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Sammanfattning 

 
En av de viktigaste utvecklingstendenserna i det senmoderna samhället är en mycket långt 
gången individualisering. Denna utveckling tycks å ena sidan ha medfört en hög grad frihet 
och självbestämmande men den har å andra sidan också kritiserats för att leda till en kollektiv 
flykt från ansvar. I ljuset av detta har det förts en diskussion kring möjligheten av en ny 
förståelse av fenomenet ansvar. Flera tänkare har på olika sätt gestaltat en möjlig förståelse av 
ansvar som att `svara an´ alltså det outtalade kravet av att ta ansvar för sitt uppträdande i 
interaktion med andra då människans blotta närvaro ger svar hos den andre. Denna studies 
syfte är att undersöka hur människa i det senmoderna samhället upplever fenomenet ansvar. 
Studien belyser frågan om det finns en gemensam känsla för ansvar, hur denna ser ut och på 
vilket sätt utvecklingen i det senmoderna samhället kan tänkas ha format denna känsla. 
Studiens teoretiska och begreppsliga ramverk bygger på Anthony Giddens och Zygmunt 
Baumans tankar om det senmoderna samhället, individualiseringen och hur detta påverkar och 
hanteras av enskilda människor. Genom en hermeneutisk ansats genomfördes fem intervjuer i 
dialogform med respondenter uppväxta i det senmoderna samhället. Resultatet presenterar en 
huvudtolkning som inte understödjer tanken om massflykt från ansvar utan som målar upp 
ansvar som ett dynamiskt och pulserande fenomen som bland annat är behjälpligt i formandet 
av individens självidentitet.  
 
Nyckelord; senmodernitet, individualism, ansvar, självidentitet, hermeneutik. 
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”Det krävs ett helt 

 nytt sätt att tänka för att lösa 
 de problem vi skapat med  
det gamla sättet att tänka.” 

~ 
Albert Einstein 
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1 Inledning & bakgrund 

 
Det senmoderna samhället vi lever i idag har kommit att bli en ny upplysningens tid. Det är en 
tid där människan blir mer medveten och får mer kunskap om hur världen hänger ihop och 
fungerar. Medvetenheten ger också kunskap om att vi idag får leva i och ta konsekvenserna av 
hur vi levt i samhället de senaste århundradena. Oavsett om det gäller miljöfrågor, 
människorättsfrågor eller barnuppfostran så ser det ut som det gör idag på grund av hur vi levt 
hittills. Miljöförstöring, finanskriser och arbetslöshet gör att det blir lätt att se med oro på 
framtiden även om utvecklingen också gett stor frihet, mer solidaritet och jämställdhet. Trots 
att människan visar denna medvetenhet så uppstår tankar om hur den enskilde individen ser 
på sin roll i detta samhälle. Även om vi i allra högsta grad är enskilda individer så är vi också 
medlemmar av samma samhälle så var väljer individerna i detta samhälle att rika sin 
medvetenhet? Debatten om människans ansvar i samhället är en ständigt pågående debatt och 
finns på alla samhälleliga nivåer, från ansvar på riksdagsnivå till ansvaret för den individuella 
hälsan. Människans känsla för ansvar påstås, som en konsekvens av utvecklingen, bara vara 
riktat mot denne själv vilket uppges vara orsaken till skadegörelse, nedskräpning och 
ansvarslöst beteende.  
 
Detta gav mig funderingar kring människans ansvar och främst funderingar om det finns ett 
ansvar kopplat till att vara just människa. Kan det faktum att jag är en människa göra att jag 
har ett visst ansvar och om det är så, hur kommer det sig att inte alla känner samma sak inför 
ansvar? När min nyfikenhet för detta väcktes så ville jag i enlighet med många andra skylla 
den frånvarande känslan av ansvar och medmänsklighet på samhällets förfall tillika 
mänsklighetens lathet. Men när jag i min utbildning började få inblick i samhällets utveckling 
och allt vad det innebär så insåg jag att det är något så mycket mer man bör titta på för att bäst 
förstå varför det ser ut som det gör. 
 
Sedan tidigt i mänsklighetens historia så har människan slagits för frihet och 
självbestämmande. I olika delar av världen och i olika tidsepoker har denna kamp haft många 
ansikten men strävan har varit densamma, människans emancipation. Denna kamp för 
frigörelse har genom det senmoderna samhällets utveckling lett till en stark och uttalad 
individualisering av människan. Individualiseringen har varit behjälplig i skapandet av en 
”ensam är stark” mentalitet som jag, och många med mig, använt som syndabock till mycket 
ansvarslöst beteende. Utvecklingen och frigörelsen har haft som mål att öka valfriheten som 
ska ge människan rätten och makten över sitt eget liv och kampen har varit och är global. Den 
senmoderna tidens internationella öppenhet visar på hur fri den moderna människan är i att 
välja sitt eget livsöde, eller är hon verkligen det?  
 
Individens rätt till självförverkligande har genomsyrat samhällets sätt att motivera sina 
medlemmar. Självförverkligandet har givit människan en möjlighet att se till sig själv, tillåta 
sig själv att ta plats. Det finns uttalanden om den senmoderna människan som menar att hon 
som följd av individualiseringen har utvecklat narcissistiska personlighetsdrag. Den 
narcissistiska individen är, lite förenklat, självbeundrande och fåfänga individer som sätter sig 
själv i första hand. Denna individ drar slutsatser att dess beteende är det samma som deras 
personlighet och de använder kroppen som ett instrument för att få bekräftelse. Dessa 
föreställningar får mig att fundera ännu mer på individens känsla av ansvar och hur 
människan förhåller sig till andra människor. Finns det över huvudtaget en gemensam känsla 
för ansvar? 
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Den individualistiska utvecklingen till trots så säger normen i samhället att människan ska 
leva i tvåsamhet och skapa en familj som ett av kriterierna för självförverkligande. Samtidigt 
ska människan snabbt göra karriär för att uppnå sin fulla arbetspotential i ung ålder så 
möjligheten att tjäna pengar blir som störst. Individen måste i arbetslivet vara flexibel på alla 
plan för att hinna med i arbetsmarknadens svängningar. Detta måste naturligtvis skapa en 
konfliktsituation för individerna i det senmoderna samhället där de slits mellan karriär och 
familj. Ambivalensen angående var individen har sitt primära ansvar måste skapa spänningar 
som sliter på människorna. Detta får mig ofrånkomligen att fundera över hur det senmoderna 
samhällets utveckling påverkat sina medlemmar och hur det kommit att inverka på deras 
känsla för ansvar.    
 
Det är mot denna bakgrund av frågeställningar kring människors känsla för ansvar jag valt att 
forma min studie vilken behandlar hur människor i den senmoderna tiden upplever och 
förhåller sig till sin roll som ansvarsfull samhällsmedlem, alltså som enskild individ i gruppen 
som samhället utgör. Detta ger att en diskussion och ett försök till att reda ut begreppet ansvar 
måste få utrymme. 
 
 Ansvar 
När ordet ansvar kommer upp i en diskussion är ordets koppling till moral och etik märkbar. 
Om du slår upp ansvar i nationalencyklopedin så står det:   
 

Ansvar; moralfilosofiskt, juridiskt och statsvetenskapligt begrepp. 
Inom moralfilosofin är begreppet relaterat till problemen kring 

determinism och viljans frihet och har varit föremål för diskussion 
från Aristoteles till våra dagar. Inom juridik avses skyldighet att stå 

till svars för bl.a. sina handlingar.
1
 

 

Den vedertagna definitionen ur NE kopplar ansvar till moral då individens ansvar för sina 
handlingar per definition är moraliskt beteende. Enligt NE betyder moral ” uppfattning om 

rätt och orätt, se etik” och går man vidare till etik står det:  
 

  Etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, gren av såväl 
filosofin som teologin. Inom filosofin används ordet "etik" som 

synonymt både med "moral" i betydelsen "en enskilds eller grupps 
grundläggande normer och värderingar" och med "moralfilosofi" i 

betydelsen "det systematiska studiet av etiker och det etiska".
2
 

 

När man på det här sättet fortsätter att definiera begreppet ansvar visar det sig att 
kopplingarna mellan ansvar och moral/etik är traditionsbundna och mycket laddade. 
 
För att på detta sätt försöka förstå ansvar så krävs alltså en känsla och en förståelse för ordet 
moral. Även om man antar definitionen av moral som en grupps grundläggande normer och 
värderingar så måste man fråga sig vilka normer och värderingar gruppen har. Det ligger 
alltså nära till hands att försöka hitta ursprunget för dessa normer och värderingar.  
 
Den amerikanske professorn Gertrude Himmelfarb menar att definitionen och känslan för 
innehållet i ordet moral är sprunget från den viktorianska tiden när medelklassens moraliska 
uppförande även spred sig ner till arbetarklassen. Genom arbetet med att göra samhället mer 
                                                
1 http://www.ne.se/ Nationalencyklopedin 
2http://www.ne.se/  
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civiliserat skapades en moralisk hållning styrd av dygd och mänsklig återhållsamhet. 
Individerna i samhället levde efter en repertoar av moraliskt definierade handlingar så som 
hårt arbete, renlighet, själrespekt, grannsämja och patriotism. Dessa egenskaper hos individen 
stämde väl in i den rådande liberala demokratins normer, krav och förväntningar. Vidare 
menar Himmelfarb att tillskrivandet av just dessa karaktärsdrag gjorde att individerna i det 
viktorianska samhället var relativt jämlika. Samtidigt menar Himmelfarb att detta samhälle 
inte på något sätt är att eftersträva och att man gör klokast i att låta historien vara just historia. 
Trots det pekar hon just på att karaktärsdragen vi i dagens samhälle gärna vill tillskriva ordet 
moral härstammar från den viktorianska tiden och dess försök att civilisera samhällets 
medlemmar. 3 Detta, menar jag, ger en mycket bra vägledning till den vedertagna känslan för 
moral i dag och i förlängningen även känslan för ansvar 
 
Sedan långt tillbaka har människan alltså tilldelat språket en betydelse vilket i förlängningen 
ger att individen så att säga blir en del av den mänskliga historian genom språket. När 
människan, genom att använda språket, tolkar det hon upplever kan hon sedan, genom denna 
tolkning, förstå sin omvärld. På detta sätt blir det problematiskt att se på ett begrepp, ett 
fenomen som ansvar, med öppna ögon när vi ”vet” dess betydelse, den betydelse språket gett 
begreppet.4 Genom historien har moral traditionellt kopplats till civiliserat och kontrollerat 
uppförande vilket visar sig även idag när ansvarsfullhet likställs med traditionella värden som 
hårt arbete och grannsämja. Ansvar har, genom språket, fått kopplingar till etik och moral 
vilka i sin tur är kopplade till traditioner genom historicitet. 
 
Men för ett ögonblick vill jag med min studie göra ett försök att lyfta ut fenomenet ansvar ur 
sitt traditionsbundna sammanhang och se det ur ett annat, vidare perspektiv. Den danske 
moralfilosofen K. E. Løgstrup menar att människan i och med att vi lever tillsammans i 
världen oundvikligen interagerar med varandra. Varje individ har därmed ett ansvar för hur 
denna interaktion ser ut. ”… i varje möte mellan människor ligger ett outtalat krav, oavsett 

under vilka omständigheter mötet äger rum och vilken karaktär det har.”5  Ansvaret ligger här 
i hur individen ’svarar an’ mot den andre. Kravet vi har på oss är att vi måste förstå att enbart 
min närvaro i mötet ger reaktioner hos den andre individen. Detta krav som åläggs oss i en 
interaktion med en annan, menar Løgstrup, är ett tyst, outtalat krav. Det som gör att vi lär oss 
hur vi ska bete oss i möten med andra är dels den erfarenhet tidigare möten ger men också det 
faktum att vi själva, genom vår hållning till den andre, skapar den andres reaktioner. Som 
Løgstrup själv säger så är vi med och ”färgar” den andres värld. 6  
 
I interaktionen med en annan har vi alltid ett val i hur vi väljer att förhålla oss. Vi kan göra allt 
för att gå emot vad den andre säger eller så kan vi anstränga oss i att hålla med om allt vad 
den andre vill. Ansvaret ligger i att inte falla ner i dessa båda ytterligheter utan mycket 
lyssnande och inkännande läsa av situationen. 7 Ordspråket ”möt andra som du själv vill bli 
bemött” får en ny känsla med Løgstrups ord i minnet. Denna nya infallsvinkel på ansvar, att 
’svara an’, kan vi ta med till alla handlingar vi gör, inte bara i mötet med en annan individ. 
Genom att se mitt ansvar i hur jag påverkar andra människor så kanske jag vill handla 
annorlunda. 
 

                                                
3 Tester, K. 2000. Sociologi och moral. Lund: Studentlitteratur ss. 152-155 
4 Ödman, P-J.2007. Tolkning, förståelse och vetande. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. ss. 29-30 
5Løgstrup, K.E. 1992. Det etiska kravet. Göteborg: bokförlaget Daidalos AB s. 50  
6 Løgstrup, 1992 ss. 50-54 
7 Løgstrup, 1992 ss. 55-59 
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Även om det ibland faktiskt inte känns så förnuftigt i att ta ansvar och att bry sig om så menar 
Zygmunt Bauman att det trots denna något orationella känsla ändå är ”moraliskt” att göra det. 
Trots att vi inte ser vår egen vinning av handlingen så kan den ha en moralisk riktighet. 
Vidare kopplar Bauman också denna moraliska riktighet tillbaka till vår påverkan på den 
andra i mötet. Ansvaret ligger i, menar Bauman, att den andre är beroende av att jag handlar 
moraliskt riktigt, oavsett om det handlar om ett snabbt möte på gatan eller en större handling. 8  
Moral ska dock i detta sammanhang ses som den reflexiva och sökande känslan av att ta 
ansvar för den andre, inte som i den traditionella förställningen om moral som att ta ansvar 
pågrund av pålagda restriktioner. Just ovissheten, kopplat till det outtalade kravet, och 
människan ständiga frågande om den handlat moraliskt, är det som skapar den moraliska 
individen menar Bauman genom att använda sig av Løgstrup.9  
 
Dessa två olika sätt att se på fenomenet ansvar, ”det traditionella” ansvaret och ”det nya, 
utopiska” ansvaret, har gjort att mina funderingar kring hur ansvar upplevs ökat. Funderingar 
som om de traditionella kopplingarna genom moral till ansvar fortfarande finns eller om det 
outtalade kravet att `svara an´ överhuvudtaget har plats i samhället blir ofrånkomliga. Kan det 
vara så att ursprunget för fenomenet ansvar glömts bort vilket gett att alla har sin egen 
definition av ansvar? Då skulle det egentligen kunna vara så att individerna i det senmoderna 
samhället faktiskt tar väldigt mycket ansvar men att det inte uppfattas av andra då ingen 
gemensam syn finns av fenomenet. Helt klart är att utvecklingen av det senmoderna samhället 
på något sätt påverkat dess invånare och även deras känsla för ansvar. Det är ur dessa 
funderingar jag kommit fram till syftet för min studie av ansvar.  
 
 Frågeställning och syfte 
 
Ovanstående diskussions perspektiv öppnar upp fenomenet ansvar och det är med den 
öppenheten jag, genom en hermeneutisk undersökning, vill genomföra min studie med syftet 
att undersöka hur människan i det senmoderna samhället upplever ansvar. Huvudfrågan är 

vad den vuxna människan i det senmoderna samhället har för känsla av ansvar. 
Avgränsningen blir därigenom en studie av individer påverkade av den senmoderna tidens 
utveckling och som är i den ålder och livssituation då mycket tankar på ansvar kommer till 
ytan. Som underfrågor blir det oundvikligt att ställa sig frågor som hur utvecklingen av det 
senmoderna samhället har påverkat individens känsla för ansvar och om det finns en 
gemensam nämnare i känslan av ansvar?  
 
Genom att fenomenet ansvar är brett, berör livet i sin helhet och är beroende av komplexa 
sociala processer vilket ger att det är svårt att säga ”vad det är” så kommer jag att använda 
mig av hermeneutisk metod i undersökningen. Denna metod tillåter mig att se på fenomenet 
så som det upplevs av individen samt att det ger mig möjlighet att göra en tolkning utifrån de 
teoretiska och begreppsliga ramar jag kommer att presentera. 
 

 
 
 
 
 

                                                
8 Bauman, Z. 2002 Det individualiserade samhället. Göteborg: bokförlaget Daidalos AB ss. 91-103 
9 Bauman, 2002 ss. 205-207 



 9 

2 Disposition 
 
I denna studie kommer jag, efter den inledande delen där jag presenterat studiens bakgrund, 
frågeställning och syfte, att göra en redogörelse för Tidigare forskning inom området. Den 
inledande delens diskussion angående definitionen av fenomenet ansvar påvisar de 
svårigheter som funnits i sökandet efter forskning på området. Detta har resulterat i att delen 
om tidigare forskning visar på fyra olika områden inom vilka forskning relaterat till ansvar 
bedrivs. Forskningsområdena är indelade från samhällelig nivå till individnivå och är 
företagens sociala ansvar, ansvar inom hälso- och sjukvård, ansvar mellan skola och hem och 
individens olika ansvar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning samt 
hur den kan kopplas till denna studie. 
 
Därefter presenteras det Teoretiska och begreppsliga ramverk på vilken studiens analys och 
diskussion kommer att luta. I denna del ges en inblick i modernitetens utveckling genom 
Anthony Giddens. Begrepp som tas upp är bland annat livspolitik som handlar om människan 
valfrihet och frigörelse. Tankar om individens utveckling och känsla för ansvar preciseras 
genom Giddens och Zygmunt Bauman. Begrepp som behandlas är bland annat identitet, 
självet och relationer. 
 
Under rubriken Metod presenteras hermeneutikens grundtankar där vikten av dialog lyfts 
fram. Studiens metodologiska aspekter beskrivs så som urvalet och dess begränsningar, 
datainsamling och tillvägagångssätt. Datainsamlingen beskriver de riktlinjer de tematiskt 
öppna intervjuerna följde upprättande genom en intervjuguide. I delen om analys redovisas 
analysförfarandets alla steg samt en redovisning av den hermeneutiska tolkningsprocessen 
vilket leder till studiens resultatdel. 
 
Därefter presenteras rubriken Resultat. Denna del innehåller först en sammanställning av 
samtliga intervjuer där, efter grundlig läsning av materialet, en kort bild av respondenterna 
presenteras. Detta leder till en preliminär tolkning med utkristalliserade teman gemensamma 
för samtliga intervjuer. Därefter presenteras en fördjupad tolkning där en totalisering görs av 
tidigare teman för att höja abstraktionsnivån, där dessutom kopplingar dras till studiens valda 
teoriram. Tolkningsprocessen avslutas med att en huvudtolkning presenteras där ansvar lyfts 
fram som ett pulserande och dynamiskt fenomen som bland annat är behjälpligt i formandet 
av individens självidentitet.  
 
