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Authors: Ulrica Persson and Maxim Riabichev  
Title: Everything may not be as mom and dad said? A social psychological study focusing on a 
number of participants of The Zeitgeist Movement.   
Supervisor: Anders Lundberg 
Assessor: Zeth Ståhl 
 

This study´s focus was a group of participants of a social movement called The Zeitgeist 
Movement. The purpose of this study was to understand and convey what causes 
participants of this movement to engage despite that the prevailing culture teaches them 
otherwise. 

With qualitative methodology of participatory observation and semi-structured interviews 
with ten participants, our objective has been to answer the following questions: What are 
the driving forces that make these people act, which approach do they have to “reality” and 
how do they relate to it, and what are the potential consequences with this approach?  

The study has shown that their critical and questioning attitude towards their perception of 
reality and their social constructivist view of it lead to conflicts between them and their 
fellowmen. The data was then analyzed with Alfred Schütz phenomenological theories in 
synthesis with Zygmunt Baumans critical societal analysis and theories.  

The study's focus was on the Gothenburg chapter of the Swedish Zeitgeist Movement. We 
did not make any comparisons with other national or international chapters of the 
movement. 
 

Key words: The Zeitgeist Movement, Social movement, Social relations, Exclusion, Critical 

thinking. 
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Inledning 
Vi lever i en allt mer globaliserad värld, det är något som ingen kan ha undkommit att ha 

hört i vår tid, men vad betyder begreppet ”globalisering” egentligen? Vi lånar en definition 

som Thomas Larsson har gjort: ”[…] it is the process of world shrinkage, of distances getting 

shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on one 

side of the world can interact, to mutual benefit, with somebody on the other side of the 

world.”1 Globaliseringen innebär många fördelar, exempelvis att människor kommer 

varandra närmare, det blir lättare att röra sig mellan länderna, men den innebär också 

många nackdelar, något som Larssons citat dock inte belyser. Den kapitalistiska 

marknadsekonomin som råder på många platser i världen har med hjälp av globaliseringen 

medfört att de sociala klyftorna och ekonomiska ojämlikheterna under de senare 

decennierna har ökat. Som en reaktion mot dessa tendenser ser vi att en mängd olika sociala 

rörelser har uppstått under de senare decennierna. Den sociala rörelse, vars deltagare ligger 

till grund för den här studien, har i princip inte varit studerad tidigare vilket gör att vår ansats 

har varit väldigt öppen och till stor del explorativ. Det enda vi visste när studien påbörjades 

var att vi ville ta reda på hur de ska gå tillväga för att förändra världen. Vi visste att det finns 

flera sociala rörelser som har just den avsikten och en av dessa är The Zeitgeist Movement. 

Anledningen till att vi valt just Zeitgeiströrelsen är till stor del på grund av att vi har sett de 

filmer som ofta förknippas med rörelsen, och som vi fann intressanta. 

När vi gick ut för att studera vårt studieobjekt hade vi inte någon klart definierad 

problemformulering eller teoretiskt perspektiv utan vi gick ut i en Grounded Theory-anda2. 

Det som vi var nyfikna på vid det tillfället var vad dessa individer egentligen håller på med: 

vilka är dessa människor och hur har de tänkt gå tillväga för att förändra världen? Det var 

dessa tankar och frågor som vi hade med oss då vi gjorde vår deltagande observation. Efter 

observationen satte vi oss ner för att vaska fram ett intressant problem att fördjupa oss i. 

Det som visade sig var ett antal teman som vi tog med oss till vår intervjuguide men inget 

konkret och intressant problem. Vi valde att gå vidare med arbetet, genom att intervjua våra 

informanter, med följande ledstjärna: ”Vi vill förstå hur dessa människor tänker.” 

Efter att ha genomfört personliga, semi-strukturerade intervjuer med informanterna, fick 

vi en empirisk grund som ledde oss fram till två teman som vi uppfattade som intressanta: 

informanternas kritiska och ifrågasättande förhållningssätt till den kultur som råder i 

samhället och världen, samt det utanförskap3 som förhållningssättet medför. För att förstå 

våra informanter har vi tagit hjälp av Alfred Schütz4 teorier och idealtyper som vi ställer 

bredvid Zygmunt Baumans kritiska samhällsanalys, bland annat Schütz omvärld/medvärld, 

idealtyperna den välinformerade medborgaren/mannen på gatan, och hans handlingsmotiv 

för-att/därför-att-motiv samt Baumans samhällsanalys tillsammans med dialektiken mellan 

                                                           
1 Larsson, 2001, s. 9 
2 För en utförligare diskussion om Grounded Theory, se avsnittet med samma namn på sidan 16. 
3 Begreppet utanförskap kan här verka oklart för läsaren, men kommer att förklaras under resultat- och 
analysdelen. 
4 Schütz, 1999 
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åskådare/aktör. Anledningen till valet av Schütz teorier var att de tillsammans med Baumans 

samhällsanalys gjorde vår empiri begriplig. Till exempel blev anledningen till det utanförskap, 

som våra informanter sa sig uppleva, tydlig för oss när vi såg på dem utifrån Schütz 

idealtyper ställda i relation till varandra. 

Vår analys mynnade ut i att det finns en väsentlig skillnad mellan våra informanter och 

deras medmänniskor i deras förhållningssätt till ”verkligheten”, så som de uppfattar den, 

som vi menar gör våra informanter till aktörer. Denna slutsats ledde till följande 

problemformulering: ”Vad är det som driver våra informanter till aktion trots att deras 

kultur5 lär dem motsatsen?” Problemet är intressant att undersöka därför att det kan belysa 

vår rådande kultur ur en annan dager och på ett sätt ge stöd åt både Hardt & Negris6 samt 

Baumans7 samhällsanalyser. 

Vi gör med uppsatsen inget anspråk på generaliserbarhet utan vill istället återge en 

trovärdig redogörelse för Zeitgeiströrelsen genom dess deltagare i Göteborgs chapter8 av 

rörelsen. 

För tydlighetens skull vill vi påpeka att Zeitgeiströrelsen kommer att benämnas på flera 

olika sätt; Zeitgeiströrelsen, The Zeitgeist Movement, TZM eller bara Zeitgeist. Alla dessa 

olika benämningar hänvisar alltså till samma sak såvida inte kontexten eller att vi säger något 

annat. 

 

                                                           
5 Här menar vi den kultur som råder i vårt samhälle idag.  
6 Jämför Hardt & Negri, 2013 
7 Jämför Bauman, 2004 
8 Chapter skall här läsas som “avdelning” 



 

”Allt kanske inte är som mamma och pappa sa…” 
   6 

Problemformulering och frågeställningar 
I takt med kapitalismens framfart i vår globaliserade värld har en bristande social och 

ekonomisk jämlikhet ökat. Tendenser pekar allt mer mot samhällen där etik och moral 

kommer i andra hand till förmån för monetära värden. Samtidigt har vi med hjälp av media 

och olika teknologiska innovationer, så som Internet och medföljande sociala medier, en allt 

mer utbredd ”global medvetenhet”. Det är nästan omöjligt att hävda utan att ljuga att man 

inte vet om den sociala misär som råder på många platser i världen.9 Trots att vi alla vet om 

att lidandet existerar, och trots att vi med hjälp av våra teknologiska framsteg kan fjärrstyra 

robotar på andra planeter, har vi år 2013 ändå inte lyckats utplåna fattigdom, svält och krig. 

Michael Hardt och Antonio Negri skriver att: ”Människor har länge skolats i apati och 

okunskap; de har uppmuntrats att kväva sitt begär efter demokratiskt deltagande och att 

uppfatta samhällssystemen som så komplicerade att bara experter kan begripa dem.”10 Men 

det finns ett antal människor som vägrar låta sig kuvas av den inlärda maktlösheten och 

hjälplösheten, eller det nästan övermäktiga ansvar som tillkommer tack vare det ”globala 

medvetandet”. Zygmunt Bauman skriver att:  

På den här planeten är vi alla beroende av varandra, och vi kan inte göra någonting, eller avstå från 

att göra någonting, utan att det påverkar framtiden för alla andra. Ur etisk synvinkel innebär detta att 

vi alla har ansvar för varandra. Ansvaret ”finns där”; det är en ofrånkomlig effekt av det globala 

nätverket av ömsesidigt beroende - oavsett om vi erkänner det eller inte och oavsett om vi tar vårt 

ansvar eller inte. Varje gång vi förnekar dess existens, tonar ner dess praktiska betydelse eller bara 

vägrar bry oss med hänvisning till vår egen maktlöshet, intar vi ”åskådarrollen”: de som ser och hör 

att någonting är fel (vilket vi alla, tack vare TV och internet, numera gör – och det i ”realtid”) och 

ibland pratar om det som är fel men inte gör någonting alls eller inte tillräckligt mycket för att sätta 

stopp för det eller åtminstone försvåra det.11 

Trots att det, här i västvärlden, råder en kultur som fostrar människor in i åskådarrollen, där 

medborgaren inte förväntas, eller ges tid till, att bry sig om annat än att det blir fredag, har 

det på senare år uppstått en mängd rörelser med individer som ifrågasätter om det verkligen 

inte går att göra något åt allt lidande som existerar. 

