟ beskrivning av hur delade konfigurationer, eller 

föreställningar, kan skapas i en mikrokultur. En av Hannerz huvudpoänger är 

att själva kännedomen om att man delar en konfiguration är viktig för att en 

refigurering, exempelvis av den egna identiteten, ska vara möjlig. Hannerz 

skriver att denna ömsesidiga kännedom kan illustreras i termer av ”båda vet 

att båda vet att båda vet” (Hannerz 1983, s.162). Gustavssons exempel visar 

med denna utgångspunkt att en individuell refigurering är beroende av att 

den personliga verklighetsuppfattningen blir synliggjord och bekräftad av 

andra.  

 

Gustavsson visar också att de människor med funktionsnedsättning som han 

studerat kände en sorts samhörighet därför att de hade likartade erfarenheter 

och livsperspektiv. Det handlade inte om funktionsnedsättningen i sig utan 
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om deras delade erfarenhet av tillkortakommanden och de delade konfigura-

tioner som de utvecklat kring vad det innebär att leva med dessa tillkorta-

kommanden. ”Vad som, i en personlig mening eller innebörd, uppfattas som 

ett sätt att se något, övergår i det sociala meningssystemet ofta till vilken 

mening något har.” (Gustavsson 1998, s.209). En viktig poäng är, menar jag, 

att den nya gemenskapen inte tycks förutsätta exakt likadana erfarenheter 

men väl en gemensam överenskommelse om hur olika erfarenheter kan för-

stås. Liknande fenomen har studerats också hos andra minoriteter och kunnat 

ge exempel på ett slags strategi att hantera minoritetsställningen genom att 

hylla den egna gruppens ideal och synsätt. Charles Taylor har som exempel 

diskuterat detta i termer av erkännandets politik (Taylor 1994). 

 

Gustavssons forskning har beröringspunkter med en forskningstradition, 

främst utvecklad i studier kring identitet och interetniska relationer, där 

Charles Westins forskning är ett exempel. Westin skriver om ”failed or suc-

cessful forms of diversity management” vilket handlar om hur människor 

som tillhör en minoritet kan lyckas mer eller mindre bra med att hantera sin 

olikhet (Westin 2009, s.9). Men det handlar också om majoritetens förmåga 

att hantera såväl olikhet som minoritetens situation. Tillämpat på mitt 

material tycks det inte primärt handla om att i en ny gemenskap hantera 

samma olikhet utan om att hantera den olikhet som en personlig refigurering 

kan medföra och de utmaningar den bjuder i relation till de människor med 

vilka man tidigare delat grundläggande konfigurationer. Det handlar så att 

säga om att den egna refigureringen också måste få en bekräftelse av andra 

som en verklighet för att landa i en ny existentiell konfiguration. Berger och 

Luckmann talar på ett liknande sätt om att utrymmet för ”mot-identiteter” 

och en ”mot-verklighet” förutsätter mer än en individ (1979, s. 192f). För att 

kunna etablera en ny syn på verkligheten måste människor samlas i socialt 

varaktiga grupper. En mot-verklighet kräver en tillräckligt stor och tillräck-

ligt varaktig gemenskap för att också kunna utgöra grund för en plausibili-

tetsstruktur för de aktuella konfigurationerna. En enskild individ har därför 

sällan förutsättningar att på egen hand upprätthålla en verklighet. De här 

nämnda studierna bidrar till en fördjupad förståelse för att utrymmet för per-

sonlig refigurering förutsätter stöd från andra. För att en refigurering fullt ut 

ska vara möjlig tycks det krävas andra konfigurationer och en ny gemenskap 

med sin egen plausibilitetsstruktur, en gemenskap som kan erbjuda individen 

en känsla av ontologisk trygghet.  

 

I relation till den inledande frågan om när en spänning övergår i, vad jag 

tolkar som, ett dilemma tycks det utifrån tidigare studier vara rimligt att anta, 

att ett dilemma inte uppstår utan erfarenheten av ett möte med nya männi-

skor och andra möjliga sätt att förstå livet. Det är dock inte alla dilemman 

som självklart innebär en refigurering. Utrymmet för en förändrad förståelse 

av livet skapas i mötet med människor som delar alternativa tolkningsramar 
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och en omtolkning och refigurering är möjlig när man i en ny gemenskap 

också kan dela plausibilitetsstruktur och ontologisk trygghet.  

 

I de fall individen erfar ett dilemma mellan å ena sidan viljan att realisera en 

egen personlig konfiguration och å andra sidan att bevara en ontologisk 

trygghet tillämpas, som jag kunnat visa, olika strategier för att hantera di-

lemmat. Strategierna är personliga och utgör kanske, i mitt material, de tyd-

ligaste exemplen på den enskildes agens. Jag menar att individen mer eller 

mindre medvetet utvecklar strategier för att upprätthålla den ontologiska 

trygghet som de gamla delade konfigurationerna bidrar med. Ett intressant 

fynd är att strategierna i sig tycks påverka de personliga konfigurationerna. I 

grund och botten tycks de fungera som ett slags konfigurativa strategier för 

att hantera dilemmat. De skapar vad jag tolkar som ett ökat konfigureringsut-

rymme utan att den ontologiska tryggheten äventyras. I materialet har jag 

framförallt kunnat se exempel på tre strategier. För det första handlingsloja-

litet som anger en strategi att bevara trygghet i en delad konfiguration med 

betydelsefulla personer genom att handla i enlighet med vad konfigurationen 

föreskriver, samtidigt som man distanserar sig från gemenskapen genom att 

upprätthålla en egen tyst refiguration. Jag vill här göra en jämförelse med 

Hartman som, tillsammans med Torstensson-Ed, skriver att en livstolkning 

”utvecklar förhållningssätt i ord och handling” (Hartman & Torstenson-Ed 

2007, s.88). Genom vad jag beskriver som en handlingslojalitet vill jag påstå 

att denna koppling mellan förståelsen av livet och den enskildes handlingar 

kan brytas av strategiska skäl. Handlingen kan vara mer eller mindre med-

vetet strategisk i en önskan att upprätthålla andra, för den enskilde betydelse-

fulla, värden som till exempel den trygghet som gemenskapen kan ge.  

 

En andra strategi är att ge avkall på sin autenticitet gentemot andra då man 

är autentisk inför sig själv men döljer detta inför andra. På samma sätt som 

handlingslojalitet så framstår denna strategi sakna, vad jag tidigare i kapitlet 

talade om i termer av, en kommunikativ aspekt. Den tredje strategin som 

handlar om att inte specificera innehållet i språkliga uttryck skiljer sig något 

från de två första då den kan uppfattas ha en tydligare kommunikativ aspekt. 