Under rubriken Diskussion förs diskussioner angående studiens resultat där syfte och 
frågeställningar lyfts fram som besvarade genom att fenomenet ansvar funnits vara ett 
pulserande dynamiskt fenomen med vilket människan i det senmoderna samhället uppvisar en 
stark känsla av ansvar. Resultatet diskuteras även i relation till tidigare forskning där den 
tidigare forskningen anses stärka det teoretiska ramverket samtidigt som den ifrågasätts för 
sin brist på definition och problematisering av fenomenet ansvar. Därefter diskuteras det 
teoretiska ramverket i relation till studien och dess resultat. Både Giddens och Bauman tankar 
om senmoderniteten och dess påverkan på individen hålls fram som utmärkt stöd för 
förståelse och tolkningar. Studiens metodologiska betänkligheter diskuteras framförallt 
studiens urval då urvalets begränsningar förtjänade att klargöras. Avslutningsvis återfinns 
egna tankar och reflektioner angående min förförståelse, frågeställningar väckta i inledningen 
och hur denna studie kan vara behjälplig i fortsatt forskning.   
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3 Tidigare forskning 
 
I sökandet av tidigare forskning blev det tidigt klart för mig att forskning om ansvar som 
fenomen snudd på är omöjligt att hitta. Om man söker efter forskningsartiklar med sökordet 
”ansvar” träder flera stora forskningsområden fram som individens ansvar för sin hälsa, 
individuellt ansvar för vald livsstil och individens ansvar för brottsförebyggande åtgärder. 
Mycket systematiskt har jag försökt utkristallisera de områden som varit mest frekvent 
förekommande och min slutsats är att dessa områden, med början på samhällelig nivå, är 
företagens sociala ansvar, ansvar inom hälso- och sjukvård, ansvar mellan skola och hem och 
individens olika ansvar. Sökord jag använt mig av är ansvar/ansvarsfull/ansvarig, 
individuell/individualism/individ, samhälle, moral, etik, familj, hälsa, skola, företag, 
globalisering med flera. Sökvägarna har varit Sociological Abstacts, Social Science Citation 
Index och Forskning.se.  
 
I följande del av studien presenteras de områden jag funnit mest representerade i tidigare 
forskning av ansvar med början på samhällelig nivå för att sedan röra mig ner mot 
individnivå. I slutet på avsnittet tidigare forskning kommer en övergripande diskussion om 
hur tidigare forskning kan kopplas till min studie av ansvar.  
 
 Företagens sociala ansvar – CSR (Corporate Social Responsibility) 
Den tidigare forskningen visar att studier av företagens sociala ansvar kopplat till företagets 
prestation dominerar. Denna forskning kallas för CSR, Corporate Social Responsibility vilket 
betyder Företagens Sociala Ansvar och avser allt från företagets globala miljöansvar till 
ansvaret för underleverantörernas personalpolitik. Jag kommer här att benämna denna typ av 
forskning ”företagens ansvar” för att hålla mig till en svensk benämning. 
 
Leena Lankoski presenterar 2007 sin studie Differential Economic Impacts.

10 Studien är 
framtagen i ett försök att se hur sambandet mellan företagens ansvar och företagets 
ekonomiska prestation påverkas genom företagens försök att förbättra områden som ansetts 
dåliga ur ansvarssynpunkt. Detta ställs i kontrast till de företag som redan från start 
konstruerats bra ur ansvarsståndpunkt. En enkätundersökning gjordes med 171 
seniordirektörer på globala företag där alla blev ombedda att redovisa hur olika 
ansvarsområden påverkar den ekonomiska förtjänsten. Resultatet visar att den ekonomiska 
prestationen påverkas i olika stor grad av det ansvar företaget tar, framför allt är förtjänsten 
större för de företag som förbättrar det som anses dåligt ur till exempel miljöstandard kontra 
de som väljer att bygga miljövänligt redan från början. Prestationen blir också högre när 
ekonomisk vinst tillkommer dem som har ekonomiska intressen i bolaget.  
 
Ágnes Gulyás studie Corporate social responsibility 11 är den första i raden av en tänkt serie 
forskningsstudier som avser att fånga hur media som företag förhåller sig till företagens 
ansvar. Genom en enkätstudie genomförd på tre stora medieområden: TV/Radio, tryckt media 
och kommunikation och informationstjänster, där storleken på de medverkande företagen 
varierade från över tusen anställda till endast ett par hundra, fick de anställda besvara frågor 
angående företagets ansvar. Dessa frågor handlade om de anställdas uppfattning om 
relevansen av detta ansvar och om förekomsten av företagets ansvar på deras företag. Därefter 

                                                
10 Lankoski, L. (2007) Differential Economic Impacts of Corporate Responsibility Issues Business & Society 

2009; 48; 206 
11 Gulyás, Á. (2009) Corporate social responsibility in the British media industries. Media Culture Society 2009; 

31; 657 
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studerades innehållet i de åtta stora nationella dagstidningarna i Storbritannien för att 
undersöka om och hur företag kommunicerar angående företagens ansvar. Resultaten visar i 
båda delarna av studien att företagens ansvar definieras på olika sätt, att vissa företag har det 
inkorporerat i den dagliga verksamheten och att andra ser det som något som ligger utanför 
denna i likhet med donationer eller annan välgörenhet. Många anställda menar att det enda 
sociala ansvar företagen har är att maximera intäkterna. Större företag visar sig engagerade i 
större socialt ansvarsfulla handlingar som miljöhållbarhetsprojekt till skillnad från mindre 
företag som inte var lika ekonomiskt starka. Studien pekar också på att det är mer en påverkan 
inifrån företagen än påverkan utifrån som styr företagens handlingar mot socialt ansvar.  
 
Ansvar och hälso- och sjukvård 
Forskning om ansvar inom hälso- och sjukvård inriktar sig till både den friska och den sjuka 
människan. Dels finns forskningen som vill utröna ansvarsfrågor rörande behandling och 
medicinska val vid sjukdom men det finns även forskning som vill belysa ansvaret den 
enskilde individen har att bevara sin friska hälsa. Den nya teknologin har inom de medicinska 
områdena möjliggjort enorma forskningsframsteg där diskussionen om ansvar ofrånkomligen 
uppdagar sig. Forskning har exempelvis möjliggjort att genetisk testning av foster nu kan 
göras så att sjukdomar som Huntingtons och cystisk fibros kan identifieras. Dessutom kan 
man genom ingående forskning av vissa sjukdomars genetiska uppbyggnad upptäckta anlag 
för sjukdomar typ cancer och hjärtproblem vilket medför stora fördelar vid förebyggande 
sjukvård.      
   
Anne Kerr skriver i sin studie Rights and Responsibilities in the New Genetics Era

12
 att den 

nya tidens teknologiska möjligheter genom genforskning skapar frågeställningar angående 
både individens val och ansvar vid genetisk provtagning och DNA transplantationer. Genom 
en diskursanalys av tidigare gjorda intervjuer med patienter och publicerad forskning av 
genteknologisk natur, av till exempel the Royal Society och the Human Genetics Commission 
(HGC), vill hon undersöka samhällsmedborgaren som genetisk patient och 
samhällsmedborgaren som åskådare. Detta för att finna likheter och skillnader i deras ansvar 
och skyldigheter. Resultatet visar att människan i allmänhet visar stor försiktighet inför 
genetisk testning och vad denna form av testning kan innebära men att när människan blir 
patient, alltså själv drabbad, så kommer insikten om vilka möjligheter denna typ av forskning 
innebär. Detta ger att stor vikt bör läggas vid att informera såväl patienter som människor i 
allmänhet om möjligheterna genetisk testning kan ge för att bilden av den här typen av 
forskning skall bli mer accepterad. En mycket komplex bild av ansvar visas där patienter, 
professionella och makthavare måste ta sin del av ansvaret för att få rätt kunskap, ge rätt 
kunskap och styra forskningen vidare i rätt syfte.  
 
Hälsa eller att vara hälsosam är av stor betydelse i dagens samhälle. Mycket forskning är 
gjord på hur människan ska bibehålla sin hälsa men forskning finns även på vem eller vilka 
ansvaret ska läggas för denna individuella hälsa. För att försöka förbättra människors hälsa 
vill många förlägga ansvaret för hälsan på den egna individen och genom det förebygga 
många sjukdomstillstånd. Stephannie Roy presenterade 2008 sin studie Taking charge of your 
health

13
 där hon visar på vilka strategier kvinnor använder för att ta ansvar för sin eget 

välmående. Detta gör hon genom kritisk diskursanalys av de tre mest populära 
månadstidskrifterna för kvinnor i Canada. I resultatet presenterar Roy mönster för hur dessa 
tidskrifter både vägleder kvinnor till en mer hälsosam livsstil men också att de visar de 
                                                
12 Kerr, A. (2003) Rights and Responsibilities in the New Genetics Era Critical Social Policy vol. 23, s.208 
13 Roy, S (2007) Taking charge of your health: discourses of responsibility in English-Canadian women’s 

magazines. Sociology of health and illness, vol. 30, no. 3, ss. 463-477  
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negativa konsekvenserna felaktiga val kan ge för att på så sätt avskräcka kvinnor till den 
typen av livsstil. Undersökningens resultat visar att vikten av det egna ansvaret för sin hälsa 
understöds av att den norm dessa tidskrifter porträtterar är en stark, individuell och ansvarsfull 
kvinna som tar sitt öde i egna händer. Denna norm är naturligtvis skapad med kommersiella 
och kapitalistiska krafter bakom sig samt att dessa magasin vill trycka på att en medlem av 
samhället på detta ansvarsfulla sätt följer ålagda regler underbyggda av traditionella moraliska 
värderingar.  
 
Ansvar mellan hem och skola  
När man talar om ansvar i relation till hem och skola är det oundvikligt att man stöter på den 
infekterade debatten om vem som har ansvar för uppfostran av barn och ungdomar. Detta är 
en debatt som kan kopplas samman med hela diskussionen om samhällets omvandling och 
omformning. Samtidigt har det visat sig att det nästan alltid handlar om just en debatt, sällan 
forskning.  
 
Anne Sheppards studie School attendance and attainment

14
 pekar på den ökande trenden hos 

ungdomar att skolka. Genom enkäter får 57 skolungdomar i 12-13 års ålder svara på frågor 
angående trivseln i skolan, sin närvaro och uppfattningen av föräldrarnas engagemang. 
Studiens resultat visar att föräldrars engagemang såväl som förälderns uppfattning om sin 
skolgång reflekteras genom barnen och presenterar sig i barnens känsla av intresse för skolan. 
Har föräldrarna en dålig bild av sin skolgång förs den vidare till barnet. Sheppard visar med 
studien att ett kombinerat ansvar måste ses som naturligt samtidigt som barnens uppfattade 
känsla av ansvarsfullhet hos sina föräldrar aldrig kan ersättas med skolans ålagda ansvar.  
 
Ytterligare en studie som pekar mot vikten att fördela ansvaret mellan hem och skola men 
även att våga ta ett ansvar är Tricia Giovacco-Johnson Portraits of Partnership: The Hopes 
and Dreams Project.

 15 Studien är gjord genom intervjuer med 80 familjer inblandade i 
projektet där respondenterna ombads berätta hur deras liv såg ut och upplevdes fram för allt i 
relation till deras medverkan i projektet ”Hopes and Dreams”. Projektet har för avsikt att öka 
samarbetet mellan hemmet, skolan och samhället. Resultatet visade inte bara på vikten av 
delat ansvar mellan hem och skola utan även på hur viktigt det är för familjen att uppleva 
känslan av att vara delaktig i allt från den dagliga verksamheten till beslutsfattandet. När 
hemmet mer aktivt deltog i beslut och händelser i skolan blev intresset och viljan att hjälpa 
sina barn större vilket blev märkbart i barnens skolarbete. Dessutom genom att studera 
egenupplevda berättelser ut dessa familjers liv kan skolan lättare anpassa undervisning och 
undervisnings miljö till barnens familjeliv vilket kan skapa en kontinuitet i omgivningen som 
visat sig gynna undervisningen.  
 
Individens olika ansvar 
På individnivå är den tidigare forskningen mer komplex. Människan väljer att förhålla sig 
olika till ansvar beroende hur det gynnar den egna individen. Som en reaktion på 
individualiseringen av samhället där känslan av gemenskap blivit mindre finns forskning som 
tyder på en placering av ansvar bortom den egna individen.  
 

                                                
14 Sheppard, A. (2008) School attendance and attainment: poor attendee’s’ perceptions of schoolwork and 

parental involvement in their education. British Journal of Special Education. 2009; 36; 2 
15 Giovacco-Johnson, T. (2009) Portraits of Partnership: The Hopes and Dreams Project.  Early Childhood 

Education Journal 2009; 37; 127–135 
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Deborah Lupton studie Crime control, citizenship and the state
16 är framtagen för att visa hur 

medlemmarna av ett samhälle upplever ansvar när det gäller kriminalitet och dess eventuella 
förebyggande åtgärder. Studien genomfördes på 148 respondenter uppdelade på intervjuer och 
fokusgruppsdiskussioner, där deltagarna fick svara på frågor angående kriminalitet, sin syn på 
kriminella, samhällets ansvar och sitt eget ansvar. Resultatet visade att individerna i samhället 
till störst del lägger ansvaret för att ta hand om kriminalitet på staten och de verkställande 
organ tillsatta av samhället, detta trots att samtliga respondenter ansåg kriminaliteten som 
kraftigt ökande. Respondenterna var också medvetna om att en stor del ansvar förlagts på den 
enskilda individen angående brottsförebyggande åtgärder så som ideella nattvandringar och 
grannsamverkan men också kunskap om självförsvar. Lupton menar att trots att mycket pekar 
på att människorna i ett samhälle förlorat största delen av sin känsla för medlemskap så, när 
det gäller brottsbekämpning, så håller samhällets medlemmar ihop och förväntar sig att staten 
tar ansvaret. Människan vill lita till att samhällets uppbyggnad genom institutionella system 
ska fungera och förskjuter i och med det ansvaret ifrån den egna individen.  
 
Samtidigt finns forskning som visar på att människan acklimatiserar sig till den livssituation 
hon befinner sig i och försöker göra någonting bra utav den. Det individualiserade samhället 
har skapat en konfliktsituation där människan å ena sidan ska arbeta och göra karriär 
samtidigt som hon framgångsrikt ska bilda familj och sätta bo. Denna konfliktsituation kan 
skapa en ambivalent individ men forskning finns också på det motsatta, att individer i denna 
form av konfliktsituation förlägger sitt ansvar på den egna individen och tar kontroll. 
Härenstam och Bejerot vill med sin studie Combining professional work with family 
responsibilities – a burden or a blessing?

 17 visa att när ansvaret för familjelivet helt delas lika 
kan individerna i relationen må bra. Genom att studera 1764 förvärvsarbetande män och 
kvinnors rapporter om arbetsförhållanden, familjeförhållanden, tidsupplägg, 
uppgiftsfördelning och så vidare ville forskarna testa sin hypotes angående relationen mellan 
många roller och välmående hos arbetande kvinnor och män. Resultatet visar att både män 
och kvinnor mår bäst när de har en tillfredställande arbetssituation och en uttalad ”modern” 
uppdelningen av familjesysslor, det vill säga att hemmets sysslor och ansvar delas lika mellan 
parterna. Även om skillnader i påverkan mellan könen visas så kräver denna möjlighet till 
välmående att individerna uppvisar ansvarstagande både på jobbet och hemma. Män tenderar 
att klara av fler arbetsrelaterade konflikter medans kvinnor har kapacitet att behålla hälsan 
bättre när hemmets konflikter ökar. Resultatet uppvisar även en vikt av en bred fördelning av 
ansvar där exempelvis jämn uppdelning av föräldraledighet även tas med i beräkningen. 
Forskarna belyser också hur Sverige på många sätt ligger långt framme i detta sätt att tänka 
hos sina medborgare.   
 
Sammanfattning  
Svårigheterna med sökandet av tidigare forskning grundar sig i min önskan att se direkt på 
fenomenet ansvar vilket jag belyste i ansvarsdiskussionen i inledningsavsnittet. Den typen av 
forskning är mycket svår att finna vilket resulterade i att jag istället presenterade de fyra stora 
områden jag fann relevant forskning inom. Det första området visar att mycket forskning 
finns kring företagens sociala ansvar där starka ekonomiska krafter styr hur ansvar tas. De 
ekonomiska intressena inifrån företagen har en tendens att styra mer än marknadskrafter 
utifrån vilket påvisas i de exempel jag lyft fram. Detta korrelerar med den bild av det 

                                                
16 Lupton, D. (1999) Crime control, citizenship and the state: lay understandings of crime, its causes and 

solutions. Journal of Sociology; 1999; 35; 3 
17Härenstam A, Bejerot E. (2001) Combining professional work with family responsibilities – a burden or a 

blessing? International Journal of Sociological Welfare 2001: 10: 202–214.  
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senmoderna samhället jag presenterar genom denna studie där senmodernitetens utveckling i 
mångt och mycket grundar sig i hur ekonomisk framgång kan tillskrivas identiteten. Gott 
ekonomiskt resultat påvisar framgång vilket i sin tur är en del av självförverkligandet oavsett 
om det gäller en individ eller ett företag.   
 
Angående den mänskliga hälsan och ansvar, vilket är det andra stora området, så uppvisar 
tidigare forskning två olika riktningar av ansvar nämligen ansvar vid sjukdom och ansvaret 
för att hålla sig hälsosam. Den tidigare forskningen visar också att individen i dagens 
samhälle uppmuntras till att ta ett mer personligt ansvar för sin hälsa vilket naturligtvis även 
det har ekonomiska grunder men som också sker i enlighet med den individualistiska tidsepok 
vi nu befinner oss i. Min studie presenterar ansvar som mer personligt och en känsla mer 
förlagd till självet vilket denna tidigare forskning stödjer. 
 
Det tredje området är studierna om ansvar mellan hem och skola vilka korrelerar väl, tycker 
jag, med föreställningen om att människan måste ha en känsla av ansvar i sitt bemötande av 
andra. Föräldrar har det yttersta ansvaret att vara så som de vill att deras barn ska vara. 
Genom att uppvisa en öppen och uppmuntrande attityd kan man som förälder skapa positiva 
känslor hos barnen som de sedan kan ta med sig under sin skoldag. På samma sätt så kan de 
vuxna i sina möten, lärare och föräldrar, ta mer ansvar för hur de är och genom det skapa en 
mer öppen kommunikation. I enlighet med min studie påvisar också denna tidigare forskning 
att debatten finns angående var ansvaret ska ligga. Även om de presenterade studierna påvisar 
fördelarna med en fördelning av ansvar mellan hem och skola så finns där en 
fördelningspolitik. Ingen tar självmant på sig ansvaret för barnen.   
 
Den sista delen av presentationen av tidigare forskning visar på att människan kan hantera sin 
känsla för ansvar på olika sätt. Antingen förlägger vi ansvaret utanför oss själva som individer 
eller så tar vi ansvaret som något högst personligt och individuellt. Exempelvis så för att 
kunna fungera i ett så avancerat och teknologiskt samhälle behöver vi lita till andra och deras 
känsla för ansvar samtidigt som människan genom den senmoderna tidens alla valmöjligheter 
måste ta ett aktivt ansvar för sig själv för att må bra i vardagen. Detta ger att den tidigare 
forskningen påvisar den ambivalens i känslan för ansvar min studie lyfter fram och stärker 
mig i min frågeställning om hur människan i det senmoderna samhället upplever ansvar.  
 
Den tidigare forskningen angående ansvar är alla kopplade till handlingar som identifieras 
som ansvarsfulla. Någon klar definition av ansvar finns inte utan ansvar ställs alltid i relation 
till en specifik handling. Jag vill att min studie, tillskillnad från tidigare forskning, ska 
problematisera själva fenomenet ansvar vilket förhoppningsvis ska öppna upp för en 
fördjupad förståelse för fenomenet samt för de individer denna studie omfattar.   
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4 Teoretisk och begreppslig referensram 
 
I följande avsnitt kommer jag att skissera den teoretiska referensram jag kommer att luta mig 
emot i min analys av fenomenet ansvar. Jag kommer att använda mig av Anthony Giddens för 
att klargöra begreppen modernitet och identitet och Zygmunt Bauman när det gäller begreppet 
individualisering. Båda dessa är kända för att ha givit inflytelserika bidrag på området. Jag 
kommer att börja med att måla upp den senmoderna tidens framväxt för att sedan diskutera 
dess påverkan på den enskilde individen.  
 