Det är vår avsikt att studera ett antal deltagare i en av dessa rörelser, närmare bestämt 

Zeitgeiströrelsen, utifrån en socialpsykologisk ansats och utifrån följande tre frågeställningar: 

 Vilken verklighetsuppfattning har de och hur förhåller de sig till den? 

 Vilka eventuella konsekvenser tillkommer med detta förhållningssätt? 

 Vad är det som driver dessa människor till aktion trots att deras kultur lär dem att 

vara åskådare? 

Uppsatsens fokus ligger på rörelsens deltagare men det är ofrånkomligt att vi också kommer 

att belysa rörelsen som fenomen, eftersom de är en del av den, och den är en del av dem. 

                                                           
9 Jämför Bauman, 2004 
10 Hardt & Negri, 2013, s. 103 
11 Bauman, 2004, s. 28 
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Oss veterligen har det endast gjorts ett fåtal studier om den här rörelsen vilket gör att vi 

kommer att inta en väldigt öppen och explorativ ansats i vår studie. 

Syfte och avgränsning 
Syfte 
Syftet med den här studien är att förstå och förmedla vad det är som föranleder deltagarna i 

Zeitgeiströrelsens chapter i Göteborg att engagera sig trots att rådande kultur lär dem 

motsatsen. 

Avgränsning 

Studiens fokus läggs på Göteborgs chapter12 av den svenska Zeitgeiströrelsen. Vi kommer 

inte att göra några kopplingar till eller jämförelser med andra nationella eller internationella 

chapters av rörelsen. 

 

 

                                                           
12 Chapter ska här läsas som “avdelning”. 
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Litteraturöversikt 
Vad gäller litteratur om sociala rörelser som fenomen finns det en uppsjö av böcker som 

behandlar detta fält. Under sin B-uppsats, som UP skrev inför den studie som du nu läser, 

gjorde hon en genomgång av ett antal av dessa böcker. För att sammanfatta hur sociala 

rörelser kan definieras utifrån litteraturen skrev hon följande:  

Sociala rörelser bildas när individer i ett samhälle är missnöjda med hur detsamma styrs och 

fungerar, och går samman för att få till stånd en förändring. För att en mobilisering ska ske 

måste dessa individer/deltagare känna samhörighet med varandra och få till en ”vi-känsla”, 

samt känna att de strävar mot ett gemensamt mål. Lyckas rörelsen uppfylla dessa kriterier 

blir följden ofta en ny livsordning.13  

Rörelserna föddes under det moderna industrisamhällets epok i form av främst 

arbetarrörelsen, men också andra ”massrörelser” (nationalistiska, fascistiska etc.). Under de 

senaste decennierna har en mångfald av ”nya” sociala rörelser vuxit fram, exempelvis 

miljörörelsen, den nya kvinno- och fredsrörelsen samt olika alternativrörelser.14 

Sociala rörelser benämns ofta som ”gräsrotsrörelser” och uttrycket syftar till att de sociala 

rörelserna ”i motsats till etablerade organisationer och partier betraktar samhället 

”underifrån”, utifrån vardagslivets perspektiv”15. Sociala rörelser riktar inte in sig endast på 

specifika politiska förändringar utan strävar istället mot bredare omvandlingar av samhället. 

Rörelserna är viktiga aktörer när det gäller att åstadkomma förändring i samhällen, oftast av 

lokal och kulturell natur, men även revolutioner och stora lagändringar kan förekomma. 

Sociala rörelser utmanar de konventionella sätten att driva politik och kämpar för 

decentraliserade och deltagande organisatoriska strukturer, samt strävar mot 

mellanmänsklig solidaritet. De problematiserar sättet vi lever våra liv på, ifrågasätter 

rådande normer och regler, samt påkallar förändring av de sätt som vi tänker och agerar på. 

Genom att praktisera alternativa livsstilar verkar de sociala rörelserna för och skapar ett 

utrymme för ett annat alternativ, de visar att ”något annat” är möjligt. De är inriktade på att 

skapa en annan livsordning.16 Detta är en kort sammanfattning som bör ha gett läsaren en 

viss förförståelse till sociala rörelser som fenomen. 

 

När det gäller tidigare forskning gjord om rörelsen The Zeitgeist Movement, visade det sig 

inte finnas mycket skrivet alls. Det vi hittade var en Masteruppsats i Kommunikations-

vetenskap från Texas Tech University, USA. Den är skriven 2012 av Tiffany Ann Dykstra och 

heter (Cyber)activism in an Online Social Movement: Exploring Dialectics and Discourse in the 

Zeitgeist Movement. Författaren fokuserar på ”interaktion” och ”aktivism” som sker online 

och studien undersöker dialektiken och de diskurser som omfattar erfarenheterna som 

cyberaktivisterna upplever inom Zeitgeiströrelsen, vilken hon beskriver som en 

onlinebaserad ”social rörelse”. Författaren har använt sig av grundad teori och har kommit 

                                                           
13 Persson, 2012: Jämför Melucci, 1991; Wennerhag, 2008; Della Porta och Diani, 2006; Castells, 1998; Crossley, 
2002 
14 Melucci, 1991, s. 7 
15 Ibid. 
16 Persson, 2012: Jämför Della Porta och Diani, 2006; Crossley, 2002; Melucci, 1991; Wennerhag, 2008 
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fram till att det existerade organisatoriska och känslomässiga dialektiska spänningar inom 

rörelsen. Hon har tittat på organisatorisk dialektik mellan behovet av hieratiskt ledarskap 

kontra jämställd demokrati och spänningar mellan individuell autonomi kontra kollektiv 

konsensus. Hon har också tittat på känslomässig dialektik rörande emotionalitet kontra 

rationalitet samt hopp kontra förtvivlan. Författaren har också antagit ett feministiskt 

perspektiv där hon har undersökt den maskulina diskurs som hon anser finns inom rörelsen. 

Syftet med Dykstras studie är att utforska kulturen i en internetbaserad social rörelse för att 

blottlägga de sätt som cyberaktivister engagerar sig online och hur de upplever både 

känslomässiga och organisatoriska spänningar i denna miljö. Hennes studie handlar med 

andra ord om interaktion mellan TZM-medlemmar online, vilket är något vi inte fokuserat på 

alls i vår uppsats och vi intar alltså olika perspektiv i våra studier. Hennes område är 

dessutom kommunikation och vårt område socialpsykologi. 

Dykstra intar ett feministiskt perspektiv och undersöker den maskulina diskurs som hon 

anser finns inom rörelsen. Vi går snarare åt andra hållet och håller vår studie helt fri från 

demografiska variabler. Även om vi tycker att hennes analys av detta ämne är intressant och 

något som förtjänar att belysas, ville vi se till människorna i rörelsen, inte det faktum att de 

är kvinnor eller män, studenter eller arbetstagare, unga eller gamla och så vidare. 

Eftersom våra studier har så pass olika infallsvinklar och perspektiv var den inte till mycket 

hjälp för oss i arbetet med vår uppsats, förutom en rikare förståelse om rörelsen, men vi ville 

ändå ta upp den då det är den enda tidigare forskning om TZM vi hittat. 
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Teori 
Som vi tidigare påpekade har vi inte tagit avstamp i något teoretiskt perspektiv och inte 

heller några specifika teorier under empiriinsamlingens del. De teorier som vi har funnit 

användbara för oss i vår analysprocess av vår empiri, efter att vi har sammanställt resultatet, 

presenteras nedan. Vår ambition med resultatdelen är att den ska vara så deskriptiv som 

möjligt, där våra informanter får komma till tals så mycket som möjligt. Med andra ord är 

det varken teori, problemformulering eller analys som har legat till grund för den röda tråd 

som finns i resultatdelen av uppsatsen.  