Det handlar då om att upprätthålla en viktig gemenskap och ontologisk 

trygghet genom att fortsätta använda de uttryck eller begrepp som delas i 

gemenskapen, samtidigt som man själv lägger en ny innebörd i uttrycken 

eller begreppen. I min studie är det tydligaste exemplet på detta att man inför 

andra fortsätter tala om sin tro på gud trots att innebörden i den egna guds-

tron har förändrats. Det tycks som om de olika strategier, som jag kan se 

exempel på i materialet, i samtliga fall innebär ett ökat personligt konfigure-

ringsutrymme utan att de tidigare delade konfigurationerna eller tryggheten 

äventyras.  

 

Min diskussion kring agens i detta kapitel kan kanske missförstås som om 

jag menar att det vore ett självändamål att utmana delade konfigurationer 
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som man exempelvis vuxit upp med. Att jag diskuterar detta tar sin utgångs-

punkt i en önskan att förstå att refigurering framträdde som ett dilemma i 

materialet. Kanske är det så att vår tid influerats så starkt av vad jag beskri-

ver som tankeinstitutionen om det individuella projektet, att denna i sig utgör 

ett tyst krav på de unga vuxna att profilera egna existentiella konfigurationer. 

Som jag visade i avhandlingens första kapitel har forskare pekat på att män-

niskor idag inte kan förlita sig på vare sig traditioner och beprövade hand-

lingsmönster eller tydligare uttalade och delade konfigurationer vilka gav 

tidigare generationer och deras liv både social stabilitet och trygghet 

(Woodhead & Heelas 2000).  Kanske är en förklaring till att jag alls kan se 

detta mönster av refigurering och dilemma att jag själv är del av en stark 

individualiseringstrend enligt vilken det kan betraktas som förväntat att man 

ska bidra till sin personliga konfiguration. Westin (2009) för ett liknande 

resonemang när han i sin beskrivning av identitetsbegreppets utveckling 

pekar på att när Erik H. Erikson i slutet på 1950-talet lyfte fram begreppet 

”identitet”, gjorde han det vid rätt tidpunkt. Det gjordes vid en tidpunkt när 

den västerländska medelklassen var redo för ett begrepp som kunde fånga 

och reflektera deras subjektiva erfarenheter, deras ambitioner och individua-

lism. En medelklass som därför kan sägas ha ”tjänat” på talet om identitet. 

Min poäng med denna jämförelse är att den agens, som intervjupersonerna 

uttrycker också kan tänkas svara mot en förväntan i vår tid om att man ska 

tolka och förstå sitt liv oberoende av andra. I den meningen kan uttrycken 

för agens förstås som ett, i flera avseenden, tidstypiskt fenomen som står i 

överensstämmelse med den tankeinstitution jag sammanfattar i termer av det 

individuella projektet. Samtidigt är såväl refigurering som dilemma vad jag 

betraktar som användbara begrepp för att i en erfarenhetsöverskridande ana-

lys förstå relationen mellan det givna och det subjektivt formbara.  

 

I en gemenskap där delade konfigurationer anger tydliga gränser kan mot-

verkligheten förväntas bli mer kännbar som ett slags dilemma för den en-

skilde. En i familjen delad livsåskådning kan förväntas ange tydligare grän-

ser än en mindre medvetet delad förgivettagen hållning. Men materialet visar 

att gränserna framförallt uppfattas av individen när de med föräldrarna de-

lade konfigurationerna inte samtidigt delas i gemenskap med vännerna. Stra-

tegierna möjliggör att eventuella dilemman inte äventyrar den ontologiska 

trygghet som den enskilde har del av genom gemenskapen. För att en refigu-

rering ska ske, räcker inte den enskildes agens utan kräver en ny gemenskap, 

delad plausibilitetsstruktur och ontologisk trygghet för att kunna bli bestå-

ende och landa i en förändrad konfiguration. Det ser utifrån min inledande 

fråga om relationen mellan det givna och det subjektivt formbara inte ut att 

finnas något absolut givet i betydelsen icke-förändringsbart med avseende på 

möjligheten till refigurering. Samtidigt visar mitt material att det subjektivt 

formbara i hög grad är beroende av andra människor. En refigurering kräver 

en ny gemenskap som erbjuder en plausibilitetsstruktur där den personliga 

mot-verkligheten erkänns och bekräftas som verklig och plausibel. I min 
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studie tycks det som nya erfarenheter i nya relationer har varit en förutsätt-

ning för att en tidigare personlig konfiguration överhuvudtaget skulle utma-

nas. En förändring av existentiella konfigurationer tycks således vara svår att 

göra på egen hand och det subjektivt formbara kan därför i ganska hög ut-

sträckning förstås som beroende av andra.  

Tro och religion i de unga vuxnas beskrivningar 

De unga vuxnas beskrivningar av gud, tro och religion bekräftar i några av-

seenden tendenser som kunnat ses också i tidigare forskning. Men detta går 

samtidigt, menar jag, att tolka som exempel på en diskrepans i, och genom, 

språket, en diskrepans mellan ett religiöst innehåll och det språk många idag 

har tillgång till för att tala om tro och religion. Vad som kan läsas som ex-

empel på till synes entydiga kategoriseringar av människor i troende och 

icke-troende samt kategoriseringar av religiöst och profant har genom ana-

lysarbetet visat sig ge exempel på långt ifrån självklara gränsdragningar. Det 

senare synliggör en komplexitet som jag finner intressant att titta närmare 

på, inte minst då teoretiker, vilket jag visade i avhandlingens andra kapitel, 

talar om religionens nya synlighet i vår tid. Min avsikt är inte att här fram-

förallt diskutera det önskvärda i att tala om vår samtid som vare sig sekulär 

eller postsekulär utan att diskutera den bild de unga vuxna i min studie ger 

av tro och religion. En av avhandlingens frågeställningar var hur en even-

tuell skillnad ser ut mellan de som har en uttalad kristen livsåskådning och 

de som inte har det med avseende på existentiella teman. Jag vill därför börja 

med att kommentera de skillnader och likheter som jag i det avseendet kun-

nat se i min studie. 

