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Prestation och perfektion som moderna ideal? 

Olga Martinez Huete 

Det individualistiska samhället kännetecknas av ett ökat ansvar för individen att 
utforma sitt liv och sin framtid. Prestation och perfektion är intressanta fenomen 
direkt relaterade till valmöjlighet. Kan dessa fenomen till och med uppfattas som 
ideal i det individualistiska samhället? Syftet med studien har varit att undersöka 
hur det mänskliga beteendet förhåller sig till de samhälliga idealen som markerar 
perfektion och som utmanar individen att göra sitt yttersta. Studien är explorativ 
och använder sig av en enkät som undersökningsmetod. Den tar hjälp av en mer 
kvantitativ forskningsansats i form av statistisk för att nå syftet och kunna svara på 
frågeställningen. Resultatet visar en tendens enligt dessa linjer, där det är upp till 
själva individen att utforma sitt liv och det viktigast av allt. Studien visar att 
perfektion och vikten av prestation är indikationer på att dessa fenomen kan 
uppfattas som moderna ideal. Vidare forskning skulle behövas i form av 
experiment, eller jämförande ansatser av mer kollektivistiska samhällen. 

 
 
 Mycket finns skrivit om människans kropp och utseende vad gäller dagens samhälliga ideal 
både för man som för kvinnan. Att konsumtionssamhället via TV och media sätter all 
uppmärksamhet på individen att inte bara att se bra ut, att uppnå inte bara den perfekta kroppen, i 
utseendets bemärkelse, men också det perfekta huset, den perfekta familjen och det perfekta livet 
i allra högsta grad, är inte någonting nytt. Många experter har redan fokuserat på dessa 
utseendefixeringar som gör att människor allt mer bryr sig om sitt utseende som tros ge bättre 
inre välmående. Men det är mycket av en paradox. 

 Valmöjligheten som finns i samhället idag gör att många kan känna sig tillfredsställda genom 
att få bestämma, att välja vad man vill göra med sitt liv, sina pengar och sin livsstil. Eftersom det 
finns oändliga situationer i vardagen där individen tvingas att välja, kan ett antagande vara att 
dessa val kan ge konsekvenser för individens välbefinnande eftersom människor oroar sig för att 
känna sig otillräckliga. Och i samband med ökande frihet och valmöjlighet blir ”det omöjliga” 
mer ”möjligt” att uppnå. Detta eftersom det alltid finns möjlighet att göra bättre, genom begäran 
och strävan efter perfektion och att ha det bättre, genom större prestation, att alltid förnya sig och 
utveckla. Att prestera bättre innebär att individen kan uppnå någonting som kan överträffa det 
befintliga, även om man tycker om eller är nöjd med det man har redan har eller har uppnått. Det 
är möjligt att skifta till någonting bättre och nyare. 

 Förändring och förnyelse samt utveckling är intressanta begrepp som denna uppsats relaterar 
till i bredare mening. Denna uppsats behandlar inte på djupet de utseendemässiga idealen som 
finns i dagens samhälle, dock är några aspekter av dessa oundvikliga att tala om och därmed 
berörs översiktligt i denna studie . Det finns en strävan att undersöka de beteendemässiga idealen 
som gör att människor agerar på ett visst sätt, hur en person ska bete sig, hur man ska vara, där 
fokus då riktas mot mänskliga förmågor och psykologiska mekanismer, att uppnå perfektion i 
stor bemärkelse i förhållande till prestationsinsatsen.  

 För att kunna nå dit är det viktigt att titta närmare på vad som gör människor rädda att 
misslyckas och att inte känna sig tillräcklig med sina insatser. Vad förväntas av individen idag? 
Vad driver individer till målet? Vad är man benägen att göra för att nå till målet? Människor är 
olika och har olika förutsättningar, men det är mycket påfrestande att avstå från en uppsjö av 
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möjligheter. Allt är möjligt. Människor vill alltid ha mer och bättre och idag är det svårt att hålla 
sig borta från dessa påfrestande möjligheter som lovar individen ett bättre liv och högt 
välbefinnande. Men individens hälsa och välfinnande kan ses rubbats av de svåra målen. 

 Syftet med studien har varit att undersöka hur det mänskliga beteendet förhåller sig till de 
samhälliga idealen som antas markeras av prestation och perfektion och som utmanar individen 
att göra sitt yttersta, och, vad som driver individen att uppnå dessa eventuella ideal.  

Nyckelord: Individualistiska samhälle, perfektion, prestation, valmöjlighet, frihet, ångest, 
välbefinnande, mänskliga beteende, förbättring, motivation, ansvar. 
 
 Valmöjligheter, förändring, förnyelse och utveckling, press på individen att utvecklas på livets 
alla plan är en uppfattning som kan gå till överdrift. Därför kan föreställas att det är en tung 
verklighet att bära för många individer. Inte minst medias inflytande (t.ex. tänk på en 
vitaminreklam, som handlar om en kvinna som genom att ta vitaminer orkar med allt möjligt 
under dagen; hus, barn, jobb, träning, sociala relationer – fest-, och hon känner sig ”underbar”, 
glad och avslappnad, inte bara prestera på topp, alla dagar, utan ligga ett steg före hela tiden) 
visar oss bilden av ”den perfekta” som sänds ut från alla håll och som individen tar upp den, både 
medvetet och omedvetet. Det är en föreställning av att det är den normala attityden och 
inställningen en människa borde ha i livet. I sin tur kan det ge uttryck till mänskliga beteende i 
psykologiskt perspektiv.  
 
 Denna uppsats utgår från att det finns en fri vilja hos människorna i det individualistiska 
samhället. Att människor är fria och kan välja hur de vill leva, forma sitt liv och sin framtid. 
Detta kan direkt relateras till valmöjlighet. Riskerna som det individualistiska samhället kan 
medföra tas upp i denna studie, i vilken den moderna människans situation i samhället 
uppmärksammas och huruvida dessa kan uppfattas som ideal idag. Med tanke på krav och press 
från omgivningen och/eller från en själv kan utveckling, valmöjlighet och annat leda till ångest 
och icke-välmående för många. Press som individen sätter på sig själv tillsammans med 
omgivningens krav på individen är intressanta fenomen att studera ur ett psykologiskt perspektiv.  

Vetenskaplig anknytning  

 Mycket av forskningen som intresserar sig för ideal uppmärksammar de rådande 
utseendemässiga idealen, framförallt för kvinnor, men också för män. Viss forskning fokuserar på 
sociala faktorer som kan vara tänkbara eller som kan ha bidragit till kvinnornas hälsa, och hur de 
sociala strukturerna har förändrats över tiden, framför allt för kvinnorna. Mycket kan sägas 
handla om skönhetsidealen och hur kvinnor och män ska se ut. Men också andra intressanta 
aspekter har framkommit vad gäller den ökande friheten för kvinnan i sociala sammanhang, vilka 
i sin tur gör mer anspråk på kontroll och övervakning av de egna angelägenheterna och 
disciplinen, samt hur en kvinna bör vara och bete sig (Meurling m.fl, 2003).  

 Barbro Thurfjell (2005) har ägnat sin forskning åt att studera psykisk ohälsa bland flickor och 
pojkar ur ett mer sociologiskt perspektiv. Hennes forskning infaller inom medicin och 
neurovetenskapens område, men den uppmärksammar också omgivningens förväntningar på hur 
unga vuxna utformar sina känslor och beteende i förhållande till sin omgivning. Hon menar att 
omgivningen uttrycker vad som är acceptabelt eller inte, vad gäller hur tjejerna och killar borde 
vara. Den här forskningen uttrycker tydliga skillnader i genus. Thurfjell undersökte idealen i 
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samhället genom att kategorisera de svar som deltagare hade uttryckt genom studien i teman för 
att beskriva de samhälliga förväntningarna på människan i moderna tider. Personliga egenskaper, 
utseende, förhållande, familjefrågor, professionell inriktning, och livsstil är några av dessa teman 
som kunde kategoriseras genom att fråga ”vad som värderas högt i samhället” ”idealbild i 
media” och ”egen idealbild”. Resultatet visade att många av de unga vuxna som deltog i studien 
hade en klar uppfattning om de samhälliga idealen.  

 Men vilka är samhällets ideal som råder just idag för såväl mannen som för kvinnan? Är man 
medveten om dessa? Varifrån kommer dessa ideal? Följer man dessa utan att verkligen agera på 
vad som står i enlighet med egna värderingar och egna uppfattningar?  
 
 Medias påverkande på individen uppmärksammas i stor utsträckning, eftersom människor får 
information och uppfattningar via tidningar, tv-reklam, internet, med mera. Människor blir 
påverkade av det man ser och hör, samt det som finns i dess omgivning, men är man alltid 
medveten om denna påverkan? Människan får samhälliga ideal till exempel via media, och det 
som Thurfjell uppmärksammade är att genom att införliva medias ideal med egna värderingar 
tillförs en riskfaktor som kan leda till olika störningar som till exempel ätstörningar. Till exempel 
var ”den perfekta kvinnan” ett ideal som ofta framkommer i media, samt att självständighet 
värderas högt i samhället. Forskaren menar nämligen att utveckling av ett mer kritiskt 
förhållningssätt vad gäller idealbild är en faktor som ger skydd åt människor att utveckla till 
exempel ätstörningar På det sättet anser hon att ideal och värderingar kan ses som en del av 
socialiseringsprocessen (Meurling m.fl, 2003; Thurfjell, 2005)  
 
Samhället, det postmoderna och globala. Individens identitet, individualisering och 
avtraditionalisering av samhället. Moderna tendenser i sociologiskt perspektiv. 
 