 Den moderna tiden 
När man talar om moderniteten så talar man om det moderna samhället som tidsålder i 
kontrast till det traditionella, förmoderna samhället. Moderniteten växer fram genom 
övergången från feodalsamhälle till kapitalistiskt samhälle, genom industrialisering och 
urbanisering. Det karaktäristiska med det moderna samhället är dess snabba och flexibla 
föränderlighet till skillnad från det traditionella samhällets enkla, stabila och oföränderliga 
karaktär. Människan i det förmoderna samhället hade mer permanenta band till familj och 
traditioner och en bättre överblick över livsbanan. Individerna hade en klarare kännedom om 
vad som förväntade sig av dem i framtiden. Individen i det senmoderna samhället har 
flyktigare relationer både till familj och till traditioner. Förväntningarna på framtiden 
omformas ständigt allt eftersom nya möjligheter presenterar sig.  
 
Dilemmat mellan kontinuitet och förändring är av stort intresse för forskare. Den stora 
föränderligheten i dagen samhälle gör att kontinuitet genom exempelvis traditioner ofta ses 
som bakåtsträvan istället för en möjlighet att läsa av framtiden. I likhet med många andra 
samhällsforskare menar Giddens att samhällsutvecklingen också lett oss till en ny 
samhällsform som han kallar det senmoderna samhället. För att förstå denna utbredning måste 
man se till modernitetens grundläggande natur. Han menar att vi är på väg in i en tid bortom 
moderniteten, en postmodern tid utan koppling till det vi idag kallar för postmodernitet där 
konsekvenserna av moderniteten blir allt starkare och mer universella.18  
 
Giddens menar att senmodernitetens dynamik är bunden till tre huvudkällor vilka är 
åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismer och den reflexiva kunskapstillägnelsen.19   
  
Åtskiljandet av tid och rum 
Den snabba tekniska utvecklingen har möjliggjort för den första av de tre grundpelarna i 
Giddens dynamiska trio för moderniteten. I den senmoderna tiden, till skillnad från de 
traditionella samhällena, är det idag möjligt att kommunicera och utbyta transaktioner med 
varandra i realtid utan att behöva befinna sig på samma plats. Möjligheten finns även att 
genom organisatoriska system, till exempel i industriverksamheter, få människor att göra lika 
saker samtidigt utan att vara på samma plats. Denna frikoppling av tid och rum från platsen 
har öppnat upp för en helt ny uppsjö av möjligheter vad det gäller handel och social samvaro.  
På samma sätt så har frikoppling av tid och rum från platsen naturligt gett att människan 
måste ta en ny form av ansvar. Jag kan som exempel i realtid prata med någon på andra sidan 
jordklotet via Internet trots att vi som individer befinner oss vid olika tidpunkter på dygnet. 
Ansvaret blir bland annat att ha kännedom om tidsskillnader för att inte störa vid fel tidpunkt. 
Detta ansvar måste kopplas till den tillit och den öppenhet människan i den senmoderna tiden 
måste ha till andra individer.   

                                                
18 Giddens, A. 1996. Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur ss. 13-17 
19 Giddens, 1996 s.26-29 
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 Urbäddningsmekanismer 
Som en respons på föregående pelare i modernitetens dynamik menar Giddens att det har 
skett en urbäddning av de sociala institutionerna och menar med detta att ”sociala relationer 

’lyfts ut ur’ sina lokala interaktionssammanhang och omstruktureras över obegränsade 
områden av tidrummet”20. Detta sker med två olika urbäddningsmekanismer som möjliggör 
nya interaktionsnivåer hos människan. Dessa är symboliska tecken, som det monetära 
systemet, och expert system, som rådgivare och ingenjörer.  
 
Det globala monetära systemet ger möjlighet för transaktioner mellan aktörer på helt olika 
platser i tid och rum vilket ger oanade möjligheter. Pengarna har möjligheten att ”sätta tiden 
inom parentes”.21 Expertsystem, menar Giddens, är den uppbyggnad av samhället genom 
utplacerandet av professionellt kunnande på enskilda instanser eller praktiker som möjliggör 
att den enskilde individen inte måste kunna allt om allt den omger sig med för att kunna 
fungera i vardagen. Dessa expertsystem konsulterar vi dagligen, ibland utan att ens reflektera 
över det, bara genom att sätta tillit till att exempelvis värmen i huset fungerar när jag vaknar. 
Denna tillit, denna tilltro till expertisen, är ett måste för att urbäddningsmekanismerna ska 
fungera. Likt symboliska tecken lyfter expertsystemet ut de sociala relationerna ur dess 
ursprungliga sammanhang och bidrar till att tid och rum avskiljs från plats. Exempel på 
expertsystem kan vara allt från vetenskapsmannen och ingenjören till läkaren och 
terapeuten.22 
 
På samma sätt som frikopplingen av tid och rum från platsen kommer dessa 
urbäddningsmekanismer att ställa andra krav på ansvar hos individerna i det senmoderna 
samhället. Det sker en frikoppling av det individuella ansvaret vilket gör att ansvaret förläggs 
på en annan nivå. Individens ansvar blir att till exempel kontakta rätt expert när hjälp behövs 
som att söka rätt sorts läkare för sin åkomma. Ansvaret ligger naturligtvis även på 
expertsystemet att ha den kunskap som förväntas av dem.  
 
Den reflexiva kunskapstillägnelsen 
Den sista pelaren i modernitetens dynamik utgörs av reflexivitet som Giddens beskriver på 
detta vis: 

 ”Modernitetens reflexivitet refererar till den tendens som finns i de flesta 
aspekter av socialt handlande och materiella relationer med naturen, nämligen 

att ständigt göra revideringar mot bakgrund av nya informationer eller 
kunskaper.” 23 

 
Vidare menar Giddens att reflexiviteten finns på såväl ett institutionellt som på ett individuellt 
plan där han lyfter fram att det förstnämnda pekar på den reflexivitet som ger att samhällets 
organisering ständigt bearbetas och omprövas när ny information och kunskap blir 
disponibel.24 Den individuella reflexiviteten är kopplad till självet där Giddens ser självet som 
ett reflexivt projekt där individen genom ständig återkoppling till sin historicitet formar sin 
framtid genom att fråga sig vad som händer och vad tanken tänker. Detta ska ses i kontrast till 
individen i det traditionella samhället som i mycket större utsträckning föddes in i den 
identitet det traditionella samhällets sociala ordning konstituerade. 25     

                                                
20 Giddens, 1996 s.29 
21 Giddens, 1996 s.31 
22 Giddens, 1996 ss. 34-35 
23 Giddens, 1997.  Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB  s 30 
24 Giddens, 1997 ss. 30-31 
25 Giddens, 1997 ss.94-95 
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Reflexiviteten ställer krav på individen att rikta ansvaret mot sig själv. Att lyssna på sig själv 
och sin kropp och att vara sann mot det den hör. Senmodernitetens utveckling har gett 
individen oändliga valmöjligheter där individens ansvar ligger i att reflexivt balansera mellan 
dessa val.  
 
Dessa tre faktorer utgör det senmoderna samhällets dynamik enligt Giddens och får i min 
studie vara definitionen av detsamma. Som följd av detta menar Giddens att framför allt 
urskiljandet av tid och rum och urbäddningsmekanismer tillsammans med den enorma 
tekniska utvecklingen skapat den globalisering som är karaktäristisk för senmoderniteten. 
Genom det Giddens kallar för uttänjning av tidrummet har globaliseringen möjliggjort sociala 
relationer och transaktioner över gränserna på ett sätt som för individen känns lätt och 
obesvärat. De lokala händelserna påverkas av tilldragelser många mil bort och vice versa 
vilket ger en världsomspännande spelplan för framför allt marknadskrafter. Detta ger också att 
alla blir påverkade på ett mycket mer konkret sätt av senmodernitetens omvälvningar än i det 
traditionella samhället och att ingen därmed kan avstå från dessa omvälvningar som till 
exempel finanskriser. Denna globalisering har naturligtvis även en påverkan på den enskilda 
individen och dess känsla för sig själv. Uttänjningen av lokala händelser ger i den 
globaliserade senmoderniteten att individ och samhälle på ett mycket nära sätt kopplas 
samman på ett aldrig förr sett sätt. 26 
 
 Individualisering      
Individens vara i världen är bundet till val, val som omöjligtvis kan frångås och som genom 
senmoderniteten och globaliseringen exploderat i mångfald. Den senmoderna tiden ger 
dessutom väldigt lite guidning åt individen i dessa val vilket gör att balansgången mellan risk 
och möjlighet gjorts otroligt komplicerad. Denna frihet att välja ses av Bauman som ett av de 
mål våra förfäder kämpade för i de traditionella, klassorienterade samhällena där 
individualisering sågs som en av de högre klassernas privilegium och där kollektivism blev 
enda möjligheten för medlemmar av de lägre klasserna att hävda sig. Kampen för valfrihet, 
individualisering och frigörelse kan ses som en av modernitetens och globaliseringens vunna 
strider. Vidare menar Bauman att den individualisering som det senmoderna samhället ger 
människan inte heller nu, precis som då, är ett val utan ett öde individen inte kan frångå. Vi 
kan inte välja att inte välja. 27  
 
Individualiseringen med sin frigörelse och alla valmöjligheter ger ett ambivalent själv. 
Frigörelsen våra förfäder strävade efter var en kamp mot det strukturerade, mot ordningen och 
för en frihet där ingen skulle kunna tvinga den andre att göra något mot sin vilja. Således 
drevs kampen mot en form av oordning och mot ett tillstånd av valfrihet som den senmoderna 
tiden i allra högsta grad kan tillgodose men som skulle kunna likställas med otrygghet och 
ovisshet. Vardagen blir en ständig balansgång mellan risk och möjlighet som skapar ett 
ambivalent själv, ett otryggt själv som söker sig till det våra förfäder stred mot. 28 
 
Individualiseringen har lett till att människan tvingats ta ett större ansvar för sig själv och för 
sitt liv. De val som individen dagligen ställs inför kan få konsekvenser för lång tid och för 
andra i individens omgivning. Samtidigt som samhället uppmuntrar till ett mer individuellt 
ansvar så blir konsekvenserna av detta individuella beteende allt mer påtagligt som 
exempelvis brister i vården. 
 
                                                
26 Giddens, 1997 s. 32-45 
27 Bauman, 2002 ss. 59-61 
28 Bauman, 2002 ss.58-61 
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 Livspolitik 
Den senmoderna tiden lyfts på många sätt fram som den tid då valfrihet och valmöjlighet är 
av stor betydelse för både självets identitetssökande och individens liv. Föreställningen om 
människans frigörelse, emancipation, har stimulerats av hela modernitetens utveckling. Denna 
syn på livsåskådning, som har som mål att befria människan från traditionens bojor och hindra 
gruppers dominans över andra, kallar Giddens för emancipatorisk politik. Den 
emancipatoriska politiken drevs både av den brytningen från det traditionella moderniteten 
kämpar för och strävade dessutom efter att eliminera förtryck och ojämnlikheter mellan 
människor. Denna kamp för emancipation startade genom den moderna epokens utveckling. 
 
 Möjligheten att välja livsstil blir oändlig i det senmoderna samhället även om livsstil inte helt 
är ett fritt val utan individen tvingas att välja genom satta normer. Dessa val görs genom 
riskkalkylering, oftast med grunden att underlätta för individen i vardagen. Valen gjorda 
angående livsstilen är ett sätt för självet att utifrån få bekräftelse på den identitet självet vill 
skapa och porträttera. Dessa val mellan olika handlingsmöjligheter kallar Giddens för 
livspolitik och betyder alltså politiken om livsbeslut.29 Livspolitiken omfattar självet liksom 
kroppen och i takt med utvecklingen av samhället och dess invånares kunskap så förändras 
parametrarna i livspolitiken. Den emancipatoriska politiken är alltså en politik om 
livsmöjligheter och har sina rötter i moderniteten medan livspolitiken är en politik om 
livsstilar som är sprungen ur senmoderniteten. 
     
Det finns naturligtvis olika stora risker självet måste ta ställning till och den senmoderna tiden 
med dess globalisering har givit att de största riskerna, de världsomspännande hoten, även 
blivit riskparametrar i självets vardag. Till skillnad från människan i det traditionella 
samhället så hotas dagens individ, i vår del av världen, i mycket mindre grad av epidemier, 
svält och sanitära problem. Istället så är hoten mer globala som miljöförstöring, 
världsekonomins fall eller kärnvapenkrig vilka kallas för högkonsekvensrisker. Dessa risker 
är längre ifrån den enskilda individen men berör alla på ett högst inträngande sätt som ger att 
senmodernitetens riskklimat är mycket oroligt för alla.30  
 
Senmoderniteten har också givit att människan tvingats till att ta ett större ansvar på ett mer 
globalt plan. Som exempel så uppmanas vi att köpa och äta ekologiskt och närproducerat för 
att minska miljöförstöringen samtidigt som importindustrin uppmanar till mer import. Dessa 
stora riskparametrar, stora ansvarstaganden gör ofta att människan blir ambivalent och till slut 
ser endast till sig själv då det stora blir för skrämmande, för arbetsamt. Ansvaret förläggs 
istället på sig själv och på den direkta familjen.  
 
 Identitet   
Människans identitet har i det senmoderna samhället blivit föremål för ändlös betraktelse och 
sökandet efter identitet har i många fall ansetts som ett modernt problem. Individen i det 
traditionella samhället föddes oftast in i en social kontext vilken den endast med stor svårighet 
kunde frångå. I mycket kan identitetsskapandet kopplas till globaliseringen där den öppna 
världens alla möjligheter också kan ses som möjligheter för individen att göra ändlösa val om 
sitt vara.  
  
Självet     
Giddens talar om självet istället för individen och menar att för att se människan som enskild 
individ så måste självet ses som en del av den senmoderna tidsomvandlingen, som ett 
                                                
29 Giddens 1997 ss. 252-260 
30 Giddens, 1997 ss. 133-150 
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reflexivt projekt. Människan är det hon gör sig till och genom att aktivt reflektera över vad 
som händer, vad hon känner och genom att koppla det till sina egenupplevda erfarenheter kan 
självet formas. Detta sker kontinuerligt, i varje ögonblick och sker i huvudsak omedvetet. 
Reflexiviteten omfattar även människans kropp och är en del av processen att skapa en helhet, 
en identitet. Denna helhet har ett inbyggt sökande efter självförverkligande som bygger på en 
kontroll av tiden då tiden ses som en vy av möjligheter, en balansgång mellan risk och 
möjligheter, där möjligheten att utvecklas ligger i modet att våga ta för sig, och som personlig 
mognad eller autenticitet. Denna autenticitet är kopplad till en form av moral som innebär att 
vara ärlig mot sig själv. Detta är i sin tur kopplat till att självets linje av utveckling är internt 
referentiellt, vilket innebär att självet genom sökandeprocessen konstruerar och rekonstruerar 
sin livshistoria byggt på egenupplevda händelser, inifrån.31   
 
Trots att människan i allra högsta grad lever sitt eget liv, i fenomenens värld32, så utspelar sig 
detta liv i den gemensamma, kollektiva världen. Vardagen utspelar sig i samhället där 
människor sida vid sida strävar mot individuella mål. Kampen att göra val till förmån för 
individens eget självförverkligande, menar Bauman, ger att människan i det senmoderna 
samhället har problem med att se vikten av att gemensamt gå samman för att tackla eventuella 
problem. Möjligtvis kan en annan människas motgång få den enskilde individens drivkraft 
större till exempel så kan medias porträttering av finanskrisens offer få den enskilde individen 
att spara på sina utgifter och se över sin ekonomiska situation. Känslan för gemensamma 
intressen försvinner till förmån för en vilja att tillgodose egna intressen. Detta har resulterat i 
en försvagad känsla av medborgarskap, ett bortfall av känslan för medlemskap, vilket i ett 
demokratiskt samhälle uppbyggt just på individens känsla av medborgarskap, är mycket 
olyckligt.  
 
Ansvaret för gruppen har förflyttats till ett ansvar i huvudsak riktat på den egna individen. 
Som en förlängning av detta menar Bauman att individen i det senmoderna samhället uppvisar 
en likgiltighet inför det gemensamma i samhället. Gemensam strävan har endast individens 
engagemang om resultatet av denna strävan genererar en möjlighet för var och en att gå sin 
egen väg. 33   
 
Relationer 
Om individualismen i senmoderniteten påverkar individen till svårigheten att finna 
gemenskap så borde den också ha en påverkan på individens personliga relationer. De 
uppenbara skillnaderna mellan traditionella samhällen och det senmoderna samhället är 
framför allt att människan idag själv frivilligt väljer partner, både för sexuell intimitet och för 
vänskap samt att dagens äktenskap skiljer sig mycket från det förmoderna, institutionella 
äktenskapet. Även i kontexten kring relationer är det valmöjlighet och valfrihet som idag är 
karaktäristiskt och Giddens menar att de förhållanden som är tämligen varaktiga har en 
tendens att närma sig det han kallar för det rena förhållandet.    
 
Det rena förhållandet är underbyggt av ett antal parametrar som Giddens ser som 
karaktäristiska för den senmoderna tiden. Dessa förhållanden kan vara såväl av vänskaplig 
natur som av sexuell/romantisk natur och är helt utformade efter det utbyte dessa har mellan 
individer. Förhållandet är inte beroende av yttre sociala eller ekonomiska villkor för att 
existera. Dessa villkor ger förhållandet dess ”rena” karaktär, vilket också ger att dessa 
relationer inte sällan aktivt måste arbetas med för att behålla sin renhet. Den reflexivitet som 

                                                
31 Giddens, 1997, ss. 94-100 
32 Giddens, 1997 s. 222 
33 Bauman, 2002 ss. 62-65 
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genomsyrar moderniteten och självet återfinns även i det rena förhållandet där individerna 
kontinuerligt måste fråga sig var de är i relationen och hur de mår. Kopplat till reflexiviteten 
finns en förpliktelse mellan individerna både att sätta tilltro till den andre men också en 
förpliktelse att aktivt vara reflexiv mot sig själv i relationen. Den rena relationen är också 
starkt knuten till intimitet, en intimitet som är uppbyggd av en ömsesidig tillit och öppenhet 
samt med en stark koppling till en gemensamt uppbyggd historia.34  
 
Individualiseringen, som svar på det senmoderna samhällets utveckling, har alltså bidragit 
med att självet, genom riskkalkylering, reflexivt skapar sig själv. Detta ger individen sin 
identitet som sedermera, genom att fritt välja, söker relationer baserade på tillit och öppenhet. 
Dessa relationer måste ses som aktiva projekt där de involverade individerna måste arbeta för 
att relationen ska bestå oavsett om relationen är av vänskaplig eller sexuell karaktär. 
Öppenheten inför den andre måste ses som en grundförutsättning för den tillit som i 
förlängningen arbetar för det självförverkligande individen i den senmoderna tiden strävar 
efter. Det gör att självförverkligandet kan uppfattas som ett narcissistiskt karaktärsdrag. 
Giddens är dock kritisk till att så enkelspårigt kalla detta begär efter självförverkligande 
narcissistiskt och menar att det istället igen handlar om en reaktion på den senmoderna, 
globala tidens utveckling vilket givit att individen på ett positivt sätt nu kan tillägna sig andras 
erfarenheter. Närheten till världen och tilliten till urbäddningsmekanismer har istället gjort att 
individens område för kunskapsinhämtning vidgats enormt vilket mycket väl kan ha inneburit 
att individens inriktning på självförverkligande startat.35   
 
Den enskilda individens ansvar ligger i att vara reflexiv mot sig själv, vara öppen mot den 
andre och att lita till den andres känsla för samma ansvar. Reflexiviteten gör att det ligger på 
den enskilde individens ansvar att se till att den mår bra och trivs i relationen samt att 
individen får tillräckligt med utrymme att söka sitt självförverkligande. 
 