Troende och icke-troende 

I min undersökning har skillnaderna mellan troende och icke-troende inte 

varit särskilt framträdande. Den främsta skillnaden mellan troende och icke-

troende går att se i hur de förhåller sig till några av de sex existentiella te-

mana som innehåll betraktat. Som exempel talar de troende om människan 

som en guds skapelse och om döden som ett möte med gud. Skillnaderna blir 

framförallt tydliga i vad jag tolkar som exempel på mer explicita frågor om 

tillvaron, såväl innan som efter ett liv så som vi känner det. Ett liknande 

exempel är att de troende vid en direkt fråga om livets mening ställer denna i 

relation till en transcendent gudomlighet och därmed till en dimension av 

livet som de icke-troende inte explicit förhåller sig till. Denna distinktion 

mellan den påtagliga världen och den transcendenta världen är samtidigt, 

vilket Anton Geels och Owe Wikström (1999) påtalar, en distinktion som 

kan sägas representera ett specifikt västerländskt perspektiv och är inte alls 

att betrakta som lika framträdande i till exempel österlandets religioner. Det 

senare indikerar därför att detta är en skillnad mellan troende och icke-
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troende med specifikt avseende på den kristna livsåskådningen i en väster-

ländsk kontext, vilken de unga vuxna i min studie också representerar.  

 

Talet om den transcendente guden tycks dock inte ange en distinktion av 

betydelse för hur de troende i en jämförelse med icke-troende konfigurerar 

egna erfarenheter i sina liv. Gud som ett slags övergripande svar och en rikt-

ning är så att säga inte tydlig då förståelsen av livet i mer vardaglig mening 

tar gestalt. Till exempel brottas de troende unga vuxna i lika stor utsträck-

ning med frågan vem de är samtidigt som de talar om sig själva som skapade 

av gud. Vad jag tolkar som exempel på en brottning mellan yttre förvänt-

ningar och inre önskningar, står i relation till såväl gud som medmänniskor 

på ”samma” sätt.  

 

Likheten i hur erfarenheter konfigureras har jag tolkat som följd av att de 

troende i sin bekännelse av en transcendent gud samtidigt förhåller sig till 

denna gudomlighet som en immanent gud. När de intervjuade berättar om 

tidigare erfarenheter beskrivs gud av de troende unga vuxna som en relation 

bland andra som de förhåller sig till och utmanar. De icke-troende i studien 

förhåller sig inte till gud men väl till andra människor av betydelse när kon-

figurationerna tar gestalt. Såväl de troende som de icke-troende tycks därför 

förhålla sig till relationer på ”samma nivå” vilket bidrar till en förståelse 

inför de likheter som jag menar går att se mellan troende och icke-troende i 

hur de förstår erfarenheter i sina liv. Att de troende i likhet med de icke-

troende därtill förhåller sig också till andra delade konfigurationer tolkar jag 

också som av betydelse i sammanhanget. Tankeinstitutionen om det indivi-

duella projektet kan till exempel förmodas ha en stor betydelse för att ingen 

av de intervjuade tycks vila i den de är. Huruvida denna likhet mellan tro-

ende och icke-troende är att betrakta som oväntad eller förväntad tror jag 

beror av den förståelse man själv har för innebörden i begrepp som tro och 

religion. Om man till exempel utgår ifrån att tron på djupet kan förändra en 

människas sätt att vara i världen så kunde skillnaderna förväntas vara större, 

än om vi tvärtom inte delar denna konfiguration. Som jag visade redan i 

avhandlingens femte kapitel så kan den kristna kyrkans tal om ”en kropp”147 

och ”enheten i Kristus”148 förväntas föreskriva en tydligare betoning av kol-

lektivet framför individen. På ett liknade sätt kan förståelsen av tron på en 

allsmäktig gud förväntas möjliggöra ett motstånd mot den typ av tendenser 

som tankeinstitutionen om det individuella projektet ger exempel på. Min 

studie visar dock att också den transcendente guden, eller kanske snarare den 

kristna kyrkan, tycks ha svårigheter att erbjuda ett alternativ till den sociala 

kontroll som denna tankeinstitution idag innebär. I vardaglig mening tycks 

utmaningen att förstå sig själv och andra därför vara densamma för såväl de 

troende som icke-troende unga vuxna. 

                                                      
147 Se Första Korinthierbrevet 10:17 (Bibel 2000). 
148 Se Filipperbrevet 2:1-5 (Bibel 2000). 
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En transcendent gudomlighet 

Vad som kan sägas ange en innebörd i tron på en transcendent gudomlighet 

diskuterar Ola Sigurdson i sin bok Det postsekulära tillståndet (2009). Han 

skriver att tron på en transcendent gud inte i sig betyder att gud är långt borta 

men däremot talar det mot en samtidigt mer antropomorf förståelse av denna 

gudomlighet. Sigurdson diskuterar vidare, med hänvisning till teologer som 

Thomas av Aquino och Paul Tillich, vad han kallar guds annorlundaskap, 

vilket gör att gud inte kan lokaliseras i världen eller beskrivas som existen-

sen av en varelse vid sidan av andra (mina kursiveringar). Utifrån Sigurd-

sons resonemang är en möjlig tolkning av mina fynd att de unga vuxna ut-

manar de gränser som definierats teologiskt då de talar om gud som en tran-

scendens men konfigurerar erfarenheter mot vad som framstår som en större 

likhet mellan gud och människor. Jag återkommer till detta men vill först ge 

exempel på att uttryck för en förmänskligad gudomlighet också kunnat ses i 

internationell forskning. Linda Woodhead och Paul Heelas (2000) talar till 

exempel om ett fenomen de beskriver som ”religions of humanity” där ingen 

strikt åtskillnad görs mellan gud och människan och en likhet och närhet 

mellan dem istället betonas. Dess motsats beskrivs i termer av ”religions of 

difference” och kännetecknas av en starkare uppdelning mellan gud och 

människan och mellan att vara engagerad i ett religiöst sammanhang och att 

inte vara det. På samma sätt som i Sigurdsons (2009) resonemang, tycks det 

dock som en enskild individ oftast kommer att representera antingen det ena 

eller det andra perspektivet.  

 

I tidigare nämnda bok beskriver Sigurdson (2009) den utmaning som han 

menar att den kristna kyrkan idag står inför. En utmaning i att försöka tala 

om gud och människan på ett sådant sätt att relationen mellan dem upprätt-

hålls utan att distinktionen förnekas. Med utgångspunkt i Sigurdsons reso-

nemang vill jag därför utmana vad jag själv tidigare tolkat som en beskriv-

ning av en transcendent och samtidigt immanent gudomlighet. Kanske hand-

lar det framförallt om svårigheten att tala om gud mer än det handlar om hur 

denna gudomlighet kan förstås i teologisk mening. Med andra ord synliggör 

kanske också de intervjuades beskrivningar av tro och religion talet om tro 

och religion mer än det synliggör vad jag tolkat som ett teologiskt innehåll. 