För att tolka och förstå vår empiri har vi valt att använda oss av Alfred Schütz 

fenomenologiska teori tillsammans med Zygmunt Baumans samhällsanalys. I vår analys gör 

vi till exempel en syntes av Schütz begrepp omvärld och medvärld samt Baumans 

hastighetsrum. Resultatet blir en teori som förklarar våra informanters ”globala 

medvetenhet och samvete”. Det samma gjorde vi med Schütz idealtyper den välinformerade 

medborgaren och mannen på gatan tillsammans med Baumans aktör och åskådare, för att 

definiera och förstå det förhållande som råder mellan våra informanter och deras 

medmänniskor.  

Även om vi också beskriver teorierna då vi tillämpar dem i analysdelen av uppsatsen gör vi 

här en något utförligare redogörelse för vår förståelse av dem där det behövs. Vi börjar med 

Schütz.   

Schütz: Omvärld och Medvärld 

Schütz hävdade att vår vardagsvärld är strukturerad i en omvärld som är inom aktuell 

räckvidd för oss och en medvärld som är inom potentiell räckvidd för oss.  

I omvärlden står vi ansikte mot ansikte med andra människor, som Schütz kallar 

medmänniskor, och upplever dem direkt i deras liv. Detta innebär enligt Schütz att vi 

upplever tidsflödet i varandras medvetandeströmmar, det vill säga att vi blir äldre 

tillsammans. Han delar upp denna direkta relation i två olika slag: du-inställning; där man är 

medveten om en annan människa som person i hens levda tillvaro, men som är en ensidig 

relation, och vi-relation; som är ömsesidig och där parterna är medvetna om varandra och 

deltar i varandras liv.  

I medvärlden har vi bara indirekta relationer och de är bara tillgängliga för oss genom 

”idealtyper”. Människorna i medvärlden, som Schütz kallar ”nästor”, upplevs med ett mer 

eller mindre anonymt och idealiserat innehåll, och vi har en de-inställning till dem. Man ser 

inte människan bakom idealtypen, utan mer som ”folk som de” och ”människor av deras 

sort”.  

När människor i medvärlden kommer in i min omvärld och vi möts ansikte mot ansikte ges 

dock möjlighet att konkretisera och modifiera typerna.17 

Bauman: Hastighetsrummet 

Bauman refererar till Paul Virilio som säger att vi inte längre lever i en värld som bygger på 

geografisk utsträckning utan på tidsmässiga avstånd, som genom våra metoder för 

                                                           
17 Schütz, 1999, s. 12-13, 141-142, 172-173 
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kommunikation och transporter ständigt minskar. Vi lever inte längre i tid och rum, numera 

lever vi i hastighet och rum.18 Bauman skriver att geografiska skillnader inte längre har någon 

betydelse, ”eftersom hastighetsrummet, som omfattar hela planetens yta, placerar alla 

platser på nästan samma hastighetsavstånd från alla andra och får platser att gränsa till 

varandra”19 och att vi alla i praktiken befinner oss ”inom varandras omedelbara, rent av 

intima närhet”.20 

Om vi tar Baumans hastighetsrum och för ihop det med Schütz begrepp medvärld och 

omvärld så ser vi att omvärlden har expanderat, och på sätt och vis flutit samman med 

medvärlden. Ett exempel är Tahrir Square i Egypten under den arabiska våren, där hela 

världen satt med på torget om än på ett virtuellt plan. Det samma gäller Occupy Wallstreet-

protesterna som spred sig på bara några dagar till andra världsdelar. Det finns en ”global 

solidaritet” och ett ”globalt medvetande” vilket gör att man känner för människorna på 

”andra sidan” utifrån djupare grunder än om de vore endast idealtyper. 

Schütz: Idealtyperna; Den välinformerade medborgaren och Mannen på gatan 

Schütz beskriver den välinformerade medborgaren som en person som befinner sig i en 

domän med ett oändligt antal möjliga referensramar, där det inte finns några redan givna 

och färdiga mål. Den välinformerade medborgaren vill hålla sig informerad och undersöker 

så många relevanszoner21 som möjligt, eftersom hen vet att det som idag kan tyckas 

irrelevant för hen imorgon kan te sig högst relevant. Hen försöker samla på sig så mycket 

kunskaper som möjligt om ursprunget till de relevanser som hen aktuellt eller potentiellt 

utsätts för.22 Att vara välinformerad innebär för hen att nå fram till välgrundade åsikter på 

områden som hen vet är av åtminstone indirekt betydelse för hen, även om de inte berör 

hens föreliggande syften.23  

Mannen på gatan tar däremot endast hänsyn till yttre relevanser som element i den 

situation som ska definieras eller som är data eller premisser för hans handlingsplan. För 

honom är de helt enkelt givna och det lönar sig inte att försöka förstå deras ursprung och 

struktur, och han bryr sig inte om varför vissa saker är mer relevanta än andra. Mannen på 

gatan bildar sig sina uppfattningar mer utifrån känslor än informationer. Schütz hävdar att 

det är därför denna idealtyp föredrar serierna i tidningen framför utrikesnyheterna och 

skalvmusiken på radion framför nyhetssändningarna.24 

Schütz anser också att det är den välinformerade medborgarens plikt och privilegium att 

hävda sin mening gentemot den allmänna opinionen hos mannen på gatan, eftersom denne 

inte letar efter någon information som sträcker sig bortom hans invanda system av inre 

relevanser.25 

                                                           
18 Bauman, 2004, s. 23 
19 Ibid., s. 24 
20 Ibid., s. 23 
21 Det som finns inom din relevanszon är sådant som du finner relevant för dig i ditt liv. 
22 Schütz, 1999, s. 286-287 
23 Ibid., s. 278 
24 Ibid., s. 285-286 
25 Ibid., s. 290-291 
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Bauman: Aktör och Åskådare  

I analysavsnittet går vi igenom Baumans dialektik mellan aktör och åskådare, och därför 

kommer vi här endast snabbt vidröra ämnet.  

Bauman tar hjälp av Petruska Clarkson för att definiera åskådaren: ”Åskådare är 

benämningen på en person som inte blir aktivt involverad i en situation där någon annan 

behöver hjälp.”26 En aktör beskrivs som en person vars avsky och upprördhet mot de 

handlingar hen ser övergår i högljudd protest och aktivt motstånd.27 

Även här vill vi knyta ihop Schütz och Baumans resonemang, då vi ser en likhet mellan den 

välinformerade medborgaren och aktören, samt mellan mannen på gatan och åskådaren.  

Schütz: Naturliga inställningens epoché 

Enligt Schütz innebär den naturliga inställningens epoché att människan inte tvivlar på 

världen och att dess objekt skulle kunna vara annorlunda än som de framträder för hen. 

Fenomenologisk epoché innebär att man tills vidare upphäver eller sätter parentes om sin 

övertygelse om världens verklighet som ett sätt att övervinna den naturliga inställningen.28 

Schütz: Handlingsmotiv; För-att och Därför-att 

Schütz presenterar ett tolkningsschemata för handlingsmotiv, där han pratar om för-att-

motiv; då en handling betraktas i förväg och därför-att-motiv; då en handling betraktas i 

efterhand. Dessa motiv skänker en mening åt den handling som vi avser att utföra eller har 

utfört. Schütz tar ett exempel med en rånmördare och de motiv som kan finnas för dennes 

handling. Man kan antingen se det ur vinkeln att han mördade för-att ta pengar från offret 

eller att han mördade därför-att han växt upp i en specifik miljö.29  

 

Vi hoppas att vår genomgång av dessa teorier hjälper dig att förstå hur vi har tänkt i vår 

analys då vi tolkar vårt material. Vi går nu vidare till en redogörelse för de forskningsmetoder 

som är relevanta för studien. 

 

                                                           
26 Ibid., 2004, s. 254 
27 Ibid., 2004, s. 255 
28 Schütz, 1999, s. 101 
29 Ibid., 1999, s. 12, 48  
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Forskningsmetoder 
För att uppnå syftet med vår studie har vi till största delen valt att tillämpa kvalitativa 

metoder så som semi-strukturerade intervjuer och en deltagande observation, men vi har 

även tagit med en presentation av rörelsen som baseras på rörelsens webbplats. I huvudsak 

har vi varit intresserade av våra informanters personliga upplevelser, känslor, motiv, 

tolkningar och berättelser i relation till både samhället och rörelsen, och därför har vi funnit 

det kvalitativa angreppssättet som lämpligt.30 Den viktigaste grunden i vår analys är 

intervjumaterialet, vi kommer inte hävda att vi har gjort en triangulering, det vill säga 

tillämpat flera olika metoder för att uppnå en djupare förståelse av det som undersökts då 

det betraktas från olika perspektiv. Även om detta har gjorts till viss del, anser vi det vara 

ringa del för att hävda att vi har triangulerat data med hjälp av en metodkombination.31 

Vi kommer att gå igenom vad vi har haft för nytta av att tillämpa respektive metod i 

metodologiavsnittet. 

