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Sammanfattning 
I populärkulturen finns en idé om en ja-kultur som är utmärkande för dagens samhälle, vilket 

kan bidra till negativa betingelser av ordet “nej”. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett 

emotionssociologiskt perspektiv undersöka unga människors förhållningssätt till de emotioner 

som uppkommer vid ett nej-sägande, samt hur de kulturella koder som existerar påverkar 

beslutsfattandet i privatlivet. Med en kvalitativ metod har tio personer mellan 22-28 år 

intervjuats enskilt. Urvalet motiveras med att denna grupp är i en process där de vill etablera 

sig i olika sammanhang och därmed reflekterar över hur de förhåller sig till, samt bemöter, de 

krav och förväntningar som ställs. Resultatet analyseras i relation till tidigare forskning och 

teori kring ämnet. För att förstå hur kulturella koder påverkar individen tas Berger och 

Luckmanns teori om socialiseringsprocessen i beaktan. För att konkretisera uppkomsten av 

emotioner i relation till förväntningar i interaktioner används Cooleys begrepp spegeljaget 

samt skam och stolthet. Slutligen används Goffmans begreppsapparat facework, som redogör 

för upprätthållandet av ett mönster i interaktionen. Resultatet visar att det finns en tydlig 

strävan efter att följa kulturella koder vid nej-sägande med nära relationer samt nya 

bekantskapskretsar. Dessa koder kan exempelvis vara att ställa upp för nära vänner och 

familj, eller att säga “ja” till att delta i sociala aktiviteter i relation till ytliga bekantskaper, 

eftersom det finns en strävan efter att visa sin personlighet i dessa sammanhang. Om en 

individ inte vill följa normerna upplevs negativa känslor, både före och efter beslutsfattandet, 

oberoende på om man väljer att svara “ja” eller “nej” vid en förfrågan. Detta är genomgående 

oavsett vilken relation man har till motparten. Dock finns det en skillnad mellan dessa två 

typer av relationer. I nya bekantskapskretsar upplever individen att hela identiteten härleds till 

valet att säga “nej” medan i nära relationer, där man etablerat en roll, blir individens val att 

säga “nej” enbart kopplat till den specifika handlingen. Resultatet visar även att det inte finns 

en skillnad kring nej-sägande mellan män och kvinnor i relation till emotioner. Däremot finns 

det en skillnad på upplevda genusnormer kring förväntningar och nej-sägande. Männen i 

studien menade att skillnaderna inte existerade, medan kvinnorna upplevde en större skillnad 

mellan männens relation till ett nej-sägande gentemot kvinnornas.  

 

 

Nyckelord: “Att säga nej”, unga människor, privatlivet, kulturella koder, primär socialisation, 

emotioner, skam 
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1 Inledning 
Ordet “nej” uppfattas av många ha en tydlig mening. Lingvisten Ferdinand de Saussure menar 

att ett tecken får mening när två delar möts: - dels ordet i sig, och dels idén bakom ordet 

(Saussure, 1956, 66-67). Men har ordet “nej” samma betydelse när en individ tackar ”nej” till 

kvittot på Ica, som när en individ tackar ”nej” till sex? Denna uppsats problematiserar 

kopplingen mellan ordet “nej” och dess underliggande mening genom att undersöka nej-

sägandets olika betydelser för individen vid mötet med en annan individ i privatlivet. 
 

Dagens samhälle kan uppfattas påfrestande då allt fler känner en fysiskt och psykisk stress i 

sin vardag. Många upplever att man ska vara en utåtriktad och social individ som letar nya 

utmaningar, oavsett om det gäller utbildning, jobb eller fritid (Junell-Kousa, 2014). Flera 

hävdar att dagens samhälle går mot en negativ riktning och att den snabbt utvecklande 

moderniseringen måste saktas ner, medan andra menar att vi i dagsläget har fler möjligheter 

och därmed bör fortsätta utvecklingen. Veenhover beskriver hur livskvalitet kan värderas 

genom fakta om invånarnas livslängd samt hur lyckliga dessa är. Hon påstår att 

moderniseringen har varit positivt för samhället eftersom människan i nuläget är lyckligare 

och lever desto längre. I studien beskrivs den sociala moderniseringen som något som växer 

fram via social tillgänglighet och förmågan att vara öppen inför nya förslag (Veenhover, 

2009). Grahammer beskriver en annan aspekt av dagens samhälle då han lyfter fram stressen i 

människans vardag och hävdar att tidspress har vuxit fram som ett stort samhällsproblem 

vilket inte bör negligeras. Detta behöver dock inte nödvändigtvis ge negativa konsekvenser 

för människans tillfredsställelse eller lycka. Studien visar hur paradoxalt det senmoderna 

samhället är. Å ena sidan finns en omfattande ohälsa som konsekvens av stress, å andra sidan 

är aktiva människor lyckligare och mer tillfreds med livet (Grahammer, 2002). 
 

Att säga “nej” till ett erbjudande kan vara svårt. Dels inför rädslan att missa något och dels för 

att det oftast krävs konfrontationer och förklaringar till ett nej-sägande, exempelvis när 

motparten ifrågasätter individens “nej” genom tystnad eller upprepning, och på så sätt tvingar 

denne till en förklaring (Heritage, 1988). En ytterligare svårighet kan vara de emotioner som 

individen känner när denne upplever besvikelse från motparten, eller från sig själv. Vi blir 

ständigt påminda hur vi ska leva vårt liv till fullo, och fenomenet har växt sig allt starkare 

med exempelvis livscoacher och böcker om självhjälp. Detta tas upp i bland annat “The Yes 

Frequency” av Gary Quinn. Han beskriver tydligt hur människan bör vara för att leva sitt liv 

på bästa sätt. Han menar att vi genom ett “nej” begränsar oss själva och därmed automatiskt 
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blir rädda för att utmana oss. Genom att säga ”nej”, och på så sätt avgränsa sitt liv, kan inga 

nya möjligheter ges (Quinn, 2013). 
 

Ordet “ja” öppnar däremot genast upp för en massa nya möjligheter, och kan 

hjälpa oss att bli mer kreativa, lyckligare och mer positiva, samt utnyttja 

chanser som kommer i vår väg. Helt enkelt leva livet fullt ut.  

(Quinn, 32, 2013) 

 
Citatet ovan lyfter fram en idé om att individen, genom att säga “nej”, väljer bort att leva sitt 

liv fullt ut. Denna idealbild kan resultera i att individen känner en högre press att leva sitt liv 

på ett visst sätt, vilket inte alltid är positivt. Quinn är en av många som beskriver den ja-

sägande andan, men få beskriver motpolen till detta, det vill säga baksidorna med ja-kulturen. 

Vad händer om människan slutar säga “nej”? 
 

Ordet ”F.O.M.O”, “fear of missing out”, har blivit ett etablerat slanguttryck bland ungdomar 

idag efter att uttrycket offentliggjordes av den amerikanska tidningen New York Times år 

2011 (Anderson, 2011). Internetsidan Wikipedia beskriver ordet följande; ”FOMO is a form 

of social anxiety, whereby one is compulsively concerned that one might miss an opportunity 

for social interaction.”. Många har anammat detta uttryck och de har blivit en ytterligare 

aspekt på den press allt fler individer känner idag. Ordet “nej” har blivit mycket mer än ett 

avståndstagande, det är kopplat till såväl kulturella koder som emotioner och kunskapsluckan 

inom detta ämne är stor. 

1.1 Problemformulering 
Självhjälpsböcker och annan populärkultur legitimerar den ja-sägande kulturen.  Med ett 

sådant klimat tillkommer många positiva saker. Genom att utmana sina gränser kan individen 

utveckla sig själv och få nya erfarenheter, men det kan också finnas baksidor med ett sådant 

samhällsklimat. En norm om att prestera kan kopplats till ett samhälle fyllt med uppmaningar 

och prestationskrav. Blir ett “nej” mer än ett svar till en förfrågan? Får svaret “nej” betydelser 

för hur man framställs, och upplever sig själv, som människa? 
 

Trots den uppmärksammade problematiken som beskrivs ovan är kunskapsluckan inom 

området stort. Genom att göra en generell undersökning, utan att göra en jämförande studie 

eller undersöka specifika situationer, samt fokusera på informanternas egna reflektioner kring 

nej-sägande kopplat till emotioner, tror vi att vi kan bidra till en ny aspekt av 
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ämnesområdet.  Det finns information i överflöd om att vi ska säga “ja”, men vad händer om 

vi säger “nej”? Vilka kulturella koder upplever egentligen individen, och vilka emotioner 

känner de i relation till detta? Men hänsyn till det uppfattas ämnet relevant att studera vidare. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv undersöka unga 

människors förhållningssätt till de emotioner som uppkommer vid ett nej-sägande till en 

annan individ i privatlivet. Studien kommer att behandla dessa emotioner i relation till de 

kulturella koder som finns på individen som privatperson. Då kulturella koder är olika 

beroende av vilken social kontext individen socialiserats inom, riktar sig uppsatsen till 

personer uppväxta och bosatta i Sverige.  
 

Utifrån syftet har vi formulerat frågeställningarna: 
 

1. Hur förhåller sig individen till kulturella koder kopplat till nej-sägande?   

2. Hur beskriver människor sina känslor i förhållande till att säga “nej”? 

1.3 Disposition 
Följande uppsats är disponerad i fem delar. Uppsatsen inleds med ett avsnitt där tidigare 

forskning inom området behandlas. Här tas tre huvudsakliga områden upp; “Förväntningar 

vid nej-sägande”, “Ordet ‘nej’: betydelse vid interaktion” samt “Att föra fram sin 

ståndpunkt”. Detta görs för att ge läsare en förståelse för studiens område och för att motivera 

studiens fokus. Därefter följer en redogörelse över uppsatsens teoretiska ansats samt de 

centrala begrepp som fungerar som verktyg för att besvara studiens frågeställningar. Vidare 

lyfter uppsatsen fram ett metodavsnitt med en introduktion till val av metod, urvalsgrupp samt 

bearbetningen av det empiriska materialet. Här presenteras även de etiska överväganden som 

diskuterats, upplysning om de etiska krav som ställts på studien, och slutligen validitet och 

reliabilitetskrav. I kapitlet därefter presenteras resultatet från det empiriska materialet samt en 

sammanfattande och fördjupad analys. Det är i denna del resultatet presenteras i relation till 

de valda teoretiska begreppen. Därpå kommer ett avslutande diskussionsavsnitt då arbetets 

frågeställningar diskuteras i förhållande till det empiriska materialet, tidigare forskning samt 

egna tankar och reflektioner. 
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2 Tidigare forskning  
Nedan följer ett avsnitt som berör tidigare forskning inom studiens område. Detta ämnar ge en 

djupare förståelse samt en tydlig beskrivning över forskningsfältet. Redogörelsen för tidigare 

forskning delas in i tre olika teman. Det första temat berör “Förväntningar vid nej-sägande”, 

där olika situationer av förväntningar och kulturella koder kopplat till nej-sägande kommer 

ges som exempel. Därefter följer temat “Ordet ‘nej’: betydelse vid interaktion” där exempel 

ges på hur individen säger ”nej” samt vilken betydelse interaktionen har för nej-sägandet. 

Slutligen behandlas temat “Att föra fram sin ståndpunkt” som beskriver hur emotioner 

uppkommer och påverkar individens handlande i olika sammanhang. 

2.1 Förväntningar vid nej-sägande  
Kulturella koder kan styra individen till olika beteenden. Dippong undersöker relationen 

mellan intrycket och förväntningarna på framträdandet i social interaktion. Han menar att 

status och makt influerar interaktioner samt påverkar förväntningarna på individen, och 

därmed också hur individen handlar. Detta är en av många forskningsartiklar som har gjorts 

inom ramen av hur kulturella koder, och därmed förväntningar, påverkar individen. Forskare 

verkar vara eniga över faktumet att det finns ett förhållningssätt som individen anpassar sig 

efter, men varför en individ följer olika kulturella koder finns det således delade meningar om 

(Dippong, 2013).  
 

Fenomenet och bemötandet av nej-sägande är något som rör många människor. I en artikeln 

skriven av Morell beskrivs problematiken kring nej-sägande kopplat till barnlösa, 

heterosexuella kvinnor. Författaren beskriver hur moderskap blivit ett krav i samhället för att 

fullända livet som kvinna. Många kvinnor väljer dock ett barnlöst liv men möter då starka 

negativa känslor från omgivningen. Kvinnorna i studien motiverar sitt val med att leva i frihet 

utan krav och förväntningar som tillkommer på mammarollen. Morell menar dock att kraven 

och förväntningarna finns kvar, men är istället riktade till kvinnornas ställningstagande att 

leva barnlösa (Morell, 2000). Studien behandlar nej-sägande som en handling vilket går emot 

en stark rådande norm i samhället. Detta är relevant då komplexiteten med nej-sägande delvis 

rör de kulturella koder som samhället ställer på individen och delvis individens eget val. 

Artikeln lyfter även fram omgivningens respons, det vill säga kravet av förklaringar samt 

andra hävdanden som kan legitimera individens val av handling, i detta fall valet av ett 

barnlöst liv. 
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Vissa perioder i livet är mer känsliga för påverkan än andra. Tonåren är en typisk period när 

man förväntas pröva nya saker och genomgå olika steg för att närma sig ”vuxenlivet”. En av 

de frestelser många ungdomar genomgår är sin alkohol och drogdebut. Lyons studerar 

ungdomars förmåga att säga ”nej” till alkohol och droger baserat på deras etnicitet. Lyons 

kategoriserar ungdomarna efter ”black teens”, ”white teens” och ”hispanic teens” 

(latinamerikanska ungdomar). Studien visar att “black teens” störst sannolikt väljer att avstå 

från alkohol och droger. Anledningen till detta beskrivs vara att ”black teens” i större 

utsträckning har en stark religiös tro, och på så sätt väljer bort alkohol och droger på grund av 

detta (Lyons, 2002). På så sätt väljer de att tacka ”nej” till situationer och sammanhang som 

motstrider deras grundläggande värderingar även om de kulturella koderna från samhället 

berättar hur de ska agera.  

2.2 Ordet ”nej”: betydelse vid interaktion  
En annan aspekt av nej-sägande är när ett “nej” omvandlas till ett “ja”, trots den markanta 

skillnaden av ordens innebörder. Guadagno och Asher beskriver omvandlingen av ett nej-

sägande till ett ja-sägande baserat på PFC (preference for consistency). PFC är en metod för 

att mäta en persons förmåga att stå fast vid sin egen vilja. En person med högt PFC kommer 

sannolikt inte ändra sitt svar, medan personer med lågt PFC har en ökad sannolikhet för att 

oförutsägbart ändra sitt svar. Exempelvis visar resultatet att individer som vill framstå 

hjälpsamma har en ökad chans att anpassa sitt svar till omgivningen (Guadagno & Asher, 

2001). Här tydliggörs betydelsen av andras åsikter om individen vid beslutsfattande. 
 