 Anthony Giddens (2003) menar att samhället förändras i takt med globaliseringsprocessen 
som i sin tur förändrar individens vardag och sätt att leva.  Han menar att livet förändras på alla 
tänkbara nivåer, familj, arbete, personlig identitet eller våra relationer med andra för att nämna 
några av dessa områden.   

 Hur individen formar sin identitet är i alla avseenden kopplad till kulturen och det kollektivet 
individen föddes i. Att kulturen överförs från en generation till en annan, är den enklaste formen 
av socialisationsprocessen, där den primära socialisationsprocessen sker under barndomen, med 
mamma, pappa, och familjen som de viktigaste personerna i den processen. Under skolan, med 
kamraterna, och till och med massmedia socialiseras individen i den andra processen av 
socialisationen. Det är på det viset som normer och värderingar uppstår och lever vidare.  Det är 
under socialisationen som individen formar sin identitet. Den sociala identiteten är den kollektiva 
dimension som ringar in en individ med andra med samma karakteristiska drag (mamma, pappa, 
student, gift, svensk). Den personliga identiteten är den dimension som skiljer individer från 
varandra och därmed formar vem vi är som unika varelser. Här är samspelet som uppstår mellan 
oss och själva omgivningen viktigt, det vill säga, vår handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter 
är viktiga aspekter i detta sammanhang (Giddens, 2003). 
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 Förr i tiden var människor fasta i de traditionella faktorerna som fanns i samhället vad gäller 
formandet av den personliga identiteten, som hängde ihop med nedärvda faktorer. Detta är att 
människors medlemskap i sociala grupper utgjorde, i stor del, också den individuella identiteten. 
I det här avseendet menar så väl Giddens (2003) och andra experter som Ziehe (Lalander & 
Johansson, 2008) att när samhällets traditionella strukturer minskar i betydelse, ställs samtidigt 
individerna inför ett stort projekt, som de väljer kalla de ”livsprojekt”, där individen har stora 
möjlighetsval i att välja vem man är och vem ska man bli. ”Den moderna verkligheten tvingar oss 
att hitta oss själva” (Giddens, 2003 s 44). Men samtidigt menar de att individerna är ensamma 
hela vägen ut. Hur vi ska göra dessa val är upp till var och en. 

 Traditionella sociala strukturer som familj, arbete, och till och med könsrollen genomgår 
betydelsefulla förändringar. I det moderna och individualistiska samhället står individen i fokus, 
där tendenserna i samhället är en individualiseringsprocess, där dåtidens relativt stabila strukturer 
inte är så stabila längre, och där det sker en ”avtraditionalisering av samhället”, som Ziehe väljer 
att benämna fenomenen (Lalander & Johansson, 2008 samt Ziehes föreläsning om 
ungdomsstyrelse, 2007) 

 Med förändringar som pågår i det moderna samhället i olika nivåer, där traditioner minskar i 
innebörd, hittar individen större frihet i att bestämma vad som ska ingå i sitt liv, där det kanske 
omöjliga i dåtidens generationer blir möjligt nu och till och med ett ideal att kunna uppnå. Här är 
det förnyelse, förändring och utveckling en viktig del av den frihetens process som behandlas i 
nästa avsnitt. 

Mer kunskap, mera möjligheter 
  
 Lalander & Johansson (2008) beskriver i sin bok att tack vare avancerad teknik och ökad 
kunskap inom medicin, och plastikkirurgi, samt de ekonomiska förbättringar som många 
upplever – men inte alla -, går det att behålla sig ung längre tid. Andra förutsättningar som 
avancerade kunskap inom kost, motion och hälsa, generellt sätt, hjälper många att leva ett 
sundare och mer aktiv livsstil. Inte minst media, förordar människor att behålla sig unga genom 
olika metoder, t.ex. plastikkirurgi, träning, eller kostkunskap, för att uppnå en perfekt kropp och 
ett perfekt liv, och därför blir förändring, förnyelse och utveckling centrala begrepp och 
utmanande processer. Som författaren själva skriver ”detta uttrycker en strävan efter det 
omöjliga” och de väljer att beskriva skillnaderna som finns mellan att vara ung och ungdomlig 
(Lalander & Johansson, 2008, s 24).  

Self- efficacy (självförmåga).  Albert Banduras social kognitiv teori 

 Social – kognitiva teorier blandar beteende och kognitiva perspektiv i en infallsvinkel där 
personligheten som går ut på en interaktion av människor som tänkande varelser med sin 
omgivning som i sin tur tillgodoser individen med inlärda erfarenheter. Principen i den social – 
kognitiv teorin är att människan, dennes beteende och omgivningen påverkar varandra på ett 
ömsesidigt sätt (Bandura, 1986 i Passer & Smith, 2007). Social – kognitiv teorin debatterar inte 
vad som påverkar vad, utan att dessa påverkar varandra (Passer & Smith, 2007) 
 
 Self – efficacy är människans tro på den egna förmågan att kunna lyckas i sitt uppsåt – att 
åstadkomma det man förmår (Bandura, 1997). Enligt Bandura (1997) är människors tro på sin 
självförmåga (self – efficacy) den avgörande faktorn som påverkar hur individen väljer bedriva 
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sitt beteende.  I själva verket handlar self – efficacy om resurser som individen själv anses vara 
utrustad med för att kunna klara eller lyckas men en given eller uppsats uppgift (Eisele, 2007).  
 
Självförtroende och självförmåga. Definition och skillnad 
 
 I sin teori förklarar Bandura (1997) skillnaden mellan begreppen själv – förmåga och själv – 
förtroende. Det kan vara svårt att skilja mellan dessa, fast det är viktigt att känna till skillnaderna. 
I definitionen är självförmåga de resurser som individen själv anses vara utrustad med för att 
kunna klara en uppgift, som Eisele (2007) beskriver.  Själv – förtroende handlar om själv – värde, 
det vill säga, hur individen sätter värde på sin egen person, på sig själv. Därmed menar Bandura 
(1997) att det inte finns något samband mellan ens förmågor och om man tycker, eller inte tycker 
om sig själv, eftersom en individ kan bedöma att den är icke-effektiv på att utföra en uppgift utan 
för det offra sitt självförtroende. På samma sätt kan individen anse sig själv effektiv på att utföra 
en uppgift men ser ingen stolthet i att utföra den bra. Så menar Bandura att människor behöver 
mer än ett bra självförtroende för att göra bra ifrån sig i en uppgift, men att många människor är 
stränga mot sig själva eftersom de anammar stolpar som inte alls är lätta att uppnå, vilken i sin tur 
kan rubba deras självförtroende. Men en viktigt poäng i den här diskussionen är att människor 
som inte begär mycket av de själva kan njuta av ett högt självförtroende. Emellertid tenderar 
människor ägna sig åt uppgifter som ger dem en känsla av självvärde.  
  
 Människan behöver vara troende på sin förmåga, sin effektivitet att lyckas med en uppgift, 
mer än att ha ett gott självförtroende. Själv – efficacy förutser såväl vilka mål människor sätter 
upp för de själva som sin prestationsförmåga att uppnå dessa mål. Självförtroende påverkar 
varken en eller den andra (Bandura, 1997).  
 
 De ovan angivna teorier leder till att se till hur det mänskliga behovet efter prestation och den 
rädsla som individen kan utveckla i att misslyckas i sin utförande ser ut. 
 
Motivationstendens. Achivement motivation theory. Prestationsbehov och rädsla för 
misslyckande.  
 
 McClelland & Atkinson utvecklade på 1950- talet de individuella skillnaderna i 
prestationsbehovet som definieras som ”en positiv önskan att utföra uppgifter och åstadkomma 
dessa på ett utmärkt sätt”.  I sin teori, förklarar forskaren att dessa prestationsbehov kan komma 
såväl från en positiv motivationstendens att uppnå framgång, så kallad ”motive for success”, ett 
behov för prestation, som en negativ motivationstendens att undvika misslyckande, så kallad 
”fear of failure”, ett behov för att undvika misslyckande (Elliot & Church, 1997). Denna är den 
klassiska infallsvinkeln vad gäller motivationstendenser. Elliot och Church (1997) föreslag en 
vidare utveckling av motivationstendenser, ”mastery goal”, ”performance - approach goal” och 
”performance - avoidance goal”. Mastery goal approach sätter sin fokus i att utveckla kunskaper 
och färdigheter (kompetens). Performance – approach fokuserar på att vinna positiv bedömning 
vad gäller ens kompetens. Performance – avoidance sätter fokus på att undvika ogynnsamma 
bedömningar av ens kompetenser. Dessa kallade de för integrativ modell av Achivement 
Motivation, eller Trichotomous Achivement Goal (Elliot & Church, 1997) 
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Perfektionism  
 
 För att göra ett försök i att definiera perfektionism är det viktigt att titta på olika område som 
kan ge oss en nyckel till ett komplext fenomen. Perfektionister trivs med ordning och reda och 
kan ofta skriva ”att göra – listor” och till och med fundera över de minsta otänkbara detaljerna. 
Att bli nöjd med en uppgift kan vara svårt för perfektionister, eftersom uppgifter de utför borde 
vara perfekta innan man inser att uppgifter är klara, så för perfektionister är svårt med att hålla 
deadlines. Perfektionister är så engagerade i sitt arbete, studier, eller sysselsättning att det knappt 
finns någon tid för någonting annat, framför allt för nöjen. De krav som perfektionismen ställer är 
för höga för att vara realistiska. Perfektionismen har svårt för att andra ska hjälpa till, om det inte 
är på perfektionistes egna villkor, alltså, det finns ett behov att ha full koll på sin tillvaro. De 
strävar efter att utföra varje uppgift (liten eller stor) perfekt. De brinner för det de gör och är så 
engagerade människor att man glömmer att det också måste finnas tid för nöje (Rose & Perski, 
2008; Gummesson, 2009) 

 Men att ha ordning och reda i vardagen är bra. Att vara en engagerad människa, sträva efter att 
nå perfektion i en uppgift, att brinna för ett intresse, att ta hand om detaljerna, att göra listor för 
att inte glömma viktiga saker. Man kan undra sig vad är så konstigt med den saken. Men man kan 
fundera på vilka är de tänkbara konsekvenserna man kan stötta på. Vad går gränsen mellan det 
som är motiverande, utvecklande och bra för en människans välmående och det som kan betyda 
sjukligt agerande? 