Deltagande observation 

Vi kommer här att ta upp det som är av relevans för vår studie avseende metoden 

deltagande observation. Eftersom kontexten för vår observation har varit civil och ofarlig, 

kommer vi inte att diskutera risker och faror med exempelvis ”going native”32. 

Framställningen här är med andra ord utvald av oss utefter vad vi faktiskt har gjort på fältet. 

Deltagande observation används i syfte att tränga in i situationer, ibland under täckmantel, 

för att försöka förstå kulturen och processerna i de grupper som studeras. ”Observatören 

deltar i de studerande människornas dagliga liv, antingen öppet i rollen som forskare eller 

dolt bakom någon annan kamouflerande roll, och observerar det som händer, lyssnar till det 

som sägs och ställer frågor under en viss tidsperiod.”33 

Att bibehålla den naturliga miljön är den huvudsakliga prioriteringen vid deltagande 

observation.34 Syftet är att få insikter i kulturer och händelser – insikter som bara går att få 

om man erfar kulturen och händelserna som en insider. Metoden ger data som reflekterar 

detaljer, subtiliteter, komplexitet och inbördes förhållanden till den sociala värld som 

undersöks. Betoningen ligger på en holistisk förståelse.35 

Forskaren bör inte gå ut på fältet med på förhand fastställda hypoteser som hen vill pröva. 

Forskaren är där för att lära sig om situationen. Meningsfull deltagande observation kräver 

att forskaren ägnar avsevärd tid åt fältarbetet. Observationer försöker identifiera frågor och 

problem som deltagarna själva betraktar som centrala. Poängen är att observera sådant som 

                                                           
30 Dalen, 2007, s. 11; Denscombe, 2009, s. 232 
31 Blee och Taylor, 2002, s. 111 
32 Denscombe, 2009, s. 290-291; Silverman, 1985, s. 105 
33 Becker och Geer, 1957, s. 28 citerad i Denscombe, 2009, s. 283; jämför Lichterman, 2002, s. 120 
34 Silverman, 1985, s.104-105 
35 Denscombe, 2009, s. 283-284 
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visar hur medlemmarna i miljön uppfattar saker – deras synvinklar, övertygelser och 

erfarenheter.36 

Att ha i åtanke gällande observation 

En observation är ytterst känslig för risken att forskarens perception kan vara influerad av 

personliga faktorer, och att de insamlade data av den anledningen kan vara opålitliga. 

Forskarens minne och perception är selektivt. Vad forskaren upplever kan i viss mån 

påverkas av om hen till exempel är mycket hungrig, arg, bekymrad, frustrerad, partisk, etc. 

Vad forskaren upplever formas av hens känslor för stunden och det emotionella bagage hen 

bär med sig till följd av betydelsefulla händelser under hens liv. Vissa saker kan därför för 

forskaren ge en förhöjd eller sänkt perception. 

Det finns således en tendens att framhäva viss information och förkasta annan, beroende 

på förtrogenhet, tidigare erfarenheter och nuvarande tillstånd: Vi har en tendens att se det 

vi är vana att se. Om något är otydligt under observationen, har vi en tendens att tolka saker 

i enlighet med tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter lär oss att filtrera bort vissa 

obehagliga stimuli eller förstora upp önskvärda saker. Forskarens aktuella fysiska och 

emotionella tillstånd kan påverka vad hen uppfattar. Forskare observerar och registrerar inte 

händelser på ett mekaniskt och okomplicerat sätt, det är oundvikligt att hen gör en tolkning 

av situationen eller kontexten.37 

Semi-strukturerade intervjuer 

Vid semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren en intervjuguide med ämnen som ska 

avhandlas och frågor som ska besvaras. Forskaren är dock inställd på att vara flexibel när det 

gäller ämnenas ordningsföljd och låter informanten utveckla sina idéer och tala mer utförligt 

om de ämnen som forskaren tar upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på den 

intervjuade, som utvecklar sina synpunkter. Den här metoden producerar en större bredd 

och djup av information, ger en möjlighet att upptäcka informanternas erfarenheter och 

tolkningar av verkligheten och ger tillgång till människors idéer, tankar och minnen med 

deras egna ord i stället för forskarens. Inom området för sociala rörelser, är semi-

strukturerade intervjuer ett metodologiskt verktyg, särskilt användbart i studier där målet är 

utforskande, för ”upptäckande” och tolkning av komplexa sociala händelser och processer. I 

semi-strukturerade intervjuer är det inte bara information utan även teman och kategorier 

för analys som genereras utifrån svaren från olika av rörelsens deltagare.38 Ett argument för 

att använda personliga intervjuer med rörelse-deltagare för att förstå sociala rörelser, är att 

vad informanten tror eller anser är lika mycket en realitet som vad som ”egentligen 

hände”.39 

                                                           
36 Ibid., s. 285-286; jämför Lichterman, 2002, s. 121-125 
37 Ibid., s. 272-274 
38 Blee och Taylor, 2002, s. 92-93  
39 Ibid., s. 95 
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Att ha i åtanke gällande intervjuer 

Som forskare behöver man vara medveten om den effekt man som intervjuare kan ha på 

intervjusituationen och den man intervjuar. Med andra ord bör man tänka igenom hur man 

ska bete sig och hur man kan uppfattas, men också om saker som forskarens ålder, kön och 

etnicitet kan spela in när det gäller interaktionen med informanten och dess beredvillighet 

att svara på vissa frågor. Det senare kan framförallt gälla frågor av det privata och känsliga 

slaget. Det är även viktigt att ta sig tid att lyssna till det informanten har att säga, att till 

exempel intervjua under tidspress skapar inte en bra intervjusituation och kan påverka hur 

informanten uppfattar intervjuaren, vilket därmed påverkar resultatet av intervjun.40  

Forskare som använder semi-strukturerad intervjuteknik måste presentera intervjuerna på 

en tillräckligt detaljerad nivå för att en läsare ska kunna bedöma både styrkor och 

begränsningar i deras tolkning.41  

Grounded Theory 
Först och främst vill vi poängtera att vi inte har använt oss av metoden Grounded Theory i 

vår studie, utan att vi endast är inspirerade av tillvägagångssättet bakom den. Det som 

tilltalar i Grounded Theory är den öppna hållningen mot empiri och teori. ”Just do it. Let’s do 

it.”42 skriver Barney. G. Glaser bland de första meningarna i en av de böcker som avhandlar 

Grounded Theory, och det är precis detta som vi ville göra. Vår tanke var, vid uppstarten av 

vår studie, att gå ut och se vad som fanns ”där ute”. Vi ville låta empirin styra oss mot vad 

som nu skulle komma att uppstå, istället för teorin. Detta är dock en sanning med 

modifikation, eftersom vi båda skrev i våra B-uppsatser om litteratur som vi hade planerat 

skulle ligga till grund för vår C-uppsats, det vill säga detta dokument som du nu läser. MR 

studerade litteratur som avhandlade virtuella gemenskaper och UP gjorde det samma med 

litteratur som avhandlade sociala rörelser. Dessa kunskaper som vi ackumulerade fick vi dock 

främst nytta av i form av en utökad förförståelse, i dess implicita form. Under arbetets gång 

tog empirin oss ifrån virtuella gemenskaper och ifrån sociala rörelser som fenomen, istället 

visade sig andra teman vara av intresse och relevans. Med andra ord, tog vi alla de teorier vi 

hade läst oss till, knycklade ihop dem till en boll och la dem på hyllan. Uppenbarligen är 

detta omöjligt att göra till hundra procent43, om vi ska tala om den fenomenologiska 

epochén som bland andra Edmund Husserl44 diskuterar, men vi har ändå kunnat hålla oss 

ifrån sådana begrepp som exempelvis ”multitud”45, som vi annars hade kunnat ha med för 

att diskutera Zeitgeiströrelsens sammansättning som grupp, då begreppet hade haft större 

relevans i en studie om sociala rörelser som fenomen. Glaser talar inte om den 

fenomenologiska epochén, men skriver ändå något som påminner oss om den. Han skriver 

att forskaren ska: ”[…] give up, during research time, his ’citizenship’ in order to view actions 

                                                           
40 Denscombe, 2009, s. 244-246; Dalen, 2007, s. 42-43 
41 Blee och Taylor, 2002, s. 113 
42 Glaser, 1998, s. 1 
43 Jämför Ödman, 2007, s. 26 
44 Jämför Bengtsson, 2001 
45 Jämför Hardt & Negri, 2013  
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and representations exactly as they emerge. He should become totally descriptive and then 

analytic and reserve his issue orientations for after the theory is written.”46 

Glaser skriver också att det behövs cirka ett år för en rigid studie baserad på Grounded 

Theory som metod.47 Det är ett tidsperspektiv som långt överstiger de tio veckor, som vi har 

haft till vårt förfogande. Vi har med andra ord fått hitta på en egen metod som fungerar för 

våra avsikter och resursramar. Detta innebär, som vi redan påpekat, att vi inte kan påstå att 

vi har tillämpat Grounded Theory i vår uppsats, men däremot har vi varit inspirerade av 

metoden.  