Detta innebär inte att min tidigare tolkning ska förstås som felaktig men 

däremot att förståelsen för vad som ryms bakom de tillsynes enkla katego-

rierna här kan fördjupas.  

 

Att de unga vuxna beskriver sin tro på en transcendent gudomlighet kan 

finna sin förklaring i den historiska tradition där bekännelseskrifter och bö-

ner ger exempel på beskrivningar av en tro på ”Gud Fader allsmäktig”. Men 

på samma sätt som möjligheten finns att de troende endast av tradition be-

skriver sin tro på en transcendent gud, så kan också det motsatta gälla, d.v.s. 

att de egentligen inte tror på en gud som i allt liknar människan. Kanske är 
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det istället så att det språk de har tillgång till, för att tala om det gudomliga, 

inte lyckas fånga den transcendente gud som de samtidigt bekänner. Det 

senare kan ge en förståelse för att erfarenheter när de tar gestalt genom de 

unga vuxnas berättande kan innebära att den transcendente gud de samtidigt 

bekänner så att säga förmänskligas. Det går därför att tolka som exempel på, 

att unga vuxna i min studie inte har ett språk för att, som Sigurdson (2009) 

skriver, tala om gud och människan på ett sådant sätt att relationen mellan 

dem upprätthålls utan att distinktionen förnekas. Denna tolkning är, menar 

jag, rimlig men kräver en fördjupad analys av materialet och ytterligare in-

tervjuer med utgångspunkt i denna fråga för att kunna underbyggas ordent-

ligt. I detta sammanhang är min poäng framförallt att min studie ger exempel 

på en svårighet att både beskriva, men också att tolka och förstå, tro och 

religion. Detta som en följd av att såväl mitt som de unga vuxnas språk tro-

ligtvis kommer till korta.  

Belonging without believing 

I min analys av ett antal förgivettagna hållningar gick det att se hur gränser-

na mellan tro och icke-tro och mellan religiöst och profant var långt ifrån 

självklara. Bland de unga vuxna finns dem som väljer att stanna i en försam-

ling trots att de inte beskriver sig själva som troende. Huruvida man tillhör 

en församling eller inte säger därför endast lite om den personliga tron. 

Några av de unga vuxna är kvar i församlingsgemenskapen av, vad jag tolkar 

som, mer eller mindre medvetet strategiska skäl, utan att själva dela den tro 

som församlingen utåt sett predikar. Denna diskrepans mellan en egen vilja 

till refigurering och tillhörighet till en gemenskap och ontologisk trygghet 

talar jag om i termer av ett dilemma. Men det finns också de som stannar i en 

församling i avsaknad av, vad jag tolkar som, strategiska skäl för att bevara 

en gemenskap och ontologisk trygghet. Det senare tolkar jag istället i flera 

fall som exempel på vad som internationellt beskrivits i termer av ”be-

longing without believing”, ett uttryck som används i, och sägs vara känne-

tecknande för, framförallt en västeuropeisk kontext (Berger et al. 2008, 

s.15). Ett exempel på det senare gav jag i avhandlingens sjunde kapitel då 

jag visade hur en av de intervjuade talar om sig själv som kristen men inte 

troende.  

Så jag är döpt och konfirmerad men är inte troende liksom. Eller något tror 
man väl på men det är också sådan här (…) (suck) jag kan inte säga att jag 
tillhör någon religion eller så där. Men jag är ju kristen men jag är inte troende 
liksom.  

 

Uttrycket ”belonging without believing” fångar den offentliga roll som reli-

gion fortfarande har, också i starkt sekulariserade länder. Trots möjligheten 

till utträde ur kyrkan väljer, vilket statistik kunnat visa, en majoritet att 

stanna kvar. Tidigare studier har lyft fram särskilt några orsaker till detta. Ett 
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skäl är att individen tänker sig att de kan behöva kyrkan vid någon tidpunkt i 

livet, ett annat att de önskar att kyrkan ska ge deras barn moralisk vägled-

ning då kyrkan anses utgöra den moraliska strukturen i samhället. Ett ytterli-

gare skäl har kunnat ses som uttryck för vad andra forskare benämnt ”vica-

rious religion” vilket innebär att individen står kvar som tillhörig utan ett 

eget personligt engagemang i en önskan om att kyrkan ska finnas där för 

samhället i stort.149 Jag kan i min studie på ett liknande sätt se att några av de 

intervjuade beskriver kyrka, tro och religion som exempel på vad jag tolkar 

som en delad konfiguration de uppskattar och till viss del också aktivt delar, 

exempelvis vid begravningar. Denna grupp väljer jag att tala om i termer av 

traditionstillhöriga, utan att det för den skull ska läsas som ett uttryck för 

deras egen religiösa övertygelse. Tidigare studier har visat att kyrkan, trots 

en under 1900-talet successiv sekularisering, inte minst vid nationella och 

individuella kriser också idag fungerar som ett slags garant för stabilitet, 

pålitlighet och trygghet. I det avseendet står kyrkan, menar Ulf Sjödin, som 

en garant för beprövad erfarenhet på samma sätt som den vetenskapliga kun-

skapstraditionen (Sjödin 2001, s.13). Kyrkan ser, också för några av de in-

tervjuade i min studie, ut att fylla ett särskilt, snarare än generellt, behov och 

medför på det sättet inga känslor av förpliktelser eller skyldigheter för den 

enskilde.  

Religion som begrepp och innehåll 

I det här sammanhanget är det också intressant att den intervjuade i det se-

naste exemplet ger en komplex bild av tro och religion som inte enbart kan 

förstås i termer av tradition eller som ett uttryck för ”belonging without 

believing”. Detta är en bild som jag menar kan tolkas som ett slags diskre-

pans mellan religion som innehåll och ett språk för att tala om detsamma. 

För den intervjuade finns ingen självklar relation mellan dop - konfirmation - 

tro eller mellan religion - tro - kristen.  

 

Redan tidigt i analysarbetet kunde jag konstatera att de unga vuxna fram-

förallt gav exempel på vad jag tolkar som en substantiell religionsförståelse. 

Men den religion som de vilka säger sig vara icke-troende tar avstånd ifrån 

utgör inte vad jag betraktar som en självklar kategori. Tvärtom är min tolk-

ning att några av de unga vuxna ärvt, vad Thalén (2006) beskriver som, mo-

dernitetens problematiska religionssyn, i enlighet med vilken religion anger 

en motsats till såväl vetenskap som förnuft och personligt ansvar. Ett exem-

pel på det senare hämtar jag från en av de intervjuade som jag menar också 

ger exempel på en tredje hållning. 