Bra och dålig perfektionism. Anknytning till aktuell forskning. 
  
 Rose & Perski (2008) menar att perfektionism inte alltid behöver vara något negativt, och 
kategoriserar begreppet i bra och dålig perfektionism, eller frisk och sjuklig perfektionism. Men 
det är skillnaden mellan dessa som gör begreppet perfektion så intressant. Forskarna beskriver en 
fullkomlig lista av dessa skillnader, men de mest uppmärksamma dragen för en sjuklig 
perfektionism är: att ställa orealistiska och icke-flexibla höga krav på sig själv och på andra, där 
fokus alltid ligger på att inte göra fel, är spänd och får ångest inför utmaningar, strävar efter att 
undvika negativa konsekvenser, svart – vitt tänkande (inte någonting mitt i mellan, ser inte 
nyanserna på saker och ting och situationer), det framstår ett stort utrymme mellan vad man vill 
och vad man kan förmå.   

 Istället är den friska perfektionisten glad och tillfredsställd med det han – hon uppnår, 
anpassar kraven till situationer, sätter mål som anpassas till ens starka och svaga sidor, tar 
uppmaningarna avspänt och försiktigt, strävar efter att få en positiv och bra respons, har mer 
balans när den bedömer saker och ting (inte bara svart eller vitt, det finns nyanser) och önskar att 
överträffa sig själv, man är trygg i sig själv. Det mest märkbara här är självklart att den sjukliga 
perfektionismens beteende är den överdrivna rädslan att göra fel, att göra misstag inte finns i 
dennes värld, och det ska den extrem sjukliga perfektionisten uppnå till varje pris (Rose & Perski, 
2008) 

 Lundh (2004) gör en översikt i ämnet med experttermer om bra och dålig perfektionism. Här 
hittar man många olika beteckningar för samma sak, bra och dåligt perfektionism. Dessa 
beteckningar är till exempel positiv – negativ perfektionism; normal – neurotik perfektionism; 
aktiv – passiv perfektionism; adaptive – maladaptive; ”healthy” – ”unhealthy” perfektionism; 
”funktionell” – ”disfunktionell” perfektionism. 
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Strävan eller begäran efter perfektion. Det är nyckeln! 

 Perfektionism uppfattas som ett tvådimensionellt fenomen. I hans arbete argumenterar han för 
att nyckelfaktorn mellan bra och dålig perfektionism är erkännande, i bemärkelse godkännande 
av någonting som det är. Hans antagande baseras på att skilja mellan att sträva efter perfektion 
och begäran efter perfektion. Han utvecklar vidare sitt antagande som att det inte behöver vara 
dåligt i sig att sträva efter perfektionism, men när den strävan blir ett perfektionistiskt begär, är 
godkännande – acceptans - den viktigaste i den distinktionen. Han definierar positivt 
perfektionism som ett balanserat tillstånd mellan strävan efter perfektion och godkännande, 
acceptans, av icke-perfektion (Lundh, 2004) 

 Gummesson (2009) menar att kraven på att nå perfektion påverkar alla livets områden, arbete, 
familj, relationer (släkt, vänner), kroppen och utseende. Hon menar att det som är mest märkbart i 
en perfektionists värld är fruktan att göra misstag. Misstag fungerar på samma sätt som 
människors värde - i perfektionistens värld - och ett prov, ett bevis att man inte har ett värde. 
Detta betyder i sin tur att man lever i ett mycket subjektivt liv, för att prestation är direkt kopplad 
till personens värde. Ekvationen ser ut som: DU+DIN PRESTATION = DITT EGET VÄRDE. 
Så väl Gummesson (2009) som Rose & Perski (2008) menar att perfektionisten sätter orealistiska 
mål, och att eftersom detta händer på det sättet, så kommer perfektionisten att misslyckas. När 
perfektionismens egen värld rasar samman betyder det mer press och kritik på sig att överträffa 
den situation som stämplas som katastrofal. Och med det samma, sätter perfektionisten igång för 
att kunna lyckas. Men enligt Gummesson slutar inte allt där. Eftersom perfektionisten inte ger 
upp så lätt, sätter perfektionisten upp nya mål, omgående, ännu högre och mer orealistiska än de 
som tidigare fanns, med tanke på att hon/han måste lyckas.  

 Detta betyder en börda som inte är gynnsamt för individen i psykologiks mening, eftersom det 
påverkar mycket negativt människans självkänsla, kanske till och med på ett överdrivet sätt. Men 
vad är normal beteende kan vara svårt att förklara. För det ska man försöka se vad ”normal” kan 
betyda i förhållande till sin motsatts, det vill säga, avvikande beteende.  
 
Normalt och avvikande beteende  
 
 Angelöw & Jonsson (2009) menar att avvikelsebeteende kan ses på olika nivåer och därmed 
kan dessa ha olika värde. Forskning har för det mesta ägnat sig åt de negativa aspekterna eller 
dimensionerna av ett avvikande beteende, i det kan också avvikande beteende uppfattas som 
positivt. På samma sätt kan det avvikande beteendet övergå till det mest normala förhållandet 
över tiden, för att det positiva är eftersträvande och därmed de flesta människorna vill uppnå. De 
hävdar att i det svenska samhället är konkurrensen ett viktigt grund i vårt samhällssystem, där 
effektivitets krav på individen ökar (Angelöw & Jonsson, 2009). 

 Vissa forskare menar att avvikande beteende är socialt konstruerat och förhåller sig till historia 
och kulturen, som omgivningen skapar och därmed är avvikande beteende en produkt av 
samhället. Det som räknas som avvikande i Sverige idag kan vara mycket annorlunda i andra 
delar av världen. Det som räknades avvikande under 50 – talets kan uppfattas mycket ”normalt” 
idag. Det finns dock avvikelser som är konstanta över tid och rum. På så sätt blir det svår att 
uppfatta avvikelsebeteende för sig själv, utan att hela tiden blir en relation till vad som uppfattas 
som normalt.  
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 Norm är ”ett regelsystem/normstruktur som i olika utsträckning reglerar individernas 
beteende, så att ett mer eller mindre homogent och förutsägbart beteende kan förväntas” 
(Angelöw & Jonsson, 2009, s 136). På detta sätt kan gränsen mellan normalt och avvikelse vara 
mycket svår att dra. Den avvikande beteende, som är av ”positiv” karaktär, blir allt närmaste det 
normala, eftersom är ett eftersträvande beteende.  

 Det som uppfattas som normalt och som dessutom uppnås av människan, genom sin 
prestation, uppfattas som ”det ideala”? 
 
Syfte och frågeställningar 
 
 Syfte med den här studien har varit att undersöka hur det mänskliga beteendet förhåller sig till 
olika idealen i samhället som antas markera perfektion och prestation som utmanar individen att 
göra sitt yttersta, och, vad som egentligen driver individen att uppnå dessa.  

 Studien utgår från antagandet att ett mer individualistiskt samhälle, där människans eget 
ansvar ställs på sin spets, kan ge upphov till den överdrivna uppfattningen att människor behöver 
prestera på alla håll samtidigt och till och med att uppnå perfektion för att räcka till. Därmed kan 
den uppfattningen genomsyra den moderna människans beteende i form av ideal.  

 Syftet ville uppnås genom att följande frågor besvarades: 
 

- Är perfektionismen och prestation ideal i det individualistiska samhället? 
 

- Vad driver människan att sätta och uppnå högsta prestation och/eller perfektion i 
vardagliga situationer och vilka är de inre och yttre psykologiska faktorerna att räkna 
med?  
 

- Vilka är konsekvenserna människan kan möta och hur kan det påverka människans psyke 
och dess välmående? 
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METOD 

Denna studie bygger på en explorativ forskningsansats, vilket betyder att forskaren följer sitt 
datamaterial som belägg för att förklara tendenser som resultat kan visa. Forskaren är öppen för 
att se tendenser eller ”bevis”. Datamaterialet är deskriptiv och presenteras i form av frekvenser, 
procentandelar, grafer och tabeller (Cohen, Manion & Morrison, 2007) 
 
Deltagare  

Deltagare i denna studie var frivilliga personer ur släkt- vän- och bekantkretsen. Totalt antal 
deltagare var 24 av vilka 16 var kvinnor (67 %) och 8 var män (33 %). Ålder varierade mellan 18 
och mer än 60 år. Deltagare mellan 18-29 (13 %); 29-39 år (29 %); 39-49 år (41,67%); 49-59 
(4,17 %); 60 och mer än 60 år (13 %) Deltagare bor i Sverige utom i något enstaka fall där 
deltagaren befann sig utomlands när de fyllde i enkäten, men det har inte haft någon betydelse i 
denna studie. 

Deltagarna fick några veckor på sig att fylla in enkät och sedan samlades alla enkät 
elektronisk. Programmet SurveyGizmo användes med en fri trial konto för studenter 
http://www.surveygizmo.com 

Material - Enkät 

För denna studie valdes en enkät i två delar – Del 1 består av 18 påstående (så kallas ”stänga 
frågor”), som är strukturerad i förhållande till den teoretiska bakgrunden som studien visar ovan. 
Del 2 består av tre påhittade historier, där deltagarna ska först läsa och sen försöka skriva sina 
tankar och åsikter på ett mer fritt sätt (se bilagan) 

Del 1 en designad enkät med 18 frågor – påstående med en skalnivå (Rating Scales) från 0 till 
5 (0= stämmer inte alls; 5 = stämmer helt). Slutna frågor tillåter forskaren en snabb insamling av 
data som därmed kan kodas och bearbetas med ett statistiskt dataprogram. Å andra sidan, tillåter 
inte respondenter yttra sig på ett explicit sätt, göra anmärkningar eller förklara, där icke-precision 
och bias är möjliga.   