 

 

                                                           
46 Glaser, 1998, s. 83 
47 Glaser, 1998 
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Forskningsetik 
Under arbetet med vår studie har vi strävat efter att ha ett etiskt förhållningssätt till våra 

informanter. Som grund till detta förhållningssätt har vi använt de fyra etiska reglerna som 

presenteras av Vetenskapsrådet.48 

Regel 1 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta. 

 

Regel 2 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 

bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

 

Regel 3 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 

medför negativa följder för dem. 

 

Regel 4 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas 

för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga 

mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

 

Hur dessa regler tillämpades av oss i praktiken kommer vi att presentera i nästa del av 

uppsatsen, som avhandlar metodologi. 

                                                           
48 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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Metodologi 
Design 
Då vi ville ha en uppsats som kändes personlig och nära, där samtalskänslan med våra 

informanter blev tydlig, bestämde vi oss för att skriva ur förstapersonsperspektiv.49 Generellt 

sett kommer ett ”vi” att användas för att referera till oss som författare, men då det är av 

relevans att särskilja oss från varandra kommer våra initialer att användas: UP är Ulrica 

Persson och MR är Maxim Riabichev. 

Vi har tagit inspiration från Valerie Janesick50 när det gäller presentationen av metodologin 

och resultatet i vår uppsats. Vi fann hennes exempel pedagogiska och förklarande, vilket 

passade vår strävan gällande framställningen av metodologin. Vad gäller resultatet hade vi 

en önskan av att skapa en berättelse med våra informanters egna ord, med en tydlig röd 

tråd, som vi hoppas att vi har lyckats med.  

Planering 
Vi hade redan innan uppsatsarbetet började bestämt oss för att skriva om The Zeitgeist 

Movement, dock hade vi inte helt klart för oss vilken ingångsvinkel vi skulle ha, mer än att 

det skulle vara en socialpsykologisk studie. När vi fick reda på att rörelsen skulle arrangera 

ett event öppet för allmänheten i Göteborg i slutet på mars (strax efter att kursen för C-

uppsatsen börjat), såg vi det som en bra chans för oss att både göra en deltagande 

observation och se om vi samtidigt kunde hitta deltagare i rörelsen att intervjua.  

Vi utgick inte ifrån något teoretiskt perspektiv eller några på förhand utvalda teorier när vi 

började vårt arbete med uppsatsen, utan var snarare inspirerade av grundad teori och 

försökte hålla vårt sinne så öppet som möjligt. Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna ett 

antal gånger framstod vissa teman som tydligare än andra. Därefter sökte vi efter teorier 

som vi kunde tillämpa för att hjälpa oss med vår tolkning och analys av empirin. 

Vi började redan från planeringsstadiet inför vår studie att spela in (ljudinspelning) våra 

diskussioner kring ämne, problemformulering, syfte etc. Detta för att vi skulle kunna ha en 

flytande diskussion utan avbrott för anteckningar. I efterhand har vi sedan lyssnat av 

ljudinspelningarna och skrivit sammanfattningar av våra tankar. Tidigt i arbetsprocessen 

skapade vi även ett antal dokument för respektive avsnitt så som metodologi och 

observation, så att vi kunde fylla på dem efterhand som tankar och frågetecken dök upp.  

 

Förhållande till studieobjektet 
Om man ska prata om vår position när det gäller insider (aktiv deltagare) och outsider (icke-

aktiv) som Blee och Taylor51 skriver om, skulle vi vilja påstå att vi hamnar någonstans i 

mitten. Vi sympatiserar med mycket av det rörelsen står för men ingen av oss är aktiva inom 

den. MR har varit registrerad på The Zeitgeist Movements globala och svenska hemsida och i 

motsvarande grupper på Facebook i några år, och deltagandet har bestått i att ta del av den 

information som rörelsen sprider. Båda författarna har sett de tre filmer (Zeitgeist: The 

Movie, Zeitgeist: Addendum och Zeitgeist: Moving Forward) som rörelsens grundare, Peter 

                                                           
49 Jämför Rienecker och Jorgensen, 2008, s. 364-365 
50 Janesick, 2010, s. 150 ff 
51 Blee och Taylor, 2002, s. 97 
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Jospeh, har gjort. MR var alltså innan mer insatt i rörelsen än vad UP var. Denna skillnad i 

grad av förförståelse ser vi som något positivt, då vi tror att vi fått ett mer mångfacetterat 

synsätt på rörelsen. Dessutom tror vi att det är bra att UP inte hade så stora förkunskaper 

om rörelsen när det gäller förmågan för oss att förmedla vissa aspekter av den som av någon 

med större kunskap lätt kan tas för givna.  

Det faktum att vi sympatiserar med rörelsens strävan och delar många av deltagarnas 

värderingar ser vi både som något problematiskt och som en förutsättning för att vi har 

kunnat skapa ”rapport” med våra informanter. Med begreppet ”rapport” menas en relation 

som uppstår mellan individer som upplever sig vara i synk med varandra eftersom de känner 

likadant eller kan relatera väl till varandra.52 Det har funnits en stor oro hos oss att vi är för 

insatta och kanske rent av partiska. Detta är dock något som vi har fört en diskussion om och 

har haft i tankarna under hela arbetsprocessen. Vi har ständigt eftersträvat att förhålla oss 

så objektiva som vi kan i samband med intervjuerna och i tolkningsprocessen.53 Vi hoppas 

och tror att vi i och med detta ger en riktig och rättvis bild av rörelsen och dess deltagare. 

Med detta sagt anser vi att vår positiva inställning till rörelsen gjort att våra informanter har 

kunnat slappna av och öppna sig när det gäller resonemang och åsikter.54  

Anonymitet 
Vi utgick redan ifrån början från att våra informanter föredrog att vara anonyma i vår studie 

och ställde därför aldrig frågan om de föredrog att ha sitt namn med eller inte, utan 

informerade dem om att de kommer att vara anonyma. Detta på grund av att det än så länge 

är en relativt liten skara människor i rörelsen och att vissa av de saker de proklamerar 

möjligtvis kan uppfattas som radikala55.56 Vi har fört en diskussion om hur vi ska kunna hålla 

informanterna helt anonyma då vi skriver ut plats och tid för observationen, och att det av 

den anledningen kommer vara relativt enkelt att räkna ut vilka informanterna för denna 

studie är. Dock bedömer vi att informationen inte kan medföra informanterna någon 

skada57, men vi vill ändå sträva efter att anonymisera dem så gott det går, inte minst för att 

hålla vårt löfte. Våra informanter kommer därför i vår uppsats att refereras till via de 

pseudonymer som vi har tilldelat dem. Pseudonymerna som vi har valt är könsneutrala. 

Detta för att vi finner könstillhörighet och även andra demografiska variabler så som ålder, 

utbildningsnivå och sysselsättning, irrelevant för studiens syfte. Vi märkte inte av någon 

större spridning hos våra informanter när det gällde deras resonemang och åsikter oavsett 

demografi och därför kommer dessa aspekter inte att presenteras eller tas i beaktan i vår 

analys. Dessutom ville vi se till människorna i rörelsen och inte idealtyperna man/kvinna, 

student/lönearbetare och så vidare. Det var en tanke som föddes under vår observation, då 

vi upplevde att just kön och ålder inte verkade intressant för vare sig arrangörerna eller 

                                                           
52 http://en.wikipedia.org/wiki/Rapport, Begreppet används i Blee och Taylor, 2002 (bl.a. på s. 97) och vi anser 
att det är ett bra begrepp som innefattar mer än bara ”förhållande” vilket är den synonym som oftast används. 
Även om vi inser att ordet ”rapport” kan vara intuitivt vilseledande kommer vi ändå fortsätta använda det i vår 
uppsats, på grund av att vi inte lyckats hitta ett bättre begrepp.  
53 Jämför Dalen, 2007, s. 18 
54 Blee och Taylor, 2002, s. 97 
55 Med begreppet radikal menar vi reformivrig, enligt 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista  
56 Blee och Taylor, 2002, s. 113 
57 Denscombe, 1998, s. 195-196; Janesick, 2010, s. 52 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rapport
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besökarna, utan att det var tankarna som dessa människor har som var av intresse och vikt. 