                                                      
149 I det här sammanhanget hänvisar jag till Berger et al. (2008, s.15) och Davie (2007). 
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Men (…) för mig så har religion alltid varit så nära sammanknutet med att 
man (…) ser till något högre som är, som är allsmäktigt och jag har alltid 
tänkt att då frånsäger man sig sitt eget ansvar (…) för livet. (Johan) 

 

Ett avstånd till tro och religion kan i de icke-troendes beskrivningar själv-

klart förstås som exempel på frånvaro av tro. Men det är, menar jag, inte 

självklart då det också kan tolkas som en konsekvens av ett etablerat språk-

bruk kring frågor om tro och religion i ett västerländskt samhälle. Min analys 

är därför att detta avstånd också går att förstå, som ett avståndstagande från 

innebörden i den religionsförståelse som sedan moderniteten vunnit starkt 

inflytande i vår kultur. En religionsförståelse som bygger på att religion i 

allmänhet och den kristna tron i synnerhet är intellektuellt oacceptabel. En 

delad konfiguration om religion där avkristning kommit att förstås som en 

”förnuftets triumf över mörker och vidskepelse” (Thalén 1994, s.19) och en 

konfiguration som Thalén i sin avhandling visar att bland andra Hedenius 

lade grunden till. I senare texter skriver Thalén att den starka vetenskaps- 

och utvecklingstro som bar upp ”det ateistiska befrielseprojektet” idag inte 

kan betraktas som levande (Thalén 2007, s.15). Även om jag kan hålla med 

Thalén i sak så tycks min studie trots det ge exempel på vad jag tolkar som 

en religionssyn liknande den som Hedenius formulerade för över 60 år se-

dan. Detta är en religionssyn och sekulariserad kristendomsförståelse som 

också jag genom uppdelningen i ”troende” och ”icke-troende” möjligen bi-

drar till att upprätthålla. Poängen är dock framförallt att dessa unga vuxna 

därför inte självklart tar avstånd från religion i sig och vad Thalén (2007) 

beskriver som den kristna traditionens insida.  

 

Vad som i tidigare forskning omtalats i termer av religionens nya synlighet 

märks inte nämnvärt i mitt material. Istället framstår det som de unga vuxna 

i flera fall ger exempel på en traditionellt sekulär religionsförståelse. I en 

jämförelse med tidigare studier kring tro och religion i en svensk kontext går 

det att i det avseendet finna liknande resultat. ”[E]n rekonstruktion av relig-

ion i det västerländska samhället, märks inte mycket i de etniskt svenska 

elevernas tal” skriver till exempel Kerstin von Brömssen i sin avhandling 

(von Brömssen 2003, s.314).150 von Brömssen talar om de såväl språkliga 

som kulturella och religiösa erfarenheter som hon menar är avgörande för 

hur människor talar om sig själva och perspektiverar världen. De etniskt 

svenska ungdomarna i von Brömssens studie hävdar på ett liknande sätt, som 

mina tidigare exempel kunnat visa, att religion innebär tvång och ett förne-

kande av naturvetenskapliga fenomen. Deras tal om religion är, som von 

Brömssen skriver, ”tömt på innehåll” (von Brömssen 2003, s.328). von 

Brömssen visar också att tydliga gränser i relation till religion tycks reprodu-

ceras och hon ser inga exempel på gränsöverskridande religiösa positioner. 

                                                      
150 von Brömssens avhandling bygger på intervjusamtal med 11 ungdomar i årskurs 8 i en 

skola i en multietnisk förortsmiljö i norra delen av Göteborg.  
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Med andra ord ser olika tillgång till ett religiöst språk ut att reproducera 

gränsdragningar och bidra till, vad hon tolkar som, en avsaknad av gemen-

samma diskussioner i en multietnisk miljö. I von Brömssens studie framträ-

der religion som en tydligt skillnadsskapande kategori mellan ”vi” och ”de 

Andra”. Signild Risenfors (2011) lyfter i sin avhandling på ett liknande sätt 

som von Brömssen frågan om språkets betydelse.151 I sitt resonemang utgår 

hon från begreppet ”religious literacy” såsom Stephen Prothero definierar 

begreppet: ”religious literacy refers to the ability to understand and use the 

religious terms, symbols, images, beliefs, practices, scriptures, heroes, 

themes, and stories” (Prothero 2007, s.13f). Utifrån begreppet ”religious 

literacy” tolkar Risenfors en frånvaro av religion i de ungas tal, som en av-

saknad av ett religiöst språk bland de unga, ett slags religiös analfabetism. 

Denna frånvaro av literacy kan därför, menar Risenfors, också innebära 

minskade möjligheter att kunna föra samtal om religionen i sig. 

 

Utifrån de resultat som också tidigare studier visat är en möjlig men också, 

menar jag, rimlig tolkning därför att de beskrivningar de unga vuxna i min 

studie gör kring tro och religion i några fall exemplifierar ett avstånd i och 

genom språket. Det språk flera av de unga vuxna har tillgång till svarar så att 

säga inte självklart mot det innehåll som vare sig tro eller religion i sig rym-

mer. Min poäng är inte att detta är ett problem som de unga vuxna själva 

äger. Thalén diskuterar i sin avhandling att det kristna språket i sin klassiska 

form har blivit inautentiskt. I en mening är detta, menar Thalén, ett naturligt 

skeende som en följd av att människan växer ur sin gestaltning av tron när 

denna inte kan rymma nya livsmöjligheter. Men att tron inte ”faller offer” 

för denna ”förstelningsprocess” utan istället förnyas är, skriver Thalén, en 

framförallt religiöst skapande uppgift (Thalén 1994, s.148).  

 

De unga vuxnas beskrivningar av tro och religion i min studie kan samman-

fattningsvis sägas bekräfta tendenser som kunnat ses i ett såväl svenskt som 

internationellt perspektiv. Sådana tendenser ryms i beskrivningar som ”relig-

ions of humanity” och ”belonging without believing”. Samtidigt har jag ge-

nom denna diskussion också visat att de unga vuxnas beskrivningar kan tol-

kas som exempel på en diskrepans mellan ett religiöst innehåll och det språk 

de unga vuxna har tillgång till, för att i en mer vardaglig mening tala om tro 

och religion. Jag menar att det senare är en rimlig tolkning vilket inte där-

med ska läsas som ett försök från min sida att tillskriva någon en religiositet 

hon inte har eller att tvärtom frånta någon den betydelse tron har i hennes liv. 