Tre påhittade korta historier tillkommer i del 2 av enkäten. Dessa historier föreställer 
människor i olika situationer där deltagare med egna ord framställer sina tankar och åsikter i varje 
historia. Det kallas för öppna frågor. Dessa används när man inte vet svaren och enkäten är 
explorativt artad, som det är fallet i denna studie. Den tillåter deltagare/respondenter skriva och 
förklara med egna ord. På det sättet kan man undvika begränsningar i svaren som kan vara 
värdefulla till studien. Öppna frågor är mycket lämpliga när man undersöker komplexa fenomen, 
men möjlighet att deltagarna ger information som inte är relevant i förhållande till studies syfte 
existerar (Cohen, Manion & Morrison, 2007, s321). Detta gör att forskaren måste vara mycket 
alert i den här frågan, när det gäller analys av allas respondenter öppna svar.  
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Procedur  

Enkäten designades av författaren med hänsyn tagen till syftet. Frågeformulär och teoretiska 
bakgrunder skapades. När alla frågor var justerade med hjälp av handledaren, testade författaren 
enkäten på en testperson. Detta för att prova om den här personen hade svårigheter i att fylla i 
enkäten. Sen bad författaren personen om feedback om enkätens frågor och om sina synpunkter.  
Inga komplikationer framkom i det individuella testet vilket togs som ”bevis” på att enkäten var 
språkligt korrekt, okomplicerad att fylla i och lätt att förstå. Det mättes också hur lång tid enkäten 
tog att fylla i. Enkäten delades sen ut med hjälp av dataprogrammet SurveyGizmo 
http://www.surveygizmo.com, på detta sätt blev säkerheten större. Det här programmet är helt 
och hållet elektroniskt och möjliggjorde olika insatser och förändringar utan stora besvär. 
Därefter skickades länken till enkäten via Email till deltagarna som bestod av släkt- vän- och 
bekantkretsen. De skulle ha tillgång till enkäten och fylla i den genom att trycka på en länk. Inne 
i enkäten kunde de läsa mer om studien, studiens syfte och viktiga etiska frågor angående studien 
samt ett tackmeddelande för sin viktiga medverkan. Så fort de hade fyllt i och överlämnat sin 
enkät, kunde författaren hämta svaren omedelbart, med hjälp av det ovan givna programmet och 
samla in materialet. Instruktionerna för att kunna fylla i enkäten samt de etiska aspekterna som 
denna studie följer, lämnades skriftligen till alla deltagarna innan de började fylla in enkäten (se 
bilagan). När allt material var samlat användes SPSS Statisktik program för att bearbeta 
materialet (se databearbetning nedan). Enkäten bestod av två delar. Första delen med slutna 
frågor – påstående, där deltagare måste välja på en skala från 0 till 5 vilken grad av 
samstämmighet deltagaren kände med påstående i frågan. Total fanns 18 stycken påstående, som 
tog ungefär 10 minuter att fylla i. Andra delen av enkäten bestod av öppna frågor där deltagarna 
läste tre påhittade historier och sen uttryckte de sig själva om historierna, vilket tog ungefär 10 
min att genomföra. Estimerad tid för enkäten var 20-25 min. 

Etik  

Forskningsetiken är ett mycket omfattande område inom vetenskapen. Här berörs bara en 
väldig liten del om etiken, men som tros vara av mycket förklarande karaktär. En viktig fråga 
inom etiken är att individen måste skyddas, så kallas individskyddskravet.  Det syftar med att i 
forskning inte ska kunna behövas ställa individen inför fara, dvs. man ska inte kränka individer 
vara sig psykiskt och fysisk (Lagerman, 2005). Individskyddskravet ställer i sin tur andra krav. 
Dessa är information, samtycke, konfidentialitet och nyttan. Deltagarna i studier måste vara 
informerade på förhand, innan studiens start och till och med att informera av 
forskningsresultatet. Materialet måste hållas med hög konfidentialitet. Lagerman (2005) menar 
att konfidentialitet handlar om sekretess kring allt information gällande deltagaren. Materialen 
som man samlas in måste bara i för studien och kan inte kommersialiseras eller användas för 
undervisning, men detta går att avtala.  

Cohen med flera (2007) menar att en enkät är alltid en ”inträngande” i andras liv, tidskrävande 
med framkommande av känsliga frågor (Cohen, Manion & Morrison, 2007, s317). Respondenter 
har varit informerade av studiesyftet, och sin frihet att delta samt frihet att dra sig tillbaka om de 
så ville. Konfidentialitet och deltagarens säkerhet i denna studie är i samband med riktlinjer i 
vetenskapsrådet (http://www.vr.se/etik)  
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Denna studie följer de etiska frågor gällande vetenskaplighet. Etiska frågor är ibland inte så 
enkelt genomföra och eftersom allt måste stämma, vissa tribunaler finns i dessa avseende som 
etiska frågor prövas. Men det har inte behövs i denna studie. 

Databearbetning 

En kvantitativ forskningsansats har används i denna studie. Data mättes i Statistisk 
programmet SPSS. Del två av enkäten bearbetades kvalitativt till en början. Därefter används 
kategorier, som möjliggjorde användning av SPSS program också för den delen. Data 
bearbetades med SurveyGizmo dataprogram i form av rapport av olika slags för mer generella 
drag av studiens resultat. Sen användes statistiskt program SPSS där olika test fördes. Till denna 
studie användes deskriptiv statistik i form av frekvenser, per center, tabeller. Sen kördes 
sambandet mellan alla frågor för att se vilka korrelationer eller icke-korrelationer var intressanta 
att lyfta fram. Konfidens intervall användes också till resultat i denna studie. De olika historier 
som förekommer i enkät andra delen bearbetades med en holistisk ansats, vilket betyder att 
tolkning är det främsta verktyg som forskaren använder sig av. Senare kategoriserades och 
kodades för en lättare analys med hjälp av SPSS, som kvantitativ data. 
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RESULTAT 

 De flesta deltagare begär av sig själva att uppnå de mål de själva sätter upp (52,2 % eller 12 
deltagare av 23) Dessutom svarade alla deltagare inom dessa värden som indikerar en viss 
stämmelse med påstående, det är, med värdena 3, 4 och 5 i en skala från 0 till 5 (0=stämmer inte 
alls; 5=stämmer helt) 

 Tretton deltagare (54,2 %) anser att de uppnår sina mål oavsett hur svara de råkar vara och hur 
mycket det krävs för att lyckas och uppnå de uppsatta målen. Återigen anser de flesta deltagare 
att de uppnå sina mål, genom att svara med värden 3 och 5 som indikerar en viss eller en total 
stämmelse med påstående i samma skala. 

 Nio deltagare (38 %) svarade att de inte har något problem att acceptera misslyckande, dock 
strävan de alltid efter att uppnå lyckande. De flesta deltagare befinner sig mellan värdena 3, 4 och 
5 som indikerar en viss eller total bestämmelse med påstående i den tidigare givna skalan. 
Generellt sätt, finns det en stor godkännande för misslyckande bland deltagarna, men statistiken 
berättar om för oss att begäran som deltagarens har på sig själva i att uppnå de mål som sätts upp 
är i viss mån större än att tillåta sig själva göra misstag. 

 Det hela 38 % av deltagarna (9 stycken) brukar undvika situationer som känns för krävande 
för de, samt 25 % (6 stycken) i viss mån brukar också undvika krävande situationer. Totala 
procent av 38 % (9 stycken) befinner sig i skalan som tillhör kategorin ”stämmer inte”, var de 
befinner sig mellan värdena 0, 1 eller 2 i samma skala. 

Att vardagen består av arbete och ”måsten” och att känna sig ofta utmattad håller det totala 67 
% av deltagarna (16 stycken) med om, som svarade med värdena 3 och 5 som indikerar en visst 
eller total stämmelse med påstående, är en restultat att ta hänsyn till. I jämförelse med 34 % (8 
stycken) som känner sig lugnade angående denna angelägenhet. De flesta deltagare svarade med 
något av värdena som signalerar en visst eller total stämmelse med påstående ”jag tycker om mitt 
arbete och är så engagerad i vad jag gör att jag kan tänka mig jobba extra för att visa min chef 
eller andra att jag är duktig”. Detta är att 67 % (16 stycken) markerade värden mellan 3 och 5 i 
jämförelse med 34 % som ligger inom värdena mellan 0 och 2 (som indikerar ”stämmer inte 
alls”) i givande skala.  

Den omfattande siffran av 23 deltagare av 24, det är 96 % av deltagare, tycker att de är stränga 
mot sig själva och att de har svårt att godkänna att de inte lyckas bli klara med någon uppgift som 
de lovade sig själva de skulle blir klara med i en given tidsperiod. Samt 88 % (21 stycken) bryr 
sig helt eller i viss mån om vad andra människor tycker och tänker om dem. 

Arton deltagare eller 75 % av alla deltagare visar samstämmelse med påståendet angående om 
deras självförtroende har rubbats om de har misslyckas med någonting de trodde de skulle klara 
utan problem, genom att markera på värdena 3 och 4 (5=stämmer helt i skalan). De som svarade 
med värdena 1 och 2 (i samma skala där 0=stämmer inte alls) var 25 % (6 stycken). Detta tycker 
på en klar uppfattning om att en stor siffra av deltagare kopplar lyckande/misslyckande med 
självvärde – självförtroende, i bemärkelse självförtroende i förhållande till situation. 