 Självidentitetens omvandling 
På grund av det senmoderna samhällets utveckling, där individualiseringen av människan 
blivit ett av de stora karaktäristika, har människans självidentitet förflyttats från att ha varit 
baserat på vem man är till vad man gör. ”Gamla” värden som familjenamn, status och position 
i samhället som på mycket få sätt kunde påverkas av individen själv har bytts ut mot konkret 
handling och stora möjligheter till individuell påverkan. Detta har även kommit till att omfatta 
den mänskliga kroppen. I det traditionella samhället var de kroppsliga framträdandena 
framför allt standardiserade och starkt bundna till den givna positionen i samhället. I det 
senmoderna samhället har det kroppsliga uppträdandet integrerats i självidentiteten för att ge 
individen en känsla av trygghet i sig själv och för att stärka den självidentitet individen valt att 
skildra.  Dessa valmöjligheter till livsstil har gett att individens själv tillskrivs konsekvenserna 
av dessa val. Vad man gör, dina handlingar, blir hur du identifieras som person.36 Denna 
omvandling av självidentitetsprocessen talar även Bauman om. Han poängterar dock att 
förändring i identitetsskapandet alltid förekommit men att det alltid skett inom vissa sociala 
ramar som till exempel klass och kön. Skillnaden i detta senmoderna samhälle, menar 
Bauman, ligger inte bara i individens kamp att välja självidentitet att presentera för andra och 
att aktivt arbeta med att upprätthålla den utan att leva med rädslan att den valda ramen kan 
komma att upplösas eller raseras. Den snabba föränderligheten ger att identiteten snabbt måste 

                                                
34 Giddens, 1997 ss.109-122 
35 Giddens, 1996 ss.115-119 
36 Giddens, 1997 ss.122-126 
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befästas och uppvisas vilket ger att den konkreta handlingen får vara det som individen 
identifieras utifrån.37   
 
 Skuld och skam 
Människans handlingar motiveras genom reflexiv övervakning av det som sker i 
omgivningen. Baserade på medvetna och omedvetna känslor grundade i tidigare erfarenheter 
skapar individen motiv till sina handlingar. Dessa motiv är inte att förväxlas med behov likt 
de det lilla barnet uttrycker som är responsen på grundläggande biologiska impulser. Giddens 
menar att de tidiga känslomässiga banden barnet skapar till signifikant andre eller 
omsorgspersoner lägger grunden för motiven till handling. Dessa känslomässiga band 
kommer att färga av sig på nära relationer i individens omgivning även i vuxen ålder. För att 
hantera känslor och processer som är förknippade med individens motiv till handling så kan 
spänningar och ångest skapas. Skam och skuld är exempel på detta.38    
 
Skuld är förknippat med regelbrytande handlingar. Känslan av att göra fel, att ha korsat en 
gräns av vad som kan anses rätt eller fel skapar skuld och kan återfinnas tidigt i barnets liv. 
Känslan av skuld genom en handling som anses ansvarslös kan därför relativt lätt hanteras av 
individen då det inte läggs på dennes direkta identitet utan är kopplat till en specifik handling.   
 
Skam däremot är kopplat till individens självidentitet och känslor av skam kommer när den 
identitet som individen presenterat som sin upplevs som hotad. Ofta är skammen länkad till 
känslor av otillräcklighet och kan finnas djupt förankrad i individen. Då skam är så starkt 
kopplat till självpresentation och självidentitet så främjas individen av handlingar som stärker 
stolthet och självrespekt så som till exempel känslan av att vara ansvarfull. 39 
 
Människan i det förmoderna samhället ålades visserligen med känslor av skuld vid handlingar 
sedda som ansvarslösa men dessa handlingar kom inte att påverkade deras identitet, deras 
person. Människan i det senmoderna samhället känner istället skam om handlingar sedda som 
ansvarslösa görs vilket i förlängningen blir hur de identifieras. Alltså vad jag gör, mina 
handlingar definierar mig som person vilket ger att jag känner skam om mina handlingar ses 
som mindre ansvarsfulla. Denna skam kommer av att individens självidentitet blir hotad då 
det val denne gjort får individen att känna sig otillräcklig. I förlängning gör detta att ansvar, 
eller framför allt brist på ansvar, blir en tyngre känsla att bära vilket gör att individen i det 
senmoderna samhället väljer att minska sin exponering för denna känsla.  
 
Genom att se på människan i ljuset av det senmoderna samhällets utveckling och hur dennes 
identitetsskapande påverkats vill jag med denna undersökning studera hur människan i det 
senmoderna samhället upplever ansvar. I nästa del presenteras den valda metoden, dess 
grundläggande filosofi och hur studien genomfördes. De metodologiska betänkligheter som 
uppkommit under studiens gång presenteras samt diskussionerna däromkring.   
 
 
 
 
 
 

                                                
37 Bauman, 2002 ss 171-183 
38 Giddens, 1997 ss. 80-81 
39 Giddens, 1997 ss. 81-83 
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5 Metod  
 
Fenomenet ansvar är brett och berör livet i sin helhet. Det är beroende av komplexa sociala 
processer vilket ger att det är svårt att säga ”vad det är”. Jag kommer därför att använda mig 
av hermeneutisk metod i undersökningen av hur fenomenet ansvar upplevs av människan i 
den senmoderna tiden. Denna metod tillåter mig att se på fenomenet så som det upplevs av 
individen samt att det ger mig möjlighet ta hjälp av det teoretiska och begreppsliga ramverket 
jag presenterat för att tolka det. Jag kommer i detta avsnitt att presentera hermeneutikens 
grundtankar och de metodologiska överväganden som är gjorda.  
 
 Hermeneutik 
Hermeneutikens grundtankar bygger på det filosofiska antagandet att människans existens 
förutsätter en förståelseprocess som en del av människan vara. Människan upplever det som 
finns i hennes livsvärld och genom tolkning försöker hon förstå det hon upplever och genom 
det hon redan förstått tolkar hon det upplevda. På så vis förstår vi framtiden, det förflutna och 
nuet. Tolkningen sker med hjälp av vår förförståelse, det vill säga det vi redan förstått. 40  
 
Genom att människan använder språket för att tolka och förstå och alltid har gjort så menar 
Gadamer att språket är behjälpligt i att skapa vår existentiella värld. Språket ska ses som ett 
redskap som gör vår värld möjlig och är fundamentalt ett socialt, kulturellt och historiskt 
fenomen. Det faktum att språket är gemensamt för alla människor gör att vår värld faktiskt är 
förenad. Vidare menar Gadamer att urkraften till att använda och utveckla språket ligger i vår 
vilja att förstå vårt vara i världen. Språket möjliggör för människan att söka denna förståelse 
för vårt vara, en förståelse människan alltid varit intresserad av. Trots möjligheterna språket 
ger att söka förståelse så är det omöjligt för människan att fullt ge uttryck åt sitt vara i världen 
genom språket då det som uttrycks både visar det sagda och det osagda om vårt vara. Detta 
gäller allt som sägs eller uttrycks i och med att då jag uttrycker något så uttrycks också det 
som inte är. Förståelsen av det som uttrycks tolkas mot det osagda för att förstås. Så enkelt 
som att till middagsgästerna säga ”nej, det är en tidig morgon i morgon” ger att berörda 
personer lätt kan tolka att det har blivit tid att bryta upp och göra kväll. Detta blir 
hermeneutikens uppgift, att finna intentionen bakom det sagda och avtäcka det osagda. 
 
Språket är en produkt av mänsklig interaktion då det hela tiden förändras genom 
dialogliknande utbyten inom historiska och traditionella kontexter vilket också resulterar i att 
människan är en del av sin historia. Gadamer menar att språket talar oss i kontrast till att vi 
talar språket.41 Ord är meningsfulla för oss inte bara på grund av den mening vi tillskriver den 
utan också för de objekt de representerar. På så vis kan vi anta att människan genom språket 
lagt en betydelse på ordet ansvar, en betydelse som bristen på kontinuitet genom 
senmoderniteten försvagat. Detta resulterar i en stor variation av förståelsen av ordet ansvar 
samt att känslan för ordets ursprung nästan försvunnit.  
 
Gadamer menar att människans förståelse, hennes möjligheter att förstå och begränsningarna 
av denna ska ses som en meningshorisont och att enda möjligheten att söka ny kunskap är att 
utmana denna meningshorisont, utmana det man redan vet. På så vis kan meningshorisonten 
vidgas.42 Det gör att för att kunna öka förståelsen för exempelvis fenomenet ansvar så måste 
den redan etablerade kunskapen och förståelsen ifrågasättas och öppnas upp för omtolkning 
Denna omformning, sammansmältning av ny och gammal kunskap vill Gadamer likna vid en 
                                                
40 Ödman 2007. ss. 25-26 
41 Lawn, C. 2006. Gadamer: a guide for the perplexed. London: Continuum Publishing Group ss. 82-85  
42 Dahlberg et al, 2001. Reflective lifeworld research .Lund: Studentlitteratur ss. 76-79 
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dialog, ett gränsöverstigande utbyte av information. Och det är just begreppet dialog som blir 
nyckelordet i den hermeneutiska ansatsen där sökandet efter sanning genom studiet av, i det 
här fallet, texter måste ske i enlighet med dialogens riktlinjer. Sanning, menar Gadamer, kan 
inte fångas inom ett teoretiskt ramverk utan är någonting individen är en del av eller upplever. 
Då en produktiv dialog tvingar individerna att se saker annorlunda och i ett nytt ljus så är det 
först vid detta möte, mellan det kända och det okända, som sanningen uppenbaras. Vidare 
lyfter Gadamer fram att sanning och dialog på många sätt har likheter så som att båda alltid 
kan omformas och utvecklas. Sanning liksom dialogen går inte i en på förhand given riktning, 
båda har en inte på förhand given struktur och bygger på fusionen av meningshorisonter.43   
 
Detta dialogförfarande ger även hermeneutiken som metod dess karaktär. Både forskare och 
respondent utmanar sina förståelsehorisonter, inträder i fusionen vid, som i denna studies fall, 
intervjuerna. Både respondenterna och jag gick ur intervjun, dialogen, förändrade. De 
reflekterande dialogerna gjorde att våra förståelsehorisonter vidgades. Även i analysen av det 
transkriberade materialet sker en dialog, då mellan texten och forskaren där utmaningen ligger 
hos forskaren att omforma det skrivna ordet till en talande dialog. Först när forskaren vågar 
behandla eller se texten som en samtalspartner i dialog där öppenhet råder kan forskaren 
komma till förståelse.44    
   
Genom att använda tolkandet i olika funktioner kan hermeneutiken användas som 
forskningsmetod. Att utrycka någonting, att klargöra någonting och att översätta är de 
användningsområden inom vilka tolkning används och det är här applicerandet på min tänkta 
studie börjar. Intentionen är att försöka klargöra hur människan i det senmoderna samhället 
upplever fenomenet ansvar vilket endast blir möjligt om jag är beredd att ifrågasätta min egen 
förförståelse, min meningshorisont och öppna mig för det som sägs. I och med att jag planerar 
att tolka för att förklara blir hermeneutiken det självklara valet av forskningsmetod likaväl 
som det passar i teorin.45  
  
 Urval 
Urvalet i denna studie är ett ändamålsenligt urval för att få ett urval som i så stor utsträckning 
som möjligt konkret kan förmedla information om det tänkta fenomenet i enlighet med den 
hermeneutiska ansats jag skisserat ovan. I enlighet med Patton46 så genererar det 
ändamålsenliga urvalet insikt och djup kunskap om det valda området då informationsrikt 
urval används. Med fördel kan denna urvalsmetod användas när individers upplevelser av ett 
fenomen är målet för studien. När fenomen likt fenomenet ansvar studeras används med 
fördel ett intensitetsurval där respondenterna ska ha stor erfarenhet av fenomenet. Detta ger 
att viss eftertanke måste finnas hos forskaren för att finna rätt urvalskriterier.47 Nackdelen 
med det ändamålsenliga urvalet blir dess svaga generaliserbarhet.  
 
Som urvalskriterier har jag använt mig av ålder, kön och livssituation med avsikt att få en så 
maximal variation som möjligt även om urvalets storlek inte är så stor.  Då studien riktar sig 
mot den vuxna människan som vuxit upp under inflytande av det senmoderna svenska 
samhället så är åldersspannet från 25 år till 36 år. Urvalskriteriet livssituation baseras av 
intentionen att ha individer i olika arbetsroller och familjekonstellationer. Som skisserats i det 

                                                
43 Lawn, 2006. ss. 59-75  
44Lawn, 2006. ss. 81-82  
45 Ödman 2007. ss.74-76 
46Patton, M.Q. 2002. Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. ss.230-243   
47Patton, M.Q. 2002. ss.230-243  
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teoretiska ramverket så ses individen i det senmoderna samhället som ett reflexivt projekt där 
självförverkligande blivit ett av självets mål. Detta självförverkligande är starkt styrt av 
individens socialisering och anpassningen till samhället. För att vara framgångsrik i det 
senmoderna samhället ska individen utbilda sig, få bra arbete och göra karriär. Samtidigt 
menar normen att familj och barn är en del av självförverkligandet. Resultatet är att de utvalda 
respondenterna har olika yrkespositioner och situationer samt att alla är i uppbyggandet av en 
familj. Vikten av att välja respondenter med barn låg dessutom i att känslan för ansvar i de 
allra flesta fall påverkas av att få barn. Detta gav att en respondent studerar, fyra arbetar heltid 
varav två har ledande positioner på sina arbetsplatser. Respondenternas har yrken som 
stallchef, arbetsterapeut, lagerarbetare, säljare, ungdomskonsulent och marknadsföring. 
Samtliga respondenter har barn men bara fyra av fem lever ihop med barnets andra förälder.  
 
 Respondenterna och etiska överväganden  
Jag har använt mig av fem respondenter varav tre är kvinnor och två är män. En respondent av 
fem lever ensam tillsammans med sitt barn medan fyra har familj med barn. Fyra av fem 
arbetar full tid och en respondent studerar på heltid och jobbar extra. Samtliga respondenter är 
funna genom rekommendationer där jag efter att ha pratat med vänner och bekanta blivit 
rekommenderad dessa individer då de funnit passa urvalskriterierna. Detta har också givit att 
respondenterna själva funnit det smickrande att rekommenderas och på så sätt stimulerats i 
deras uppriktighet i deltagandet. 
 
Alla respondenterna kontaktades via telefon där jag frågade huruvida de var intresserade av 
att delta och en överenskommelse angående tid och plats gjordes. Platsen för intervjun fick 
respondenterna bestämma vilket resulterade i att två av fem intervjuer skedde i mitt hem och 
resterande tre hemma hos respondenterna. Alla intervjuer lades på tider där intervjun kunde 
ske utan störningsmoment och utan tidspress. Vid första kontakt informerades dessutom alla 
respondenter om att intervjun skulle spelas in och transkriberas men att allt material efter 
avslutat arbete skulle förstöras och att ingen annan än forskaren skulle ta del av materialet. 
Information om att de vid vilket tillfälle som helst kunde avsäga sig sin medverkan i studien 
framfördes också.  
 
Studien, som är en kandidatuppsats vid Mälardalens högskola, använder insamlat material i 
forskningsändamål vilket ger att annat nyttjande endast efter samtycke av respondenter kan 
ske vilket också meddelades de inblandade. De forskningsetiska principer som är framtagna 
av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet anger fyra allmänna huvudkrav på 
forskning, vilka benämns med; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Samtliga dessa krav anser jag uppfyllda i undersökningen då 
ovanstående åtgärder vidtagits. 48   
 
Slutligen informerades samtliga respondenter igen om att ämnet för studien var ansvar och 
ombads att de inför intervjun, för sig själva, funderade lite på vad ansvar hade för mening och 
betydelse för dem.  
 
 Förförståelsen 
Som jag påpekat i det inledande avsnittet av hermeneutikens grundtankar så tolkar människan 
det hon upplever genom det, eller med hjälp av, det hon redan förstått, det vill säga sin 
förförståelse. Vid användandet av hermeneutiken som metod är det viktigt att forskaren 
medvetandegör sin förförståelse alltså den kunskap denne har om det studerade fenomenet så 

                                                
48 http://www.codex.vr.se/ 



 25 

att forskaren kan hålla en öppen och mottaglig attityd vid mötet med respondenter och text. I 
enlighet med de hermeneutiska grundtankarna ska forskaren givetvis använda sig av sin 
förförståelse i sin tolkning av fenomenet men i de första delarna av undersökningen bör 
förförståelsen vara så medvetandegjord att forskaren villigt lyssnar när fenomenet talar.  
 
Detta gav att jag redan i början av studiens planeringsfas noga, för mig själv gick igenom det 
jag redan visste om fenomenet ansvar, mina antaganden och förutfattade meningar. Dessa 
skrev jag ner vilket jag kommer att diskutera närmare i den avslutande diskussionen. Sedan, 
inför intervjuerna, gjorde jag en ny genomgång av förförståelsen som nu var förändrad 
mycket pågrund av den läsning jag gjort inför den teoretiska delen av studien. Den nya 
förförståelsen skrev jag också ned för att på så sätt klart medvetandegöra den och på så sätt 
underlätta för mig själv i mötet med respondenterna och det studerade fenomenet.     
 
 Datainsamling 
Genom tematiskt öppna intervjuer samlades data in via en diktafon. Dessa intervjuer följde en 
enkel intervjuguide(se bilaga 2) upprättad efter en pilotintervju gjord i syfte att finna 
avgränsningar inför intervjuerna. Samtliga intervjuer pågick mellan en och en och en halv 
timme då stort utrymme gavs för eftertanke och reflektion. I enlighet med Gadamars tankar 
om dialogen som enda väg att finna förståelse så gjordes intervjuerna i samtals/dialogform där 
bara några få direkta frågor ställdes. Alla intervjuer började dock med att jag igen informerade 
respondenterna om de etiska aspekterna och att de på intet sätt skulle presenteras i den slutliga 
uppsatsen annat än som deltagande respondent. Nedan presenteras de riktlinjer intervjuguiden 
gav. 
 
 Ansvar/samhället 
För att inleda dialogen på ett sätt som lätt kunde föra samtalet in i fenomenet ansvar började 
intervjuerna med att jag bad respondenterna att förklara vad ansvar är för dem. På så vis kom 
samtalet i samtliga fall in på åtagande och upprätthållandet av regler och förordningar vilket 
gav den första delen av intervjun dess avgränsning till ansvar och samhället. Kopplingar 
mellan ansvar och moral och etik diskuterades samt hur känslan av ansvar uppstod hos dem 
som individer. En stor del av vad som uppfattades som ansvarsfullt kopplades till uppfostran 
och uppväxt. Det gav avgränsningen till nästa del.   
 
 Ansvar/familjen  
Efter att ha samtalat om ansvar i en vid bemärkelse smalnades fenomenet naturligt ner när 
samtalet leddes in på ansvar och familjen. Dessa diskussioner kom att handla om ansvar inom 
familjens ramar, som ansvar i rollen som förälder eller barn, men också ansvar som en familj. 
Även ansvaret mot sin partner i en relation diskuterades i denna del av intervjun. Det 
sistnämnda, ansvaret i en relation, riktade in samtalen mot nästa avgränsning. 
 