Jag vill framförallt aktualisera en diskussion som jag menar att det finns 

anledning att forska mer kring. Att det kristna språket kan uppfattas som 

inautentiskt är att betrakta som ett reellt problem för den kristna kyrkan. Men 

att människor inte självklart har något språk för att tala om tro och religion 

                                                      
151 Risenfors avhandling är en etnografisk studie med särskilt fokus på 19 gymnasieelever i en 

mångkulturell skolmiljö. 
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är ett betydligt större problem som riskerar att minska utrymmet för gemen-

samma diskussioner kring dessa frågor och bli en skillnadsskapande kategori 

mellan människor.  

Avslutning 

Denna studie har visat hur unga människor tolkar och önskar förstå sig själva 

och andra genom att foga samman sina erfarenheter till en meningsfull hel-

het. Genom mitt projekt har jag haft möjlighet att utforska några aspekter av 

såväl det personliga som sociala och kulturella sammanhanget av betydelse 

för de konfigurationer som tar gestalt. I förlängningen tror jag att forsknings-

fältet skulle tjäna på att utforska också andra aspekter av betydelse för män-

niskors meningsskapande. Jag tänker bland annat på möjligheten att utforska 

betydelsen av kroppslighet. Min misstanke är att förståelsen av livet är bero-

ende av ett slags kroppsligt minne där språket saknar ord. Fortsatta studier 

kring både det tysta som talade språkets betydelse också för vår förståelse av 

tro och religion skulle vara intressant. 
 

Det finns en stor potential i fortsatta studier med en hermeneutisk ansats. 

Hermeneutiken har visat sig erbjuda användbara analytiska redskap för att 

tolka och förstå mitt material. Ett exempel på detta var möjligheten att ut-

forska betydelsen av trygghet/otrygghet i flera led. Genom en växling mellan 

ett erfarenhetsnära och ett erfarenhetsöverskridande tolkningsperspektiv 

möjliggörs en fördjupad förståelse av betydelser, innebörder och mening. 
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English summary 

EXISTENTIAL CONFIGURATIONS 

On how the understanding of life is constituted in a social context. 

 

 

 

Aim 

The primary aim of the thesis is to interpret how young adults of today de-

scribe und understand their lives, with a specific focus on existential themes, 

and furthermore, to develop useful concepts that can help us understand indi-

vidual meaning-making in a social and cultural context. 

 

The study addresses the following questions: 

 

1. Which existential themes are most vital for the young adults and how 

do the interviewed relate to these themes? 

2. Which aspects of the statements of those interviewed make it possible 

to understand their existential meaning-making?  

3. Which concepts can capture the important aspects of existential 

meaning-making? 

4. How can one recognize supposed differences between persons with 

and without an outspoken Christian life-view regarding existential 

themes?  

 

 

Introduction 

The methodological approach of the thesis is empirical and the study is 

based on 21 deep-interviews with men and women between 19-29 years old. 

The focus of the interviews have been on what the interviewed describe as 

important events and gives examples of powerful, exciting, fun and difficult 

experiences in their lives. The interviewed are young in a time that has been 

described as an extended youth. They are also part of a generation that has 

been compared to butterflies because they frequently change positions and 

never stay for a long time in the same place. Constant change can be seen as 

a strategy but can also be experienced as a necessity on a personal level. In a 

society that, in a historical perspective, is seen as more complex, undefined 

and for the individual difficult to interpret, this age group is of special inte-
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rest for research purposes. They have grown up and live in a time that is 

described also in terms of uncertainty and they can‟t, as previous genera-

tions, lean on traditions and approved ways to act.
152

 Due to such complexity 

it is very interesting but also important to question how these young adults 

understand their lives. This study contributes to the knowledge about a rela-

tively unexplored age group in special relation to, for them, central existen-

tial themes. The thesis contributes to a deeper understanding of the meaning-

making of young adults both as content and at the same time as example of 

the process of understanding that they live and shape in a dynamic relation to 

the social and cultural context around them. This thesis can be seen in the 

field of education or more specific in the field of religious education.  

 

 

Theoretical framework 

How young people create meaning, explore and develop their understanding 

is, in the thesis, seen as an individual process and at the same time some-

thing socially shared. The theoretical understanding for the social context 

takes its point of departure in Berger and Luckmanns‟ theory about the so-

cial construction of reality as it was presented in the book The Social Con-

struction of Reality (1966). The theory shows how people‟s understanding of 

themselves and their lives is constructed in an interaction between the indi-

vidual and the social and cultural context around them. Concepts as plausi-

bility structure and socialization are therefore useful analytical tools in the 

thesis. 

 

 

The empirical study 

In relation to the aim of the study and my interest of understanding how 

young people describe and understand their lives, I have chosen to interview 

people in the age between 19-29 years old. They have been asked to tell 

about important events in their lives but they have also had the opportunity 

to reflect upon death and the meaning of life as examples of two existential 

themes. 

 

The approach taken within the hermeneutics is based on the “School of 

Stockholm” a tradition in the research field of education, where the work of 

interpretation has been in focus. In relation to this tradition the interpretation 

work is described as an alternation between an interest in what the informant 

has meant, in other words an experience near interpretation, and on the other 

                                                      
152 For my reading about uncertainty I refer to: Bauman (2001); Beck (1998); Jonsson (2010); 

Kåks (2007). For my reading about changed belongings in relation to traditions I refer to: 

Ahlin (2005); Nilsson (1998); Sernhede (2006); Sjöborg & Lövheim (2009); Woodhead & 

Heelas (2000). 
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hand more theoretical ways to understand a quotation, in other words an 

experience distant interpretation (Gustavsson 2000a). In the analytical work 

I have oscillated between an interest for the reflected experiences and 

thoughts of the interviewed, and on the other hand an interest to interpret 

their existential configurations in relation to more theoretical frames that can 

illustrate the aim and the questions of the thesis. 

 

The study has been carried out with the use of the principles of social and 

humanistic research as established by Vetenskapsrådet (2003) in mind. 

 

 

Results 

Throughout the thesis I have come to develop the concept existential confi-

gurations to name the understanding of life that the young adults develop 

throughout their experiences. The concept existential configuration is a theo-

retical concept, thus not something perceived by a person herself. The empi-

rical material has given the opportunity to explore aspects of importance for 

the personal meaning making and in that sense for the concept existential 

configuration. The concept existential configuration, summarize the under-

standing of an individual, both in terms of a process and a content, it is a 

concept that has a social as well as personal side. 