Detta betyder också att vi uteslutande kommer att använda hen(s) (istället för han(s), hon, 

henne(s), honom) när vi refererar till våra informanter. Vi är medvetna om att det stundtals 

kan upplevas som repetitivt i texten, men hoppas att läsarna har överseende med detta.  

Deltagande observation 
Observationen utfördes under Z-day58, som är rörelsens årliga event där TZM-deltagare59 

under en heldag håller föredrag om olika för rörelsen relevanta ämnen och dit allmänheten 

är välkommen. Det var i huvudsak via Facebook som vi fick information om att 

Zeitgeiströrelsen i Göteborg skulle arrangera en Z-day. Tid och plats var lördagen den 23/3-

2013 på Frivilligcentralen Oscar i Göteborg från klockan 10:00 till klockan 23:30. Vi befann 

oss i lokalerna hela tiden frånsett ett par tillfällen då vi var och åt. Vi kom till eventet en 

timme innan den officiella starttiden som var klockan 11:00. Syftet med detta var dels att 

identifiera och ta en första kontakt med representanter för rörelsen (tillika arrangörer). Vi 

ville också göra oss bekväma i lokalerna, dels för att hitta en bra position utifrån vilken vi 

kunde få en god överblick över besökare och arrangörer, dels för att vi skulle känna oss mer 

hemma i miljön. Det sistnämnda för att vi skulle få ro i tankarna till att faktiskt observera 

istället för att leta efter vår plats i lokalen.  

Vid ankomsten fick vi direkt kontakt med några av arrangörerna. Vi erbjöd dem vår hjälp, 

och vi blev visade in till föredragsrummet (rum 1 enligt figur 2)60 där vi skulle hjälpa till att 

ställa i ordning stolarna. Det blev dock inte att vi gjorde detta, istället gick vi till rummen 

bredvid för att orientera oss. I ett av rummen (rum 2 enligt figur 2)61 fanns två olika varianter 

av 3D-skrivare62 med dess administratörer, planscher på väggarna med diverse inspirerande 

budskap, samt en dator med ett öppet dokument där man kunde skriva egna tips på 

litteratur och ställa frågor till rörelsen. Det sista rummet (rum 3 enligt figur 2)63 är ett kök 

och där fanns ett långbord som man kunde slå sig ner vid för att diskutera vad man ville, 

men också ämnen som hade tagits upp under föredragen. Här satt alltid minst en av 

arrangörerna för att kunna diskutera dessa ämnen utifrån dels ett TZM-perspektiv samt 

utifrån deras eget perspektiv. Då det hölls föredrag i föredragsrummet delade vi upp oss så 

att en kunde sitta med i köket, medan den andre satt i föredragsrummet.  

Föredragsrummet var möblerat som en föreläsningssal på ett universitet: stolarna var 

placerade i rader och längst fram stod föreläsarna. Med hjälp av en projektor och en 

PowerPoint-liknande applikation tog föreläsarna oss igenom deras presentationer.  

Mellan föredragen, men även under, fanns det utrymme för oss att prata med andra 

människor än de som representerade rörelsen och även lyssna av vilka diskussioner som 

fördes mellan människorna utan att vi var delaktiga. Detta gjorde vi genom att helt enkelt gå 

och ställa oss bredvid några som samtalade. Dock gjorde vi detta på varsitt håll, det vill säga 

vi delade upp oss för att täcka av en så stor area som möjligt. 

                                                           
58 http://zgm.se/z-day-2013-i-goteborg/  
59 Della Porta och Diani, 2006, s. 26. Författarna hävdar att sociala rörelser har deltagare, inte medlemmar, och 
detta synsätt delas av oss.  
60 Se figur i bilaga. 
61 Se figur i bilaga. 
62 http://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing 
63 Se figur i bilaga. 
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Under observationen presenterade vi oss som dåligt insatta i, men nyfikna på, vad rörelsen 

handlar om. Med andra ord presenterade vi oss inte som ”forskare” förrän i slutet av dagen 

då vi frågade arrangörerna om de ville ställa upp på intervju. Detta för att vi ville kunna 

observera anonymt, utan att påverka arrangörernas inställning till oss samt få en så naturlig 

och verklighetstrogen situation som möjligt.64 Det gav oss också utrymme att omgående 

börja ställa frågor till arrangörerna om för oss relevanta ämnen. Ibland blev det nästan som 

en intervju, då vi hade arrangörerna för oss själva och kunde ställa frågor som var av intresse 

för vår studie. Materialet från observationen hjälpte oss att skapa och rikta frågor som vi 

skulle ställa under de enskilda intervjuerna. 

Urval 
Förutom att utföra en deltagande observation, var vårt deltagande på Z-day även i syfte att 

hitta TZM-deltagare som vi kunde intervjua.65 Vår ursprungliga förhoppning var att under 

observationen på Z-day kanske få tag på ett par personer att intervjua, för att sen söka 

vidare efter informanter på annan väg, exempelvis via Facebook eller rörelsens hemsida. 

Under dagen fick vi dock bra kontakt med ett antal av arrangörerna och kände att de sju 

personer som arrangerat eventet skulle kunna utgöra ett bra antal informanter. När eventet 

var slut dröjde vi oss kvar i lokalerna och ställde frågan om intervju till arrangörerna. Vid det 

laget fanns sex av de sju arrangörerna kvar i lokalen och vi delade upp dessa jämnt mellan 

oss: UP tillfrågade Alex, Robin och Kim medan MR tillfrågade Tony, Sam och Love. Vide, som 

hade hunnit avvika innan vi fick chansen att fråga hen på plats, tog vi kontakt med via 

Facebook dagen efter.  

När vi hade frågat våra informanter om de ville ställa upp på intervjuer, frågade vi också 

om de kände fler som var aktiva i rörelsens som kunde tänkas vilja ställa upp. Alex föreslog 

Mika, Ellis och Nike och tog kontakt med dem å våra vägnar. Både Mika och Ellis tog sedan 

kontakt med oss dagen efter Z-day. Nike tog vi kontakt med via Facebook, men först ungefär 

en månad efter Z-day.  

Därmed hade vi fått ihop tio informanter som alla var aktiva i Göteborgs chapter66 av TZM, 

vilket vi kände var ett bra urval för vår studie.  

Intervjugenomförande 
Ett par dagar efter Z-day intervjuade vi sex av TZM-deltagarna (Kim, Sam, Alex, Tony, Robin 

och Love) i två studierum på Göteborgs Universitet. Intervjuerna utfördes under två dagar 

(26-27/3 2013), tre intervjuer per dag.  Vi fick av Robin tips om studierummet som en bra 

lokal att hålla intervjuer i och vi fick även hjälp av hen att boka den. Rummen såg likadana ut 

men det ena var något större än det andra. De såg ut enligt figur 167 och placeringen av oss 

och intervjupersonen skedde efter tanken om att vi inte skulle sitta mitt emot varandra och 

intervjupersonen inte heller skulle sitta med ryggen mot fönstret, längst bort från dörren. 

Detta för att atmosfären skulle vara mindre av ett polisförhör och för att inte 

intervjupersonen skulle känna sig instängd i rummet, omringad av två intervjuare.68  

                                                           
64 Silverman, 1985, s.104-105 
65 Lichterman, 2002, s. 121 
66 Rörelsens avdelningar kallas chapters, se Presentation av TZM i resultatdelen av uppsatsen. 
67 Se figur i bilaga. 
68 Jämför Denscombe, 2009, s. 252-253 
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Resterande fyra informanter intervjuades över Skype ungefär en månad senare (23-24/4 

2013). Med Vide, Nike och Mika hade vi videosamtal där vi såg varandra. Ellis hade ingen 

kamera på sin dator vilket gjorde att vi endast hörde hen, men däremot kunde hen se oss.69  

Vid intervjuerna fanns vi båda (UP och MR) med i lokalen och under Skype-samtalet, men 

det var en av oss som tog ledningen och förde intervjun medan den andra satt med och 

lyssnade och ställde eventuella följdfrågor. Vi delade upp de tio informanterna jämnt mellan 

oss när vi genomförde intervjuerna, med följande fördelning: MR intervjuade Sam, Tony, 

Love, Vide samt Ellis, och UP intervjuade Kim, Alex, Robin, Nike samt Mika.  