 Ansvar/självet 
Först när samtalen riktades in på ansvar mot sig själv kom samtliga respondenter till någon 
form av eftertanke. Innan dess var mycket av den information jag delgavs nästan mekanisk, 
som ett inlärt svarsbeteende individerna var satta att spotta ur sig vid förfrågan om ansvar. 
Samtalen om ansvar och självet kom att rikta in sig på individens ansvar mot sig själv vilket 
sedan kunde kopplas ihop med uttalande redan gjorda angående samhället och familjen. 
Mycket vikt kom här att ligga på vilket ursprung, vilken primärkälla, den egentliga känslan av 
ansvar hade. Nästa del av intervjun blev då en naturlig följd av denna eftertanke. 
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 Ansvar/ individ 
Den sista delen av intervjuerna kom att rikta in sig på såväl ansvar mellan individer som 
individer i interaktion. Samtalen kretsade här mycket runt människan som individ men 
samtidigt runt människan som en del av en grupp. Ansvarsfrågor angående mer abstrakta 
saker som känslor kom fram samt att en del tid fick läggas på en omdefiniering eller 
återdefiniering av fenomenet ansvar.   
 
Följande avsnitt presenterar studiens analysförfarande, de specifika stegen i analysen och 
arbetet fram till huvudtolkningen visas. Därefter kommer huvudtolkning och studiens 
avslutande diskussioner.   
 
Analysförfarande 
En av hermeneutikens svårigheter, framför allt för en oerfaren forskare, är att den som 
forskningsmetod står utan klara riktlinjer, utan klara steg, då tolkningsprocessen ser väldigt 
olika ut för olika forskare, i olika undersökningar och för olika fenomen. Därför är det viktigt 
att se till tolkningsprocessen för att finna sin struktur. I denna del kommer jag därför att 
presentera de steg jag använt mig av i analysarbetet samt att redogöra för tolkningsprocessen 
så som den presenteras av Gadamer genom Ödman för att klargöra studiens analys.49 
 
 Tolkningsprocessen 
Att tolka hjälper, som jag beskrivit tidigare, människan att förstå det hon ser. Genom att ställa 
sina intryck i relation till det hon redan vet, sin förförståelse, bearbetar människan sina 
intryck. När det vi ser känns igen behövs ingen tolkning utan det är när vår förståelse inte 
räcker till som människan tolkar det hon ser. Vi tolkar för att förstå. Denna tolkningsakt har 
två riktningar som har för avsikt att dels frilägga mening men också att tilldela mening. Dessa 
riktningar är från nuet och mot det förgångna där förförståelsen hjälper oss att förstå och från 
nuet mot framtiden där syftet är att tilldela mening, frigöra och skapa förståelse. Denna 
dialektiska process är odelbar och oskiljaktig.  
 
Vi utför ständigt elementära tolkningar i vardagen vilka grundar sig på företeelser som vi har 
en god utvecklad förförståelse om. När vi däremot läser en bok eller lyssnar till en intervju 
behöver vi anstränga oss mer, eftersom tolkningsobjektet befinner sig på en högre 
abstraktionsnivå än de som gäller för den elementära tolkningen. En forskare som studerar en 
text gör detta på en högre abstraktionsnivå och i ett dialogiskt samspel med materialet. Själva 
förutsättningen för att förståelse ska uppnås är att forskaren vågar se texten som en partner i 
dialog. Tolkningsakten kan karaktäriseras i tre huvud dimensioner det vill säga pendlingen 
mellan framtid och förflutet, pendlingen mellan olika analys- och abstraktionsnivåer och 
fokuseringen på inre eller yttre verklighetsanknytning.  
 

Den kan pendla mellan förflutet och framtid och mellan olika analys- eller 
abstraktionsnivåer. Den kan vidare fokusera den yttre verklighet ett spår hänvisar 

till, eller den existentiella värld spåret ger yttryck för. I samspelet mellan dessa 
dimensioner och växlingen inom dem ligger förmodligen nyckeln till det goda 

tolkandets gåta.
50

 

 
Det transkriberade materialet lästes till en början så många gånger att verklig kännedom om 
materialet uppkom. Detta för att underlätta analysarbetet. Likt ett pussel ska forskaren, genom 
                                                
49 Ödman, 2007 ss. 97-107 
50 Ödman, 2007 s. 72 
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att titta på delarna, försöka se helheten. Genom att se till hela berättelsen kan delar förstås. 
Detta arbete är i enlighet med den hermeneutiska cirkeln där just pendlingen mellan helhet 
och delar utgör grunden för förståelsen. Här har förförståelsen stor roll då vi aldrig kommer 
undan att vi förstår genom det vi redan förstått på grund av att vi tolkar det vi upplever genom 
det vi redan förstått. Den hermeneutiska cirkeln förändras ständigt genom att tolkning och 
förståelse hjälper oss att vidga vår förståelsehorisont. Både i forskningsarbetet och i den 
vardagliga förståelsen finns viljan att bredda förståelsehorisonten och framför allt inom 
forskningen är mycket av den förförståelsen tolkningen baseras på tidigare forskning, 
antaganden och teorier. För att öka förståelsen, komma till en förklarning av ett fenomen, 
krävs att förståelsen tas till en högra abstraktionsnivå än den var tidigare. Detta sker genom att 
den cirkulära förståelseprocessen utvecklas mot den hermeneutiska spiralen där tolkning och 
förståelse förs in i nya kontexter, får nya innebörder samtidigt som kunskapen hos forskaren 
om det tänkta fenomenet blir djupare. Cirkeln blir en spiral utan bestämd början eller slut, där 
vi som forskare utmanas att söka djupare förståelse.51  
 
För att göra ett försök att konkretisera detta så delades tolkningen i denna studie in i fyra olika 
steg där det transkriberade materialet, varje intervju för sig, först sammanställdes. Dessa 
sammanställningar visar den bild jag fick av samtalen samt ger en kort presentation av 
respondenterna. Som steg två delades intervjuerna in i teman som stod ut som gemensamma 
nämnare mellan samtalen. Detta genererade den preliminära tolkningen där citat från 
respondenterna lyfts fram för att ge validitet till temat. Intervjuerna jämfördes sedan, i steg 
tre, teman lades ihop, togs bort, omarbetades eller konkretiserades och gav den fördjupade 
tolkningen. I denna görs kopplingar till den teori jag valt som stöd för min studie för att höja 
abstraktionsnivån. 52 Det sista steget var att komma till en huvudtolkning där ”säcken knyts 
ihop”, nya tolkningar bands samman med tidigare tolkningar både inom materialet och mot 
det teoretiska ramverket, vilket var menat att ge att den tänkta studiens frågeställning kan 
besvaras. Här näst presenteras studiens resultat och diskussionerna däromkring.  
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6 Resultat 
 
 Sammanställning av intervjuerna 
För att behålla fokus på fenomenet ansvar och för att i enlighet med den hermeneutiska 
cirkeln pendla mellan del och helhet så arbetade jag i första tolkningen med varje intervju för 
sig. I denna läsning gjorde jag anteckningar i marginalen på alla intervjuer samt 
minnesanteckningar på kladdpapper vid sidan om för att underlätta vidare analys. Uppkomna 
tankar och känslor om kopplingar till teorin och även till tidigare forskning skrevs ner men 
också kopplingar till personlig förförståelse. Detta arbete låg sedan till grund för de 
kommande stegen i tolkningsarbetet. En sammanställning skapades av varje intervju där jag 
kort presenterar respondenterna samt den bild jag fick av dem och samtalet.   
 
 Intervju ett 
R1(respondent 1) är en man 33 år med sambo och ett barn. R1 börjar mycket avvaktande och 
svarar kort på de påståenden och frågor jag ställer. Jag låter samtalet bli mer personligt i ett 
försök att få R1 att bli mer avspänd genom att berättar lite om hur jag ser på fenomenet och 
hur jag planerar studien. R1 definierar ansvar som hur han anser att man ska bete sig men 
säger i samma mening att han samtidigt vill mena att andra inte på något sätt måste tycka 
detsamma som han. Grunden till hans känsla för ansvar kommer från barndom och uppfostran 
menar R1 och säger att allt bottnar i uppväxten. Samtidigt framkommer det att handlingar som 
anses ansvarfulla mer kommer till uttryck om de uppmärksammas av andra vilket grundar sig 
i att människan av naturen är lat. Många av de handlingar R1 kommenterar som ansvarsfulla 
är så just på grund av att de har en direkt påverkan på andra. Känslan av att dessa handlingar 
kommer att påverka andras sätt att se honom som individ lyfter R1 fram som starkt motiv till 
handlingarna. Samtalet flyter lättare och lättare när R1 blir bekräftad i sin känsla av ansvar. 
Även om R1 trycker på att ansvaret mot barnen är det primära och att det när det kommer 
barn in i familjen blir viktigt att inte tänka på sig själv så menar han att han i första hand har 
ett ansvar att se till att må bra själv, då det i förlängningen ger att han kan vara en bättre 
människa i relationen till andra. Detta ansvar som i första hand riktas mot sig själv står han 
sedan fast vid i den fortsatta diskussionen då han menar att det ansvaret är riktat åt båda hållen 
och därför kommer alla tillgodo. 
 
 Intervju två 
R2 är en kvinna 29 år med sambo, två barn och ett tredje på väg. Samtalet med R2 börjar med 
att hon ger en definition av fenomenet ansvar som viljan att göra rätt för sig, att följa 
systemets regler. R2 framstå som mycket stark i sin övertygelse om fenomenet ansvar och 
fortsätter samtalet med att tala om fenomenets ursprung genom uppväxten under uppfostran. 
Även när samtalet kommer in på ansvar i relation till andra så kopplas det starkt till konkreta 
handlingar, så även när barn kommer in i ekvationen. Det är lätt att få samtalet att flyta redan 
från start men när jag vill föra in samtalet på en mer abstrakt nivå, till ett ansvar i mötet med 
andra, blir R2 frågande och vill gå tillbaka till konkreta handlingar. R2 ger en bild av ansvar 
som aktiva, medvetna beslut där individens uppfostran direkt avspeglar sig i dessa beslut. Att 
ta ansvar och att vara ansvarfull definierar på ett mycket tydligt sätt hela R2 som person vilket 
lyser igenom i samtalet. När jag bekräftar respondenten och hennes bild av ansvar som 
handlingar kommer det till ytan skiftningar där en viss lyhördhet inför andra anas. Då jag 
påpekar detta och belyser detta som en annan känsla för ansvar blir respondenten fundersam. 
Hela samtalet förmedlar en tillrätta lagd bild av ansvar där ansvar porträtteras som vuxet och 
”det rätta”.  
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 Intervju tre  
R3 är en kvinna 26 år som lever ensam och har ett barn hemma. R3 definition av fenomenet är 
kort det vill säga att man utför sina åtaganden och att i princip allt är ansvar. Det som 
bestämmer vad som är ansvar, menar R3, är individen, baserat på de regler och lagar man i ett 
samhälle är skyldig att följa. Individen har lärt sig att samhället fungerar på detta vis genom 
en blandning av uppfostran och socialisering in i samhället. R3 vill inte mena att enbart 
uppväxt är botten till människans känsla för ansvar utan vill istället peka på blandningen av 
många faktorer. Föräldrarna har naturligtvis en stor roll men skolan, vänner, arbetskamrater 
och andra sociala kontakter spelar in minst lika mycket.  
 
Vidare menar R3 bestämt att en stark individ inte behöver bli sedd för att utföra ansvarsfulla 
handlingar utan att det ”bara är så”. Dessa handlingar styrs av oskrivna regler vilka man bara 
följer för att man blivit lärd att göra det. På frågan varför finns bara svaret ”det bara är så”. 
Samtalet blir att kretsa mycket kring handlingar som anses ansvarsfulla och även när jag vill 
föra samtalet in på känslor kring ansvar när man får barn stannar de vid handlingar. Först när 
samtalet berör ansvar i intima relationer blir känslan för ansvar mer abstrakt och R3 påpekar 
att hennes egen personliga utveckling gör att hon idag anser att ansvar i en relation måste tas 
på en mer abstrakt nivå. Detta bland annat genom att våga läsa av den andre och därefter ta ett 
ansvar i att bete sig på ett visst sätt baserat på den andres känslotillstånd. Framför allt vänder 
R3 på detta och menar att den sortens tolerans och ansvarstagande vågar hon idag kräva av sin 
partner och att hon på så sätt först ser till sitt ansvar för sig själv. I relation till detta menar R3 
att ansvaret mot sig själv kommer före ansvaret hon har för sitt barn då denna form av ansvar i 
förlängningen dessutom är barnet till fördel. Samtalet med R3 avslutas med en lång 
diskussion där ansvaret som människa kommer fram. R3 poängterar att i och med att hon vill 
bli bemött på ett visst sätt av andra så är hon själv aktivt medveten om hur hon är i möten med 
andra.  
 
 Intervju fyra    
R4 är en kvinna 36 år gift med två barn. Vid samtalets början märks det tydligt att R4 tänkt 
igenom sin syn på fenomenet vilket också ger en känsla av uppläsning av definitionen. Den är 
mycket enkel och är att utföra sina åtaganden. Samtidigt så skiljer R4 på ansvaret för hem och 
familj från ansvaret på arbetet då hon menar att ansvaret på arbetet är mer komplext. När 
denna åtskillnad är gjord talar R4 om det beroendesamband hon ser på sin arbetsplats där det 
hon gör snabbt ger konsekvenser för andra samtidigt som andras arbete snabbt ger 
konsekvenser för R4s vidare arbete. Hon pratar om den ledande position hon har på sin 
arbetsplats vilket resulterat i att hon har en känsla av att ha stor frihet men under stort ansvar. 
Detta ansvar gör att hon i princip aldrig är helt ledig. Vidare menar R4 att anledningen till att 
hon ändå finner detta ok bottnar i hennes uppväxt där hon alltid tagit stort ansvar. Så här långt 
in i samtalet märks en allt tydligare eftertänksamhet och känslan av att lyssna på i förhand 
uttänkta tankar slutar. När samtalet berör ansvaret kring barnen så kopplas ansvar till konkret 
handling men visar sig också här vara ett beroendesamband där R4 själv efter en stunds 
samtal ser att även barnens uppförande reflekterar tillbaka på henne som förälder och hennes 
identitet.  Hon säger: för att jag själv kanske egentligen vill framstå i god dager… Samtalet 
går vidare med en diskussion om ansvaret i intima relationer och R4 menar att hon skulle vilja 
ta mer ansvar för sig själv men att det just nu är mer praktiskt att först se till andra. Samtidigt 
pekar hon igen på att hennes frihet i arbetet på många sätt ger henne stort eget utrymme. R4 
pekar på att även om ansvaret i hemmet är mycket olika fördelat så finns det en aktiv 
medvetenhet bakom denna ojämnhet vilket i förlängningen skapar hög livskvalitet. När jag 
påpekar att ansvaret nästan alltid kopplas till konkreta handlingar och försöker föra samtalet 
in på en mer abstrakt nivå så blir R4 tystare, mer eftertänksam och menar att hon tar stort 
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ansvar för hur hon framställer sig som person men att det liksom sker naturligt, det bara är så. 
Samtalet avslutas med en lång diskussion om människan som del av ett samhälle liknar en 
flock där det finns ett ansvar i hur man är som medlem. 
 
 Intervju fem    
R5 är en man 35 år gift med två barn. Likt de andra samtalen börjar R5 med att definiera 
ansvar och R5:s definition är att ansvar handlar om att göra klart det man är satt att göra, ro 
skutan i land. R5 framstår som mycket klar i sin känsla för ansvar och kopplar den starkt till 
konkreta handlingar som att få upp ungarna på morgonen och se till att det finns pengar till 
mat på bordet. Ursprunget till denna känsla kopplar han till sin uppfostran som kännetecknats 
av många regler och förordningar. Samtidigt så menar han att reglerna sällan var uttalade utan 
man bara visste vad man fick och inte fick. R5 vill trycka på att den sanna känslan för ansvar 
bara kan komma om individen själv får känna konsekvensen av att göra fel. Detta drar han till 
ungdomars rätt att få göra revolt och begå misstag. Först när man själv har ont i huvudet efter 
överkonsumtion av alkohol förstår man konsekvensen av handlingen. Detta ger R5 som motiv 
till att han tycker att regler är bra men att vägledning är bättre.  
 
Vidare blir R5 lite förvirrad när jag vill föra ansvar till en mer abstrakt nivå vilket visar sig i 
att han upprepade gånger vänder sig till konkreta handlingar för att påvisa ansvar. Vi kommer 
överens om att medvetenheten om sitt sätt att vara vilket även det ger ett visst beteende också 
kan kallas handling och först då kommer R5 till en insikt om vad jag menar. Här menar R5 att 
det är detta ansvar eller denna kapacitet att tänka som skiljer oss från djuren och att det är 
självklart att man uppträder civiliserat och respektfullt. Respekt blir dessutom hur R5 vill 
definiera denna typ av beteende, inte ansvar trots att han medger att ansvarsfullhet ger 
respekt. R5 är mycket stark i sina åsikter vilket också märks när han återkommer till att denna 
syn på ansvar är den rätta, det är så här det är. Detta sätt definierar honom som person vilket 
ger att hans syn av sig själv får sig en knuff när jag presenterar min mer abstrakta modell. 
Samtalet avslutas med att R5 mer eftertänksamt summerar det vi talat om och menar att 
människan egentligen skulle behöva tänka mer liksom, tänka lite mer hela tiden. 
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 Preliminär tolkning 
 
Efter den första grundliga läsningen av materialet delade jag, med hjälp av 
marginalanteckningarna, in den insamlade datan i teman som förekom som gemensamma 
nämnare i alla intervjuer. Dessa teman fann jag genom att jag med hjälp av delarna, alltså 
varje intervju, försökte förstå helheten, vilket blev till dessa teman. En del teman kan komma 
att omformas, behållas och föras vidare medan andra kan komma att försvinna i den senare 
tolkningen.(Se bilaga 1) För att stärka dessa teman och ge dem validitet lyfte jag fram citat ur 
intervjuerna i presentationen av dessa.  
 
Uppväxt 
Gemensamt för alla respondenterna är att de i början av intervjuerna i diskussionen om deras 
känsla för ansvar alla kopplar ansvar till sin egen uppfostran och hur den tett sig som 
traditionell och full av regler. Även om respondenterna har helt olika uppväxtmiljöer så menar 
samtliga att det är uppväxtmiljön och föräldrarna som skapat deras känsla för ansvar. 
Respondent 1 menar att han starkt påverkats av uppväxten: Jag tror ju att det är rakt 

nedstigande från min uppfostran och hur man har växt upp. Jag tror att det är därifrån... 
därifrån bottnar ju allt…(R1) Uppfostran blir det som skapat deras känsla av ansvar. Denna 
uppfostran härrör från en tradition att följa regler och normer. Respondent 4 menar att det 
kanske inte ska kallas just för ansvar för det är så självklart att man följer vissa regler oavsett 
om de är skrivna regler eller oskrivna: Fast det handlar ju mer om att lära sig följa lagen och 
… såna saker men sen finns det ju mycket oskrivna regler som… om hur man är.(R4) 
 
Som följdfråga till dessa påståenden frågade jag respondenterna om denna känsla för ansvar 
kunde kopplas till moral vilket samtliga höll med om. Respondent 3 drar en klar parallell 
mellan moral och upprätthållandet av regler: Ja, precis… lagar och regler(R3) För att 
förtydliga främst för mig själv att denna definition av moral var något alla respondenter höll 
med om så stannade samtalen runt moral en liten stund. Respondent 2 menade att även 
oskrivna regler har en sådan inneboende moral: Jaa… när man vet att gränserna egentligen 
är nådda...(R2) Ansvar likställs alltså med det moraliskt riktiga det är att följa regler och lagar 
även om de är oskrivna regler. 
 