 
Sjutton deltagare eller 71 % anser att plastikkirurgi inte är för dem, där en omfattande summa 

av 42 % (10 deltagare) svarade med värde 0 (0=stämmer inte) i påstående ”om jag någon gång 
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skulle behöva ”fixa” någonting i min kropp som jag inte är glad med, skulle jag genomgå plastik 
kirurgi”, det är att de kan inte tänka sig en plastik kirurgi ingrepp. 

Vad gäller frågorna om prestation tycker de flesta deltagare, 21 stycken eller 88 %, att det är 
skönt att ägna sig åt några få saker åt gången, och njuta mer om det man håller på med. Men 
verkligheten ser annorlunda ut för många av dem, eftersom 71 % (17 stycken) ägnar sig åt många 
saker samtidigt. Detta tyder klar på att de krav människor bär på sig är större än den önskan 
människor har inom sig för att överträffa dessa krav. Det är därför inte så konsting att det totala 
summan av 75 % av deltagare (18 stycken) känner sig en viss press eller är helt stressad upp i sin 
vardag, i jämförelse med den mindre summan av 25 % (6 stycken) som inte känner samma stress 
i sin vardag.  

Ändå är 75 % av deltagarna (18 stycken) som lyckas prestera på alla håll samtidig och håller 
därmed många bollar i luften, så väl på jobbet som i sitt privata liv.  

Konfidensintervall för populationsmedelvärde 

Konfidensintervall för att uppskatta populationsmedelvärden, med hjälp av 
stickprovsmedelvärdet i de egna data material. ”Konfidensintervall är ett intervall runt 
medelvärdet som är tillräckligt stort för att det ska kännas tillit till att det sanna 
populationsmedelsvärdet finns någonstans i intervallet” (Borg & Westerlund, 2006, sidan 216). 
Det är alltså den mest sanna bilden av verkligheten för att kunna uppskatta populations 
medelvärde med vårt eget material.  

Tabellen nedan visar att alla medelvärdena i den här studien ligger mellan den undre gränsen 
och den övre gränsen, vilket betyder att någonstans mellan dessa värden ligger det verkliga 
populationsvärdet i samma fråga och att det sker med en 95 % säkerhet. 
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Tabell 1 Medelvärdena och konfidensinterval för enkätens alla påstående 
 

  95% Confidence Interval of 
the Difference 

Enkätens påstående N Mean Lower Upper 

Jag tycker om att vara uppdaterad på vilka trender som finns för att kunna anpassa mig bättre till förändring 
(Introduktionsfråga, fråga 1) 24 3,04 2,46 3,62 

När jag sätter upp ett mål begär jag av mig själv att jag ska uppnå det (fråga 2) 23 4,35 4,01 4,68 

Jag tycker att jag uppnår mina mål, oavsett hur svåra de råkar vara och hur mycket det krävs för att lyckas(fråga 3) 24 3,71 3,37 4,05 

Jag strävar alltid efter att lyckas men jag har inga problem att acceptera att jag misslyckas(fråga 4) 24 3,71 3,25 4,17 
Jag brukart undvika situationer som känns för krävande för mig (eftersom jag känner till mina starka och svaga sidor) (fråga 
5) 24 2,88 2,30 3,45 

Jag avskyr att göra fel och det känns absolut inte bra att misslyckas (fråga 6) 24 2,96 2,34 3,57 

Jag upplever att dagarna blir så långa att det inte finns någon tid för någonting annat än arbete och “måste” (fråga 7) 24 2,92 2,19 3,64 
Jag tycker om mitt arbete och är mycket engagerad i vad jag gör och kan tänka mig jobba extra för att visa min chef eller 
andra att jag är duktig (fråga 8) 24 3,13 2,58 3,67 
Jag har svårt att acceptera att jag inte lyckas med att bli klar med någonting som jag har sagt till mig själv att jag skulle 
avsluta, oavsett vilket värde detta “någonting” har. Ofta är jag sträng mot mig själv (fråga 9) 24 3,96 3,57 4,34 
Jag bryr mig om vad människor kan tycka och tänka om mig (fråga 10) 24 3,33 2,84 3,83 
Om jag någon gång inte har lyckas med någon uppgift som jag trodde jag skulle klara galant, har det påverkat mitt eget värde 
som person och mitt självförtroende rubbats (fråga 11) 24 2,96 2,57 3,34 
Jag är glad för mitt boende, men om jag skulle ha pengar/tid/lust skulle jag satsa på att renovera och förfina det, även om det 
är bra som den är. Det kan alltid bli bättre (fråga 12) 24 3,63 3,20 4,05 
Om jag skulle behöva, kanske i framtiden, skulle jag genomgå plastikkirurgi, för att minska ålderstecknen, eller ”fixa” någon 
del av min kropp som jag inte är nöjd med (fråga 13) 24 1,42 ,74 2,10 
Jag tycker att det är skönt att ägna mig åt några få saker åt gången och njuta av det, istället för att ägna mig av många saker 
samtidigt och inte njuta av något (fråga 14) 24 3,79 3,29 4,29 
Jag brukar ägna mig åt många saker samtidigt (fråga 15) 24 2,92 2,33 3,50 
Det känns ofta stressigt i min vardag(fråga 16) 24 3,08 2,54 3,62 
Ofta upplever jag att det är svårt att välja om det finns många valmöjligheter (fråga 17) 24 3,38 2,85 3,90 
Jag brukar hålla många bollar i luften, både på jobbet och privat. Jag lyckas prestera bra på alla håll samtidigt (fråga 18) 24 3,17 2,63 3,70 
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Tolkning av tabellen. Uppskattning av populationsmedelvärde med stickprovmedelvärde.  

Medelvärdet kan säga mycket vad gäller beskrivande statistiken. I den beskrivande statisktik 
som denna studie presenterar har människor uppskattat att de begär av sig själva att uppnå mål, 
där i en skala 0 till 5, var den uppskattat medelvärde 4,3. Människor tycker att de uppnår sina 
mål, oavsett hur svåra de råkar vara och hur mycket det krävs för att lyckas. I denna fråga 
uppskattades medelvärde med 3,7 i samma skala 0 till 5.  Strävan efter att lyckas men att 
accepterar också att misslyckas uppskattades med medelvärde 3,7. Människor uppskattade med 
medelvärde av 3,9 att vara sträng mot sig själva och att de har svårt att acceptera att de inte 
lyckas med att bli klar med någonting som de sade till de själva de skulle avsluta, oavsett värdet 
på denna sak. (för många decimaler!) fånga om konfidens intervall.  

Människor brukar engagera sig av mera saker åt gången än de skulle önska sig. Fråga 14 ”jag 
tycker att det är skönt att ägna sig åt några få saker åt gången och njuta av det, istället för att 
ägna mig av många saker samtidigt och inte njuta av något” uppskattade deltagarna med 
medelvärde av 3,8 i skalan 0 till 5. Fråga 15 ”jag brukar ägna mig åt många saker samtidigt” fick 
ett medelvärde av 2,9. Människor upplever en stressig vardag (medelvärde 3,1). Och människor 
brukar hålla många bollar i luften, både på jobbet och privat och lycka prestera på alla håll 
samtidigt, med medelvärde av 3,2. 

Korrelationer - Samband – Pearson’s product moment coefficient of correlation (se tabell 2 
nedan)   

Det fanns ett samband mellan begäran att uppnå uppsatta mål (fråga 2) och att uppnå mål 
oavsett hur svåra de råkar vara (fråga 3) (r=.51*)Deltagarna som begär av sig själva att uppnå 
mål, uppnår dessa mål oavsett hur svåra de råkar vara.  

Det hittades ett samband mellan begäran att uppnå uppsatta mål (Fråga 2) och att vara sträng 
mot sig själv (Fråga 9) (r=.52**). Dessa deltagare som begär av sig själv att uppnå de uppsatta 
målen tenderar vara stränga mot sig själva. 

Det fanns ett samband mellan undvikande av krävande situationer eftersom man känner till 
sina starka och svaga sidor (fråga 5) och avsky att göra fel (fråga 6) (r=.44*). Dessa deltagare 
som avskyr att göra fel tenderar också att undvika krävande situationer.  

Ett samband hittades mellan undvikande av krävande situationer eftersom man känner till sina 
starka och svaga sidor (fråga 5) och påverkan av självförtroende på grund av misslyckande (fråga 
11) (r=.56**). Ett annat samband i förhållande till undvikande av krävande situationer (fråga 5) 
och tyckande att det är skönt att ägna sig åt några få saker åt gången (fråga 14) (r=.42*).  

Det hittades ett samband mellan externa krav som upplevelse av att dagarna blir långa och att 
inte finns någon tid för nöje bara arbete och ”måsten” (fråga 7) och den upplevda stressen i 
vardagen (fråga 16) (r=.46*). Deltagare som upplever stress och press i sin vardag tenderar också 
att uppleva att dagarna blir långa och att det bara finns tid för arbete och måste. 

Det fanns en korrelation mellan att vara sträng mot sig själv (fråga 9) och uppnå sina mål 
oavsett hur svara de råkar vara (fråga 3) (r=.46*). Deltagare som tycker att de är stränga mot sig 
själva tycker också att det uppnår sina mål oavsett hur mycket det krävs för att uppnå dessa. 
Samband hittades också mellan fråga 9 och fråga 10, det vill säga, mellan att vara sträng mot sig 
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själv och att bry sig om vad andra tycker och tänker om dem (r=.47*). Deltagarna som tycker att 
de är stränga mot sig själva, bryr sig också om vad andra tycker och tänker om dem. Samtidigt 
hittades ett samband mellan att vara sträng mot sig själv (fråga 9) och den upplevda stressen i 
vardagen (fråga 16) (r=.45*). Deltagarna som upplever stress i vardagen är också stränga mot sig 
själva vad gäller att uppnå mål och bryr sig också om vad andra kan tycka och tänka om dem.  