Studien om högt respektive lågt PFC går hand i hand med en studie om “foot in the door” 

fenomenet skriven av B.K. Kilbourne och M.T. Kilbourne. “Foot in the door” fenomenet 

beskrivs som en metod där motparten med hjälp av mindre frågor försöker leda individen till 

det svar som denne önskar. Processen inleds med att motparten ställer en mindre förfrågan till 

individen och därefter följer en mer omfattande förfrågan. På så sätt prövar motparten 

huruvida individen är villig att ställa upp i denna “prövning”. Avslutningsvis ber motparten 

om ursäkt för att neutralisera samtalet där individen mer eller mindre tvingats ställa upp på 

grund av tillvägagångssättet (Kilbourne & Kilbourne, 1984). För att konkretisera detta i 

relation till studiens ämne kan det handla om att motparten frågar individen om denne gillar 

att gå på bio, vilket individen medger att hen gör. Vidare frågar motparten om individen sätt 

den senaste filmen som kommit upp på biografen. Efter detta leder motparten konversationen 

vidare genom att fråga om de inte ska se filmen tillsammans. På så sätt känner individen ett 
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större tvång att tack “ja” till skillnad från om motparten direkt frågat om individen vill gå på 

bio utan de inledande frågorna. Väl på biografen ursäktar sig motparten för att situationen kan 

uppfattats framfusig. Detta är ett exempel på hur samtalets uppbyggnad kan ha inverkan på 

individen när ett beslut ska tas. Det tydliggörs även, likt med ovanstående resonemang, hur 

andras åsikter tas i beaktan. I detta fall känner individen att hen måste vara tillmötesgående 

motparten eftersom hen redan uttalat ett intresse för bio. 
 

Ordet “nej” kan sättas i relation till mycket mer än bara ordet “ja”. Celia Kitzinger studerar 

svårigheten med nej-sägande vid våldtäktsfall. Hon beskriver problematiken med att många 

ord har fått en betydande förändring. I dagsläget tolkas tystnad som ett “ja” vid fall av 

våldtäkt, trots att flera av offren uttrycker sig handlingsförlamade och därmed oförmögna att 

säga “nej”. Kitzinger hävdar att det inte enbart är den specifika situationen som försvårar nej-

sägandet, utan även normen att inte säga ifrån. Detta gör att tystnad i fråga inte är en 

acceptans utan en rädsla inför att uttrycka ett “nej”. Kitzinger beskriver en samtalsnorm som 

innebär att ett “nej” oftast är indirekt uttryckt och kräver en förklaring. Denna norm tar inte 

hänsyn till situationen, som i detta fall inte ger rum för förklaring, utan domineras av 

personen som har ordet (Kitzinger, 1999). Det finns olika tillvägagångsätt för att få en individ 

att svara på ett visst sätt. När plats inte ges i interaktionen tolkar motparten tystnaden snarare 

som en acceptans än ett nekande. 
 

I överensstämmelse med ovanstående resonemang har interaktionen i sig en stor betydelse 

huruvida individen väljer eller vågar, tacka ja/nej till erbjudanden. Detta beskriver även 

Laplante och Ambady i sin studie om språkbruket kopplat till artighet. Vilken roll individerna 

har, samt hur interaktionen retoriskt genomförs, påverkar vad som sägs samt vilka känslor 

som uppkommer i interaktionen. Detta är även något som påverkar känslan av artighet eller 

oartighet i samtalet till den andra aktören, vilket kan influera individens beslutfattande 

(Laplante & Ambady, 2003).  
 

Brown berör även hon ämnet artighet i interaktion. Oavsett vilken könskategori du tillhör 

finns olika förväntningar och det förs ofta resonemang om hur kvinnor och män bör bete sig. 

Brown menar att kvinnor i allmänhet framställer sig själva på ett mer artigt sätt, medan män 

framställer sig själva som mindre artiga baserat på normer och förväntningar. Studien tar upp 

exempel på hur kvinnor generellt talar, och menar att kvinnan på grund av sin underlägsenhet 

till mannen, lyfter fram artigheten trots att den inte alltid är genuin. Brown hävdar att kvinnor 
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anpassar sig efter förväntningar från motparten för att uppnå social status genom att blir 

accepterad av sin omgivning baserat på hur hon figurerar sig (Brown, 1980). I samförståelse 

med Dippong, lyfter denna artikel fram vikten av sociala positioner. Hur man som individ ska 

agera i interaktionen är inte bara beroende av vilka förväntningar som finns på 

könstillhörigheten, utan också beroende av vilken plats som ges i interaktionen. 

2.3 Att föra fram sin ståndpunkt 
Thoits skriver i sin avhandling om tyngden av emotioner, och menar att det finns en 

kunskapslucka på vilket sätt emotioner påverkat vårt handlande i sociala situationer. Hon 

hävdar att emotioner påverkar vårt agerande genom de normer och förväntningar som 

samhället har på individen. Socialpsykologer har forskat vidare kring detta och menar att 

emotioner är en beroende faktor i vårt sociala agerade och en social produkt av interaktionen. 

Artikel ämnar lyfta fram känslohanteringen i små grupper där bland annat uttryck av känslor 

könen emellan lyfts fram som en skillnad (Thoits, 1989). Den här studien, bland många andra, 

visar på att emotioner är en stor del av interaktion. Vid nej-sägande blir därför detta relevant 

att ta hänsyn till. 
 

Det finns sociala normer om vilken respons individen bör ge i en situation, oavsett om de är 

negativt eller positivt präglade. Bachman och O’Malley utgår från indvidernas etnicitet när de 

studerar respons i interaktionen där individerna inte har ett samtycke om den pågående 

situationen. Studien visar att etniciteten ”blacks” mer troligt uttrycker sitt missnöje i en 

situation där de inte överensstämmer med motparten, än ”whites”. Hur individerna uttrycker 

sitt missnöje skiljer sig däremot inte, snarare faktumet att de uttrycker missnöje. Studien 

pekar på att självkänsla är en påverkande faktor huruvida individen vågar säga ifrån i 

situationen (Bachman & O’Malley, 1984). Om individen uttrycker missnöje har denne med 

störst sannolikhet en stark självkänsla och kan stå för sina värderingar. Oavsett om det 

uppfyller omgivningens förväntningar eller inte. 
 

Även Burkett och Hamilton uppmärksammar självsäkerheten och förväntan som en aspekt till 

nej-sägande. Deras studie berör kvinnors nej-sägande vid sexuella relationer. Här beskrivs 

snarare en problematik kring självsäkerheten; att kvinnan är stark och självständig nog att 

säga “nej, jag vill inte” (Burkett & Hamilton, 2012). Burkett och Hamilton intervjuar åtta 

unga kvinnor om deras upplevelser av de vardagliga diskussionerna om samtycke i tillfälliga 

sexuella relationer med män. De hävdar att kvinnans självsäkerhet tas förgiven vilket 
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begränsar kvinnans nej-sägande i situationer när hon exempelvis ångrar den intima relationen 

inletts. Denna studie, tillsammans med studiens ovan, exemplifierar hur ens självkänsla kan 

vara en påverkande faktor till nej-sägande. De två artiklarna har tydliga skillnader berörande 

självkänsla vilket är intressant i studiens sammanhang då det breddar anledning till valet att 

säga “nej”. 
 

Simon och Nath har gjort en studie som behandlar hur män och kvinnor skiljer sig i 

självrapporteringen av känslor och uttrycksfullt beteende. Dem undersökte de kulturella 

föreställningar som finns, vilket är att kvinnor ofta ses som mer emotionellt uttrycksfulla än 

män. Efter studerad data från Amerikanska GSS (gender social survey) visade resultatet att 

det inte finns en större skillnad i självrapporteringen av känslor mellan könen. Däremot finns 

det en skillnad i män och kvinnors frekvenser av positiva och negativa känslor vilket förklaras 

i skillnader mellan sociala positioner (Simon & Nath, 2004). Det visas tydligt att samhällelig 

norm om hur kvinnor och män är, samt hur det agerar. Känslorna i sig är inget som skiljer 

män och kvinnor åt, däremot hur de väljer att framställa dessa inför omgivningen. Om det 

finns en skillnad mellan hur individer väljer att framställa sina känslor för omgivningen kan 

det även tänkas att detta påverkar framställningen av ett “nej” och kanske även beslutet i sig. 
 

Hur vi uttrycker och talar om emotioner skiljer sig inte bara könen emellan, utan i större 

utsträckning än så. Coupland studerar uttryck och talan om emotioner hos anställda på en 

arbetsplats. Studien utförs i detta sammanhang då författaren menar att organisationer är 

emotionella arenor, med utgångspunkt i att sociala regler influerar processen av 

känslouttryck. Förståelse finns att uttrycket av emotioner skiljer sig åt beroende på vilken 

social kontext individen befinner sig i. Det finns allmängiltiga känsloregler när individen 

beskriver sina känslor i en situation. Dock kan uttrycket av dessa skilja sig åt från person till 

person. Känslorna måste förstås beroende av den sociala struktur som råder, vilket är kopplat 

till den position individen befinner sig i på arbetsplatsen. Med detta i beaktan begränsar dessa 

regler individiden att uttrycka sanna känslor i arbetssammanhang (Coupland, 2008). 
 

Likvärdigt med ovanstående resonemang är emotioner något som existerar utanför vår 

förmåga att förklara och uttrycka i ord. Burkitt menar att emotioner är något vi erfar och får 

förklarat för oss vad det innebär. På så sätt uppkommer en meningsfullhet vad emotionen är i 

sitt uttryck, trots att uttrycket av känslan inom oss kan skilja sig åt. Han menar även att vi lär 

oss i vilka sammanhang vi ska känna olika känslor. Individen blir på så sätt tilldelad en känsla 
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av exempelvis glädje i en glädjefylld situation, oavsett om denne personligen upplever detta. 

Däremot menar Burkitt att känslorna inte är en inre process, utan ett tillstånd som uppkommer 

i en social interaktion (Burkitt, 1997). Beroende på den sociala interaktionen som individen 

befinner sig i uppkommer känslor som tillfälliga tillstånd. Då känslor är mycket abstrakt finns 

förklaringar kring hur känslor bör vara i form av känsloregler, men Burkitt menar att känslor 

är mer dimensionella och personliga än så. Ett “nej” kan uttryckas i många situationer och 

därför bidra med olika starka känslor. Känsloreglerna, som beskrivits i ovanstående artiklar, 

som en aspekt av detta är ett intressant resonemang som möjligen förklarar individens känslor 

vid ett nej-sägande. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Den tidigare forskningen pekar på att förväntningar har en viss påverkan på hur individen resonerar 

samt agerar i olika ställningstaganden. Oavsett beslutsfattande bemöts individen av påtryckningar från 

omgivningen om hur hen ska agera, och det förs ett resonemang om vikten att agera på ett sätt som 

uppfattas positivt för sin omgivning. Det förs även en stor diskussion kring ordet “nej” och dess 

betydelse. Hur en person väljer att uttrycka en fråga eller ett erbjudande har en stor inverkan på vilket 

svar denne kommer få. Exempelvis meningsuppbyggnad samt ordningsföljd i samtalet kan begränsa 

svaren för en individ. Den tidigare forskning som pekar på situationer där personer avstått från något, 

lyfts fram som en konsekvens av ens starka värderingar. Även en persons självsäkerhet hävdas ha en 

inverkan på dennes beslut. Ofta förklaras självsäkerhet som något positivt, men här diskuteras också 

baksidor. När självsäkerheten medför tilldelade förväntningar om att individen enkelt kan säga ”nej”. 

 

Generellt är den tidigare forskningen jämförande studier mellan bland annat etnicitet-och 

könskategorier. En större del av forskningen handlar även om specifika situationer då ett “nej” har 

upplevts problematiskt. Detta menar vi kan resultera i att forskning kring ämnet berör andra typer av 

forskningsfält, exempelvis maktförhållanden istället för att diskutera upplevelserna kring ett nej-

sägande. Det förs även tidigare forskning att omgivningens förväntningar styr beslutsfattandet men 

inte individens egna reflektioner kring detta. De fåtal reflektioner som lyfts fram är riktat mot 

individens tankar efter ett nej-sägande, snarare än innan beslutet tagits. Denna studie kommer istället 

diskutera individers reflektioner och emotioner kring nej-sägande mer generellt i privatlivet. Vi ämnar 

istället studera individens resonemang kring nej-sägande både innan och efter beslutsfattandet. 

Motivet till detta syftar till att försöka fylla den kunskapslucka som nu finns inom ämnet för att bredda 

forskningen inom området.   
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3 Teori  
Uppsatsens teoretiska ansatser är uppdelade i två huvudkategorier; Kulturella koder samt 

Emotioner i interaktionsprocessen. Kulturella koder innefattar Berger och Luckmanns 

socialiseringsprocess med hjälp av begreppet primär socialisation. För relatera detta 

ytterligare till hur individer ser varandra utifrån kulturella koder diskuteras typifieringar. För 

att lyfta fram de emotioner som uppstår i interaktionsprocessen används även Cooleys 

spegeljaget följt av skuld och skam samt Goffmans facework1. 

3.1 Kulturella koder  
Berger och Luckmann beskriver hur mänskligheten måste ses som formbar samt mottaglig för 

social påverkan, inte bara diskuteras i former av biologisk natur; - “människan har en natur, 

men det är meningsfullare att säga att människan konstruerar sin egen natur, eller enklare 

uttryck att människan skapar sig själv” (Berger och Luckmann, 1979, 64). De hävdar att 

människan inte bara utvecklas i samspel med vår naturliga miljö utan påverkas av en specifik 

kulturell och social ordning (Berger och Luckan, 1979, 64-65). 
 

Individen lever i en vardagsverklighet vilket utgörs enbart av dess existens. Det är en 

intersubjektiv värld som man delar, det går alltså inte att vistas i den utan att interagera och 

kommunicera med andra. Människorna runtom individen uppfattar, precis som individen 

själv, de objektifieringar genom vilket denna värld ordnas efter. Det är alltså en klassificerad 

verklighet med mönster som redan är objektifierade (Berger och Luckmann, 1979, 34-35). 

Samhället existerar som både en objektiv och subjektiv verklighet. Människan externaliserar, 

det vill säga uttrycker, sig själv i den sociala världen och samtidigt internaliserar, det vill säga 

intar, den som en objektiv verklighet. Att verka i ett samhälle beskriver Berger och Luckman 

som att delta i denna dialektik (Berger och Luckmann, 1979, 153). 
 