Det slående i detta tema blir att respondenternas olika bakgrunder kommer till ytan under 
diskussionen och trots denna olikhet så för de samma resonemang om grunden till känslan av 
ansvar. Respondent 2 påvisar stort engagemang från sina föräldrar och menar att om man inte 
följde reglerna fick man någon form av reprimand. … då visa han mig att det här gör du inte 

igen… så lite så, jag har nog fått leva upp efter det… så har man gjort någe fel så har jag fått 
lära mig … man har fått rätta till det…(R2). Respondent 5 menade att reglerna inte var 
uttalade men att föräldrarna visade i sitt beteende hur rätt uppförande var. Ja menar mina 
föräldrar sa inte så mycket utan det liksom bara va så… det låg i luften typ… hur man skulle 

vara…(R5) Även om uppväxten såg olika menar respondenterna att känslan för ansvar 
kommer från uppväxten. 
 
Även respondent 4 menar att ansvar härrör från dennes uppväxt men visar en helt annan bild 
av sin egen barndom. Hon menar att hennes föräldrar inte brydde sig om var hon var: Men det 
va ingen som rådda och som ringde och fråga va ja va å då va ju inte mobiltelefonen 

uppfunnen heller så det fick lita på det ja sa. Jag har ju svårt att tro att jag själv kommer att 
bli en sån förälder. För jag tycker ju att min mamma bryr sig ju inte alls om nåt…(R4) Trots 
denna brist på känslan av engagemang från sina föräldrar menar respondent 4 att även hennes 
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känsla för ansvar kommer från uppväxten. Där är det andra än de signifikanta andra som står 
för inlärningen av ansvarsfullt beteende.  
 

Kopplingen av ansvar till uppfostran visade sig alltså vara en gemensam nämnare där 
uppfostran hade traditionella bindningar till det respondenterna kallar moraliskt beteende.  
 
Uppmärksammad handling 
Ansvar ses som något som måste vara relaterat till en konkret handling. Först när alla 
respondenterna får placera ansvar tillsammans med en handling så kan de tänka sig in i den 
situationen och förstå den som ansvarsfull. Respondent 5 kopplar ansvar till att skräpa ner. Ja 
men om man slänger ut ett tuggummipapper från bilfönstret så är man ju inte speciellt 

ansvarsfull(R5) Respondent 2 kopplar ansvar till att följa lagar och regler. … men det är lite 
så här, jag tycker ju att på nåt sätt har jag fått körkortet för att jag ska följa trafikreglerna till 

exempel, det är ju ett ansvar.(R2) 
 
Dessa handlingar är alla länkade till att någon annan faktiskt ser eller på annat sätt märker att 
handlingen blir utförd. Som om alla andra diskar sina muggar så märks det ju så väl om ja 

inte diskar min… (R5) Respondent 1 menar också att det är viktigt att bli sedd för den i 
grunden lata människan kan annars avstå från att agera ansvarsfullt … det bottnar nog ganska 

mycket i att du tummar på dina regler om det är så att ingen ser dig...(R1) 
 

Beroendeförhållande 
När barn kommer in i bilden förändras alla respondenters syn på ansvar från att vara direkt 
kopplat till en konkret handling till att det kopplas till ett förhållande med barnet. Detta 
förhållande har ett beroendesamband där den enes handling får konsekvens för den andre.… 

om ska ta en sån här jätte enkel sak så typ ja kunde ju sitta och titta på tv till klockan typ halv 
två på nätterna men det gör jag aldrig längre för jag vet att jag måste gå upp och ta hand om 

en annan människa i morgon bitti.(R1) Respondent 4 menar att barnets beteende kommer att 
spegla hur hon är som förälder vilket ger motivation till att lära barnet vad som är rätt och fel. 
Ja men det är klart att det är mitt jobb att se till att mina barn följer dom normer som 
samhället har satt upp.(R4) 
 
Likt respondenternas definition av ansvar i stort finns det en känsla för att det finns ett visst 
sätt man bör vara på och saker som man bör göra som förälder. … men däremot skulle jag 
kunna tänka mig när xxxx blir större och börjar skolan å börjar hänga ute mer att jag tar det 

ansvaret att gå föräldrar vandring å så… såna saker tycker jag man kan… det är också ett 
samhällsansvar. Har man barn tycker jag man ska bidra där till som vuxen och 

förälder…(R2) Först när barnen kommit in i bilden blir det aktuellt att delta i sådana 
handlingar man förväntas göra som förälder som att nattvandra.  
 
Även här kopplas gärna denna beroendeposition samman med konkreta handlingar där man 
som vuxen måste ta sitt ansvar annars får det direkt konsekvens för barnet.… borsta 
tänderna… tycker jag är ett ansvar, asså att de får ha sina tänder hela utan hål i, om jag kan 
det är ju inte alla gånger det går men… det är ett enkelt ansvar.(R2) Respondent 3 ser de 
handlingar som anses ansvarsfulla som förälder som många och arbetsamma… men alltså 
barnen ska ha kläder på sig, de ska komma i tid till skolan, de ska göra sina läxor när det 

kommer hem, ja usch det är jättemycket…(R3) 
 

När barnen blir äldre är det lätt att försöka förstå dem genom att se sig själv som tonåring och 
på så sätt relatera ansvar till hur ungdomen uppfattar fenomenet. På frågan om ansvar som 
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tonåring så frikopplas plötsligt den unga individen från de normer respondenterna först 
uttryckt som traditionsbundna och kopplade till uppväxten. … man har ansvar då med men 
man bara skiter i det…(R3) Respondent 1 menar att det blir på något sätt ok att revoltera … 
det hör till att strula till det, man måste liksom ha gjort de för att bli vuxen(R1) Även här blir 
det tydligt att det är av vikt att få en respons av sina handlingar, bli sedd. … ja men man visste 

väl egentligen vad som va rätt och fel men man va väl tvungen att… liksom skita idet… för å 
se va som kunde hända.(R5).  

 
Det som gör att det blir lätt att ha överseende med ungdomarnas ansvarslösa beteende, menar 
alla respondenter, är att bara egenupplevda erfarenheter ger en bestående känsla av vad som 
verkligen är viktigt. När den mindre genomtänkta handlingen får en respons där den blir sedd 
som ansvarslös så får den ett genuint värde. Detta befäster känslan av vad som egentligen är 
rätt. … så jag kunde ju lära mig av misstagen och förstå… ja men det här va ju inte rätt… 

Dessutom tror jag att man måste begå en del misstag för att förstå…(R5). Respondent 5 
menar att först när han själv fick göra misstag kunde han komma till en förståelse om rätt eller 
fel. 

 

Ansvar som människa 
I samband med diskussionen om hur känslan för ansvar förändras när barn kommer in i bilden 
kommer känslan av ansvar i parrelationen upp. Här blir det tydligt att respondenterna blir lite 
förvirrade då de precis gått från ansvar som tydligt var kopplat till en handling till ansvar som 
en känsla för någon annan i och med barnens inträde i ekvationen. När känslan för ansvar i 
relationer kommer på tal vill respondenterna gå tillbaka till handlingsassociationen men 
känner själva att det blir förvirrade. Ja där har man ju ett ansvar att vårda den, se till att… 
men det har med rättvisa att göra som att se till att det funkar ekonomiskt.(R4) Respondenten 
börjar med att tänka på sitt bemötande av den andre och talar om att relationen måste vårdas 
men hamnar sedan i tanken snabbt i en konkret handling när hon kopplar ansvaret till att båda 
måste bidra ekonomiskt. Respondent 2 kopplar direkt ansvaret i en intim relation till de 
gemensamma handlingar de har i hemmet. Jag tycker inte han gör så mycket som jag behöver 

säga till om, han är så pass ansvarsfull han också på nåt sätt…(R2) 
 

När jag påpekar tillbakagången till handlingsassociationen blir samtliga respondenter 
fundersamma och ett par respondenter väldigt frågande. Diskussionen får då pendla ett tag 
runt ansvar mellan individer i stort och mellan individer i en relation. Jag för även på tal om 
ansvar är något som kan vara rent mänskligt, något som bör beaktas mellan främlingar. … det 

kanske inte är mitt ansvar att få en annan människa att känna sig bättre men… jag tror inte 
du har en förpliktelse av att alla du möter ska må bättre men däremot du har ett ansvar att se 

till att de inte mår sämre(R1). Respondent 1 menar att det finns en nivå i bemötandet av andra 
som ger att han måste förhålla sig på ett visst sätt. 
 
Efter att samtalen fått pågå en stund med alla respondenter om att ansvar kan vara något annat 
än en konkret handling blir det plötsligt mer naturligt att se på både sin relation och sig själv 
som en del av ansvar. Långsamt lyfts det fram tankar om ansvar mot sig själv i relation till 
ansvaret mot andra. På ett sätt så kommer barnet alltid först men på ett sätt så kommer jag 

före henne för mår inte jag bra så mår inte hon bra.(R3) Respondenten menar att ansvaret 
först ligger på att se till att hon själv mår bra för först då kan hon ta hand om sitt barn. Denna 
tanke blir svår för andra respondenter. Nu blev det svårt! Jag tycker nog att oftast är det nog 
kopplat mot nån annan, jag tycker inte att man sätter sig själv… själv i centrum, inte om man 

menar familj, att barnen och mannen skulle… sätta dom åt sidan på nåt sätt…(R2). 
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Respondent 2 menar att hennes ansvar först är riktat mot familjen och att det sedan är riktat 
mot sig själv.  
 

Livskvalitet 
Det blir klart i varje intervju att varje respondent har en inneboende känsla för hur de vill att 
deras livssituation ska se ut. En viss känsla för kvalitet på livet lyser igenom hos dem alla 
även om den ter sig olika hos respondenterna. För att, när diskussionen handlar om ansvaret 
mot sig själv kontra andra, provocera en aning så tar jag upp ett fiktivt exempel om hur 
diskussionen skulle se ut i hemmen om respondenten blev erbjuden sitt drömjobb men till en 
kraftigt sänkt inkomst. Ja skulle aldrig stanna på ett jobb för att de skulle ha det tryggt och 
bra… för i slutändan så är det sämre om jag skulle va kvar på ett jobb för lönen om jag 

mådde dåligt så att ja börjar bete mig illa… så där ligger det också ett ansvar i att om du inte 
trivs på ditt jobb så försök hitta något annat…(R1). Respondenten visar att ansvaret mot sig 
själv är det primära då hur han mår i förlängningen påverkar alla. Respondent 5 menar också 
att stor vikt bör läggas på att ta ansvar för sig själv men menar samtidigt att det inte får kosta 
hur mycket som helst.… Jag skulle nog inte tveka… det handlar om att må bra ju, det gör 
man inte om man inte trivs… men det beror på hur mycket pengar det handlar om…(R5). 
Respondenten visar en viss reservation även om livskvaliteten är viktig. 
 
Ansvaret mot sig själv får inte komma i första hand om kostnaden för resten av familjen blir 
för hög visar respondent 2. Ja skulle ta jobbet men inte om det påverkade vår… vårt läge att 

bo kvar. Där skulle jag aldrig sätta familjen efter… Det skulle jag inte göra… Eller bo kvar, 
jag skulle vilja bo så som min vision är å kunde jag inte göra det så skulle jag inte sätta det 

jobbet före… Jag vet ju hur min idyll är hur barnen ska växa upp i, så den skulle jag inte… 
Kan jag bo kvar så kanske… men inte om ja måste rota upp familjen (R2) 
 
Diskussionen fortsätter om vart ansvaret kan ligga och om hur beslut tas i situationer likt 
ovanstående exempel. Respondent 4 menar att beslutet alltid skulle ligga hos denne själv men 
att hon alltid skulle backas upp av sin partner.  … skulle jag komma hem och säga att nu skiter 

jag i det här j-la skitjobbet, det har jag gjort förut och det står xxxx bakom fullt och så (R4) 
Respondent 3 menar att i ett genuint förhållande finns en hög inneboende känsla för den 
andre. Jag tror att har man valt rätt partner i livet så behöver man inte diskutera det så 
mycket för då vet den partnern vad man mår bra av och vad man vill…(R3) 
 

Ansvar för känslor 
När diskussionen kommit igång om ansvar kopplat till sig själv och andra så övergår den till 
att handla om möjligheten att vara ansvarig för andras känslor och i individens eventuella 
ansvar av att bara vara. För jag känner på nåt sätt såhär ibland att jag kan påverka eller att 
jag känner mig… att jag har ansvar mot människor som jag känner… hur jag agerar… hur 

tjurig eller hur glad jag är… på nåt sätt…(R2). Respondenten menar att bara genom att vara 
kan hon påverka dem hon möter men pekar även på att detta ansvar främst är mot dem hon 
tidigare känner. Respondent 4 visar tydligt att ett visst ansvar finns i mötet med andra men 
kan inte helt definiera detta kontrollerande av beteende som ansvar. Jag har väl inget ansvar 
att få gemene man att tycka livet är fantastiskt men ler jag så får jag nån annan att le, men det 

har väl inget med ansvar att göra utan mer med beteende men å andra sidan så är jag ju 
ansvarig för mitt beteende kanske… och genom att le och säga hej till nån så kanske jag gör 

den personens dag så då … det kanske kan ses som ett ansvar… eller inte(R4) Samtliga 
respondenter stannar i tankar om ansvar kopplat till att bara vara, ansvar i ett mellanmänskligt 
möte. Diskussionerna slutar alla med reflektioner och tankar om att själva 
medvetandegörandet av detta ansvar blir slående. 
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Dessa fem teman Uppväxt, Uppmärksammad handling, Beroendeförhållande, Ansvar som 
människa, Livskvalitet och Ansvar för känslor ser jag som gemensamma för samtliga 
intervjuer och ger delarna för den helhet jag i vidare tolkning vill söka finna. 
 
 Fördjupad tolkning 
 
Under hela arbetet med analys och tolkning av det transkriberade materialet var det 
oundvikligt att dra kopplingar till den teori jag valt som stöd för min studie. Dels så har 
inläsningen av teorin möjliggjort mina egna tolkningar av Giddens och Bauman vilket 
resulterade i att jag fann kopplingar till teorin i mitt material och dels så förändrades min 
förförståelse under arbetets gång så att jag genom det såg fenomenet och människan på ett för 
mig nytt sätt. Detta gav att jag i det tredje steget av tolkningen kunde dra paralleller mellan 
teorin och det min studie kommit fram till. I denna del använde jag mig av de teman jag 
arbetat fram i den preliminära tolkningen och den teori jag presenterat i tidigare teoriavsnitt 
för att höja abstraktionsnivån. Se även bilaga 1 för ökad förståelse av dessa temans 
omvandling. 
 
 Ansvar utan tradition 
Detta tema är sprunget ur den preliminära tolkningens tema Uppväxt där samtliga 
respondenter är eniga om att känslan för ansvar kommer från uppväxten. Dessutom inryms 
temat Uppmärksammad handling under detta nya tema då respondenterna menar att ta ansvar 
genom konkreta handlingar är kopplat till föreställningen om hur man bör uppträda. 
 
Det är synbart att känslan av ansvar sprunget ur uppfostran går via de signifikanta andra till 
individen i känslan av att göra rätt och fel.  Resultatet blir att ansvar ses på som ett av andra 
pålagt fenomen, det vill säga att ta ansvar är något man gör på grund av att det är sanktionerat 
av normer och lagar, inte av den inneboende viljan av att vara medmänsklig. Dessutom visar 
det faktum att respondenterna talar om att ”man bara gör så” eller ”man bara vet vad som är 
rätt och fel” att banden till ursprunget för fenomenet, alltså dess tradition, brutits och 
historiciteten uteblivit. Detta är förenligt med de tankar om senmodernitetens snabba och 
flexibla dynamik Giddens talar om där individens känsla för tradition genom historicitet 
försvinner.  
 
På samma sätt blir det tydligt att de moraliska betänkligheter som upprätthållandet av dessa 
regler lutar sig emot hämtas från uppväxten hos samtliga respondenter vilket även det visar att 
innebörden och grunden till fenomenet inte finns med i ekvationen. Varför det är moraliskt 
riktigt att göra på ett visst sätt motiveras bara med att ansvar innebär följandet av lagar och 
regler. Detta kan också kopplas till det snabba i senmodernitetens dynamik. Man tar sig aldrig 
tid att reflektera över varför, på samma sätt som man inte tar sig tid till att undervisa barnen 
till varför, man ska göra på ett visst sätt. 
 
Moral definieras i nationalencyklopedin som en individs eller grupps grundläggande normer 
och värderingar, så som jag skrivit tidigare i detta arbete, och i enlighet med denna studie så 
kopplar människan i det senmoderna samhället ansvar till moral. Detta skulle ge att ansvar per 
definition blir ”att upprätthålla dessa normer och värderingar”. När traditionen uteblir i denna 
ekvation och med den traditionen förklaringen till varför dessa grundläggande normer är dem 
de är så resulterar det i de påståenden respondenterna i denna studie påvisar alltså ” man bara 
gör så” eller ”det bara är så”. Återigen reflekteras det inte över varför man ska upprätthålla 
dessa normer och värderingar, lika lite som det reflekteras över vilka normer det är som ska 
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efterföljas. En tydligare koppling till att dessa normer och värderingar är menade att 
underlätta vårt gemensamma vara som individer i en grupp skulle öka förståelsen av varför 
dess normer skulle upprätthållas. På samma sätt, menar jag, skulle en tydligare koppling till 
varför man bör visa ansvar skapa en större förståelse och önskan om att ta ansvar. 
 
Denna studie pekar dessvärre på att ansvar inte ens kopplas till ovanstående definition utan 
förblir hängandes i luften utan någon form av klar definition. Traditioner må framstå som 
fastklamrat bakåttänkande men de är med att skapa den förståelse individen behöver för att 
finna motiveringen till sina handlingar.     
 
 Omdefiniering av självet 
Detta tema är en totalisering av temat Uppmärksammad handling och temat 
Beroendeförhållande från den primära tolkningen där omformningen av individens 
identitetsprocess blir tydliggjord. 
  
Samtliga respondenter går in i intervjuerna med en på förhand bestämd tanke om hur de 
ställer sig till ansvar och hur de valt att definiera detta fenomen och samtliga respondenter 
kopplar på olika sätt samman ansvar och handling. Att ansvar direkt kopplas till handling och 
framför allt handling som uppmärksammas av andra påvisar att människans handlande 
uppfattas att vara en direkt reflektion av hur hon är som individ. Detta styrks bland annat av 
respondent 2 som menar att det gäller att tänka på vad man gör så man inte blir identifierad 
som konstig. Jag kan ju inte störtböla inne i stan, då skulle folk undra vad det var för fel på 
mig…(R2) Respondent 4 menar dessutom att hon blir identifierad till och med genom sina 
barns handlingar.… när barnen hade varit hos xxxxx en helg så va de helt galna, helt galna. 
Jag höll på att spy på dom men samtidigt kände jag att det här va inte riktigt något jag kunde 

lägga på dom. All uppdämd energi som behövde pysa ut eftersom de tvingats vara så 
skötsamma och jag kan egentligen må lite illa … för att mina barn tvingas va någonting annat 

än va de faktiskt egentligen är … för att jag själv kanske egentligen vill framstå i god 
dager…(R4) Barnen tvingas hålla tillbaka sina spralliga beteenden när de är på besök hos 
någon vilket ger att respondenten sedan kan tillskriva sig barnens goda uppförande på sin 
egen självidentitet som en bra mamma.  
 