 

The discussion about concepts that the thesis gives example of can be seen in 

relation to a discussion since the 1960
´s
 in the field of religious education in 

Sweden. The object for the discussion has been on how to describe peoples 

meaning making, and which aspects of the meaning making process were to 

be studied. Especially two concepts have been given much attention in these 

discussions, two concepts and research traditions that I, through the thesis, 

have chosen to relate to and also in one sense to challenge. The first concept 

is life-view (livsåskådning) represented by Anders Jeffner and the other con-

cept is life-interpretation (livstolkning) a concept represented by Sven Hart-

man.
153

 

 

I regard existential themes as a content in existential configurations, which 

becomes evident in the respondents reflections on existential themes. The 

study shows how the interviewed relate to traditional existential themes such 

as death and the meaning of life. But the study also addresses vital existen-

tial themes for the young adults around the questions: who am I, what do I 

want to choose and where am I heading and on the theme of insecurity. 

 

Most of the respondents in my study focus on relationships that have come 

about, ended or drastically changed. Descriptions of insecurity are so appar-

                                                      
153 Especially I refer to Jeffner (1976) and Hartman et al. (2007). 
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ent in the material that I, as already mentioned, have interpreted insecurity as 

an existential theme in the young adults´ understanding of their lives. Their 

experiences of important events showed changes that in some sense have 

threatened a kind of stability and continuity and what I, in relation to Gid-

dens (1997), describe in terms of ontological security.  The result indicates 

that ontological security is of importance for the configuration-process. It is 

dynamic while at the same time the insecurity is reflected in their existential 

configurations, while the configuration work helps the individual to handle 

insecurity as a result of changes in their daily life.  

 

The thesis can show that the young adults´ personal configurations can be 

understood in relation to a kind of frame work of interpretation that I speak 

of in terms of shared configurations. In the material I have seen three differ-

ent kinds of shared configurations and I speak of those in terms of: life-

views, taken for granted perspectives and mental institutions. The last one 

mentioned in the sense used by Berger and Luckmann (1966). I use the con-

cept life-view to name conscious, personal and with other people shared 

attitudes to overriding existential themes as death and the meaning of life. In 

that sense of the concept not everyone has a life-view. The taken for granted 

perspectives are similar to life-views but differ in two ways. First of all one 

taken for granted perspective doesn´t necessarily exclude other perspectives 

but can partly overlap. Secondly they indicate a frame of interpretation not 

consciously decided on by the individual. In relation to life-views they are 

thus less conscious. In the material there are examples of three taken for 

granted perspectives: a realistic, a spiritual and a third position. The most 

typical institution that I have seen examples of in the material is that of indi-

vidual projects and in that sense what I interpret as a fundamental charac-

teristic of the Western society. 

 

The dynamics that the personal configurations give examples of can be un-

derstood both in light of the shared configurations but also in light of the 

personal agency that the young adults show signs of. In this context an im-

portant concept is the configuration space i.e. the space available for the 

individual to form his or her own personal configurations. The space is how-

ever to a large extent decided by others, through the configurations that is 

maintained and insisted upon in a community characterized by ontological 

security for the individual.  

 

The result indicates that room for a changed understanding of life is made 

possible in meetings with people with whom the individual can share alter-

native frames of interpretation. A change of interpretation or a re-figuration 

is made possible when the individual in a new community can share both a 

plausibility structure and ontological security. The study shows how an indi-

vidual can find herself in a dilemma between on the one hand the possibility 
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to realize her own personal configuration, and on the other hand to keep the 

configurations she earlier has shared with for example her family. My inter-

pretation is that the young adults develop strategies so they can handle the 

dilemma between their own re-figuration project and the ontological security 

in the family. Three strategies appear in the study. First to give up your au-

thenticity in relation to important others and secondly to demonstrate a loyal-

ty in deeds. A third strategy is to avoid to show a changed understanding of 

wordly expressions. 

 

In the thesis I discuss to what degree existential configurations is a product 

of other shared configurations and how large the personal space for re-

figuration is. My material shows that the interviewed can come to change 

their configurations, as for example when they find new experiences. At the 

same time my material shows that what is subjectively changeable, at the 

same time to a high degree is dependent on other people. A re-figuration is 

easier to make in a new community that offers a plausibility structure that 

can admit to and confirm the new personal configuration as real and plau-

sible.  

 

In the thesis I also discuss the young adults´ personal descriptions of belief 

and religion. The Christian believers describe their belief in a transcendent 

God and at the same time they give example of descriptions of what I inter-

pret as an immanent God. One interpretation that I find reasonable is that the 

examples show how difficult it is to talk about God rather than the examples 

show a question about how this God is understood in a theological sense. 

The content of the concept of religion that some of the young adults is re-

nouncing is not a concept with a clear definition. My interpretation is that 

some of the young adults give example of a renunciation to the content of 

the concept and an understanding of religion that has been given much space 

in our culture since that of modernity. Thus being a definition of religion that 

is not combined with knowledge. In that sense the young adults exemplify 

and renounce belief and religion through the language. My interpretation is 

that the Christian language can be seen as non-authentic and that is to be 

seen as a real problem for the church. But the result that says that young 

adults do not have an obvious language to talk about belief and religion is a 

much bigger problem that risks reducing the shared discussions around these 

questions and in that sense became a differentiator between people. 

 

In relation to what is already said and in relation to future studies about how 

people interpret and understand their lives I can see a large potential in the 

hermeneutic approach. The hermeneutic approach has appeared to give use-

ful analytical tools to interpret and understand patterns in the material. An 

example of the last saying is the possibility it gave me to interpret the mea-

ning of security and insecurity on a number of levels. Through my project I 
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have been given the opportunity to explore some different aspects of both 

the personal as much as the social and cultural context that can be seen as of 

importance when the configurations are constituted. In proceeded studies I 

think that the research field would gain from exploring other aspects of im-

portance for how life is understood. In that sense I for example think of the 

importance the embodying can have. My suspicion is that the understanding 

of life is dependent also on some kind of bodily memory were the language 

is in lack of words. In conclusion the concept existential configuration is 

useful when to interpret an empirical material in a hermeneutic sense and 

with an ambition to interpret an individual understanding of life in a social 

and cultural context. 
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Bilaga 1. Intervjuguide intervjuperiod ett 

 
 

 

Information om undersökningen 

 
a) Min hemvisst som forskare 

b) Intervjustudie – avhandling med levnadsbeskrivning, anonymitet, in-

formerat samtycke där intervjupersonen tar ansvar för att tydliggöra 

vad som eventuellt inte kan nämnas i avhandlingen 

c) Syfte idag - att höra dig berätta om hur du förstår livet och vad du 

tror varit av betydelse för varför du väljer att uttrycka dig som du 

gör. 