Primär socialisation är den första process som samhällsmedlem en individ genomgår, 

vanligtvis under sin barndom (Berger och Luckmann, 1979, 154). Varje social individ föds in 

i en objektiv social struktur och möts av de signifikanta andra. De signifikanta andra, 

exempelvis familj, är något individen påtvingas och inte själv ges möjlighet att välja. Den 

primära socialisationen ger rum för situationer som är starkt känslomässigt laddade, utan 

denna laddning skulle banden till de signifikanta andra vara i stort sätt omöjlig då barnet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I uppsatsen kommer det teoretiska begreppet face översättas till ansikte och begreppet line kommer översättas 
till linje.	  
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identifierar sig med dem känslomässigt (Berger och Luckmann, 1979, 155). Genom 

identifikation med signifikanta andra sker även en identifikation till sig själv som individ, 

individen blir på så sätt de dennes signifikanta andra kallar denne. Att tilldelas en identitet 

innebär att man tilldelas en specifik plats i världen och blir en del av en allmänhet (Berger och 

Luckmann, 1979, 156). Det är inom primär socialisation som internalisering av normer sker 

och utvecklas. Samhälle, identitet och verklighet konkretiseras subjektivt under samma 

internaliseringsprocess och går i led mer språkets internaliseringsprocess. Språket är på så sätt 

grundläggande för en fortlöpande tolkningsprocess (Berger och Luckmann, 1979, 157-158). 

Det existerar inte valmöjligheter under den primära socialisationen och på så sätt inte heller 

några identifikationsproblem. Individen förlitar sig inte bara på de signifikanta andra utan de 

signifikanta andra överför även deras definition av situationen. Vilken grad av primär 

socialisation som individen befinner sig i en viss ålder går inte att förutspå då detta skiljer sig 

markant från samhälle till samhälle (Berger och Luckmann, 1979, 160-161). Den primära 

socialisationen avslutas när den generaliserade andre har etablerats i individens medvetande. 

Den generaliserade andre är personer och institutioner utanför dem primära socialisationen, 

vars egen primär socialisation inte nödvändigtvis stämmer överens med individens. 

Internaliseringen av samhället, identiteten och verkligheten är dock något som är ständigt 

fortgående och som aldrig avslutas, den verklighet som internaliserats i primär socialisations 

behålls i medvetandet och möts av ytterligare en verklighet i sekundär socialisation (Berger 

och Luckmann, 1979, 170).  
 

När en individ har socialiserats in i ett samhälle, och utvecklat ett socialt liv, möter denne 

handlingar som typifieras. Typifieringar av olika agerande kräver att det finns en objektiv 

mening av sammanhanget, samt en lingvistisk objektifiering i form av ord som beskriver 

handlandet. Genom typifiering kan alltså andra individer handla på likartade sätt och 

kategoriseras in i en rätt tillhörande typ. Konsekvenserna av detta innebär att en individs jag-

uppfattning först förknippas med den objektiva handlingen. Senare när handlingen väl är 

gjord reflekterar individen djupare kring detta och identifieras då bara till viss del av 

handlingen. Individens identifierar sig alltså med de socialt objektifierade typifieringrna av 

uppträdandet i den faktiska stunden av handlandet, men får distans till det efter hen begrundad 

sitt agerande (Berger och Luckmann, 1979, 90). 

3.2 Emotioner i interaktionsprocessen  
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3.2.1 Skam och stolthet 
Cooley menar att individen blir medveten om sig själv i sin primärgrupp. Primärgrupp 

innefattar den första, och närmaste gemenskapen, som till exempel familj. Det är där den 

personliga utvecklingen startar och där man blir medveten om grundläggande sociala 

värderingar och normer som finns i samhället. Det är först när individen blir medveten som 

sin primärgrupp som denna blir medveten som sig själv som social individ (Cooley, 1902, 

171-173). Nästa steg som social individ, menar Cooley, är spegeljaget. I detta steg av 

processen läggs stor vikt vid känslor och bekräftelse kring jaget. Spegeljaget delas upp i tre 

delar; 1) vi föreställer oss den bild vi tror andra har av oss, 2) vi föreställer oss ett omdöme av 

den bilden av andra, 3) vi erfar en känsla av stolthet eller skam (Cooley, 1902, 184). 

Spegeljaget påverkar agerandet på så sätt att individen handlar utifrån hur denne tror att 

omgivningen förväntar sig att denne ska handla. 
 

Cooley poängterar vikten av känslor i relation till interaktion. En persons jag handlar om den 

primära självkänslan och dess uttryck. När en emotion uppstår är det viktigt att ta reda på vad 

som utlöste den och varför den utlöstes. Cooley menar att vi inte kan förvänta oss veta vad 

självkänslan, och egentligen vilken känsla som helst, innebär innan vi har upplevt den 

(Cooley, 1902, 90). Många gånger förknippar vi känslan med vyn, syftet, eller objekten som 

utlöser känslan (Cooley 1902, 92). Cooley fokuserar på känslorna skam och stolthet och 

menar att dessa alltid är närvarande i all form av social interaktion. Människan är rädd att bli 

utstött i omgivningens ögon. Känslorna av spegeljaget och den allmänna uppfattningen utgör 

en social kontroll över individens agerande. Om människan inte skulle känna skam vid 

misslyckade att leva upp till förväntningar, så menar Cooley att sociala organisationer och 

liknande inte skulle kunna existera. Vidare känner man stolthet när man bemöter 

förväntningar vilket generar solidaritet och åtaganden av andra. Kortfattat innebär detta att på 

vilket sätt vi upplever vårt spegeljag generar antingen positiva (stolthet) eller negativa (skam) 

känslor hos individen vilket gör att man ändrar sitt beteende för att upprätthålla flödet av 

positiva känslor (Cooley, 1902, 380). 
 

Enligt Cooley är rädslan för skam större än rädslan inför agerandet som medför skammen. I 

situationer där en individ agerar utefter denna rädsla blir det tydligt att agerandet ofta är 

irrationellt på grund av att man handlar i rädslan av att känna skam (Cooley, 1902, 290). 

Stolthet å andra sidan, agerar individen utifrån sitt reflekterande jag. Individen är beroende av 

andras åsikter, men agerar inte direkt utefter dessa utan det är ett senare steg i processen. Det 
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senare steget fokuserar då på att individens handlande säkerställer beroendet av andras 

acceptans (Cooley, 1902, 323). 

3.2.2 Facework  
I den dramaturgiska interaktionen är känslor en följd av ett socialt agerande. Goffman hävdar 

att känslor som skam och förlägenhet uppkommer när individen inte lyckas presentera sig 

själv på ett lämpligt sätt i förhållande till vilka förväntningar som finns på denne. Det kan 

handla om ett direkt agerande, men även om de känslor som individen ger utlopp för i sitt 

agerande, som gör att negativa känslorna växer fram (Goffman, 1967, 8-9).   
 

Goffman menar att alla individer lever i en värld där sociala sammanhang måste tolkas för att 

förstås (Goffman, 1967, 5). För att förstå en interaktionsprocess måste man studera mönstret i 

interaktionen samt de naturliga sekvenserna som yttrar sig när en person befinner sig i en 

social situation. Dessa mönster och sekvenser måste studeras analytiskt bortsett från 

exempelvis vilken relation personerna har med varandra (Goffman, 1967, 2). Han poängterar 

vikten av mönstret i interaktionen, något som kallas linje, och menar att människor tenderar 

att agera utifrån detta. Genom att agera på ett visst sätt kommer observatörerna att tolka 

handling och ge en respons. De kommer tro att individen gjort ett ställningstagande och 

handlat därefter. Goffman poängterar att man måste förstå att responsen av en handling till en 

individ kan vara skapad av denne själv (Goffman, 1967, 5).   
 

Genom dessa mönster skapas något som Goffman kallar ansikte vilket han beskriver som 

följande: “The positive social value a person effectivily claims for himself by the line other 

assume he has taken during a particular contact.” (Goffman, 1967, 6). Kort sagt generar de 

mönster och sekvenser som individen gör under en interaktion individens ansikte, vilket 

medföljer att känslor blir bundna till ansiktet. Om individen upplever att denne tolkas på ett 

positivt sätt känner personen glädje, men om förväntningar på dennes ansikte inte uppnås så 

kommer individen känna sig illa till mods (Goffman, 1967, 7). Det finns alltid en strävan om 

att ha ett kontinuerligt ansikte. Individen vill skydda sitt eget ansikte men också rädda de 

andras ansikten. Goffman menar att detta kan vara problematiskt då konsekvenserna av att 

försöka rädda andras ansikten kan resultera i att man tappar sitt eget, och tvärtom. Därför är 

det viktigt att tänka på att agera på ett sätt som gör att ens eget ansikte inte förändras, och 

måste då återigen ta hänsyn till att de andras ansikten inte tappas av det senare agerandet 

(Goffman, 1967, 14). 
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Om individen känner att denna har ett ansikte uppfattas denne som självsäker. När en individ 

upplevs ha ett felaktigt ansikte eller inte ha något ansikte alls så tas individens expressiva 

uttryck i beaktan av omgivningen, och individen kan då känna skam eftersom agerandet har 

utlöst en negativ respons. Individen kan känna sig dålig då denne har förlitat sig på en 

tolkning av sig själv som individen därefter har blivit emotionellt kopplad till (Goffman, 

1967, 8). Goffman menar att man studerar interaktionens riktlinjer genom att studera sociala 

sammanhang på detta sätt. Man lär sig de koder som individen tar till för att överlappa 

varandras mönster. Man studerar alltså inte vart interaktionen är på väg eller varför individen 

följer vissa mönster (Goffman, 1967, 12). 
 

Handlingsmönstret i en interaktion påverkas genom motpartens uttryck av känslor. Individen 

anpassar sig för att upprätthålla det positiva flödet av emotioner både för sig själv och för sin 

omgivning. Genom att leva upp till förväntningar, och i detta fall säga “ja” till exempelvis en 

fråga, menar Cooley och Goffman att individen upprätthåller den positiva prägeln av 

interaktionen. 

3.3 Sammanfattning av teori  
För att kunna undersöka hur informanterna förhåller sig till kulturella koder behöver vi 

begreppsapparater som förklarar hur en individ har genomgått en socialisering i samhället. 

Berger och Luckmanns teori om människan som socialt formbar, med begrepp som primär 

socialisation samt typifieringar, hjälper oss förstå hur kulturella koder kan påverka individen 

vid beslutsfattande. Cooleys begrepp spegeljaget, där individens uppfattningar om hur 

motpartens omdöme påverkar interaktionen, tas i detta sammanhang upp som en förklaring 

till uppkomsten av förväntningar och känslor på en mer individuell basis. Förväntningar och 

kulturella koder påverkar inte bara en individens agerande utan de genererar även uppkomsten 

av emotioner. Som hjälp för att förstå hur våra informanter beskriver sina känslor vid nej-

sägande används Cooleys skam och stolthet samt Goffmans facework som en förlängning av 

teorierna ovan. Den generella bilden från både Cooley och Goffman är att känslor 

uppkommer av socialt agerande. Det finns även en gemensam åsikt om att det både finns 

negativa samt positiva emotioner i interaktionen. Det positiva flödet är något det finns en 

strävan efter att upprätthålla, genom att tillmötesgå förväntningarna från motparten. Cooley 

beskriver att känslorna skam och stolthet uppkommer av de kulturella koder som individen 

uppfattar som förväntningar från omgivningen, medan Goffman redogör mer detaljerat för 
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handlingsmönstret i interaktionen samt hur individen själv kan påverka uppkomsten av 

positiva flöden. Det är viktigt att poängtera att studien ämnar undersöka individer i deras 

privatliv och inte i relation till mötet med en individ i exempelvis arbetslivet. Detta eftersom 

nej-sägande i relation till arbetsliv skulle kräva andra tolkningar om exempelvis roller samt 

hur makt influerar interaktionen i dessa sammanhang. Därmed är dessa nej-sägande svårt att 

jämföra/relatera med nej-sägande till en annan individ i privatlivet. 

4 Metod  
Nedan följer en redogörelse för studiens metodologiska ansats, urval, genomförandet av 

intervju, och analys. Därefter presenteras de etiska överväganden som har beaktats under 

studiens gång. Avsnittet avslutas med en reflektion kring studiens reliabilitet samt en 

beskrivning av de validitetskriterier studien förhåller sig till. 

4.1 Metodologisk ansats  
Utifrån syftet, som ska undersöka unga människors upplevelser av sociala förväntningar samt 

förhållningssätt till de emotioner som uppkommer vid ett nej-sägande, har en intervjustudie 

utformats. Att utgå från en kvalitativ ansats i val av metodologi ger oss möjligheten till en 

djupare förståelse kring studiens ämne. En kvalitativ studie lämpar sig bättre än en kvantitativ 

då ämnesområdet kan kräva narrativ och tolkningar som kan vara svåra att uttrycka skriftligt i 

svar på enkäter (Aspers, 2011, 30). 
 

Då studiens ämne berör informanternas egna uppfattningar och erfarenheter av emotioner, 

något som är högst personligt, utgick metodvalet från en subjektivistisk utgångpunkt. Det 

innebär att aktörens egna uppfattningar är avgörande för att besvara studiens frågeställningar 

och uppnå syftet, det vill säga att man måste interagera med personerna i det fält som 

undersöks (Aspers, 2011, 29). Detta är också motivet till att utesluta observation som ett 

kvalitativt metodval. Om syftet med studien hade varit att studera emotioner vid nej-sägande 

utifrån allmänna antaganden hade en observationsstudie lämpat sig bättre. Eftersom intresset 

ligger på individens egen konstruktion av verkligheten måste fokus ligga på dennes egna 

tankar och reflektioner kring ämnet (Aspers, 2011, 31). 

4.2 Urval och avgränsningar  
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Urvalet för studien är koncentrerat till tio personer mellan 22-28 år. Vår uppfattning är att 

denna urvalsgrupp är i en process där man vill etablera sig, och att det råder en större 

medvetenhet om ens framtid. Som en konsekvens av detta tror vi att gruppen är mer benägen 

att fundera kring olika möjligheter som ges och därmed reflekterar över hur de förhåller sig 

till krav och förväntningar som ställs i privatlivet, samt hur de bemöter dessa.  Då vår 

uppfattning är att det moderna samhället Sverige symboliseras av en ja-sägande kultur fanns 

en motivation till att undersöka en urvalsgrupp som växt upp och verkat aktivt i denna.2  

 

Könsfördelningen mellan informanterna är sju kvinnor respektive tre män. Detta beror på att 

en större del av de som ville ställa upp i studien var kvinnor, vilket kommer diskuteras i 

avsnittet sammanfattning och fördjupad analys samt diskussion. Då studiens syfte är att 

undersöka unga människors förhållningssätt till de emotioner samt kulturella koder som finns 

på individen i privatlivet behövs därmed en avgränsning av ett specifikt samhälle, i detta fall 

Sverige. Detta eftersom kulturella koder är beroende av social kontext och därför kan vara 

olika. Det finns en medvetenhet om att antalet informanter är fåtal men uppfattningen är att 

materialet är tillräckligt för att tolka mönster. Detta kan sedan ligga som grund för eventuell 

vidare forskning inom ämnet.  