Denna förändring i definitionen av identitet, från att vara kopplad till vem man är till att nu 
vara kopplat till vad man gör, tillskriver denna studie den individualisering det senmoderna 
samhällets utveckling givit. Våra förfäders mål att ge individen rätt till egna val, frigörelse 
och självbestämmande har resulterat i att individen dagligen kämpar med att ta beslut och 
göra val som visar sig i konkreta handlingar. Dessa handlingar blir sedan den måttstock mot 
vilken individen blir ställd när dess person ska bedömas. Självidentiteten blir ett 
evighetsprojekt drivet av skam skapat genom känslor av otillräcklighet individen 
ofrånkomligen får kämpa med. Detta visar sig dagligen i hur personligt allt blir när individen 
själv tillskriver alla handlingar till sin identitet. Att handlingar kan ha bakomliggande orsaker 
och intentioner som inte framkommer vid uppvisandet av handlingen är inget som det ska 
läggas någon vikt vid. Respondent 4 menar att den brist på ansvar hon uppvisar mot sig själv 
tillskrivs hennes självidentitet. Jag skulle önska att jag tog mer ansvar för mig själv… just 

med vikten och… så det gör jag bara lite halvdant… det här är liksom inte jag… det känns 
jobbigt(R4) Respondenten visar hur tydligt den konkreta handlingen, som dessutom här är 
kopplad till kroppen, är behjälplig i tillskrivandet av identitet. Den känslan av att brista i 
ansvar mot sig själv kopplas till känslor av skam. På samma sätt visar respondent 2 hur skam 
skapas när samtalet handlar om vad som händer när man gör saker man själv tycker är 
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ansvarslösa, i det här fallet att gräla offentligt. Jag skulle aldrig kunna visa sånna grejer… nä 

jag har den sociala återhållsamheten… jag är inte sån…(R2).   
 
På samma sätt så är dessa definierande handlingar oftast, som jag skrivit på fler ställen, 
konkreta handlingar det vill säga handlingar som märks, syns och aktivt måste medvetande 
göras som till exempel öppna dörren, väcka barnen eller gå till jobbet. Små saker som att le 
mot människor i kassakön, inte skrika på kassörskan när hon är långsam eller samtala lågmält 
på bussen blir inte uppmärksammade på samma sätt så de reflekteras heller inte över som 
handlingar att ta ansvar för. Att se på ansvar genom dessa små handlingar blir ett mer abstrakt 
sätt att se på ansvar tillskillnad från det mer direkta sättet att se på ansvar genom en konkret 
handling.  
 
 Familjeansvar 
Temat Familjeansvar är en totalisering av temat Beroendeförhållande och temat Livskvalitet 
där individens omsorg för nära familjemedlemmar mycket konkret påverkar känslan för 
ansvar. 
 
Den individualiserade människan har, genom uppväxten och socialiseringen in i samhället, 
blivit en del av den senmoderna tidens omvandling när det kommer till livsmöjligheter och 
livsstilar. Trots den stora valfrihet som råder har samhället massor av normer och restriktioner 
individen måste förhålla sig till vilket gör livspolitiken ytterst komplicerad. Individen måste 
hantera val angående sina individuella livsmöjligheter och senare även jämföra dessa med sin 
partners tankar om livet. Den reflexivitet människan i det senmoderna samhället tar med sig in 
i intima relationer, liknande den rena relationen, ger att individen kan behålla sin känsla av 
individualitet och självständighet även i en relation. Resultatet blir att känslan för ansvar inte i 
så stor utsträckning förändras i den intima relationen. 
 
Det tydliga dilemmat i känslan av ansvar, från att vara knuten till handling till att ses som mer 
abstrakt i relationen till en annan människa, blir som mest uppenbar när barn kommer in i 
ekvationen. Den individualiserade människan ställs inför den ambivalens omsorgen och 
beroendet av en annan människa ger. Det blir uppenbart i denna beroendesituation att hur 
barnet är återspeglar sig på mig som person. På samma sätt så blir individen medveten om att 
den, bara genom att vara, kan påverka barnet. Denna medvetenhet gör även att människan i 
det senmoderna samhället medvetandegörs om sina livsstilsval genom dess påverkan på resten 
av familjen. Skiftningen från att ha ett ansvar baserat på konkreta handlingar som endast 
påverkat individen själv till ett ansvar baserat på handlingar som dessutom får stor påverkar 
på andra kan för många bli väldigt komplicerat. Valen blir då, likt andra handlingar, ett sätt att 
definiera individen som person och kan ålägga individen med skamkänslor. Respondent 5 
visar att besvikelsen hos barnet när pappa inte var med på skolans aktiviteter gav honom 
skamkänslor och var det som fick honom att se över sin arbetssituation. … och jag såg ju 
tydligt hur jobbigt de va när ja aldrig va med på sånna saker bara för att jag fortfarande 

reste så mycket… det kändes… nu har jag ju ordnat upp det, det va liksom inte värt de…(R5)  

 
  Medmänskligt ansvar 
Detta tema är omarbetat från den preliminära tolkningens tema Ansvar för känslor och temat 
Ansvar som människa och visar en totalisering av tankar om ansvar i relation till 
medmänniskor i individens omgivning. 
 
Den känsla för ansvar som något mer abstrakt än konkreta handlingar tydliggörs i 
diskussionen ovan när respondenterna reflekterar över sin upplevelse av ansvar till barnens 
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inträde i familjen. När samtalen går till att handla om ansvar inför andra människor än de i 
bekantskapskretsen, till okända människor i respondenternas omgivning, blir ytterligare ett 
dilemma tydlig. När respondenterna ombeds att se till ansvaret för sig själva blir det 
uppenbart, om än i olika grad, att ansvaret för sitt eget välbefinnande är det primära även om 
det rättfärdigas av att det i förlängningen är bäst även för familjemedlemmarna. Dessutom 
finns en tanke om att ansvaret sträcker sig till att även omfatta den andres känslor i en intim 
relation. … om jag agerar på ett sätt som gör att min partner inte vågar prata med mig så är 

det på mitt ansvar att det blir så kan man säga.(R3) Respondenten menar här att hon även har 
ansvar för sitt sätt att vara då det ger respons hos hennes partner. I förlängningen ger det att 
hon även har ett ansvar för partnerns känslor. 
 
Ansvaret framför allt mot sig själv men även mot de människor individen har en nära relation 
med är i en kontinuerlig, reflexiv process mot förbättring, mot positiv förstärkning. Det gäller 

att känna sig stark annars är det svårt att motivera dom, få dom att må bättre liksom…(R5) 
Respondenten menar att för att orka motivera barnen måste han själv först må bra. När 
respondenterna ombeds reflektera över sitt eventuella ansvar för okända människors känslor 
hålls istället ansvaret på ett minimum, på en lägsta nivå. … jag tror inte du har en förpliktelse 

av att alla du möter ska må bättre men däremot du har ett ansvar att se till att de inte mår 
sämre(R1). Respondenten pekar just på den skillnad i ansvar som tydligt kommer fram i 
samtliga intervjuer. Detta tydliggör individernas fokusering på sig själva och de i deras 
direkta närhet och gör det som Bauman liknat vid likgiltighet inför andra påtagligt. När 
samtalen kretsat runt dessa dilemman av ansvar blir respondenterna allt mer reflekterande och 
de blir allt mer klara med att ansvar kan finnas överallt.  
 
De teman den preliminära tolkningen gav har i denna fördjupade del av tolkning omarbetats 
och skapat dessa nya teman vilka är Ansvar utan tradition, Omdefiniering av självet 
Familjeansvar och Medmänskligt ansvar. Denna fördjupade tolkning resulterar i att jag kan 
göra en huvudtolkning som likt ett paraply ska ge den helhetsbild av min studie jag fått 
genom resultatet. Här använder jag mig av både min empiri, den teori jag valt inför denna 
studie samt min egen förförståelse av fenomenet.  
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Huvudtolkning 
 
 Det pulserande dynamiska fenomenet ansvar 
Ansvar visas i denna studies huvudtolkning som ett dynamiskt fenomen genom vilken 
individen i det senmoderna samhället framförallt skapar och upprätthåller sin självidentitet. 
Den pulserande dynamik med vilken den individualiserade människan inkluderar och 
exkluderar människor i sin närhet visar att känslan för ansvar är stor även om den ibland 
porträtteras som frånvarande.   
 
Första delen av huvudtolkningen är abstraherat från den fördjupade tolkningens tema 
Omdefiniering av självet och Familjeansvar och lyfter fram att människan i det senmoderna 
samhället är tydligt påverkad av individualiseringen där dennes handlingar är behjälpliga i 
självets identitetsskapande. Detta blir mycket synbart i och med att samtliga respondenter 
hänvisar till konkreta handlingar i sin definition av fenomenet ansvar. Att konkreta handlingar 
så tydligt medverkar i identitetsskapandet ger att individen i det senmoderna samhället i 
mycket större utsträckning än i det traditionella samhället måste förhålla sig reflexiv gentemot 
sig själv. Alla val och beslut måste vara noga genomtänkta då konsekvenserna av dem 
definierar individen som person. Den förändring som sker hos individen när den går in i en 
intim relation, inkluderar en individ genom att ingå i ett förhållande, är inte så markant som 
när den relationen utökas med barn. Den intima relationen mår bäst av att den enskilde 
individen i första hand lägger sitt ansvar på att må bra själv då det återspeglar sig i den andre 
vilket samtliga respondenter pekar på, dock olika uttalat. Detta speglar också den rena relation 
Giddens talar om där individerna är i relationen enbart på grund av det utbyte individerna har 
av varandra. Relationen existerar inte på grund av ekonomiska eller sociala villkor utan 
individerna är tillsammans för det personliga utbytet. För att det ska fungera måste individen 
vara reflexiv mot sig själv och lita till att den andre parten är detsamma. Det är denna fram- 
och tillbakagående rörelse, att det individen gör ger en påverkan på andra och vice versa, som 
karaktäriserar den pulserande dynamik jag vill uppvisa i denna huvudtolkning. 
 
När barn infinner sig i ekvationen uppstår en beroendesituation som tar fenomenet ansvar till 
en mer abstrakt nivå där individens närvaro, tillika barnets existens, måste tas med i 
medvetandeakten när det kommer till att vara ansvarsfull. Relationen till barnet kan inte 
liknas vid den rena relationen då just beroendesituationen ger relationen andra mål utöver 
kärleken. Även om individen fortfarande utgår ifrån och reflexivt måste vara lyhörd gentemot 
sig själv så är individens existens avgörande för barnet och dess vara vilket ger att individen 
måste se barnet som en förlängning av sig själv. Den pulserande dynamiken utökas och 
förstärks.  
 
I det traditionella samhället var människans identitet på många sätt förutbestämd av sociala 
betingelser och mer stabil, vilket gav att individens egen process i skapandet av självidentitet 
mycket gick ut på att upprätthålla redan givna ideal utan möjligheten till egna val. Vid 
utförandet av ansvarslösa handlingar kunde individen känna skuld, då skuld relateras till 
handlingar av regelbrytande karaktär. Skulden ålades inte den personliga identiteten som 
känslor av skam gör utan kopplades till den specifika handlingen vilket resulterade i att 
känslan av skuld mycket lättare kunde hanteras av individen. I förlängningen ger 
handlingarnas del i denna identitetsprocess att individen i det senmoderna samhället brottas 
med skamkänslor kopplade till identitetsskapandet. Dessa skamkänslor kommer också att 
omfatta barnet då barnet blir en förlängning på individens identitet. Tolkningen blir att 
människan i det senmoderna samhället starkt drivs av skamkänslor kopplade till alla val denne 
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dagligen ställs inför i och med att dessa val genererar handlingar som sedan kan kopplas till 
identiteten. 
 
Valmöjligheter gör det möjligt för individen att välja att handla ansvarsfullt, framförallt när 
det gynnar den egna individen bäst, vilket ger att ansvar i det senmoderna samhället blir 
inriktat på individen. Livspolitiken följer individens livsbana så att valen lämpar sig för hur 
dennes situation ser ut. Är man sambo med barn tar man ansvar för det som utåt är behjälpligt 
i att definiera mig som individ. Som ett möjligt svar på den globalisering samhället genomgår 
blir individen när den ingår i en familj med barn ännu mer sig själv närmast då individen 
annars kan känna sig överhopad med val att ta ställning till vilket också kan kopplas till den 
skam jag talat om ovan.  
 
Följande del är abstraherat från den fördjupade tolkningens tema Medmänskligt ansvar och 
Ansvar utan tradition. När handlingar tillskrivits individens identitet blir den något individen 
bara gör, det vill säga den karaktäriseras inte som ansvarsfull längre utan tillskrivs 
benämningar så som respekt, hänsyn eller överseende. Detta ger att mycket av det individerna 
dagligen gör inte betraktas som ansvar, vare sig av dem själva eller av andra. Resultatet av 
denna förening mellan handling och identitet kan ge att individen hamnar i en skamfälla där 
det blir svårt att överträffa tidigare gjorda handlingar tillskrivna identiteten för att inte känna 
sig otillräcklig. Detta kan vara en av orsakerna till varför en abstrakt känsla för ansvar blir 
svår och förvirrande för respondenterna att se då detta skulle kunna öppna upp för nya 
områden av hot mot självidentiteten. Trots denna förvirring anser sig alla respondenter visa 
ansvar i mötet med andra även när det gäller ickehandlingar som att bara vara. Detta ansvar 
hålls dock på en minimum nivå där målet endast är att inte få den andre att må sämre. Den 
okände andre bemöts med likgiltighet och exkluderas ur det pulserande dynamiska 
fenomenet. 
 
Den individualism vilken den senmoderna tiden, i enlighet med min tolkning av Giddens, är 
karaktäriserad av ger att människans känsla för ansvar på ett helt nytt sätt visas, vilket tydligt 
märks i respondenternas sätt att till en början definiera fenomenet. Respondenternas koppling 
av ansvar till uppväxten ger handlingarna en känsla av att vara av tradition moraliska. Moral 
definieras som att det handlar om att göra rätt och följa uppsatta regler. Men trots att samtliga 
respondenter hänvisar till denna typ av traditionell moral finns tydliga tecken på att 
kontinuiteten hos fenomenet ansvar som ett moraliskt fenomen är bruten genom att 
kopplingen inte sträcker sig längre än till föregående generation. De handlingar som 
definieras som ansvarsfulla förklaras som att ”det bara är så man gör” utan känsla för en 
förklaring varför. Dilemmat mellan kontinuitet och förändring visar sig naturligtvis inte 
enbart genom fenomenet ansvar men blir mycket påtagligt här då utvecklingen av 
senmoderniteten så klart påverkat människans identitetsprocesser. När många individer i 
samma grupp så markant saknar förankring av orsak i områden som ansvar blir det tydligt att 
det finns ett dilemma mellan kontinuitet och förändring.  
 
Studien visar att den primära känslan inför ansvar är laddad, något negativt och förknippad 
med allt ”vuxet”. Att ta ansvar kopplas ihop med de handlingar som samhället framhåller som 
rätt och respektgivande. Att ta ansvar gör man när man är vuxen. På ett sätt visar denna känsla 
inför ansvar att individen i det senmoderna samhället upplever ansvar som ett omodernt 
fenomen som på ett bakåtsträvande sätt skapar struktur och ordning vilket individualiseringen 
uppmanat oss att komma bort ifrån. Detta kan dessutom vara ett av svaren varför ungdomarna 
i det senmoderna samhället som ännu starkare påverkats av senmodernitetens dynamik så 
starkt revolterar mot dessa känslor för ansvar och tillåts revoltera. Ungdomarnas revolt mot 
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det ”vuxna ansvaret” tillåts då det är en viktig del av socialiseringen och anpassningen in i 
vuxenvärlden där denna outtalade definition av ansvar råder. Å andra sidan visar denna känsla 
inför ansvar att ansvar är något människan strävar efter för att skapa och bibehålla någon 
känsla av ordning. Människan vill kunna förlita sig på ansvar och framför allt på andras 
känsla för ansvar då det blir behjälpligt i att göra vardagen hanterbar och förutsägbar. Att se 
ansvar som vuxet och moget stärker dessutom självidentiteten då de handlingar man själv 
utför som ansvarsfulla tillskrivs den egna identiteten. 
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7 Diskussion 
 
Denna studie har haft som syfte att se hur människan i det senmoderna samhället upplever 
ansvar genom att med en hermeneutisk ansats utföra intervjuer. Frågeställningarna blir 
besvarade genom att resultatet visar att trots den primära känslan av att individualiseringen 
skapat en massflykt från ansvar så har individen i det senmoderna samhället utvecklat en stark 
känsla av ansvar.  
 
Jag har med denna studie funnit ansvar som ett dynamiskt fenomen som med en pulserande 
rörelse är behjälplig i individens identitetsskapande. Studien lyfter fram att människan genom 
utvecklingen av det senmoderna samhället i linje med individualiseringen på ett nytt sätt 
skapar sin självidentitet mot bakgrund av de handlingar hon utför. Detta resulterar både i att 
människan väljer att begränsa sina handlingar till de hon kan utföra utan att riskera känslor av 
otillräcklighet men också att människan i mycket hög grad tar ansvar för dem som kan 
komma att ge avspeglingar på dennes identitet, som närmaste familj. Att ansvar så starkt 
kopplas till konkreta handlingar grundar sig enligt min tolkning i att människan, trots 
samhällets otroliga klyftor, har en insikt om att alla ändå är lika, är människor. De små 
handlingarna tas för givna vilket också märks när någon gör en avvikelse från normen. Då 
väcks känslor som skam som direkt reflekteras tillbaka på den egna identiteten och individen 
tillskrivs negativa personlighetsdrag.  
 
Det gemensamma i detta pulserande dynamiska fenomen blir också det som för 
diskussionerna om avsaknaden av ansvar framåt, det vill säga individualiseringen. Genom 
individualiseringen har människans kamp mot valfrihet och självbestämmande skapat den 
”ensam är stark” mentalitet som också kommit att omfatta fenomen som ansvar. Det har gett 
att individens känsla för ansvar nu har sitt centrum hos den enskilde individen utifrån vem det 
pulserande dynamiska ansvaret går. Detta skiljer sig från det traditionella samhället där 
gemenskapen, gruppen var navet i hjulet och individen bara var en del av den helheten. 
Ansvar utgår nu från den enskilde individen vilket, i linje med den senmoderna utvecklingen, 
accepteras av samhällets invånare och blir den gemensamma känslan i fenomenet. Problemen 
uppstår när uppfattningarna om hur detta ansvar ska komma till uttryck så vitt skiljer sig 
mellan samhällets individer.    
 
I det förmoderna samhället påbörjade våra förfäder arbetet mot en frigörelse från förtryck och 
en strävan mot det bättre. Denna kamp kom att handla om människans rätt till att själv välja 
sin väg i livet, om möjligheten att bli vad och vem man vill. Vägen för individualiseringen har 
varit lång och på många ställen och på många sätt är kampen ännu inte över, även om den i 
vår del av världen måste anses som vunnen. Denna kamp har gett att möjligheterna för 
människan är oändliga, det är bara att välja riktning och våga ta steget. Men med dessa 
rättigheter att själva välja kommer skyldigheter. Det börjar bli uppenbart att människan i det 
senmoderna samhället måste börja förvalta det förtroendet de blivit givna att själva få ta 
ansvar för sina liv. Detta ansvar måste även komma att innefatta dem vi kan komma att 
påverka. Rent konkret kan man alltså säga att det finns ett ansvar i att vara människa, en 
människa som en del av gruppen människor. 
 