Korrelationen visades också mellan fråga 10 och fråga 18. Att bry sig om vad andra människor 
kan tycka och tänka om oss själva samvarierar med att lyckas prestera på alla håll samtidigt 
(fråga 18) (r=.52 **), vilket i sin tur korrelerar med den upplevda stressen i vardagen (fråga 16) 
(r=.53**). Deltagarna som bryr sig om vad andra människor tycker och tänker om dem tenderar 
också lyckas prestera på alla håll samtidigt, vilken i sin tur ökar den upplevda stressen i vardagen. 

Korrelation mellan att vara glad med sitt boende men ändå vilja förfina det, även om den är fin 
som den är (fråga 12) och att känna sig uppdaterad i vilka trender som finns för att kunna anpassa 
sig bättre till förändring (fråga 1) visade sig vara stark (r=.58*). Samtidigt är de deltagarna som 
visar en vilja att förfina sina boende, för att den alltid kan vara bättre, upplever stress i sin vardag 
(fråga 16) (r=.48*).  

Det fanns en korrelation mellan att tycka det är skönt att ägna sig åt få saker åt gången (fråga 
14) och undvikande av situationer som känns för krävande, eftersom man känner sina starka och 
svaga sidor (fråga 5) (r=.42*). Ett negativt samband mellan att tycka det är skönt att ägna sig åt få 
saker åt gången (fråga 14) och att faktisk göra det (fråga 15) (r=-.59*). Människor tenderar att 
undvika situationer som känns krävande för de, tycker också det är skönt att ägna sig åt få saker 
åt gången. Men deltagarna som tycker att det är skönt att ägna sig åt få saker åt gången, gör 
faktiskt inte det i verkligheten.  

Det visades också ett samband mellan att ägna sig åt många saker samtidigt (fråga 15) och att 
lycka prestera på alla håll samtidigt (fråga 18) (r=.50*). Deltagarna som ägnar sig åt många 
sysselsättningar lyckas också prestera på alla håll samtidigt. 

Vad gäller att prestera på alla håll samtidigt (fråga 18) visades intressanta samvariationer 
mellan att bry sig om vad andra tycker och tänker om de (fråga 10) (r=.51**), att ägna sig åt 
många saker samtidigt (fråga 15) (r=.50*), och den upplevda stressen i vardagen (fråga 16) 
(r=.44). 

Det starkaste samband som hittades var mellan att inte lyckas med någon uppgift som man 
trodde man skulle klara galant, där självförtroende har blivit rubbat (fråga 11) och upplevelse att 
välja mellan många valmöjligheter som svar (fråga 17) (r=.67**). Deltagare som upplever det 
som svårt att välja mellan många valmöjligheter har också upplevt att självförtroendet rubbats för 
att inte ha lyckats med någon uppgift de trodde de skulle klara.  

Inga korrelation hittades mellan fråga 4, strävan efter att lyckas med uppgifter, men man har 
inga problem att acceptera misslyckande, och någon annan fråga i enkäten. Inte heller fråga 6, 
”jag avskyr att göra fel och det känns absolut inte bra att misslyckas”, visade samband med 
någon annan fråga. Till exempel strävan efter att lyckas med uppgifter men att acceptera 
misslyckande korrelerar inte med fråga 10, jag bryr mig om vad människor kan tycka och tänka 
om mig, som i så fall skulle ha förväntat vara en korrelation i negativ riktning.  
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Inga relevanta korrelation hittades heller mellan de tre påhittade historier och någon av 
frågorna.  

 

 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar korrelation - Pearsons Correlation – över alla 18 frågor 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

F1  1 .48* .28 -.25 –.18 .045 -.48* .43* .17 .29 -.38 .57** -.44* -.15 .11 -.22 -.24 .09 

F2  .48* 1 .51* -.01 -.35 .01 -.27 -.01 .52** .20 -.16 -.16 -.28 -.07 .15 .04 -.05 .13 

F3  .28 .51* 1 -.25 -.11 .06 -.30 -.21 .45* .01 -.19 .07 .06 -.25 .25 -.18 -.23 .26 

F4  -25 -.01 -.25 1 .03 -.36 -.08 .30 -.10 -.02 -.23 -.14 .12 .39 -.27 -.13 -.07 -.05 

F5  -.18 -.35 -.11 .03 1 .43* .21 -.08 -.21 -.02 .55** -.004 .26 .41* -.05 -.09 .31 -.03 

F6  .04 .01 .06 -.36 .43* 1 .20 .02 .16 .06 .32 -.01 .06 .24 .08 .16 .34 -.01 

F7  -.48* -.27 -.30 -.08 .21 .20 1 -.13 -.11 -.26 .33 -.39 .02 .05 .12 .45* .21 -.11 

F8  .43* -.01 -.21 .30 -.08 .02 -.13 1 .04 .02 -.40 .30 -.48* .01 .07 -.11 -.05 -11 

F9  .17 .52** .45* -.10 -.21 .16 -11 .04 1 .46* .05 -.25 .07 -.29 .17 .45* .13 .34 

F10  .29 .20 .01 -.02 -.02 .06 -.26 .02 .46* 1 -.06 .00 .13 -.20 .18 .53** .03 .51** 

F11  -.38 -.16 -.19 -.23 .55** .32 .33 -.40 .05 -.06 1 -.30 .22 .27 -.21 .22 .66** -06 

F12  .57** -.16 .07 -.14 -.00 -01 -39 .30 -.25 .00 -.30 1 -.08 -.10 .03 -.47* -.36 -.05 

F13  -.44* -.28 .06 .12 .26 .06 .02 -.48* .07 .13 .22 -.08 1 .16 .09 .10 -.21 .49* 

F14  -.15 -.07 -.25 .39 .41* .24 .05 .01 -.29 -.20 .27 -.10 .16 1 -.59** -.36 .08 -.20 

F15  .11 .15 .25 -.27 -.05 .08 .12 .07 .17 .18 -.21 .03 .09 -.59** 1 .37 -.18 .50* 

F16  -22 .04 -.18 -.13 -.09 .16 .45* -.11 .45* .53** .22 -.47* .10 -.36 .37 1 .33 .44* 

F17  -.24 -.05 -.23 -.07 .31 .34 .21 -.05 .13 .03 .66** -.36 -.21 .08 -.18 .33 1 -.17 

F18  .09 .13 .26 -.05 -.03 -.01 -.11 -.11 .34 .51** -.06 -.05 .49* -.20 .50* .44* -.17 1 
 
 
 
 
 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
N= 24 för alla frågor utan fråga 2 där N=23 
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Historia 1 – Hur människor tänker angående denna historia kan ge en uppfattning om hur 
”idealistiska” eller ”realistiska” svaren är. Deltagaren svarade angående ett modernt dilemma i 
mångas människor liv. Först analyserades svaren kvalitativt. Därefter kategoriserades svaren som 
följande; 1= ”Behåll gamla jobbet”; 2= ”Satsa på det nya jobbet”; 3= ”Satsa på vad som är 
tillfredsställande (antingen barnet eller jobbet)”; 4= ”50-50 % ” som är lite ambivalent svar 
(som tyder inte på något konkret svar som är fallet i 1, 2 eller 3, och som kan innehålla olika 
starka argument på både ta nya arbetet eller behåll gamla arbetet, som inte ger ett klart och 
konkret svar). Det fanns olika argument för varje kategori.  

Enligt kategori 1 ”behåll gamla jobbet” svarade 10 deltagare (42 %). Enligt kategori 2 ”satsa 
på det nya jobbet” svarade 5 deltagare (21 %). Tre deltagare (13 %) svarade enligt kategori 3 
”satsa på tillfredsställelsen”. Med kategorin 4, som är en kategori med mer ambivalent svar, utan 
konkret svar ”det kan vara bra att ta ett nytt jobb eller mindre bra”, svarade 6 deltagare med (25 
%) 

 

 
Figur 1. Histogram som visar deltagarnas svar i de olika kategorierna och antal deltagare i varje kategori. 
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Historia 2 – Man har analyserat svaren kvalitativt. Därefter bildades kategorier som följande; 
1= ”Man sörjer individuellt. Tiden har inte någon betydelse. Det är han som bestämmer vad som 
är rätt och vad som känns rätt för honom och inget annat”; 2= ”Det är för tidigt för en ny 
relation. Tiden behövs för att sörja”; 3= ”Bra för honom att hitta någon ny. Det är inte bra med 
ensamhet”; 4= ”Han får göra vad han vill. Jag bryr mig inte. Det är inte mitt problem”.  

 
Enligt kategori 1 svarade 15 deltagare (63 %) ”det är bra att han är med någon annan om det 

känns bra för honom – tiden har inget betydelse i denna angelegenhet”. Enligt kategori 2 ”tiden 
behövs för att sörja, alltså det är förtidigt för ett nytt förhållande” svarade 3 deltagare (13 %). 
Fyra deltagare (17 %) svarade att ”det är bra för honom att ha hittat någon annan att dela livet 
med, eftersom det inte är bra med ensamheten”, och därmed satsade på kategori 3. Två deltagare 
(8 %) brydde sig absolut inte om vad mannen i historien skulle göra med sitt liv – kategori 4. 