4.3 Datainsamling  
En intervjuguide med 21 frågor med låg grad av strukturering har utformats för studien. Detta 

innebär att intervjun har formulerade frågor, men även plats för följdfrågor och dialog mellan 

intervjuaren och informanten (Aspers, 2011, 143). Detta för att informanterna själva ska få 

fram de dimensioner som dem tycker är viktiga i sammanhanget (Kvale och Brinkmann, 

2009, 46-48). Eftersom känslor kan vara ett abstrakt ämne för många lämpar sig en 

intervjuguide med formulerade frågor bättre än en ostrukturerad intervju för att inte tappa 

fokus från ämnesområdet i intervjun. Däremot uppfattades en strukturerad intervjuguide för 

begränsad då den inte ger tillräckligt mycket rum för reflektion och beskrivande svar. 

4.4 Genomförande av intervju  
Då studiens ämne berör emotioner kring nej-sägande finns en uppfattning att informanternas 

svar skulle påverkas om dessa har en relation till oss som utför studien. Det finns en risk att 

informanterna talar med oss som vänner i intervjun, och inte tänker på att det som sägs 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Större	  förståelse	  och	  engagemang	  för	  exempelvis	  sociala	  medier	  och	  uttrycket	  ”F.O.M.O”	  
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kommer användas i forskningssyfte, trots att information om detta getts. Det finns också en 

risk åt motsatt håll, att informanterna inte vill dela med sig av situationer dem upplever 

privata. För att försäkra att informanten inte känner sig obekväma att säga “nej” vid förfrågan 

om att delta i studien, har vi strävat efter att dem ska anmäla sig själva. Med hänsyn till ämnet 

är detta en viktig aspekt i insamlingen av data då det berör hantering av sociala förväntningar. 

Beslutet att vara med är något vi anser att informanterna själva ska ha tänkt igenom, utan 

påtryckningar som kan uppkomma om vi själva ställt frågan om deras deltagande i vår studie. 
 

Ett informationsbrev med en förfrågan om att delta i studien sattes upp på flertal 

campusområden i Uppsala. Informationsbrevet innehöll en kort presentation om oss som 

skriver uppsatsen, en sammanställning av studiens syfte samt hur intervjuerna skulle 

struktureras och användas. Det framgår även att vi kommer göra vårt yttersta för att försäkra 

informanternas anonymitet. I brevet finns kontaktuppgifter till oss som gör studien, så de 

personerna som ville delta själva kunde kontakta oss angående bestämmelser om tid och plats. 

För att undvika att urvalet enbart riktas till studenter, sattes även informationsbrevet upp på 

ett antal caféer och på anslagstavlor på centrala matbutiker. Vi var medvetna om 

svårigheterna med att enbart nå informanter på detta sätt, och skickade därför även ut 

informationsbrevet på sociala medier, bland annat Facebook. Efter djupare reflektion kom vi 

även till insikt med att det kan vara en specifik urvalsgrupp som väljer att ta kontakt med oss 

via campusområden, caféer samt matbutiker. Därför anser vi att det var positivt att publicera 

informationsbrevet på sociala medier och därmed sprida förfrågan om att delta på ett större 

forum. Det var på detta sätt som vi slutligen fick kontakt med våra informanter och bokade in 

tid och plats för intervjun. Sju av tio informanter var kvinnor vilket vi upplevde var en 

intressant aspekt. På grund av detta valde vi att lägga till två frågor i vår intervjuguide för att 

ta del av informanternas uppfattning om skillnader mellan könen kopplat till nej-sägande. Vi 

vill med detta sagt poängtera att det enbart gällde 2 av 21 frågor, med motivet att bibehålla 

syftet.  
 

Plats för intervjun varierade något då informanten hade olika begäran om vart intervjun skulle 

hållas. Exempelvis utfördes intervjuerna på caféer, hemma hos informanten och grupprum på 

ett universitetscampus. Eftersom studien berör känslor fick informanterna själva välja tid och 

plats för att de skulle känna sig trygga att prata fritt kring ämnet. Detta ses inte som ett 

problem så länge intervjun utfördes i en lugn miljö för att undvika distraktioner som kan 

uppkomma av en stressig omgivning. Intervjuerna planerades att vara cirka 45 minuter långa, 
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men kunde komma att variera en aning beroende på hur mycket informanterna valde att 

berätta. Det fördes inga anteckningar under intervjuerna utan istället användes en 

ljudupptagare i form av röstmemo på en mobiltelefon. Ett soundcheck gjordes innan intervjun 

för att försäkra att ljudupptagaren fungerade. Ljudupptagning valdes eftersom man då har 

möjlighet att lyssna på samtalet ett flertal gånger och på så vis möjliggöra för djupare 

reflektioner kring exempelvis tonläge och pauser. Valet av ljudupptagning motiveras även 

med att kunna genomföra en så tydlig transkribering som möjligt för att därefter kunna koda 

materialet. 
 

Intervjun inleddes med en kort sammanfattning av syftet med studien samt användningen av 

ljudupptagare. Vidare följde en redogörelse för de etiska riktlinjerna och slutligen gavs 

möjlighet till frågor. Genom redogörelsen för vetenskapsrådets etiska krav fanns en 

förhoppning att maktbalansen mellan intervjuare och informant skulle neutraliseras. Även 

platsen, som informanten själv fick välja, anser vi kan vara ett sätt att få informanten mer 

avslappnad och delaktig i intervjun. 

4.5 Analys  
Studien präglas av en hermeneutisk tolkningsprocess då man söker förståelse genom delen i 

relation till det hela, det vill säga en handling kan enbart förstås genom att veta handlingen i 

kontexten och tvärt om (Aspers, 2011, 40). Genom en transkriberingsmall kunde intervjun 

överföras till text. Samtliga ord och meningar transkriberas för att få ett tydligt material till 

kodningen. Transkriberingen erhöll inte bara tal i utskriften utan även pauser och skratt skrevs 

ut om det ansågs fylla en funktion till svarens innebörd (Aspers, 2011, 156). Pauser skrevs ut 

följande; … och skratt skrevs ner inom parentes (skratt). Även kortare betänketid skrevs ner 

om informanten uttryckte ljud, detta kunde exempelvis vara “Ehh…” eller “Hmm…”. För att 

behålla informantens anonymitet döps de först om till “Informant 1”- “Informant 10” och 

vidare i transkriberingen, för att underlätta ytterligare, kallas denne “I1”- “I10”.  Intervjuaren 

markeras således med sina initialer. I resultatdelen döps informanterna sedan om till påhittade 

namn för att få texten mer levande.  
 

Efter transkriberingen följer en kodningsprocess. Kodning innebär nedbrytning av 

empiriunderlaget för att enklare kunna urskilja resultatet (Aspers, 2011,165). Kodning görs 

för att möjliggöra analysen i relation till teori samt för att kunna härleda materialet tillbaka till 

ursprungssvaret (Aspers, 2011, 167). Eftersom studiens material endast kommer från 
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intervjuerna är dessa vårt primärmaterial (Aspers, 2011, 167). Det utgör huvudsakliga empirin 

och är det material som har kodats. Inget annat material tas alltså hänsyn till. 

Studiens kodningsprocess var induktiv vilket innebär att koderna skapas i relation till empirin 

och studiens syfte utan hänsyn till teoretiska utgångspunkter (Aspers, 2011, 169). För att 

möjliggöra detta inspirerades kodningsprocessen av Grounded Theory: Open Coding enligt 

Strauss och Corbin. På samma sätt som Aspers beskriver den induktiva kodningen, krävs även 

här ett öppet sinne för att upptäcka nya resonemang som kan vara till intresse (Strauss & 

Corbin, 1998, 102). Kodningen inleddes med linje-för-linje kodning. Det innebär att man först 

läser ett stycke för att få förståelse om innebörden, sedan utformar en kod till det empiriska 

stycket (Strauss & Corbin, 1998, 121-123). Genom att välja ut nyckelmeningar i varje 

informants svar, fick vi snabbt en övergripande insikt om vad alla personer valde att fokusera 

på vid intervjun. Detta kallas meningskoncentrering och innebär att vi sammanställer 

informanternas uttalanden till kortare formuleringar (Kvale och Brinkmann, 2009, 221). 

Dessa meningar skulle fungera som ett sammanfattande verktyg av textsegmentet för att 

underlätta kodning. Här delades också kategorier in i en mer systematisk begreppsbyggnad 

kring uttalandet (Kvale och Brinkmann, 2009, 217). Nyckelmeningarna delades sedan in i 

koder samt underkoder för att konkretisera materialet ytterligare. Koderna är utformade 

utifrån vår tolkning av nyckelmeningens sammanhang. Underkoderna härleds således direkt 

till det empiriska materialet. 
 

 

Exempel på kodning: 

SL: Varför tror du att du behöver en specifik anledning om du säger 

nej? 

I4: Ja men därför att man måste på nått sätt. Men vill passa in… just 

den där otrevligheten... Man vill inte uppfattas som otrevlig så det är 

lättare då att ha en förklaring till varför man inte kan... typ ”nej jag 

kan inte för att jag ska göra det här...” och liknande… 

Nyckelmening: ”Man vill inte uppfattas som otrevlig så det är lättare 

då att ha en förklaring till varför man inte kan...” 

Kategori: “Svåra situationer att säga nej” 

Kod: “Sociala normer” 

Underkod: ”Otrevlig” 
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Exemplet ovan visar hur Informant 4 resonerar kring hur man lämpligast säger “nej” vid svåra 

situationer. Syftet med tillvägagångsättet var att beskriva det empiriska materialet så tydligt 

som möjligt, samt att det skulle finnas en obundenhet till våra valda teorier för att minimera 

risken att vrida materialet därefter. Varje underkod har varit entydig för att minska risken för 

feltolkning. Om meningar och stycken uppkom som inte kunde delas in under en befintlig 

kategori, kod eller underkod sedan tidigare, gjordes således nya kategorier, koder eller 

underkoder för dessa. Efter kodningen följer en deduktiv process då sammanställning av 

materialet och en djupare analys påbörjas. Här sattes resultatet i ett större sammanhang och 

materialet sätts i relation till studiens syfte och frågeställningar samt teoretiska 

utgångspunkter. 

4.6 Etiska överväganden 
I den kvalitativa intervjustudien har Vetenskapsrådets principer för etiska krav har använts 

som utgångspunkt. Dessa består av fyra olika krav för hur studien ska genomföras samt en 

redogörelse för användandet av studien. Det första kravet är informationskravet, som 

försäkrar att respondenten är införstådd i vad intervjustudien kommer handla om. Detta 

tydliggörs vid en introduktion till studien och de frågeställningar som studiens syftar till att 

besvara. Samtyckeskravet, vilket innebär att respondenten är informerad om att hen har rätt att 

när som helst under intervjuns gång avsluta sitt deltagande, eller välja att inte svara på 

eventuella frågor som denne vill avstå från. Detta förtydligas innan intervjufrågorna börjar 

ställas. Även konfidentialitetskravet klargörs, vilket betyder att all information som ges i 

intervjun enbart kommer användas av författarna och eventuellt handledare samt examinator 

om så efterfrågas. Slutligen presenteras nyttjandekravet som innebär att informationen enbart 

kommer användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). Slutligen informerades 

informanterna om att ljudfilen, efter avslutad uppsatskurs, kommer raderas samt att eventuella 

citat kunde komma att citeras i resultat-delen i uppsatsen, vilket kommer finnas tillgänglig på 

DIVA:s portal för bland annat kandidatuppsatser. 
 

Dessa krav anses viktiga då studien handlar om känslor och egna uppfattningar av sociala 

förväntningar. Eftersom känslor är något mycket personligt är de etiska överväganden något 

som vi lägger stor vikt vid i inledningen till intervjustudien. Informanten blev även 

informerad om att namn inte kommer att användas vid utskriften utan istället bytas ut. Om 

namn nämndes i intervjun ändrades dessa i transkriberingen för att säkerställa att informanten 

inte känner sig offentliggjord. Studiens ämne kan vara känsligt för många att prata om och 
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därför är det viktigt för oss att informanten känner sig bekväm att berätta dennes upplevelser. 

Det är viktigt eftersom informanterna inte bara delar med sig av tankar och känslor kring nej-

sägande utan även olika “sociala knep” som hjälpmedel i interaktionen med en annan person. 

Genom frivilliga informanter, en noga uttänkt intervjuguide och en förstående dialog vid 

intervjutillfället kan förhoppningsvis problematiken som kan uppstå att kringgås. 

4.7 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är begrepp som ofta förknippas med kvantitativ forskning, men de 

finns även kriterier som gör att reliabilitet och validitet kan användas i såväl kvalitativ 

forskning för att öka trovärdigheten i studien (Langemar, 2008, 106). Reliabilitet används 

inom kvantitativ metod för att mäta pålitligheten, vilket även kan göras i kvalitativa studier. 

Då kvalitativt material inte är mätbart på samma sätt som material inom kvantitativ studie 

görs detta genom en intervjuguide med utformade frågor (se bilaga 2). Med hjälp av detta har 

grunden för intervjuerna sett likadan ut för alla våra informanter och vi kan på så sätt 

konstatera en hög grad av reliabilitet. Men en redogörelse för transkribering samt ett tydligt 

kodningsexempel har vi visat öppenhet inför att studien ska kunna göras på nytt och få 

liknande resultat efter omständigheterna av samma urval och avgränsning.  
 

Ett av det kriterium som beskrivs för validitet i kvalitativ metod är förankring i data. Detta 

innebär att det empiriska materialet utgör resultatet av studien, och på så sätt inte låter egna 

tolkningar av konkret material ta över (Langemar, 2009, 108). Analysen av det empiriska 

materialet inleds i denna studie med ett induktivt förhållningssätt. Detta görs för att undvika 

att teori ska sätta för stor prägel på materialet i kodningsprocessen. Om frågetecken 

uppkommit huruvida materialet ska tolkas, om det inte framgått helt konkret, har en 

diskussion mellan oss som uppsatspar förts för att inte enbart få en ensidig syn på materialet. I 

vidare analys har materialet kopplats till teori för att förtydliga resultatet. 

 

Ett ytterligare kriterium för validitet är generaliserbarheten. Medvetenhet finns att kvalitativt 

material inte går att mäta på samma sätt som kvantitativ. Däremot kan man, beroende på sitt 

urval, generalisera inom urvalsgruppen (Langemar, 2009, 109).  
 