 

 
1. Allmänt 

 

a) Ålder och namn 

b) Nära relationer – familj och vänner 

c) Boende 

d) Yrke/utbildning 

e) Fritidssysselsättning 

 

 
2. Tre religiösa teman – fria associationer 

 
a) Vad anser du förklarar ”Utvecklingen av liv på jorden”? 

b) Vad anser du vara ”Livets mening”? 

c) Vad anser du att ”Döden” står för? 

 

 
3. Hur, Varför, med Vem och Var har du under ditt hittills varande 

liv talat om dessa frågor - frågor kring utvecklingen av liv på jorden, 

livets mening och döden?  

 

- Med Vem/Vilka har du pratat om frågor som de jag ställde kring ut-

vecklingen av liv på jorden, livets mening och döden? 

- Var har dessa samtal tagit plats? I vilka miljöer eller sammanhang? 

- Kan du minnas Varför ni kommit att prata kring dessa frågor – nå-

gon särskild händelse eller omständighet? 

- Hur har ett sådant samtal kunnat se ut? 

 
4. Vilken term skulle du använda för att ringa in dessa tre teman? 

Vad handlar de om? 
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5. Är du döpt, konfirmerad och/eller har du ingått i något annat re-

ligiöst organiserat sammanhang? 

  
6. Vill du göra några ytterligare tillägg eller kommentera något in-

nan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2. Informationsblad intervjuperiod två 

 

 

 

 
Jag söker Dig  

 som är mellan 19-29 år och inte har 

några barn 

 som skulle vilja intervjuas som del 

i ett pågående forskningsprojekt. 

 

 

 

 

Mitt namn är Caroline Gustavsson och jag är doktorand i peda-

gogik vid Stockholms Universitet med professor Anders Gus-

tavsson som handledare.  

 

Under intervjun kommer jag be Dig att berätta om några viktiga 

händelser i Ditt liv samt hur Du nu i efterhand tänker kring dessa 

händelser! Jag är intresserad av Din berättelse ställt i relation till 

den eller de livstolkningar Du och andra unga vuxna gör.  

 

Intervjun kommer att ta mellan 2-3 timmar. Som tack för Din 

medverkan kommer Du att få en biobiljett. Eventuellt kommer en 

kompletterande intervju att göras och jag hoppas i så fall att Du 

ska vilja delta också i denna.  

 

Är Du mellan 19-29 år och tycker det skulle vara spännande att 

delta ber jag Dig kontakta mig på mailadressen enligt ovan. 
 

 

Med vänliga hälsningar/ Caroline Gustavsson 
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Bilaga 3. Informationsbrev intervjuperiod två 

 

 

Hej,  

 

 

Jag är glad över Ditt visade intresse för att delta i min forsk-

ningsstudie och vill därför ge Dig något ytterligare information 

om och kring intervjun. 

 

Mitt namn är Caroline Gustavsson och jag är doktorand i pedagogik 

vid Stockholms Universitet med professor Anders Gustavsson som 

handledare.  

 

Under intervjun kommer jag be Dig att berätta om några viktiga 

händelser i Ditt liv samt hur Du nu i efterhand tänker kring dessa 

händelser! Jag är intresserad av Din berättelse ställt i relation till 

den eller de livstolkningar Du och andra unga vuxna gör. 

 

Intervjun kommer att spelas in på band och skrivs ut i sin helhet men 

denna kan endast avlyssnas och läsas av mig och min handledare 

Anders Gustavsson. Kortare citat kommer att återges i min doktors-

avhandling. Materialet kommer att förvaras i låsta skåp så att ingen 

obehörig får tillgång till det. Vid analysen kommer största möjliga 

anonymitet att eftersträvas. Din ålder och kön kommer att anges lik-

som en kort levnadsbeskrivning som formuleras utan möjlighet till 

identifikation för utomstående.  

Intervjuerna kommer att ske på en plats som vi båda kan finna lämp-

lig för ändamålet och ska i minsta möjliga mån innebära några kost-

nader för Dig. Intervjun kommer att ta mellan 2-3 timmar. Du kommer 

att få en biobiljett som tack för Ditt deltagande.  

Eventuellt kommer en kompletterande intervju att göras och jag hop-

pas att Du ska vilja delta också i denna. Du har självklart möjlighet att 

dra dig ur projektet om Du önskar det.  

Hör gärna av Dig om det råder eventuella oklarheter inför intervjun. 

  

Jag bifogar ett papper som jag ber Dig att läsa igenom och skriva 

under då vi ses.  

 
 

 

Med vänliga hälsningar/ Caroline Gustavsson 
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Bilaga 4. Intervjuguide intervjuperiod två 

 

 
 

1. Information om undersökningen 

 Min hemvisst som forskare – Peddan, Stockholms universitet. 

 Intervjustudie – i avhandlingen kommer en levnadsbeskrivning att 

göras, anonymitet, informerat samtycke där intervjupersonen tar 

ansvar för att tydliggöra vad som eventuellt inte kan nämnas i av-

handlingen. 

 Syfte idag - att höra dig berätta om för dig viktiga händelser i ditt 

liv, vilka frågor som väckts i samband med dessa händelser och 

hur du valt att förstå livet i ljuset av dessa händelser. 

 

 

2. Allmänt 

a. Ålder och namn 

b. Boende 

c. Yrke/utbildning – så även föräldrarnas 

d. Fritidssysselsättning 

 

 

3. Jag vill be sig berätta om några viktiga händelser i ditt liv – börja 

gärna så långt tillbaks i tiden som du kan minnas och sen fram tills 

idag. Det jag är särskilt intresserad av är 

 

 vilka eventuella frågor som väckts i samband med dessa händelser.  

 om någon eller några personer kommit att betyda något särskilt i 

samband med händelserna. 

 hur du valt att förstå livet i ljuset av dessa händelser.  

 

 
4. Det finns några livsfrågor som kan komma upp i människors re-

flektion över sina liv – döden, livets mening och livets uppkomst? 

Hur har du funderat kring dessa livsfrågor? 

 

 
5. Är du döpt, konfirmerad?  

6. Är du medlem i någon kyrka eller annat religiöst sammanhang?  

 

 
7. Vill du göra några ytterligare tillägg eller kommentera något innan 

vi avslutar intervjun? 
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 Bilaga 5. Informerat samtycke 

 

 

 

 

 

 

Undertecknad____________________________________________ 

har tagit del av information om studiens syfte i enlighet med inbjudan 

och fått möjlighet att ställa frågor angående studiens upplägg. Under-

tecknad samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

Datum, Plats och Namn  

 

 

 