 
 
 

 
Figur 2. Histogram som visar antal deltagare och deras svar i de olika kategorierna 
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Historia 3. På samma sätt som i de föregående analyserna har man här analyserat data 
kvalitativt. Man bildade därefter kategorier som följande; 1= ”Det är helt OK med plastikkirurgi 
(PK)”; 2= ”Det är inte helt OK med PK”; 3= ”Diverse åsikter”. Det kan vara bra med PK, det 
kan vara mindre bra med PK, men det viktigaste är välmående, om det känns bra, då är det bra”.  

Tre deltagare tyckte att ”det är helt OK med plastikkirurgi”- kategori 1. De flesta deltagare (13 
stycken eller 54 %) tyckte att ”det är inte helt OK med plastikkirurgi” kategori 2. Sju deltagare 
(29 %) uttryckte sig mest neutral angående plastikkirurgiska ingreppen. De debatterade inte om 
det är ok eller inte, bara att människan i frågan och dess välmående är det viktigaste att tänka på i 
en sådan situation – kategori 3. 

 

 
Figur 3. Histogram som visar fördelningen mellan de olika kategorierna vad gäller hur deltagaren har svarat 

på frågan och antal deltagare i varje kategori. 
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DISKUSSION 

 Syfte med den här studien har varit att undersöka hur det mänskliga beteendet förhåller sig till 
olika idealen i samhället som antas markera perfektion och prestation och som utmanar individen 
att göra sitt yttersta, och, vad som egentligen driver individen att uppnå dessa.  

När människor begär av sig själva att uppnå mål samt uppnå dessa oavsett hur svåra de råkar 
vara, visar sig en klar tendens att individen sätter press på sig själv. Det här indikerar att i det 
individualistiska samhället kan det vara önskevärd att individen fokuserar på prestation i sin 
vardag och att det är ett visst mönster att sträva efter och uppnå.  

 Individer som begär mycket av sig själva i att uppnå de uppsatta målen är ofta stränga mot sig 
själva i olika sammanhang, detta framkommer tydligt från resultatet i denna studie. Det är en 
indikation på att individens inre uppfattning av prestation ligger högt i sin vision av sig själv som 
person. De inre kraven på sig själv spelar en avgörande roll för att se att kraven kommer från den 
inre i den här frågan. På samma sätt som människor avskyr att göra fel tenderar individen också 
att undvika krävande situationer, vilket kan tyda på att människor är rädda för att göra fel. Att 
lyckas kan vara den uppfattningen många har. En krävande situation kan utmana individen att 
göra någonting och känna sig bekväm med resultatet, att göra bra av sig själv kan vara tillräckligt 
bra, och inte uppnå perfektion bara för perfektionens skull. Undvikande av krävande situationer 
kan betyda att människor inte utmanar sina gränser och känner sig bekväma med mindre 
krävande uppgifter för att de inte behöver hävda sig varken för de själva eller inför andra.  

Men påverkan av självförtroendet på grund av misslyckande visade i resultat ett undvikande 
av krävande situationer som tidigare påpekas, vilket man kan förstår, om det är nu är så, att 
individen sätter stor vikt på själva resultatet på en uppgift och inte själva processen att genomföra 
den. Detta är intressant från ett prestationsperspektiv, eftersom individen uppfattar det som 
resulterar av en uppgift som högt prioritet att lyckas med, och lyckas bra, kanske till och med 
perfekt, annars räcker det inte. I samband med att människor som är stränga mot sig själva och att 
de bryr sig om vad andra tycker och tänker om de, tyder detta på att omgivningen sätter ett visst 
mått i hur människor skulle bete sig och uppnår mål. Kanske i definitionen att om man inte 
uppnår saker och ting, mål, tänker människor hur andra ska uppfatta en, vilket i sin tur påverkar 
självförtroendet och kanske de tycker att de inte räcker till och sätter fokus på prestanda och 
perfektion.   

Därmed är det viktigt att uppmärksamma den nyckel som Lundh (2004) presenterar i sin 
forskning. Perfektion eller strävan efter att nå perfektion behöver inte innebära någonting 
negativt, dock skillnad består av att man begär av sig själv att uppnå perfektion, där acceptans för 
misslyckande lämnas åt sidan (Lundh, 2004). Det finns en viktig skillnad mellan begäran att 
uppnå mål och strävan att uppnå dessa mål, och det är viktigt att uppmärksamma och vara 
medveten av den skillnad som skyddsfaktor för onödigt prestation och perfektion. 

Det är intressant att observera den tendens som framkommer från korrelationsresultatet mellan 
att bry sig om vad andra människor kan tycka och tänka, och att lycka prestera på alla håll 
samtidigt. Det visar på att människor sätter press på sig att lyckas prestera på alla håll, i alla 
uppgifter, för det är andra som kan uppskatta ens prestationsnivå. Detta är att kraven som 
individen sätter på sig själv mycket väl kan påverkas av omgivningen, i vad andra människor kan 
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tänka om sig själva kan vara av stor betydelse för individen i att göra bäst och lyckas prestera. 
Detta ökar i sin tur den upplevda stressen i vardagen som individen känner, som visade sig 
korrelera med de två sist nämnda angelägenheterna i en positiv riktning. Detta framkommer i 
samma linje som Gummesson (2009) menar om de karakteristiska dragen om den negativa 
perfektionen. 

Från resultatet framkommer att människor tycker det är skönt att ägna sig åt få saker åt gången 
och njuta mer av det man just då håller på med. Dessa deltagare som tycker att det är skönt att 
ägna sig åt få saker åt gången, omsätter den uppfattningen i verkligheten, vilket uppfattas som en 
styrka i individens förmåga att handla enligt sina förutsättningar och uppfattningar dvs. enligt 
sina egna ideal.  En svag tendens hittades i resultatet att omgivningen i viss grad påverkar 
individens agerande i vardagen, eftersom de höga poängen som deltagarnas svar på prestation på 
alla håll samtidigt som en strävan och som de faktiskt lyckades med.  

Det är mycket intressant att från resultatet kunna observera att en korrelation fanns mellan att 
bry sig om vad andra människor tycker och tänker om en själv och att ägna sig åt många 
sysselsättningar samtidigt, vilket också visade ett samband med den upplevda stressen i vardagen. 
Detta är en tendens som indikerar att omgivningen påverkar individens sätt att agera i sin vardag 
och hur individen försöker hänga med i det prestationsinriktade samhället. Att lycka prestera på 
alla håll kan dessutom uppfattas som det perfekta tillståndet och därmed ett idealisk agerande.  

De generella uppfattningarna som deltagarna uttryckte från historia 1 var av mycket 
varierande karaktär. Det flesta höll med om att behålla det gamla jobbet skulle vara det bästa 
Karina skulle kunna göra. Ägna sig åt barnet under dess första år verkade vara en självklarhet för 
många deltagare. Det handlar inte om att Karina ska förlora sitt nuvarande jobb. Visst är det 
möjligt att kunna satsa på mer än man redan har åstadkommit, vilket kan sätta igång människans 
inre motor att det är möjligt om man så vill, bara motivationen finns. I deltagarnas uttalande 
oavsett svar, kan man observera att det är en självklarhet att det är bara Karina som kan fatta 
beslutet och att hennes vilja skulle respekteras över alla saker. Det här tyder på att det är 
individen som själv bestämmer över sina angelägenheter som det individualistiska samhället står 
på, men att på så sätt ställs det svaren på människan att också kunna åstadkomma sina mål. För 
att man än gång har bestämt sig för att göra en sak eller den andra, kan man framföra sig som 
”svag” om man inte lyckas med uppgiften, vare sig för oss själva eller inför andra.  

De generella uppfattningarna som framkom från historia 2 av alla deltagare var att de kände 
sig glada att mannen i historien hade träffat någon som han var glad med. Det verkar vara det 
viktigaste av allt, eftersom de flesta påstår att de är säkra på att han inte har glömt sin fru och hon 
kommer att vara del av honom för alltid. Men att livet är för att leva det och han ska göra det som 
känns bättre för honom. Detta tyder på att det som är viktigt är själva individen. Vad som är bäst 
för honom är det som känns bättre för honom, han bestämmer själv och det är av högsta prioritet. 
Andra uppfattningar är sekundära vad gäller att göra en bedömning av situationen, också mycket 
i linje med det individualistiska samhället. 

De generella uppfattningarna från historia 3 från alla deltagares svar är att insidan på 
människan har en stor betydelse oavsett i vilken kategori deras svar faller i. Plastikkirurgi kan 
dessutom vara en helt ok angelägenhet, dock inom rimliga gränser och att den variant av 
plastikkirurgi som kallas rekonstruktiv kan vara nödvändigt i enstaka fall men inte alltid. 
Dessutom är en allmän uppfattning att det faktiskt är själva människan som ska bestämma vad 
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som är bäst för henne eller honom. Många deltagares har granskat såväl kvinnans beteende som 
mannen och det har varit intressant att märka hur en generell uppfattning i allas svar har varit att 
mannen misstänks vara drivkraften bakom sin frus operation, vilket uppfattas som en kränkning 
för kvinnan och där deltagarnas uttryckte sina önskningar det är inte är fallet och ville gärna 
tänka i mer positiva strömmar som att han vill tillfredsställa hans äkta maka. För att återigen är 
det själva individen som bestämmer vad som är bäst just för ens själv i linje med de två 
förekomna historier. 

 Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en tendens att individen i det individualistiska 
samhället kan uppleva kraven på prestation och perfektion som det ideala tillståndet att sträva 
efter och uppnå, men som tar sitt uttryck i form av stress i vardagen och som också kan rubba 
självförtroendet.  