Det sista kriteriet för att stärka validiteten är att det empiriska materialet ska vara meningsfullt 

och användbart (Langemar, 2009, 113). Detta avgörs genom huruvida syftet med studien 

framförs som en röd tråd, samt om det empiriska materialet blir ett verktyg för att förtydliga 
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detta. Målet med studien är att uppsatsen ska uppfylla både en beskrivande-, tolkande- samt 

en teoretisk meningsfullhet. Detta innebär att resultatet ska vara konkret beskrivet, följt av en 

analyserande del av resultatet och slutligen en koppling till de teoretiska begrepp som 

används (Langemar, 2009, 114). Detta kommer i denna uppsats genomföras i form av en 

presentation av resultatet, samt en fördjupande analys i relation till teori. 

4.8 Sammanfattning av metod  
För att besvara frågeställningarna “Hur förhåller sig individen till kulturella koder kopplat till 

nej-sägande?“ samt “Hur beskriver människor sina känslor i förhållande till att säga ‘nej’?“, 

har en kvalitativ intervjustudie utförts. Detta material utgör den huvudsakliga empirin som 

ska vara till användning för att uppnå studien syfte. Då studien ämnar redogöra för 

informanternas egna perspektiv kring nej-sägande i mötet med en annan individ anser vi att 

det var högst relevant att välja detta metodval då informanterna kan reflektera mer ingående 

om ämnet. 
 

Vetenskapsrådet etiska krav har legat till grund för studien då vi genomgående haft detta i 

åtanke. Utöver dessa krav har egna reflektioner diskuterats då ämnet kan uppfattas känsligt. 

Informanterna vi intervjuat har själva kontaktat oss efter vi delade vårt informationsbrev på 

sociala medier. Vi ansåg, på grund av studiens ämne; att säga “nej”, att det var lämpligast att 

vi inte gav en direkt förfrågan till specifika personer. Intervjuernas längd kom att variera en 

aning beroende på hur mycket de var villiga att dela med sig av, men rörde sig omkring 45 

minuter. Efter transkribering och kodning sammanställdes ett resultat som presenteras nedan.  

5 Resultat  
Det råder inget tvivel om att olika faktorer spelar in vid ett beslutsfattande. Det förs ett tydligt 

resonemang om kulturella koder från omgivningen som tas i beaktan. Generella förväntningar 

från samhälleliga normer tas upp som en bidragande faktor vid beslutsfattande. De beskriver 

också hur deras nära och ytliga relationer har stor betydelse vid olika val samt hur de påverkar 

uppkomsten av emotioner. 
 

Nedan presenteras analysen av studiens empiriska material. Rubriksättningen följer: “När ett 

’nej’ är enkelt” samt “När ett ’nej’ är svårt”. Dessa två huvudrubriker inleds med de 

förväntningar individen upplever för att sedan övergå till de emotioner som individen känner. 
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Resultatdelen avslutas sedan med en sammanfattning och en fördjupad analys i relation till 

studiens teoretiska begrepp.3 

5.1 När ett ”nej” är enkelt  
Samtliga informanter upplever att frågan om hur enkelt det är att säga ”nej” är kopplad främst 

till två saker: relationen med de personer som ber dem om något och deras egna värderingar. 

Nej-sägandet upplevs alltså inte vara kopplat till specifika krav eller förfrågningar. 

5.1.1 Värderingar, principer och mognad 
De sammanhang där informanterna menar att det är enkelt att säga ”nej” grundar sig främst 

i deras egna värderingar i relation till erbjudandet eller situationen man väljer att avstå från. 
 

Om det går emot mina principer och värderingen... ja men typ... om någon 

skulle fråga mig om jag vill gå med på ett SD möte exempelvis, då hade jag 

inte haft problem med att säga nej (...) Sånna saker... när det verkligen går 

emot allt jag står för…               

Jennie   

 

Detta citat kan tolkas som att individen har en förväntan på sig själv att hålla fast vid principer 

och värderingar som symboliserar deras personlighet. De ser sig själva utifrån, som någon 

som står för vissa värderingar, och då blir det lätt att säga “nej” till sådant som bryter mot 

dessa värderingar. Vid dessa tillfällen är det enkelt att avstå från något eftersom en tydlig 

skiljelinje finns mellan individen och det som erbjuds. Att kunna stå fast vid sina principer 

beskrivs i intervjuerna ofta som något som vuxit fram: “Idag skulle jag agera annorlunda och 

göra mer vad jag tycker själv.” (Maja). Det kan röra sig om mognad, självkänsla och 

självförtroende, något som beskrivs som en förbättring över tid. Vissa informanter menar 

dock att det finns en större problematik kring nej-sägande när man blivit äldre, då man har 

mer ansvar och skyldigheter. 
 

Det finns även en osjälvisk anda som genomsyrar informanternas resonemang. Det är lättare 

att säga “nej” till något när det innebär att man själv missar något roligt, till exempel en fest, 

än när nej-sägandet innebär att man inte ställer upp för någon annan. Det senare är svårare 

eftersom individen upplever direkta förväntningar på denne som inte uppfylls. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Informanterna kommer i resultatdelen kallas för olika namn, det är dock viktigt att poängtera att namnen är 
påhittade och används istället för “informant 1-10” för få texten mer levande.  
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När någon ber en göra en uppoffring för den personen, då kan det vara 

jobbigt. Eftersom jag vill säga nej men kanske inte känner att jag kan för att 

det påverkar alla negativt men om jag drabbas av det… då är de mycket 

lättare. 

Jennie  

 

Jennie beskriver hur hon snarare väljer att ta konsekvenserna själv, än att låta omgivningen ta 

konsekvenserna för hennes agerande. Även om situationen i fråga är negativ för informanten 

är det viktigare att visa ödmjukhet inför omgivningen än att välja att avstå från situationen. 

Alltså kan man se en tendens hos informanterna att vilja vara moralisk - att hålla fast vid sina 

egna principer och att neka till sådant som kan vara dem själva till gagn. 

5.1.2 Nära relationer och totala främlingar  
Både i nära relationer och i förhållande till totala främlingar beskriver informanterna att det är 

enkelt att säga “nej”. I båda fallen har de med andras förväntningar att göra samt vilken 

betydelse det tillmäts. Generellt menar informanterna att personer i nära relationer visar större 

förståelse vid ett nej-sägande och på så sätt gör det mindre problematiskt för dem att säga 

”nej”. 
 

Oavsett om man möter upp deras förväntningar så vet jag att det finns där i 

alla fall... 

                                                                                                         Magnus  

 
Man är trygg i sitt gäng, nu har jag varit engagerad i föreningen, så är det 

någon slags... först en jättebra vänskapskrets och det är en trygghet i det... jag 

vet att de tycker jag är skön, och jag vet att det gillar mig, och det påverkar ju 

mig i mina beslut... jag vet att mina val inte påverkar deras inställning så 

mycket om hur jag är eftersom de redan känner mig...   

  Viktor 

 

I citaten kan man se att Viktor och Magnus betonar den trygghet som uppstår när individerna 

står varandra nära. När en individ säger ”nej” i dessa sammanhang finns redan en vetskap, 

från informantens sida, om att omgivningen inte kommer döma individen utifrån det specifika 

beslutet. Det är bara själva fenomenet som de säger ”nej” till som står på spel, inte hela 

relationen. 
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När det gäller “främlingar” (Lisa) eller “personer man inte känner” (Viktor) upplever 

informanterna att deras åsikter är irrelevanta för deras eget beslutsfattande. Från gruppen 

främlingar upplever informanterna inga direkta förväntningar på sig själva, och de har heller 

inga direkta förväntningar på främlingens agerande.   
 

Med människor jag känner bra då har jag inge problem med att säga nej 

överhuvud taget (...) och samma sak med främlingar… de skiter man ju 

fullständigt i. 

Lisa 

 

Personer man inte känner är det lätt att säga nej till eftersom man inte känner 

att man får någon effekt direkt på dom… 

Viktor 

 

Citaten speglar en likhet mellan närstående och främlingar: upplevelsen av att ett ”nej” inte 

kommer påverka deras bild av vem man är på ett sätt som har betydelse för individens egen 

självbild. Generellt sätt menar studiens informanter att det är enklare att säga “nej” när de 

sociala förväntningarna på individen är ringa och inte behövs tas i beaktande i lika stor 

utsträckning som vid svåra beslut. Informanterna menar dock att även när högre förväntningar 

finns, behöver det inte nödvändigtvis styra informantens handlande. 
 

Det förs även ett resonemang kring anledningen att säga “nej”. Informanterna hävdar att det 

är enklare att säga “nej” till situationer om man har en bra anledning som stödjer beslutet. Det 

kan dock påpekas att även om informanterna är eniga om att det är lättare att säga “nej” till 

närstående så finns en större problematik kring förväntningar och besvikelser från dem. Detta 

diskuteras vidare i “När ett ‘nej’ är svårt”. 

5.1.3 ”Jag har ett lugn i mig”  
Som följd av de förväntningar som informanterna upplever i olika relationer, uppkommer 

emotioner kring deras handlande. De förväntningar som ovanstående avsnitt presenterar 

genererar generellt sätt positiva känslor. Vid frågor kring emotioner vid enklare situationer 

besvarades dessa med en djupare eftertanke. Informanterna hävdar att dem normalt sätt inte 

reflekterar kring sitt känsloliv vid nej-sägande i enkla situationer. Vid vidare eftertanke 

menade flertal av informanterna att de upplevde en känsla av lugn.    
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När det är enkelt… den känslan jag får när jag är bekväm… då är det nog att 

jag har ett lugn i mig. 

Amanda 

 

Amanda menar att emotionerna som uppkommer vid ett nej-sägande kan kopplas till de 

trygga sammanhang som diskuterat i ovanstående avsnitt. I ett sammanhang där ens roll redan 

är etablerad och man känner en trygghet. Då det inte märks en större reflektion kring känslor 

vid enkla nej-sägande kan detta tolkas som att ett “nej” går mer på automatik snarare än att en 

reflektion förs kring beslutet. Det är just när människor ställs inför en svårighet eller något 

oväntat som man blir varse sina emotioner. 

5.2 När ett ”nej” är svårt  
I tidigare avsnitt diskuterades främst tryggheten i relationer och individens egna värderingar 

som bidragande faktorer till varför det är enklare att säga “nej” i vissa situationer. I detta 

avsnitt redogörs för den problematik som kan uppstå när det är svårt att säga “nej”. Här läggs 

stor vikt vid den egna individens framställning av sig själv inför andra, exempelvis närstående 

och ytliga bekanta, samt emotioner som uppkommer när informanterna inte känner att de 

uppfyller förväntningarna som finns på dem. 

5.2.1 Att vara en skön person  
Som nämnts tidigare upplever individen förväntningar med olika tyngd från olika sociala 

sammanhang. Precis som vid enklare situationer av nej-sägande, finns en förväntan från 

informanterna själva att vilja upprätthålla sin självbild. Här uppstår dock ett problem. 

Samtliga informanter menar att det finns förväntningar från omgivningen på om hur man ska 

agera i olika situationer för att framställas på ett bra sätt, vilket kan ställas emot ens egen vilja 

i ett beslut. Det är i dessa fall nej-sägande upplevs problematiskt. 
 

Man har en bild av sig själv, att man är en rolig person, och man försöker 

agera utifrån de förväntningarna… om man inte upplever dessa ideal på den 

personen man försöker vara så uppstår väl någon form av ångest… man 

skäms kanske lite. 

 

Man vill liksom vara en skön person som är på och gör saker, man vill inte 

att någon annan som man knappt känner ska tycka att man är tråkig… 

Viktor 
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Man vill inte vara det för då är man ganska tråkigt och trist… torr… det är 

sånt himla tjat om att man ska vara så roliga, spontan och fri… och det är 

man inte om man säger nej.  

Malin 

 

Citaten ovan beskriver en form av identitet som man försöker eftersträva. Viktor menar att om 

han inte lyckas med att vara en “skön” person så känner han ångest, och Malin beskriver 

varför man inte vill säga “nej” till andra individer. Informanterna beskriver hur andras 

bedömning av deras egen personlighet styr beslutsfattande i ja/nej situationer. Det finns en 

strävan efter att uppfattas på ett positivt sätt som informanterna återkommande benämner som 

exempelvis “skön”, “rolig” och “social”. För att uppfattas som en sådan person säger många 

“ja” till erbjudanden fast de egentligen vill säga “nej”. Det är viktigt att lyfta fram 

resonemang kring strävan efter en “skön” personlighet eftersom det tycks finnas en 

gemensam förståelse bland informanterna om vad en “skön” och “rolig” individ är, något som 

annars kan ses subjektivt från person till person. Idealbilden är att man ska vara en ja-sägare 

för att upprätthålla en så positiv personlighet som möjligt, vilket medför en rad förväntningar 

som informanterna tar hänsyn till i sitt beslutsfattande. 

5.2.2 Nya bekantskaper  
Att vara en “skön” person som inte säger “nej” är speciellt viktigt i interaktioner med nya 

bekantskapskretsar. De nya bekantskapskretsarna kan förstås som existerande i en gråzon 

mellan närstående och främlingar. Informanterna ser dessa nya bekantskaper som något man 

vill bygga vidare på. Detta gör att man vill följa de förväntningar som de nya bekantskaperna 

har, för att undvika att framstå på ett oönskat sätt. Då relationen inte är fullt etablerad finns 

även en osäkerhet om hur situationen, och relationen, kommer bli vid ett eventuellt nej-

sägande. Denna osäkerhet är också något man försöker undvika. 
 

Svårt med människorna som är mittemellan som man känner vill att dem ska 

tycka om en och uppskatta en (...) personer som fortfarande betyder något 

men som man inte vet hur de skulle reagera om man gjorde dem besvikna 

(...) Om man vill komma nära dem så gör man väl saker som man tror de 

skulle gilla.   

Lisa 

 

Osäkerheten som beskrivs i citaten ovan, är något Lisa försöker hantera genom att undvika 

plötsliga händelser som sker när hon säger “nej”. Lisa menar att det är svårare att säga ”nej” i 
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dessa sammanhang, än i sammanhang med folk man känner väl, eftersom oväntade reaktioner 

kan uppstå. 
 

Informanterna beskriver flertal situationer där de tackat “ja” till erbjudanden eller situationer, 

fastän de föredragit att avstå. Som nämndes i ovanstående resonemang är dessa situationer 

kopplade till ytliga bekantskapskretsar där informanterna inte känner sig bekväma nog att 

avstå utan rädsla att framställa sig som “tråkig” eller “asocial”. Det finns även en vilja hos 

informanterna att ta del av sociala sammanhang och på så sätt visa delaktighet. Maja 

beskriver en rädsla inför att missa sociala tillställningar dels inför att missa händelsen, och 

dels för att framställas som “tråkig”. Denna typ av dilemma beskriver flertal av informanterna 

som problematisk när det är känslan av att missa något som styr, snarare än känslan av att 

vilja delta. 