Vi hade skapat en intervjuguide70 som vi använde oss av, men ordningen i denna följdes 

inte alltid. Detta eftersom många av våra informanter under sina svar och resonemang kom 

in på ämnen som hörde till andra frågor, varvid vi fortsatte på det ämne vi hamnat på eller 

knöt an till andra frågor som kunde kopplas till det vi just pratat om.71  

Samtliga intervjuer inleddes med att vi i korthet förklarade vad vår studie handlade om, 

bland annat vilket syfte vi hade och att vi inte var ute efter att misskreditera vare sig våra 

informanter eller rörelsen. Dock hade vi inget färdigt ”manus” för detta, vilket vi kommer 

diskutera nackdelarna med längre fram i metodologi-diskussionen. 

Vi tillfrågade även samtliga om de gick med på att vi spelade in intervjuerna, vilket också 

alla gjorde. Vi förde inte några noggranna anteckningar under intervjun, förutom när vi fick 

tankar om möjliga teman eller teorier som skrevs ner. Detta för att kunna hålla fokus på vad 

som sades och för att det skulle bli mer av ett flytande samtal än en regelrätt intervju.72 

När vi tillfrågade våra informanter om de ville ställa upp på intervjun informerade vi dem 

om att den skulle ta runt en timme, men max två timmar.73 Alla intervjuerna tog också 

mellan en till två timmar. Både i början på intervjuerna och i mitten av dem frågade vi 

informanterna om hur det såg ut för dem med tid och hur länge de hade möjlighet att 

stanna. Dels för att göra dem bekväma och för att de skulle känna sig fria att gå när de själva 

kände för det, men också för att vi skulle kunna planera vilka frågor som var av vikt att hinna 

ställa innan tiden för intervjun var slut. Under intervjuns gång kollade vi också av hur 

informanterna kände sig, om de tyckte att det kändes ok med de frågor vi ställde och så 

vidare. Eftersom vi befarade att vissa av våra frågor kunde upplevas som privata och jobbiga 

försökte vi även hålla koll på våra informanters ickeverbala kommunikation, det vill säga 

kroppsspråk, samt när det blev långa pauser, för att kunna bryta in och säga att det var ok 

att inte svara på frågan. Vid ett tillfälle blev en av våra informanter ställd av en av våra 

frågor, blev tyst och vi kände av att hen tyckte att det var obekvämt, varpå vi sa att vi förstod 

om det var en jobbig fråga. Informanten svarade då att det var lugnt och att hen bara 

behövde lite tid att tänka över sitt svar.  

Intervjuförberedelser 
Vi var på plats i lokalerna där intervjuerna skulle hållas i god tid innan de första intervjuerna 

för dagen, för att installera oss och känna oss bekväma i rummen. Med oss hade vi varsin 

bärbar dator där vår intervjuguide fanns sparad. Inspelningsutrustningen var en iPhone 4 

                                                           
69 Blee och Taylor, 2002, s. 100 
70 Se bilaga. 
71 Blee och Taylor, 2002, s. 99 
72 Jämför Denscombe, 2009, s. 253 
73 Jämför Denscombe, 2009, s. 252 
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som var inkopplad med tillhörande USB-kabel till en av datorerna för att inte batteriet skulle 

ta slut. För att inte intervjuinspelningen skulle avbrytas ställdes telefonen in på 

”Flygplansläge” som gör att det inte går att ringa till den. Inspelningsfunktionen testades 

innan intervjuerna påbörjades, genom att vi spelade in varandra och sedan lyssnade av 

inspelningen. Telefonen låg på bordet med mikrofonen riktad mot informanten. Utöver de 

tekniska prylarna hade vi även varsitt block liggandes framför oss, så att vi kunde skriva ner 

eventuella funderingar som kom under intervjuns gång.74 

Inför intervjuerna som gjordes via Skype hade vi i förväg testat att göra ljudinspelningar, för 

att försäkra oss om att man skulle höra både informanterna och oss väl på inspelningen.  

Tolkning av material 
Vi bestämde oss för att börja med att lyssna igenom de sex intervjuerna som vi gjorde på 

plats i Göteborg, för att se om vi verkade vara rätt ute med frågorna, innan vi gjorde 

resterande fyra intervjuer via Skype.75 Redan efter dessa sex intervjuer kände vi att vi 

uppnått en viss empirisk mättnad, i form av att våra informanter började upprepa liknande 
svar på våra frågor, men vi ville ändå göra resterande fyra intervjuer för att se om det kom 

något nytt eller mer som styrkte det som redan sagts.  

Vi skapade ett dokument per informant (utifrån vår intervjuguide) och gick igenom vilka 

frågor som besvarades och hur de besvarades, det vill säga om vi ansåg att de gett ett 

utförligt svar eller inte. När vi lyssnade igenom intervjuerna första gången skrev vi endast ner 

korta sammanfattningar av informanternas svar under respektive fråga, främst med tanken 

att se om vi täckt av alla frågor.76 Tyvärr kom vi inte på förrän vid genomlyssningen av 

intervju nummer sju att vi borde ha antecknat tiden i ljudfilen för när de svarade på 

frågorna, för att lätt kunna gå tillbaka och lyssna, eftersom vi inte följde intervjuguiden 

slaviskt.  

Vi lyssnade igenom ljudinspelningarna ett stort antal gånger och transkriberade de delar av 

intervjuerna som vi ansåg var relevanta för oss.77 Även om detta arbetssätt kan ha varit 

onödigt tidskrävande, tror vi att det har gett oss god kännedom om materialet78, så pass att 

vi, när vi i efterhand läser det vi har transkriberat, hör våra informanters röster. Vi är dock så 

klart medvetna om att så inte är fallet för våra läsare, vilket vi har haft i åtanke när vi försökt 

återge svar, resonemang och dialoger på ett sätt så nära ”verkligheten” som möjligt. I vår 

resultatdel har vi redigerat våra informanters ”citat” och tagit bort en del utfyllnadsord så 

som ”liksom”, ”typ” osv., för att få en lättläslig text som flyter bra, men vi har samtidigt 

försökt behålla resonemangen så intakta som möjligt. 

För att underlätta tolkningen av materialet skapade vi ett Exceldokument där vi lade in alla 

intervjufrågorna och alla våra informanters svar (med tidsangivelser). Detta gjorde det 

lättare att överskåda de svar vi fått och vi kunde därigenom plocka ut såväl relevanta teman 

som citat. Dessa teman och citat organiserade vi sedan upp i ett Worddokument och började 

jobba med vår resultatdel.  

                                                           
74 Jämför Janesick, 2010, s. 152 
75 Jämför Strauss, 1987, s. 266-267 
76 Jämför Strauss, 1987, s. 267 
77 Jämför Strauss, 1987, s. 266-267 
78 Jämför Strauss, 1987, s. 267 



Metodologi 

”Allt kanske inte är som mamma och pappa sa…” 
   24 

Tolkningen av intervjuerna skulle vi dock vilja påstå började redan under intervjuerna, då vi 

också antecknade tankar och teorier som dök upp hos oss, och detta har sedan fortgått 

under hela arbetsprocessen.79  

Någonting som kan ha påverkat intervjuerna 
Vi upplevde en skillnad mellan våra informanter under intervjuerna; vissa var väldigt öppna, 

andra mer skeptiskt inställda till oss, några vältaliga med långa utläggningar och vissa andra 

mer fåordiga. Vi tror att detta till viss del kan ha att göra med om vi hade lyckats skapa 

”rapport” med dem eller inte. Vissa av våra informanter fick vi bra kontakt med under Z-day, 

medan det var några av dem som vi knappt pratade med under dagen. Hos de sistnämnda 

kände vi av en viss skepsis mot oss som ”forskare”. Dock var den tydligast i början av 

intervjuerna och avtog något mot slutet av dem. Hos de informanter vi skapat god kontakt 

med under observationen upplevde vi en positiv attityd gentemot oss. Detta gällde även de 

tre informanter som tillfrågades av en av arrangörerna som redan gått med på att bli 

intervjuad, och vi tror att det faktum att det var en vän till dem som ställde frågan om att 

ställa upp på intervjuer som påverkade detta. Att två av dem dessutom tog kontakt med oss 

på egen hand tycker vi tyder än mer på deras positiva attityd gentemot oss. 