 I denna studie framgår det tydligt att det är själva individen som tar ansvar för sina handlingar 
även om det finns en påverkan från omgivningen i att alltid göra bättre, utvecklas och uppnå mer. 
Det är individen själv som bestämmer över sitt liv och sina beslut, men det kan vara svårt att inse 
och sätta gränsen för vad man vill uppnå, det eftersom individen lever i en värld full av 
möjligheter. Det kan vara påfrestande för individen att avstå från dessa goda möjligheter och se 
inåt och bestämma först vad som verkligen behövs, eller vad de verkligen vill med sitt liv och 
vad de verkligen vill åstadkomma i livet. Att titta inåt innan man tittar utåt och agera över det, är 
inte alltid lätt.    

Samtidigt som individen kan vara påverkad av omgivningen, är det upp till själva individen att 
inse vad är det som bäst passar honom eller henne. Det är en förmån som det individualistiska 
samhället erbjuder, men som i många fall kan gå till överdrift. Individen kan ha svårt att inse sina 
egna gränser och blir frestad att åstadkomma mer eller bättre saker, på grund av valmöjligheterna 
i dagens samhälle, plus det stora förhandlingsområdet individen här.  

Men det behöver inte vara så. Att det finns en uppsjö möjligheter i samhället, betyder inte att 
man ska uppnå alla dessa, ibland till och med på orimliga sätt. Det handlar om att kunna 
prioritera på bästa möjliga sätt och leva ett lite lugnare liv i en epok fylld av möjligheter. Att 
lyckas inse och förstå det som gör oss lyckliga och gladare. Leva sin tillvaro i den fullaste 
meningen och inte rusa förbi livet vi lever just nu idag. 

 Till sist ska påpekas att denna uppsats inte går emot utvecklingen, förbättringen och 
förnyelsen, men vill rikta uppmärksamheten mot dessa begrepp i förhållande till perfektion och 
prestation och vår föränderliga värld i förhållande till det mänskliga beteendet och individens 
välbefinnande. Det individualiserade samhället ser individen som unik och därmed ställs 
individen för en typ av ”tävling”, där konkurrensen är stark inom alla tänkbara områden. Ingen 
vill komma sist och ingen gillar att förlora. Men förlorar man verkligen någonting om man inte 
följer samhällsidealen? ”Det perfekta” kan betyda att inte vara perfekt, och leva ett liv i en 
lugnare takt samt se på prestation inom rimliga gränser för att må verkligen bra. 
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Metodkritik  

Författaren är medveten om brister som kan ha förekommit i studien genom metodvalet. 
Öppna frågor tillåter deltagare förklara saker med egna ord och undviker samtidigt 
svarskategorisering. Å andra sidan kan det leda till irrelevant/oviktigt information och samtidigt 
kräver längre tid för deltagarna att fylla i, vilket kan medföra att deltagarna till slut förlorar 
intresset av att skriva all information som krävs. Svaren från de olika deltagarna kan vara mycket 
olika varandra vilket kan skapa en viss svårighet i kodningsprocessen för forskaren. Samtidigt har 
författaren strävat efter att leda genom påhittade historier som i sin tur vägleder deltagarna att 
fokusera på ett visst område när man svarar på frågorna. Dock tycks detta vara en enkel och 
effektivt procedur som minskar riskerna för att deltagarna/respondenterna skriver information 
som inte är relevant för studien. Det tycks också vara så att det kan vara en stark sida att blanda 
ihop slutna frågor i del 1 som inte tillåter deltagare göra anmärkningar, med öppna frågor i del 2 
som tillåter deltagare uttrycka sig mer explicit. (Cohen, Manion & Morrison, 2007, s317).  
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(Syftet med studien är att undersöka hur det mänskliga beteendet förhåller sig till de samhälliga idealen 
och vad som kan driva individen att uppnå dessa ideal. Uppsatsen sätter fokus på det individualistiska 
samhället, där individen har en stor frihet samt stort ansvar för att utforma sitt liv) Du kommer därefter 
att läsa olika historier och framföra dina åsikter. Det viktigaste är att du är ärlig när du fyller in enkäten 
och frågorna. 

 Hela proceduren är frivillig och det är du som bestämmer, så därmed kan du avbryta din medverkan 
när du vill. Din medverkan är dock viktig och all information som framförs här är konfidentiell och ditt 
namn och andra personliga uppgifter kommer inte att behandlas eller sparas på något sätt. Det är dina 
tankar och åsikter som är intressanta i förhållande till ett fenomen. Enkäten tar ungefär 20-25 min att 
genomföra. 

Tack för din medverkan, den kommer att vara till stor hjälp! 

Olga Martínez Huete – 0739 033 271 
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Ålder: 
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Gör/yrke/arbete: 
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Del 1. Läs följande påstående(totala frågor 18) 

1. Jag tycker om att vara uppdaterad på vilka trender som finns för att kunna anpassa mig 
bättre till förändring 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

2. När jag sätter ett mål, begär jag av mig själv att jag ska uppnå det. 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

3. Jag tycker att jag uppnår mina mål, oavsett hur svåra de råkar vara och hur mycket det krävs 
för att lyckas.  
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 
4. Jag strävar alltid efter att lyckas, men jag har inga problem att acceptera att jag misslyckas. 

0     1     2     3     4      5  
Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 
5. Jag brukar undvika situationer som känns för krävande för mig, eftersom jag känner till mina 

starka och svaga sidor. 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  
 

6. Jag avskyr att göra fel, och det känns absolut inte bra att misslyckas. 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  
 

7. Jag upplever ofta att dagarna blir så långa att det inte finns någon tid för någonting annat än 
arbete och ”måsten”. Det gör mig utmattad. 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

8. Jag tycker om mitt arbete och är mycket engagerad i vad jag gör och kan tänka mig jobba 
extra för att visa min chef eller andra att jag kan och att jag är duktig. 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 
9. Jag har svårt att acceptera att jag inte lyckas med att bli klar med någonting som jag har sagt 

till mig själv jag att skulle avsluta, oavsett vilket värde detta ”någonting” har. Oftast är jag 
sträng mot mig själv. 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  
 

10. Jag bryr mig om vad människor tycker och tänker om mig.  
0     1     2     3     4      5  
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Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 
11. Om jag någon gång inte har lyckats med någon uppgift som jag trodde jag skulle klara galant, 

har det påverkat mitt eget värde som person och mitt självförtroende rubbas.  
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 
12. Jag är glad för mitt boende men om jag skulle ha pengar/tid/lust skulle jag satsa på att 

renovera och förfina det, även om det är bra som det är. Det kan alltid bli bättre. 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 
13. Om jag skulle behöva i framtiden, skulle jag genomgå plastikkirurgi, för att minska 

ålderstecknen, eller för att ”fixa” någon del av min kropp som jag inte är nöjd med.  
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 
14. Jag tycker att det är skönt att ägna mig åt några få saker åt gången och njuta av det, istället 

för att ägna mig av många saker samtidigt och inte njuta av något. 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 

15. Jag brukar ägna mig åt många saker samtidigt. 
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 
16. Det känns ofta stressigt i min vardag. 

0     1     2     3     4      5  
Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

17. Ofta upplever jag att det är svårt att välja om det finns många valmöjligheter.  
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  
 
  

18. Jag brukar hålla många bollar i luften, både på jobbet och privat. Jag lyckas prestera bra på 
alla håll samtidigt.  
0     1     2     3     4      5  

Stämmer inte alls                         Stämmer helt  

 
Slut del 1! 
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Del 2. Historier: (totala historier: 3)    

I del 2 kommer du att läsa tre historier om några människor. Läs lugnt och försök sedan skriva ner dina 
tankar och åsikter kring historierna, men sätt fokus på frågorna som finns i slutet på varje historia. Var 
ärlig mot dig själv och dina tankar! 

Historia 1  
Karina är en kvinna som är 34 år och som bor i en mellanstor stad någonstans i Sverige. 

Hon har alltid drömt om att vara journalist och har läst på universitet för att uppnå sitt mål. Hon 
jobbar på ett känt medieföretag och verkar tillfredsställd. Karina blir gravid men det påverkar 
inte henne det minsta och hon fortsätter med sitt arbete till det är dags att föda. Hon får en son i 
mitten på juli - och i juli nästkommande år - ges Karina möjlighet att bli anställd på ett annat känt 
medieföretag som erfaren journalist. Att tacka ja till den nya anställningen innebär att hon måste 
jobba mer och därmed får hon mindre tid för sin son. Hon accepterar det ändå eftersom det nya 
jobbet innebär ett steg uppåt i karriären och att hon tror det kompenserar sig på sikt. ”Tänk på 
allt fint vi kan köpa om jag tjänar mera pengar”, tänker hon.  

Vad tycker du att Karina ska göra? Försök framföra dina åsikter så utförligt som möjligt på 
tre – fyra rader.  

 

 
Historia 2 

Du har nyligen träffat en trevlig person i 55-årsåldern i ditt bostadsområde. Ibland träffas 
ni på gatan och då stannar ni och småpratar om vanliga saker. En dag berättar han att hans fru 
dog för ett och ett halvt år sen. Du visste inte om det och säger att du är ledsen för 
omständigheterna. Samtidigt berättar han att det inte är ”så sorgligt” längre. Han har träffat en 
annan kvinna och det verkar som att de till och med ska flytta ihop.  

Vad tycker du om situationen? Tycker du att det kan vara ”för tidigt” för att börja på en ny 
relation? Har han redan glömt sin fru? Vad spelar roll för dig i den här situationen 

 
 

Historia 3 

En tidig morgon läser du i tidningen att en kvinna har opererat sig för att förbättra sitt 
utseende och för att höja sitt självförtroende. ”Jag mår utmärkt med mitt nya utseende och jag 
känner mig betydlig yngre och mer attraktiv. Min man har investerat mycket pengar i 
operationen men han säger att jag ser fantastisk ut. Det var länge sen jag kände mig så lycklig”.  

 
Vad tycker du om kvinnans beteende? Vad tycker du om mannens beteende? 

 

Slut del 2! 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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