5.2.3 Att ställa upp  
Även om informanterna lyfter fram nya bekantskapskretsar som en grupp där förväntningarna 

styr ens handlande, och närstående som en grupp som kan tillmötesgå ett “nej”, så upplevs 

ändå förväntningar på individen vid nära relationer. Här talas det snarare om en förväntan att 

“ställa upp” för varandra, tillskillnad från ovanstående resonemang om att framställa sig själv 

på ett bra sätt. Det finns en skyldighet till den andra individen i en nära relation, som inte 

upplevs i nya bekantskapskretsar. 
 

När det gäller riktigt nära vänner så är det liksom både och… man känner 

varandra så pass bra att man kan säga “nej”, men man borde också ställa upp 

för den personen och det medför ju krav… Just för att man är så pass bra 

vänner, man ska offra sig själv lite… 

Malin 

 

Malin diskuterar ovan en paradox som finns i nära relationer. Å ena sidan känner informanten 

dessa personer, vilket göra att ens personlighet inte behöver hävdas på samma sätt som nya 

bekantskapskretsar, å andra sidan resulterar det till högre krav på sin roll som vän.  Dessa 

skyldigheter hävdar samtliga informanter finns i nära relationer, och anses mer som 

universella lagar än uppmaningar till beteende. Gabriel beskriver situationen följande; -En bra 

vän kommer liksom… alltid vara en bra vän, och jag kan ju vara ärliga mot dom… men alla 

vet ju också att man ska ställa upp för en polare… (skrattar). Dessa universella lagar kan 

också kopplas till självbilden man har. Man vill vara en moralisk person och en god vän. 
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Informanterna pratar om förväntningar på nära relationer som ett mer genuint fenomen. Det 

handlar inte om ens egen framställning gentemot motparten, utan om de negativa känslor som 

den andra parten, samt informanten själv, kan känna om denne inte upprätthåller kraven i sin 

roll i relationen. 

5.2.5 Flykten från ett ”nej” och kanske strategin  
Informanterna diskuterar omfattande hur man väljer att säga “nej” samt undviker nej-sägande. 

Det förs ett resonemang om att man inte enbart kan hänvisa till sin egen vilja i ett beslut utan 

närmare förklaring om varför man säger “nej”. Lisa beskriver sin uppfattning om fenomenet 

så här -: “man måste ha en speciell anledning till att man inte kan träffa personen”. Många 

informanter menar även att en förklaring uppfattas trevligare än om man enbart väljer att 

tacka “nej” utan vidare motivering. 
 

Man vill inte uppfattas som otrevlig så det är lättare då att ha en förklaring 

till varför man inte kan… 

Magnus  

 

Citatet ovan beskriver rädslan att ett “nej” ska kopplas till ens personlighet. Om man ger en 

förklaring till varför man inte kan göra något, anses detta som trevligare än om man avstår 

från att göra det. Detta problematiserar nej-sägandet ytterligare, då ens egen vilja inte bara 

anses som otillräcklig, det anses även som otrevligt. 

 

För att undvika konfrontationer beskriver informanterna ett flertal tillvägagångsätt. Dessa kan 

exempelvis vara ett undvikande av att säga ordet “nej” och istället svarar på ett sätt som 

antyder till ett “nej”. Ett annat alternativ kan vara att säga något som antyder till ett “ja” men 

då med vetskap om att man kommer att göra tvärtom. Viktor beskriver sitt nej-sägande i 

jobbiga situationer som något denne kan kringgå genom undvikande, “då gäller det att 

undvika frågan och typ inte svara… haha ibland kan tystnad underlätta… ”. Ett annat 

alternativ som diskuteras är kort sagt att ljuga för sin omgivning. 
 

Jag kanske säger till dem ”jag har ett möte” men jag har inte det, för att jag 

vill inte säga sanningen att ‘jag vill inte…’eftersom jag kan ju egentligen…   

Magnus 
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Ibland kan man ju ljuga för sig själv tycker jag. Att man säger “jag är lite 

upptagen på kvällen men jag tittar förbi” och så vet man själv att det kommer 

inte hända men jag vet att hon blir glad av att höra det. 

Kajsa 

 

Kajsa beskriver hur hon hänvisar till en vag upptagenhet som en förklaring, men hennes 

“tittar förbi” visar också viljan att säga “ja”. Denna typ av vaghet användes som en strategi av 

flera informanter. Ordet “kanske” fungerar exempelvis som en möjlig flyktväg vid nej-

sägande och Malin menar att ordets innebörd ofta uppfattas som ett “ja”. Det kan utnyttjas då 

Malin svarar “kanske” för att undvika konfrontationer från den andre parten, eftersom denne 

då tolkar detta som ett “ja”. På det här sättet slipper Malin både förklara varför hon inte vill 

något, samt bemöta konfrontationerna efter, då hon faktiskt inte sagt “ja” till erbjudandet eller 

situationen. Detta upplevas befriande i sammanhanget eftersom hon inte lovat något till den 

andra parten. 
 

Jag kan nog ha väldigt svårt för att säga nej faktiskt... det är ofta jag säger 

kanske istället är tyst... låter saker rinna ut i sanden istället... 

Ida 

 

Det var några som skulle till en pub, dricka lite öl och käka, och de frågade 

om jag ville följa med (...) men egentligen visste jag att jag skulle vilja vara 

hemma och få lite saker gjort… men man ville inte vara tråkig så man kanske 

säger ”jaa, det vore nice, kanske, vi får se…” 

Magnus 

 

Resonemanget ovan poängterar inte bara problematiken kring nej-sägande som en jobbig 

situation, det lyfter även fram hur olika ords betydelse ändras på grund av hur man använder 

dessa för att undvika ett nej-sägande. Informanterna betonar även att ordet “nej” inte har lika 

stark betydelse som ordet “ja”. 
 

Ett nej för mig... asså jag är ett praktexempel på personer som ändrar sig lätt 

så ett nej för mig… det är inte alls särskilt stark. 

Malin 

 

Malin menar att beroende på hur omgivningen väljer att reagera på ett nej-sägande kan detta 

styra informanternas beslut. Om informanten ser att personen som man sagt “nej” till visar 

negativa uttryck, så kan ett “nej” enkelt ändras till ett “ja”. Detta gäller även vid exempelvis 
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uppmuntran eller tjat från omgivningen. Diskussionen kring undvikandet av nej-sägande 

faller ofta tillbaka på hur informanten ser på sig själv samt hur informanten tror andra ser på 

denne. Man vill slippa möjliga konfrontationer och besvikelser.  

5.2.6 När den egna viljan får bestämma eller när andras åsikter styr  
I situationer där informanterna erfar en problematik kring nej-sägande, beskrivs även en 

svårighet att skilja på förväntningarna från omgivningen och de känslor som uppkommer hos 

individen. Flera av informanterna beskriver detta som en process som sker parallellt med 

varandra där negativa känslor i helhet är utloppet av situationen, oavsett om du tackar “ja” 

eller “nej” till en situation de inte vill ta del av. Känslor som informanterna beskriver är bland 

annat “ångest” och “splittrad”. 

 

Ida beskriver situationer där motparten visar besvikelse som mest problematiskt att hantera 

känslomässigt. I en sådan typ av situation spelar det inte någon roll vilken relation Ida har till 

motparten, utan antydan om besvikelse som den påverkande faktorn. Dock menar hon att 

detta är mer återkommande i nära relationer med vänner samt familj och att denne, trots 

“tryggheten”, upplever en känsla av dåligt samvete eller skuld. 
 

När personer uttrycker att de skulle bli besvikna om jag inte säger ja. Så att 

det på något sätt blir en samvetsfråga för mig. Då skulle jag säga att det 

ger… obehagskänslor i magen… och känslan av att vara… splittrad. 

Ida 

 

Gemensamt för informanterna är att de inte vill framställa sig själva som “tråkiga” eller 

“asociala”. Detta är något som informanterna återkommer till vid frågor om emotioner vid ett 

nej-sägande. Lisa menar att känslor har en stor inverkan i beslutsfattandet med en person 

denne har en nära relation till. Lisa beskriver, som tidigare nämnts, “en slags ansvarskänsla” 

där man som vän eller familjemedlem har ett ansvar att ställa upp vid förfrågan. I dessa 

sociala sammanhang är informanterna rädda att framställas som “taskiga”, snarare än 

“tråkig”, vid ett nej-sägande. Beslut som berör omgivningen negativt beskriver informanterna 

som ångestladdade och stressande. Konflikten mellan beslutet att säga “nej” och de reaktioner 

som informanten förväntar sig möta, är det som beskrivs mest känsloladdade i nära relationer. 

Generellt beskriver informanterna en “magkänsla” när de talar om situationer där de tackat 

“ja”, fastän de velat tacka “nej”. Det är denna form av känsla som informanterna lyfter fram 

som den mest påfrestande, och framför allt mest talande för vad informanterna själva vill och 
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inte vill. Denna påfrestande känsla beskrivs främst som negativ, men fåtal gångar även 

positiv, Citatet nedan redogör för en situation där Lisa, i detta fall, är medveten om de 

negativa konsekvenserna av beslutsfattandet, men trots detta agerar annorlunda på grund av 

en kärlek till motparten. 
 

Liksom de situationer där man vet att man vet bättre, men att man på något 

sätt bryr sig för mycket… 

                                                                                                        Lisa 

 

Lisa är medveten om att hon inte agerar enligt sina egna uppfattningar kring vad som skulle 

vara bäst för henne själv. Personen i omgivningen, menar Lisa, har större roll i 

beslutsfattandet än vad hon själv har vilket i sin tur inte ger ett positivt utfall av situationen.  
 

Även Amanda beskriver en “magkänsla” som kan komma att uppstå i situationer där denne 

tackar “ja” trots att hon borde avstå. Amanda redogör, likt Lisa, för en magkänsla som 

uppkommer vid nära relationer och beskriver känslan som “stress” och “ångest”.  
 

Kärleken kommer in… att man bara älskar någon så mycket att man känner 

”men jag måste va med honom” (…) på något sätt blir det ju ändå positivt 

men jag vet att min hälsa kommer må bättre av att jag säger nej. 

                                                                                                        Amanda 

Amanda agerar i detta exempel efter sina positiva känslor riktat till en person som står henne 

mycket nära. Trots att detta är något Amanda värderar högt, är denne också medveten om de 

negativa konsekvenser som beslutet kommer få. Detta visar på en problematik då en idé om 

en positiv känsla styr beslutet, snarare än den negativa känslan informanten är medveten om 

som utsaga av agerandet.  

5.2.7 Finns ”den duktiga flickan” och ”den stora trygga mannen”? 
Många kvinnliga informanter poängterar att de upplever att det finns en skillnad på kvinnors 

och mäns förhållningssätt till nej-sägande. Här tydliggörs att det finns förväntningar på 

beteendet beroende på vilket kön man anses tillhöra. Flertal av våra kvinnliga informanter 

upplever att det finns fler förväntningar på dem som gör att det blir mer problematiskt att säga 

“nej”, jämfört med deras uppfattning av mäns förväntningar att passa in sociala 

konstellationer och ställa upp. Bland annat beskriver Ida hur hon upplever att hon måste leva 

upp till “duktig flicka syndromet” och beskriver detta som ett prestationskrav och en konflikt 

inombords. Även Amanda och Jennie upplever skillnader beroende på vilket kön man har. 
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Ja men… känslan… att vilja… ”duktig flicka syndromet”, att vilja prestera, att vara 

duktig men att samtidigt styras av känslor och… ja men att det lättare blir en 

konflikt inombords för kvinnor… 

Ida  

 

(…) tjejer vill uppmärksamheten och bekräftelse, men killar bryr sig inte om den här 

uppmärksamheten…   

Amanda  

Jag tror att det är svårare för killar i grupp att säga nej till vissa saker… för 

mentaliteten är med ”ja men visst vi göre” medans  med tjejer så ska man analysera 

fram och diskutera och jag tror att det är mer känslor som visas hos tjejer.. Medan 

killar kanske inte tänker lika mycket på om de säger “ja” eller “nej”. Medan tjejer 

får mer ångest och förväntas leva upp till vissa förväntningar av samhället och av 

kompisar osv…  

Jennie  

 

Ida, Amanda och Jennie beskriver ovan att deras uppfattning är att kvinnor i allmänhet 

anpassar sig mer efter förväntningar som medföljer vid nej-situationer snarare än män. 

Amanda beskriver hur tjejer söker uppmärksamhet och måste visa tillgänglighet samt “ställa 

upp” för att få detta bekräftat. Liknande med Idas citat beskriver Amanda ett behov av att 

prestera efter motpartens och samhällets förväntningar och att det uppkommer starka känslor 

som följd av detta. Även Jennie beskriver känslorna hos kvinnor som starkare än hos män, 

vilket gör beslutsfattandet mer problematiskt för kvinnor. Hon tror att kvinnor upplever 

ångest som följd till att leva upp till de förväntningar som finns på deras könsroll i samhället.  
 

Våra manliga informanter hävdar att de inte upplever en större skillnad beroende på vilket 

kön du har. De lyfter istället fram personligheten och relationen som en avgörande faktor i 

relation till svårigheterna att säga “nej”, även om intervjufrågan berör tjejer respektive killars 

förhållningssätt till nej-sägande.  
 

Jag tror inte det beror på könet utan snarare personligheten... och relationen... jag 

tror att personligheten avgör… många menar ju kanske att killar är stor och trygga. 

Men jag känner massa tjejer som är jätte trygga i sig själv och säger “nej” mycket 

mer än killar… jag tror det handlar om mognad och just det här med att om man har 

sagt “nej” till något förut och märker att det inte gör så stor skada så är det nog lätt. 

Ens polare vill hänga med en ändå fast man säger “nej”... 

Viktor 
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Om man tänker på relationerna jag har med killar och tjejer så skiljer sig dessa åt… 

jag har fler killkompisar än tjejkompisar.. och mina nära kompisar är killar… och 

med tjejer.. ja eftersom jag är heterosexuell kille... så ska man säga “nej” till en tjej 

som man är intresserad av… så kan det spela roll 

 

Magnus 

 

Ovan uttrycker Viktor sina tankar om den eventuella problematiken kring förväntningar vid 

nej-sägande och kön. Han upplever inte att det finns en skillnad utan menar att det snarare 

finns en mentalitet om en skillnad, men som inte stämmer. Den skillnad som Magnus 

diskuterar kring genusaspekten relateras, istället för generella förväntningar på tjejer, 

huruvida han själv tycker det är skillnad på att säga “nej” till en tjej.  Han ser olikheten på nej-

sägande i form av sexualitet snarare än en fråga om förväntningar på motsatta kön.   
 