Tidigare forskning kontra resultatet  
Den tidigare forskning jag presenterat i denna studie har stärkt det teoretiska ramverket jag 
framställt om det senmoderna samhället och dess utveckling på så vis att den påvisar 
individualiseringen och dess konsekvenser. Samtidigt bekräftar tidigare forskning det min 
studie lyfter fram det vill säga att ansvar definieras av konkreta handlingar som del av en 
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identifieringsprocess. Företagens ansvar är konkreta handlingar som i förlängningen ska ge 
ökad lönsamhet, media påvisar ansvar bland annat genom att visa hur hälsosamma handlingar 
ger lycka och gemensamt ansvarstagande handlingar ska göra utbildning bättre för våra barn. 
Oavsett vilken tidigare forskning man tittar på så visar den på en konkret handling kopplat till 
ansvar. När handlingen genomförts identifieras förtaget, verksamheten eller individen som 
ansvarfull. För att ta mer ansvar krävs mer handling. Den ekonomiska aspekten är av 
avgörande betydelse oavsett om det handlar om produktiviteten och vinsten för att företag 
eller de socioekonomiska vinsterna för en individ. 
 
Den tidigare forskningen har också visat att människan i det senmoderna samhället tar ansvar 
eller har ett ansvarsfullt beteende trots den känsla av ansvarslöshet jag i min första 
förförståelse antog. Människans anpassning efter de nya förutsättningar den senmoderna 
tidsåldern skapat visar att känsla för ansvar finns exempelvis genom ansvarsfullt tillämpad 
forskning där de teknologiska framstegen skapat möjligheter att rädda liv.  
 
Det som kan komma att ifrågasätta min studie i relation till tidigare forskning kan vara det 
faktum att ansvarsfrågan så starkt debatteras när det gäller barn, deras uppväxt och utbildning. 
I enlighet med det pulserande dynamiska fenomen min studie lyfter fram som känslan för 
ansvar så ska barnen innefattas av den reflexivitet, den inkludering i ansvar, som den enskilde 
individen innehar. Det faktum att ansvaret förläggs på någon annan, på skolan, talar emot 
denna tolkning. Dock kan det med fördel motiveras genom den tillit till expertsystem den 
senmoderna människan utvecklat där barnen lämnas över med tilltro till skolan. Att 
ansvarsfrågan nu debatteras och att ansvaret bollas fram och åter kan med fördel härledas till 
oviljan att ta på sig ansvaret för de barn som faller utanför normen. Ingen vill identifieras med 
ett eventuellt misslyckande.  
 
Min studie blir, i relation till den tidigare forskning jag funnit och valt att presentera, mycket 
relevant då denna studie problematiserar själva fenomenet ansvar och gör ett försök till att 
finna en gemensam känsla och definition av fenomenet. Ett stort problem med den tidigare 
forskning jag funnit på området är just den brist på definition av ansvar som fenomen och i 
förlängningen bristen på diskussioner däromkring. Vad som anses som ansvarsfullt ur ett 
företags synvinkel kan upplevas som kraftigt ansvarslöst av exempelvis underleverantörer. På 
samma sätt kan ett forskarlag uppleva deras forskning som starkt ansvarstagande samtidigt 
som individen på gatan kan uppleva den som mycket ansvarslös. För att kunna göra en 
utvärdering huruvida ett fenomen som ansvar ska fördelas och handhavas av människor bör 
det först skapas en gemensam förståelse inför detta ansvar. Först därefter menar jag kan 
fruktbar forskning ske på hur fenomenet kan appliceras.    
 
Resultatet av denna studie har tillsammans med tidigare forskning även bevisat att utrymme 
för fortsatt forskning på området behövs både för att stärka kontinuiteten av fenomenet ansvar 
men också för att öka förståelsen och bevisa handlingskraften hos människan i det 
senmoderna samhället. 
 
 Teorin i relation till resultat   
Arbetet med det teoretiska ramverket har haft stor betydelse för resultatet av denna studie. 
Fram för allt har både Giddens och Baumans tankar om hur individen påverkats av 
senmodernitetens utveckling möjliggjort mina tolkningar om varför människan idag uppvisar 
ansvar som den gör. Med detta ramverk i ryggen har denna studie gjort det möjligt för mig att 
se ursprunget till individers beteende och tolkningsmodeller har kunnat formas. Teorins 
omfattning har av olika skäl blivit stor men den huvudsakliga orsaken är att för att kunna 
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förstå människan denna studie avsett att belysa så måste de bakomliggande faktorerna till 
senmoderniteten utveckling klargöras. 
 
Anthony Giddens teorier om senmodernitetens utveckling har visat sig vara breda och ha som 
avsikt att beskriva senmodernitetens utveckling även om han dessutom påvisat 
senmodernitetens dilemman. Giddens har dessutom varit mycket inspirerande då jag delar 
hans uppfattning om att människan i mycket uppvisar en anpassningsförmåga till den nya 
tiden. Även om många vill porträttera människans framtid som mörk så menar Giddens att 
mycket av det beteende individen uppvisar, som de narcissistiska karaktärsdragen, är just 
anpassning. Denna anpassningsförmåga menar jag även att denna studie bekräftar genom hur 
den lyfter fram hur senmodernitetens utveckling kommit att anpassa människans känsla för 
ansvar. 
 
Zygmunt Bauman porträtterar tillskillnad från Giddens en mer negativ, mörk bild av 
senmoderniteten. Framför allt har denna negativa framtoning gjort det svårt att använda 
Bauman som neutral källa i sökandet av bakgrundskunskap om senmodernitetens utveckling. 
Däremot har Baumans teorier om senmodernitetens påverkan på individen varit till stor hjälp 
för denna studie. Min tolkning är å ena sidan att Bauman ser människan i det senmoderna 
samhället som förlorad i den neråtgående spiralen av självdestruktivitet och, som han själv 
uttrycker det, ”… att de kommande århundradena mycket väl kan komma att bli en tid för den 
slutgiltiga katastrofen”

53
. Å andra sidan skapar Bauman, genom sitt kraftfulla sätt att 

poängtera svårigheterna framöver, en vilja att kämpa. En spark framåt, så att säga, där läsaren 
blir tvungen att ta en titt på sig själv som en del av det senmoderna samhällets utveckling. 
 
Min upplevelse av Giddens försiktighet att uttala sig om framtiden kan mycket väl grunda sig 
i den något förblindande kraftfullhet Bauman använder sig av för att väcka läsaren. Samtidigt 
så förnimmer jag en känsla hos båda författarna om att mänskligheten går ”att rädda”. Trots 
att Giddens mycket snyggt presenterar senmoderniteten genom att påvisa 
utvecklingskonsekvenser tillsammans med orsaksförklaringar så lämnar han framtiden öppen 
genom att inte ge sig in i grandiosa försök att förutspå den. Istället lägger han stor vikt vid att 
lyfta fram dessa tankar om framtiden som frågeställningar vilka endast kan besvaras över tid. 
Bauman presenterar istället värsta tänkbara scenario i enlighet med citatet ovan men gör det 
mer i ett avskräckande syfte där frågeställningarna istället blir påståenden som framtiden och 
människan blir satta att motbevisa.   
 
Det är naturligtvis möjligt att förhålla sig kritisk till både Gidens och Baumans bidrag om 
senmoderniteten och dess utveckling. Att dessa teorier inte skulle vara generaliserbara på alla 
individer och alla samhällen utan främst utgå från det vita, västerländska samhället är en 
kritisk utgångspunkt samt att teorierna skulle vara svagt empiriskt underbyggda. Men trots 
dessa kritiska aspekter lyfts teoribildningar fram av dessa välkända författare som mycket 
specifikt belyser den utveckling och de dilemman som uppvisas i det senmoderna samhället.  
  
I tolkningsarbetet har mycket stor del av det teoretiska ramverket varit behjälpligt även om 
senmodernitetens påverkan på individen haft avgörande betydelse. Jag ser inte att någon del 
av teorin kunnat lämnas utanför. 
 
 
 

                                                
53 Bauman, Z. 2006.  Flytande rädsla. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB s.203 
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Metodologiska reflektioner 
Den hermeneutiska ansatsen har varit det klara valet för mig i denna studie då det gett mig 
möjligheten att se på fenomenet så som det upplevs av individen samt att det gett mig 
möjlighet att göra en tolkning utifrån det teoretiska ramverk jag valt. Svårigheten med 
hermeneutiken som metod är, framför allt för en ny forskare, att den inte har klara steg i 
analysarbetet samt att den för att generera en godtagbar huvudtolkning kräver mycket 
eftertanke. För att underlätta för mig själv så har jag ägnat mycket tid till läsning av 
hermeneutiken för att få en så god kännedom om dess filosofi som möjligt samt att jag lutat 
mig emot Gadamars tankar om tolkningsprocessen. Jag har dessutom i samråd med min 
handledare vågat `skynda långsamt´ för att inte tvinga fram tolkningar ur inhämtad data. 
 
Urvalets begränsning har varit en stor tankenöt då den begränsade tidsrymden för denna typ 
av studie utgjorde ett stort begränsningskriterie. Då min intention var att studera hur 
fenomenet ansvar upplevs av människor påverkade av det senmoderna samhället var 
naturligtvis ett av kriterierna att välja individer därefter. För att finna individer med 
erfarenheter av senmodernitetens dynamik och dilemman blev urvalskriterierna ålder, kön och 
livssituation. Dessa kriterier är utförligt beskrivna i metoddelen men jag vill för tydlighetens 
skull ta upp dem till diskussion. De valda respondenterna är mellan 26 – 36 år, både män och 
kvinnor och alla har barn. Barn blev ett viktigt kriterium då jag ansåg att utökandet av 
relationen med barn placerade individerna i en ny position i livet och med det ställdes de inför 
nya typer av känslor bland annat en ny känsla av ansvar.  
 
Respondenternas livssituation förutom barn var också en viktig aspekt av urvalet. Min 
intention var att använda individer som ”brottas med vardagens bestyr” det vill säga de som 
balanserar sin tillvaro mellan karriär, familjeliv och självförverkligande. Olika yrken och 
yrkesroller återfinns i urvalet som exempel så är en respondent privatanställd stallchef och en 
annan landstingsanställd arbetsterapeut. Jag anser att urvalet är så ändamålsenligt som möjligt 
med tanke på begränsningarna även om en stor undersökning naturligtvis hade varit det 
optimala.   
 
 Egna reflektioner, min förförståelse och vidare forskning    
I början av detta arbete var min egen uppfattning om fenomenet ansvar och framför allt om 
människorna detta arbete omfattar mycket kritisk och jag hade en förutfattad mening om hur 
ansvarslösa många i dagens samhälle var. Jag såg ansvarslöst handlande överallt, allt ifrån 
nedskräpning i naturen till ouppfostrade ungdomar. 
 
Jag har under stora delar av mitt liv arbetat inom serviceyrken även om de haft olika karaktär. 
Dels så har arbetet varit undervisning och handledning av främst barn och ungdomar men 
också som säljare inom dagligvaruhandeln. Det som har varit mest slående är framför allt 
förändringen av människors attityd och inställning mot andra och då främst mot mig i 
egenskap av lärare/säljare. Genom att inte bli sedd som människa utan bara som någon som 
tillhandahåller en tjänst eller vara så blir jag någon eller något som inte behöver reflekteras 
över eller visas hänsyn mot. Det blev för mig påtagligt att inget ansvar behövde tas för 
uppträdandet gentemot mig eller mot andra.  
 
När jag själv bildade familj och fick barn öppnades en ny värld där mycket var nytt inte bara 
känslan för ansvar. Erfarenheter jag fått genom att få följa min sons resa genom barndagvård 
till skola har också varit en stor källa till funderingar runt fenomenet ansvar. Jag förfasades 
länge över vuxna människors brist på ansvar för andra än sig själva om ens det. Allt detta 
bidrog till en mycket negativ och dogmatisk förförståelse.  
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Stor möda har lagts på att arbeta med denna förförståelse. Förförståelsen skapade även i 
början tveksamheter om ämnesvalet inför denna studie. Men allt eftersom, framför allt genom 
läsningen av teorin inför och i denna studie, så har min egen bild av människorna i det 
senmoderna samhället förändrats och i och med det också bilden av fenomenet ansvar. I sann 
hermeneutisk anda så har jag omformat min förförståelse, studerat delarna för att se helheten 
och vice versa vilket lett till att jag, efter denna studie inte bara har ny kunskap om fenomenet 
och människorna studien omfattar, utan också att jag är förändrad som person. Arbetet med 
studien har gett mig mer förståelse för andra människor och deras handlingar men framför allt 
mer förståelse om hur samhället utvecklas samt dess påverkan på människan. På inget sätt vill 
jag frånta dessa vuxna och ungdomar deras ansvar för sitt eget handlande, sitt eget beteende 
men jag har utvecklat en förståelse för att det kan finnas en grund till varför människor beter 
sig som de gör. Förståelsen för de bakomliggande faktorer som påverkat människan i det 
senmoderna samhället att vara och förhålla sig till ansvar ger mig dessutom en smula hopp om 
att en förändring faktiskt kan ske. Även att den faktiskt kanske redan har börjat. 
 
Som en möjlig betänklighet var det gäller min förförståelse vill jag lyfta fram min egen 
påverkan på respondenterna till diskussion. Vid varje intervju har jag fört fram tankar om 
ansvar på en mer abstrakt nivå i enlighet med Løgstrups `svara an´ som genom läsningen inför 
och i denna studie blivit till en del av min förförståelse. Då jag lagt stor vikt vid att skapa en 
dialog vid varje intervjutillfälle så har jag genom det arbetat mycket med att skapa en ”ta och 
ge” situation. Med detta menas att jag noggrant bekräftat respondenterna i sina tankar och 
känslor om fenomenet men också att jag lyft fram mina egna tankar och känslor inför 
fenomenet. Detta är i enlighet med den fusion av förståelsehorisonter Gadamer belyser som 
ett av hermeneutikens karaktäristika. Jag har gjort en stor ansträngning att inte försöka placera 
min bild av ansvar på respondenterna utan bara försökt använda mig av min känsla för ansvar 
i en mellanmänsklig dialog. Trots detta kvarstår denna betänklighet som en av svagheterna i 
denna studie.  
 
Med fördel kan vidare forskning bedrivas med intentionen att skapa kontinuitet i liknande 
fenomen men också på vilka strategier människan i det senmoderna samhället använder sig av 
för att anpassa sig till detta nya levnadsklimat denne skapat. Personligen tycker jag att 
forskning i syfte att applicera denna nya syn på ansvar skulle vara klart intressant. 
 
Inledningsvis presenterade jag två olika sätt att se på ansvar. Det traditionella ansvaret där 
individen tar ansvar pågrund av pålagda restriktioner och det utopiska ansvaret där individen 
genom medmänsklig reflexivitet tar ansvaret för någon annan. Ansvaret som denna studies 
resultat visar är ett pulserande dynamiskt fenomen där individen utgör navet för denna rörelse. 
Detta ansvar skulle placeras mellan det traditionella ansvaret och det utopiska ansvaret om vi 
skapar en tänkt tidsaxel då jag med denna studie finner att vi rört oss från en traditionell 
känsla för ansvar mot det ansvar Løgstrup belyser. Med studiens teoretiska ramverk i 
bakhuvudet blir det lättare att finna en förklaring till varför individen i det senmoderna 
samhället skapat detta pulserande dynamiska ansvar. Mycket av denna känsla för ansvar går 
dessutom att förena och utveckla med Løgstrups tankar angående ansvar som att `svara an´. 
 
Løgstrup talar om människans outtalade krav att ta ansvar för sitt vara i varje möte med någon 
annan. Denna studie pekar på att människan i det senmoderna samhället i viss mån tar ansvar 
för sitt vara i interaktion med andra men att det av många orsaker begränsas till den närmaste 
kretsen. Ansvaret mot andra i vidare mening är lagt på en minimumnivå mycket pågrund av 
det flexibla och föränderliga i dagens samhälle. För att orka med alla vardagens val och alla 
människor det flexibla i vardagen ger att vi möter så avskärmar individen sitt ansvar från 
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okända människor. Energin och uppmärksamheten fördelas på de individer som kan komma 
att påverka individen och i förlängningen självidentiteten.   
 
I slutet av samtalen i varje intervju om att ansvar på ett mer abstrakt sätt handlar om mer än 
konkreta handlingar så fanns utrymme för dessa tankat hos flertalet av respondenterna. 
– Frågan är om världen kan blir en bättre plats om alla nånstans förstår att bara genom att 
vara så har jag ett ansvar?(R4)Respondent 4 väckte själv frågan om hur samhället skulle 
påverkas om den enskilde individen tog ansvar även för sitt sätt att vara. Denna fråga stämde 
så väl överens med respondent 5s uttalande om ansvaret som människa… egentligen skulle 

alla behöva tänka mer liksom, tänka lite mer hela tiden.(R5)  
För att en omformning av förståelsen för fenomenet ansvar inte skulle bli för svår kanske 
början bör förläggas vid en omformning av begreppet moral, i enlighet med Baumans tankar 
vilka jag tog upp i inledningen. Bauman menade att den reflexivitet människan i det 
senmoderna samhället har och behöver ha för att klara av bland annat självidentitetsprocessen 
även bör omfatta känslan av moral. Reflexiviteten bör även omfatta den andre i interaktionen 
där individen hela tiden bör ställa frågor till sig själv hur den andre mår, känner och uppfattar 
situationen för att till fullo kunna ta sin del av ansvaret i mötet. Det moraliska blir alltså 
omsorgen för den andre i likhet med att `svar an´. Problemet kvarstår dock att den vedertagna 
definitionen av moral måste omformas för att skapa denna nya känsla för begreppet. 
  
För att få en förändring av känslan inför fenomenet ansvar till att likna Løgstrups tankar med 
att `svara an´ så skulle det krävas en massiv global kampanj som jag, även i mina mest naiva 
stunder, förstår är nära på omöjlig att uppnå. Men att göra ett försök till att skapa en 
förändring i synen på att vara människa, vad det innebär att vara medmänniska borde kunna 
starta på var människas bakgård. I sitt tacktal för Nobels fredspris 2009 påpekade till och med 
USA:s president Barack Obama hur märkligt han fann det att människan, genom 
globaliseringen, verkade befinna sig längre från varandra än någonsin förut trots att närheten 
till varandra är större än någonsin. Obama menade att människan trots individualiseringen, 
eller kanske på grund av individualiseringen, mer borde se sig som del utav en grupp, som en 
del av gruppen människor. Detta skulle ge en ökad känsla för gemenskap och göra det lättare 
att få bukt med gemensamma problem. Och kanske låter det som en klyscha när presidenten 
för världens ledande nation gör ett sådant uttalande men jag vill mena att poängen är viktig. 
För att få ett mer medmänskligt klimat och ett mer samspelt samhälle så måste alla börja hos 
sig själva.  
 
Som människa har vi ett outtalat krav på oss att bete oss mot andra så som vi vill bli bemötta. 
Individen i det senmoderna samhället måste våga ta ansvar för sin egen identifieringsprocess 
samtidigt som människan måste trotsa individualiseringen och se på sina medmänniskor 
utifrån vilka de är och inte utifrån vad de gör. Genom att ta det positiva individualiseringen 
kan ge när det gäller valmöjligheter och öppenhet men att våga stå fast vid det vi har kommit 
att kalla det traditionella, som känslan av tillhörighet och gemenskap, så kan det pulserande 
dynamiska fenomen jag kallar ansvar utvidgas. Men det kan det bara göra om den enskilde 
individen tar på sig detta ansvar och som ringar på vattnet kan denna känsla spridas. 
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Bilaga 1: schematisk bild över analysens temaomvandling; 
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Bilaga 2; intervjuguide 

 
 

Intervjuguide ”Ansvar” 
 
– Etiska betänkligheter 
 
– Egen definition/uppfattning av ansvar 
 
– Ursprung 
 om det uppkommer, vad är ”moral” 
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 vad är regler/vem bestämmer 

 
– I samhället 
 
– I familjen 
 
– Dig själv 
 
– Inför andra 
 
– Att bara vara 
 
– Definition! 
 
– Tankar och känslor 
 
 
 
 
 