Generellt är det väldigt olika hur våra informanter resonerar kring genusaspekten i relation till 

nej-sägande. Det tycks finnas en större förståelse kring olikheter könen emellan hos våra 

kvinnliga informanter än hos våra manliga. Dock diskuteras ingen biologisk skillnad utan 

snarare en skillnad på en samhällelig syn på genus och kön. 

5.4 Sammanfattning och fördjupad analys 
Nedan följer ett sammanfattande avsnitt och en fördjupad analys av det empiriska materialet i 

relation till studiens teoretiska utgångspunkter. Den fördjupade analysen är därför tematiserad 

efter studiens upplägg av teoretiska begrepp. Inledningsvis följer ett avsnitt som redogör för 

hur man kan förstå de kulturella koder som våra informanter berättar om med hjälp av Berger 

och Luckmanns första steg i socialiseringsprocessen. Därefter följer Cooleys begrepp 

spegeljaget, skuld och stolthet och Goffmans facework under temat Emotioner i 

interaktionsprocessen. Till skillnad från resultatdelen kommer det empiriska materialet 

således inte vara uppdelat mellan enkla och svåra situationer, utan efter överstämmande 

teoretiska begrepp.  

5.4.1 Kulturella koder  
Generellt tas ringa kulturella koder i beaktan vid situationer då det är enkelt att säga “nej”. 

Här diskuteras snarare hur relationer påverkar avgörandet att säga “nej”, samt hur deras egna 

principer och värderingar värdesätts vid beslutfattande. Detta kräver dock att informanternas 

åsikter ska vara tydligt avvikande från förfrågan eller erbjudandet. Trots att informanterna 
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hävdar att detta är en enkel situation utan hänsyn till förväntningar, kan det ses som att 

individen har förväntningar på sig själva i relation till kulturella koder; individen bör ha krav 

på sig själv och också handla enligt värderingar och principer.   
 

Dessa situationer kan uppfattas på två olika sätt. Antingen kan de tolkas som att informanten 

har starka åsikter som hen inte vill kompromissa om, och då finns heller ingen strävan om att 

uppfattas på “rätt sätt” och följa den kulturella kod som existerar. Man kan också tolka 

situationen som att informanten strävar efter att upprätthålla sin starka personlighet och säger 

“nej”, dels för att hen inte vill, och dels för att de generaliserade andra ska uppfatta 

informanten som en självsäker individ. Det är möjligt att dessa två skiljer sig beroende på 

vilket ställningstagande man gör i vilken situation. Vissa värderingar kan bära på en starkare 

kulturell kod och därmed vara lättare att luta sig tillbaks mot; när man tillhör en majoritet och 

förväntningarna generellt stämmer överens med ett nej-sägande. Detta kan förse informanten 

med omedvetna påtryckningar från omgivningen. 
 

I situationer när det är svårt att säga “nej” lyfter informanterna fram konflikten mellan de 

förväntningar som omgivningen har på individen och de emotioner som uppkommer hos 

individen. Generellt redogörs för mönster av kulturella koder som informanterna menar att 

man bör följa för att framställa sig själv på ett bra sätt och undvika negativa emotioner från 

sig själv och från andra. Konsekvensen av dessa kulturella koder gör att informanterna 

upplever förväntningar som både kan vara positiva samt negativa.   
 

Den negativa aspekten kopplas ihop med både ytliga och nära relationer och gäller både i fall 

där informanten valt att säga “nej”, samt när de valt att tacka “ja” mot sin vilja. Att bekräfta 

omgivningen, och på så sätt lägga sin egen vilja och känslor åt sidan, är något informanterna 

genomgående talar om. Att, i ytliga bekantskapskretsar, uppfattas som “tråkig” eller “oskön” 

är ett exempel på att det finns en objektiv mening, samt en lingvistisk sådan, som skapar den 

typ av typifiering som existerar i ett samhälle. Denna typifiering om att vara en “tråkig” och 

“oskön” individ symboliseras av handlandet när en individ säger “nej”, vilket i sin tur visar en 

tydlig kulturell kod i samhället av att säga “ja”. Detta stärker Berger och Luckmanns teorier 

om vardagsverkligheten. Vårt resultat visar att det finns en intersubjektivitet och att det även 

innebär en social kontroll över individen, det vill säga att man säger “ja” även fast man inte 

vill, för att det finns allmängiltiga förväntningar på hur man bör vara som person. Att säga 

“nej” och trotsa denna kulturella kod gör att individen känner sig tråkig och oskön. Detta kan 
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härledas till Berger och Luckmanns resonemang om hur en individ identifiera sig med de 

socialt objektifierande typifieringar av uppträdandet i den faktiska stunden av handlandet. Det 

visar också att identiteten ständigt utvecklas och modifieras av sociala relationer. I dessa fall, 

när man säger “nej”, påverkas hela identitet i motpartens ögon vilket försvårar ett nej-

sägande.  
 

Å andra sidan menar informanterna att de, i nära relationer, inte behöver ta hänsyn till hur de 

uppfattas rent personlighetsmässig. Typifieringarna av handlandet i faktiska stunden påverkar 

inte individens identitet. Eftersom relationen redan är etablerad letar man inte bekräftelse på 

samma sätt som med ytliga bekantskaper. Likt med primär socialisation har informanterna i 

de nära bekantskaperna blivit tilldelad vem dem är, från de signifikanta andra, och har på så 

sätt en etablerad en identitet som inte behöver reflekteras över. Att tacka “nej” till en 

familjemedlem, de signifikanta andra, är lättare då de är dessa som skapat individens identitet 

och det är denna identitet individen relaterar till i dem situationerna. På likande sätt ses också 

vänner till gruppen signifikanta andra då man också har en tydlig identitet - identiteten som 

vän.  Även fast individen inte för en reflektion kring identiteten i sammanhanget upplever 

denne ändå negativa känslor om denne inte säger “ja” till motpartens fråga. Informanterna 

upplever ett krav av att “ställa upp för varandra” i dessa situationer och det kan, i många fall, 

bidra till att individen inte känner någon valmöjlighet till motsatsen, att säga “nej”. Dessa 

krav, “att ställa upp för varandra” kan också ses som kulturella koder i samhället men att det 

även här finns en positiv aspekt genom att det stärker relationen.  
 

Det förs en intressant diskussion kring genusaspekten kopplat till nej-sägande. De manliga 

informanterna menar att det inte finns en större skillnad mellan könen, och den skillnad som 

finns upplevs baserad på individens heterosexuella läggning i relation till att säga “nej” till en 

person av motsatt kön. Våra kvinnliga informanter upplever däremot att de, som kvinnor, har 

högre prestationskrav än män och att deras kvinnliga attribut höjer kravet att ställa upp för 

någon annan samt att behöver av uppmärksamhet är större. Berger och Luckmann beskriver 

hur man som individ blir tillsagd vem man är genom att namnges och på så sätt tar över de 

signifikanta andras identitet. Eftersom de signifikanta andra redan är socialiserade in i en 

värld av kulturella normer kring kön överförs detta enkelt till individen som barn, då de 

överför deras definition av situationen. Detta gör att kvinnorna respektive männen redan i 

barndomen blir tilldelade krav för hur de ska agera i deras könsroll. Det som är intressant i 

vårt resultat är att agerandet samt känslorna kring nej-sägande inte var olika. Det var snarare 
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åsikterna och tankarna kring genusaspekten av förväntningar kring ett nej-sägande som 

skiljde sig åt.  

5.4.2 Emotioner i interaktionsprocessen  
Den primära självkänslan, som Cooley hävdar är viktig för allt känsloliv i interaktion, 

äventyras vid nej-sägande. När informanterna inte själva känner att dem lever upp till den bild 

de har av sig själva, sitt spegeljag, så uppkommer en känsla av skam. Denna skam kan 

symboliseras av känslan “ångest” och kan härledas tillbaka till individens handling av att 

motsätta sig en kulturell kod. Att trotsa en kulturell kod kan bidra till att individens möts av 

besvikelse från motparten, vilken stärker känslan av skam hos individen.  
 

Informanterna beskriver ett flertal tillfällen då de har sagt “ja” till något de egentligen inte 

vill, vilket förenas med Cooleys teori om att rädslan för skammen i en interaktion kan vara 

större än rädslan inför agerandet som medför skammen. Man vill hålla ett positivt flöde i 

interaktionen. Med detta menas att informanterna hellre tackar “ja” till något än att avstå 

eftersom de inte vill uppleva den skam som ett “nej” kan medföra. Vidare menar Cooley att 

man känner stolthet när man bemöter förväntningar vilket generar solidaritet och åtaganden 

av andra. Detta görs, enligt Cooley, när individen reflekterar djupare och inte handlar 

irrationellt, det vill säga när rädslan tar över. Här menar vår vi dock att det finns en 

tvåsidigthet, å ena sidan menar våra informanter att den negativa känslan fortfarande finns 

kvar vid beslut som är mer genomtänkta, å andra sidan kopplats valet tillbaka till rädslan att 

göra någon besviken. Handlingen att säga nej är väl genomtänkt, men man handlar 

fortfarande i form av rädsla. Flertal informanter beskriver en tankegång av “varför gör jag så 

här mot mig själv” och menar att de är medvetna om den besvikelsekänslan redan innan de 

fattat beslutet. Trots att de reflekterat kring hur de känner, och kommer känna, väljer de att 

tacka “ja” för att bekräfta omgivningens förväntningar.  
 

Om individen motsätter sig en kulturell kod kommer hen känna skam och våra informanter 

gör ingen skillnad på skammen beroende av specifik kulturell kod. Vår uppfattning är att den 

enda gången informanterna känner stolthet är när denne säger “nej” till någon som inte 

besitter samma värderingar. I dessa situationer säger informanterna “nej” och på så vis trotsar 

den kulturella koden av att säga “ja”, men samtidigt följer koden av att stå upp för sina egna 

värderingar. Detta är självklart lättare när man tillhör en majoritet som har liknande åsikter. 
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5.4.3 Att uppnå en linje i samtalet  
Hur informanterna uttrycker sitt “nej” spelar också stor roll i sammanhanget. Det finns ett 

flertal strategier om hur man säger “nej” samt undviker ett nej-sägande på bästa sätt. I relation 

till Goffmans begrepp linje är detta viktigt för att upprätthålla de mönster som finns i 

interaktionen med den andra parten. Hur informanterna väljer att uttrycka ett ”ja” eller “nej”, 

oavsett svår och enkel situation, utger ett ansikte. Informanterna vill inte uttrycka sig på ett 

sätt så dem uppfattas “otrevliga” gentemot motparten. Målet för informanterna är att 

upprätthålla sitt ansikte, både för sin egen skull, men även för att motparten inte ska tappa sitt 

ansikte och därmed uppleva negativa känslor av ett “nej”. För att upprätthålla linjen i 

interaktionen tar därför informanterna till vissa strategier, exempelvis lögner. Detta görs för 

att informanterna inte upplever att de har tillräckliga förklaringar för att tacka “nej”, samt för 

att motparten inte ska döma dem som “otrevliga”. Informanterna vill inte hänvisa till sin egen 

vilja då de är rädda att möta konfrontationer från omgivningen. Istället för att tacka “ja” eller 

“nej” till erbjudanden väljer de istället att svara “kanske” på frågan om att delta i en situation 

eller ett sammanhang. Att svara på detta vis är ytterligare ett sätt för informanterna att 

upprätthålla ansiktet hos både sig själv samt hos motparten. Hela denna process görs för att 

hålla en rät linje i interaktionen för att inte skapa besvikelse och på så sätt bygga vidare på 

förväntningarna som redan finns på informanterna. Goffman menar att dessa 

handlingsmönster är något som måste studeras utan hänsyn till relationen mellan individerna. 

Detta påstående har vi svårt att styrka. Huruvida en individ väljer att använda sig av dessa 

strategier, och på så sätt upprätthålla det positiva flödet av emotioner, är något som har en 

stark påverkan av relationen till individen i interaktionen. Även om detta handlingsmönster är 

något man skulle kunna se som händer omedvetet finns även grader i upprätthållandet av sitt 

ansikte och linjerna i ett samtal. Att medvetet välja ut strategier för att undkomma att tappa 

ansiktet upplever vi gradvis högre än att göra detta omedvetet. 

6 Avslutande diskussion  
Syftet med studien är att utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv undersöka unga 

människors förhållningssätt till de emotioner som uppkommer vid ett nej-sägande. Studien 

behandlar dessa emotioner i relation till de kulturella koder som finns på individiden i 

privatlivet. Detta avsnitt ämnar föra diskussionen vidare kring studiens syfte och 

frågeställningar i relation till det empiriska materialet, tidigare forskning och teori. Här 
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utvecklas även våra tankar och reflektioner om studien samt potentiell vidare forskning kring 

ämnet. 
 

Informanterna diskuterade vikten av ens egna värderingar vid nej-sägande som viktigt och 

avgörande huruvida det är enkelt att tacka “nej” till någon eller inte. Detta kan relateras till 

Lyons artikel (2002) om ungdomars avståndstagande till alkohol och droger. Ens egna 

värderingar tas i större beaktan än besvikelsen från motparten. Lyons menar att individer med 

stark religiös tro valde att avstå på grund av sina värderingar. Vi menar att det här, precis som 

i Lyons artikel, kan finnas en kulturell kod som man tar hänsyn till; att man ska stå fast vid 

sina värderingar. Vår uppfattning är att det finns en omedvetenhet hos informanterna 

angående de samhälleliga normerna som faktiskt existerar. Även om man säger “nej” till 

motparten, och motsätter sig den specifika kulturella koden av att säga “ja”, så har man 

fortfarande följt en annan, - att så uppför sina egna värderingar. Det visar att det finns olika 

kulturella koder i ett samhälle och att dessa motsätter sig varandra. Man kan diskutera en 

maktbalans mellan dessa koder som är beroende av vilka som är starkast i form av majoritet i 

den specifika sociala kontexten.  
 

Även strävan om att vara en “skön” person tas upp som en påverkande faktor vid 

beslutsfattande och är beroende av relationen till motparten. Laplante och Ambady (2003) 

poängterar också människans strävan om att framställa sig själv på ett bra sätt. Bland våra 

informanter finns en gemensam bild av hur en “bra människa” ska vara och agera, vilket är att 

delta i det mesta som erbjuds. Enligt oss är denna aspekt mycket intressant i relation till den 

principfasta personligheten en individ ska ha. Man ska vara sig själv till lags och även 

uppfylla alla andras krav och förväntningar. Även här upplever vi att det finns kulturella 

koder som kolliderar.  
 

Vid svåra situationer av nej-sägande fanns en större medvetenhet hos informanterna, både 

gällande känslor och förväntningar från motparten. Besvikelse från motparten är en tydlig 

faktor till varför informanterna upplever det problematiskt att säga “nej”. Uppfattningen av att 

ställa upp för någon anses som ett krav i en relation, vilket vi tolkar som en kulturell kod. 

Detta tror vi också kan medföra att det således finns krav på emotionerna som uppstår om 

man inte lever upp till förväntningarna de kulturella koderna utger. Vi tror att känslan av att 

känna sig taskig kan vara en lika universell lag, och på så sätt kulturell kod, som kravet att 

ställa upp. Detta kan relateras till Coupland (2008) artikel om känsloregler på arbetsplatsen, 



	   43	  

då resultatet visar samma typ av påtvingade känslor. På arbetsplatsen finns dock helt andra 

kulturella koder som innefattar maktpositioner och tydliga regler. Man kan därför inte 

generalisera ett “nej” till en annan individ på arbetsplatsen som ett “nej” i privatlivet. Det man 

kan jämföra är emotionerna som uppstår, känslan av att man måste erfara en speciell typ av 

känsla i en specifikt social kontext, men med en medvetenhet om att arbetsplatsens kulturella 

koder innefattar andra aspekter än privatlivet.  
 

Även vid djupare reflektioner kring beslutsfattande uppkommer en negativ känsla efter ett 

nej-sägande, vilket till viss del inte stödjer Cooley teori om stolthet. Informanterna upplever 

negativa känslor även när de har tackat “ja” till ett erbjudande efter noga övervägning, och på 

så vis levt upp till kulturella koden av att ställa upp för en individ i en nära relation. Även om 

handlingen utsänder solidaritet, saknas känslan av stolthet hos informanten eftersom man 

kompromissat med sin egen vilja. Fastän informanterna säger “nej” finns fortfarande en tro 

om en besvikelse från motparten, vilket gör att individen inte kan se förbi situationen samt 

känslan av att man “sviker” sig själv. Dock görs detta, precis som Cooley beskriver, för att 

informanterna är rädda för skammen, men de sker med en större eftertänksamhet och 

medvetenhet som Cooley inte diskuterar.    
 

Bachman och O’Malley (1984) menar att en individ som uttrycker missnöje med stor 

sannolikhet har hög självkänsla och att detta ska vara en stark påverkande faktor. Vår studie 

visar snarare att relationen till motparten och de kulturella koder som relationen innebär, är 

viktigare vid beslutsfattande än huruvida man har ett stark självkänsla. Inget av vardera 

behöver nödvändigtvis utesluta det andra, men den primära faktorn av problematiken med 

nej-sägande handlar inte, enligt oss, om individens självkänsla. Det finns en ödmjukhet som 

är viktigare i sammanhanget. Vår uppfattning är att informanterna reflekterar mer kring 

situationer samt relationer, och desto mindre om sin självkänsla. Några informanter tar upp 

självförtroende som något vilket förenklar nej-sägande och att detta skulle förbättras över tid. 

Vi upplever dock att varken självförtroende eller självkänsla diskuteras i sammanhang vid 

svåra situationer.  Ens nära relationer och kulturella koden av “att ställa upp” är något som vi 

inte upplever påverkas av självkänsla. Vi är medvetna om att det kan bero på vilka frågor som 

ställts under intervjun och hur intervjuguiden är uppbyggd. På så sätt är det viktigt att 

poängtera att självkänslan kan vara betydande, men att vi inte sett ett tydligt mönster av detta 

i vår studie. Denna term är dessutom väldigt svårförklarlig i sammanhanget. Det är möjligt att 
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diskutera självkänsla i relation till nej-sägande i grupper, men det skulle också kräva andra 

tolkningar om exempelvis hur man som grupp skapar en identitet och förväntningar kring det. 

 

Resultatet visar en intressant diskussion kring hur man undviker att säga “nej” samt säger 

“nej” på ett lämpligt sätt. Informanterna beskriver hur den egna viljan som förklaring till nej-

sägande framställs otillräcklig. På grund av detta görs ibland valet att ljuga vid en 

konfrontation av ett nej-sägande. Morell (2000) beskriver, i sin artikel om barnlösa kvinnor, 

samma känsla av konfrontationer vid ett beslutsfattande. Det finns dock en skillnad då 

kvinnorna i artikeln inte behöver ta till strategier för sina förklaringar utan kan istället utgå 

från sin faktiska vilja. I vår studie upplever vi snarare att dessa förklaringar inte är ärliga på 

samma sätt och att det snarare handlar om att undvika att motparten tolkar ett “nej” personligt. 

Att säga “nej” till ett något kan uppfattas som att säga “nej” till personen som frågar, istället 

för det faktiska erbjudandet. Detta kan leda till negativa känslor hos motparten, vilken i sin tur 

kan leda till negativa känslor hos individen. Vi tror därmed att det är därför informanterna 

poängterar vikten av förklaringar till varför man säger “nej”, samt legitimerandet av en fiktiv 

förklaring i fall man inte har en anledning att avstå från något. 
 

Kanske-strategin, att säga “kanske” till motparten med vetskap om att hen kommer tolka detta 

som ett “ja”, är ett intressant exempel på ovanstående resonemang. Vår uppfattning är att det 

finns en inkonsekvens hos informanterna i dessa situationer. De berättar hur de själva 

använder kanske-strategin som ett medel för att undkomma ett “nej”, och hävdar samtidigt att 

ordet “kanske” tolkas som ett “ja” när dem själva bemöts av ett “kanske” från en annan 

individ. Ords betydelse är något även Kitzinger (1999) poängterar och menar att ordet “ja” 

fått fler falanger i språkbruket, vilket denna kanske-strategi skulle kunna vara ett exempel på. 

Kitzinger beskriver att tystnad tolkas som ett “ja” i fall av sexuella övergrepp och menar att 

ordets innebörd måste diskuteras i relation till kontext. Vårt resultat visar att kanske-strategin 

kan utövas i de flesta situationer oberoende av kontext. Det är viktigt att lyfta fram att 

exemplet från Kitzinger är en mer känslomässig situation och att vi ämnar uppmärksamma 

ändringen av ords betydelse, inte den specifika situationen hon beskriver.  
 

Alla dessa strategier som diskuterats ovan visar tydligt att det finns en kulturell kod att det 

inte räcker för en person att säga “nej, jag vill inte” som förklaring till ett avståndstagande. I 

resonemangen ovan beskrivs flertal sociala knep för att få motparten att tro att individen säger 

“ja”. Detta sker inte bara med hjälp av ordens olika betydelser utan informanterna använder 
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även lögner. Den kulturella koden, otillräckligheten med att säga “nej ja vill inte”, är en 

starkare kod att följa i relation till att inte ljuga till den andra individen. Det är en intressant 

aspekt då lögner oftast ses som något icke önskvärt. Det kan tänkas att det förmodligen skulle 

ge utlopp för negativa konsekvenser om motparten fick reda på lögnen, trots detta, menade 

samtliga informanter att det använder sig av dessa strategier. 
 

Det finns en genomgående önskan hos våra informanter om att kunna göra fler saker för sig 

själv utan närmare förklaring varför. Grahammer (2002) poängterar vikten av nedvarvning 

och att tidspressen som växt fram i det senmoderna samhället inte bör negligeras. Paradoxen 

av samhället är komplex, ohälsa som konsekvens av stress är påtaglig, men den “aktiva 

människan” är lyckligare och mer tillfreds med livet. I vår studie uppmärksammade vi en 

negativ bild av känslan att behöva följa de flesta kulturella koder som finns i ett samhälle, och 

att det ibland är omöjligt. Kulturella koden av att ställa upp samt vara en ja-sägare för att 

anses som en skön person kolliderar med en kulturell kod om att följa sin egen vilja och visa 

självsäkerhet.  I många sammanhang blir det därför problematiskt att säga “nej”, då det är 

svårt att prioritera vilken kulturell kod som man bör följa för att generera så positiva 

emotioner som möjligt.  
 

Resultatet av vår uppsats visar att det finns tydliga kulturella koder som individer påverkas av 

i beslutsfattande vid ja/nej frågor och att detta medför emotioner och förväntningar. Att ställa 

en ja/nej fråga är generellt problematiskt eftersom det alltid kommer finns en förhoppning av 

ett “ja”, annars skulle en individ inte ställa frågan. Bortsätt från denna generella problematik 

har vår uppsats lyfta fram unga människors förhållningssätt till emotioner och kulturella koder 

kopplat till nej-sägande. Även fast tidigare forskning till viss del stämmer överens med vårt 

resultat, finns fortfarande en problematik kring de tidigare studiernas uppdelning av 

urvalsgrupper samt specifika situationer. Till skillnad från tidigare forskning har vi valt att 

undersöka unga människors egna reflektioner kring emotioner före och efter ett nej-sägande. 

 

Efter insamling av det empiriska materialet, tidigare forskning och våra egna reflektioner 

under studiens gång tror vi att det finns positiv aspekt av att säga “nej”, trots de negativa 

emotionerna som en individ upplever vid nej-sägande till en annan individ. Detta eftersom det 

tycks finnas en gemensam förståelse bland våra informanter om att man säger “ja” för att 

bekräfta motparten istället för att bekräfta sin egen vilja. Detta görs med människor som man 

har en nära relation till samt med ytliga bekantskaper. De negativa emotioner som individen 



	   46	  

känner vid ett “nej”-sägande är bland andra ångest och oro. Dessa emotioner framkommer när 

individen inte följer de kulturella koderna, eller när individen upplever olika kulturella koder 

som kolliderar med varandra. Då upplevs en svårighet av vilken man bör följa. Även när valet 

gjorts, att följa en kulturell kod som är norm i situationen, upplevs en känsla av ångest 

eftersom man inte varit sann mot sig själv.   

 

Ett intressant resultat som är värt att lyfta fram, och som förhoppningsvis kan leda till vidare 

forskning, är att våra kvinnliga och manliga informanter ställer sig likvärdigt inför känslorna 

och den problematiken kring ett nej-sägande. Trots detta upplever de kvinnliga informanterna 

att de behöver leva upp till normen av att ställa upp mer än våra manliga informanter eftersom 

attributen som en kvinna tillmäts handlar mer om att sköta om någon annan och visa känslor. 

Dessa resonemang om en skillnad beroende på könstillhörighet var något våra manliga 

informanter inte upplevde. Detta är inte bara intressant i relation till studiens resultat av att 

känslorna kopplat till nej-sägande var likvärdiga oberoende av kön, utan också för att 

majoriteten av vårt urval var tjejer. Man kan ställa sig frågan varför fler tjejer ville ställa upp 

än killar? Detta kan ligga till grund för eventuell vidare forskning inom ämnesområdet.  

 

Ett ytterligare förslag på vidare forskning kan vara att mer generellt studera vilket en individs 

svåraste “nej” har varit i livet. En sådan studie skulle kräva mycket narrativ men bidra till 

forskningen inom ämnet på ett intressant sätt. Genom att studera en äldre generation skulle 

man kunna få många intressanta synvinklar om hinder i livet som kan ställas mot varandra. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på Sociologiska Institutionen på Uppsala Universitet som skriver en 

kandidatuppsats som handlar om hur det känns att säga nej. Syftet med studien är att utifrån 

ett emotionssociologiskt perspektiv undersöka hur man känner och tänker när man säger nej 

till förslag och erbjudanden, och hur man hanterar dessa emotioner. Studien kommer behandla 

dessa relationer till de sociala förväntningar som finns på människor idag. 

 

Vi söker nu personer om vill ställa upp på en intervju om ämnet. Intervjun beräknas ta 

omkring 30-45 minuter och kommer att spelas in på ljudupptagare så att vi ska kunna 

representera det som sägs så exakt som möjligt. Alla intervjuerna behandlas konfidentiellt 

vilket betyder att inspelningarna förvaras så att inte utomstående kan ta del av dem. Vi 

kommer också att så långt det är möjligt försäkra intervjudeltagarnas anonymitet, t.ex. genom 

att ändra namn och andra uppgifter. Intervjuerna kommer att transkriberas i sin helhet, och 

denna information kommer enbart att användas av författarna samt handledare och 

examinator om så efterfrågas. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Om du vill delta i denna studie så kontakta oss per telefon eller mejl, se kontaktuppgifter 

nedan, för att bestämma en tid för genomförandet av intervjun. 
 

Tack på förhand, Med vänlig hälsning 

Sara Lehman, tel: xxxx-xxxxxx, mejl: … 

Klara Lundahl, tel: xxxx-xxxxxx mejl: … 

Handledare: Clara Iversen, mejl: … 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Kön? 

Ålder? 

Sysselsättning? 

1. Vad tycker du om/ vad är dina reflektioner kring vårt uppsats-ämne “att säga nej”? 

2. Upplever du att du reflekterat något kring ämnesområdet innan denna intervju? 

3. Hur upplever du att din förmåga “att säga nej” till erbjudanden/ situationer o.s.v. är? 

4. Upplever du att du tar del av/ tackar ja till situationer och erbjudanden för att du vill 

det? Utveckla! 

5. Hur upplever du förväntningar på dig från din omgivning? I så fal hur uttrycker sig 

dessa? 

6. Påverkar dessa förväntningar dig när du ska ta ställning till situationer och 

erbjudanden som ges? Och i så fall på vilket sätt? 

7. Upplever du att du har lätt att säga nej? 

8. Har/ är din förmåga att säga nej olika i olika situationer/ sammanhang? 

9. Berätta om en situation där det varit svårt/ problematiskt för dig att säga nej! 

10. Varför tror du just denna situation varit svår? 

11. Berätta om en situation där det varit enkelt för dig att säga nej! 

12. Varför tror du just denna situation varit enkel? 

13. Upplever du att olika personer kan göra det olika svårt/ enkelt för dig att säga nej? 

14. Vilka känslor uppkommer när du blir uppmuntrad att tacka ja till något du inte vill ta 

del av eller göra? 

15. Hur skulle du beskriva dina känslor kring att säga nej i en situation som känns svår för 

dig? 

16. Hur skulle du beskriva dina känslor kring att säga nej i en situation som känns enklare 

för dig? 

17. Tror du att förväntningarna på killar och tjejer (eller män och kvinnor) är lika när det 

gäller “att säga nej”? 

18. Om ja, varför? / Om nej, varför? 

19. Upplever du någon skillnad i att säga nej beroende på könet till den du ska svara? Hur 

och varför? 

20. Vad är din målbild om nej/ ja sägande? Kan du beskriva en situation? 
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21. Finns det några situationer som det skulle kunna vara bra att inte agera genom sitt 

första val, exempelvis “tänker direkt; nej det vill jag inte...” men sedan får känslan att 

det skulle vara bra/ utvecklande/ lärorik etc. att ändra sig till; “ja, det vill jag”? 

 

Tack för din medverkan i den här studien! 