Vi upplevde också en skillnad mellan intervjuerna som gjordes på plats i Göteborg och de 

som gjordes via Skype. Då det blev tystnad vid intervjuerna face-to-face försökte vi läsa av 

kroppsspråket för att se om informanten funderade över ställd fråga eller om hen var klar 

och det var läge att ställa nästa. Det finns dock en risk att vi läste kroppspråket fel, men 

generellt sett tror vi att detta fungerade väl. Vid vissa tillfällen signalerade vi till informanten 

att vi hade en följdfråga genom att räcka upp handen, för att inte avbryta. Detta mottogs 

med förvåning och leende, men avbröt inte berättelsen. Under Skype-intervjuerna var det 

svårare att läsa kroppsspråk (med Ellis omöjligt eftersom hen inte hade någon bild), vilket 

gjorde att vi stundtals upplevde tystnad som obehaglig och stressande. Dock kände vi även 

här att det flöt bättre med de tre informanter som i förväg blivit ombedda att ställa upp på 

intervjuer, jämfört med den informant som inte upplevde sig ha någon koppling till oss 

sedan tidigare.  

En av våra informanter, Ellis, var inte ensam i rummet under intervjutillfället. Vi blev 

fundersamma på om detta faktum kunde påverka hens svar på våra frågor; att informanten 

kanske censurerade sig inför sina vänner och kände att hen inte kunde tala fritt. När vi 

tillfrågade hen om detta fick vi till svar att det var hens barndomsvänner som var närvarande 

och inte hens arbetskollegor, och att det därför inte var något som påverkade hens svar. Vårt 

intryck av intervjun och de svar vi fick från informanten tyder på att så också var fallet.  

I samband med att vi frågade de sex första informanterna om de kunde tänka sig att ställa 

upp på intervjun med oss, berättade en av oss om det faktum att vi har haft en annan avsikt 

med vårt deltagande under Z-day än att vi var där för vår egen skull: att vi hade gjort en 

deltagande observation. Som en konsekvens märkte vi en viss skepsis från ett antal 

deltagare mot oss. En av dem sa, under intervjun, rakt ut att hen hade känt sig bedragen, 

men att känslan sen gick över. Trots detta ställde samtliga ändå upp på att bli intervjuade. Vi 

insåg i efterhand att det finns en stor risk för att tappa trovärdighet och respekt inför 

eventuella informanter att i efterhand berätta för dem att man studerat dem i smyg. Vi hade 
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tur med våra, att de var så förlåtande för detta faktum. Detta är definitivt något som vi 

kommer att ha med oss till framtida projekt. 

Kontakt med informanterna  
Tanken var från början att göra en andra intervju med alla våra informanter, för att kunna 

ställa följdfrågor och be om förtydliganden, vilket vi också meddelade dem om vid den första 

intervjun. Men tidsbegränsningen och det faktum att det material vi fick av de första 

intervjuerna var så pass omfattande gjorde att detta inte lät sig göras. När vi insåg detta tog 

vi kontakt med våra informanter via Facebook och Skype och meddelade dem om det. 

Samtidigt talade vi också om att vi ville skicka över ljudinspelningarna från deras intervjuer 

till dem, för att de skulle kunna lyssna igenom dem och återkomma om det var något de ville 

förtydliga eller lägga till, vilket några faktiskt gjorde. Till några av informanterna ställde vi 

också vissa frågor som vi under intervjuerna inte hann med eller i efterhand märkt att vi 

missat att fråga. Detta gjordes i form av textchat.  

Reflektioner 
När det gäller den presentation som vi gav informanterna i början av intervjuerna gällande 

vår studie; vad vi ville undersöka, vilket syfte, vilken inriktning och så vidare, känner vi att 

det hade varit bra om vi varit mer förberedda och haft ett ”manus”. Men eftersom vi i det 

skedet inte hade någon klar problemformulering utan endast en ”riktning” var det svårt att 

säga något över huvud taget, eftersom vi inte ville hitta på saker ur tomma intet. Resultatet 

blev att vi inte hade en mall att gå efter och gav olika versioner till olika informanter och 

vissa saker blev ibland inte helt genomtänkta. Med en av informanterna kom till exempel 

första frågan att handla om hens syn på religioner, då vi inte ville börja med att fråga om 

ålder och utbildningsnivå, när vi just sagt att demografin inte var intressant. Det kom sig av 

att vi i detta skede av arbetsprocessen kommit fram till att demografin inte var relevant för 

vår studies syfte, men ändå kände att vi borde fråga de sista informanterna om detta när vi 

frågat de andra. Vi kände skepsis från informanten från början och här hade det varit väldigt 

bra att ha en mall färdig för att känna sig lugn i situationen.80 En annan reflektion gällande 

detta är att vi på första frågan kom in på ett ämne som av vissa kan uppfattas som väldigt 

privat och känsligt, vilket skulle kunna göra att en informant blev avigt inställd till oss. I just 

detta fall var informanten dessutom en person vi aldrig hade pratat med tidigare och som 

enligt egen utsago inte visste något om oss. Vi upplevde att informanten blev något ställd av 

frågan, men hen svarade ändå. Kontentan är ändå att vi har hållit det vi lovat. 

Ett annat eventuellt problem som vi har diskuterat efter intervjuerna är att vi och 

informanterna kanske förstod varandra lite för bra, vilket kan ha gjort att eventuella 

följdfrågor inte ställts. Med det menar vi att i vissa resonemang som informanterna förde 

upplevde vi oss förstå den implicita innebörden och bad dem i vissa fall därför inte att 

utveckla sin utsaga. Till exempel sa en informant under sin intervju att: ”En Breivik föds 

inte.” Här kunde vi frågat vad hen menade med det, men för oss tycktes det självklart att 

informanten menade att det är de omständigheter som Breivik (eller en terrorist eller 

brottsling) växt upp under som gjort att hen begick de dåd hen gjorde. Dock var detta något 

vi försökte ha i åtanke och påminna oss själva om, och det blev också bättre under de sista 
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fyra intervjuerna då vi blivit uppmärksammade på våra tidigare misstag i och med 

genomlyssningen av de sex första intervjuerna.  

Samtidigt tror vi att det faktum att vi förstod varandra så bra kan ha skapat än mer 

”rapport” under intervjuerna, då informanterna verkade känna sig förstådda, vilket också en 

av dem påpekade.  

Vi märkte att vi fick många bra och djupgående svar och resonemang under de tre sista 

intervjuerna med Nike, Mika och Ellis, och vi tror att det finns ett antal anledningar till detta. 

Informanterna hade, som vi redan diskuterat, en positiv inställning till oss vilket vi tror 

påverkade deras grad av öppenhet. Dessutom kände vi oss vid det laget hemma med vårt 

material och våra frågor, vilket gjorde att vi kunde slappna av och låta samtalet flöda mer 

fritt. Vi hade också nått en empirisk mättnad under tidigare intervjuer och kände därför ett 

större utrymme att ställa fler frågor och gå djupare in i vissa diskussioner.81  

Under observationen förde UP anteckningar och något vi lärt oss i efterhand av detta är att 

det är viktigt att föra noggranna anteckningar; att få med hela tankekedjan och inte bara 

stödord är av vikt. Det räcker att det går en vecka (eller till och med några dagar) för att 

stödanteckningarna blir till mindre, eller i värsta fall ingen, hjälp för att komma ihåg vad som 

faktiskt hände, vad man faktiskt tänkte. Dock använde vi i slutändan främst observationen 

till att hitta informanter, få inspiration till intervjufrågor och få en kontextuell bild av 

deltagarna och rörelsen, vilket gjorde att detta spelade mindre roll för vårt slutliga resultat. 

Emellertid är det definitivt något vi kommer att ha i åtanke vid framtida observationer.  

Det finns en risk för att vi mot slutet av dagen, under observationen, började slappna av och 

känna oss ”som hemma”, och därmed släppa på vår täckmantel av ”låtsasokunskap”. Vi fick 

nämligen kommentarer framåt kvällen från några av arrangörerna om att vi nog inte var så 

dåligt insatta som vi gav sken av. Dock tror vi inte att de drog slutsatsen att vi var där i syfte 

att studera dem. Att vi slappnade av tror vi var på både gott och ont, eftersom vi tror att det 

faktum att vi var insatta kan ha gynnat vår relation till arrangörerna, att de kunde se att vi 

talar samma språk, förstår varandra och håller med varandra. Detta tror vi har hjälpt oss att 

skapa ”rapport”.  
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Resultat, analys och sammanfattning 
Vi kommer inte endast presentera sådan empiri som är relevant för vår analys utan också 

kontextuellt relevanta data, i syfte att försöka återge en så thick description82 av vårt 

studieobjekt som möjligt. Så hoppa inte över resultatdelen, den är lika relevant som vår 

analys och slutsats. 

Presentation av The Zeitgeist Movement 
Den officiella hemsidan för rörelsen säger att namnet ”The Zeitgeist Movement” inte har 

någon historisk referens till något kulturellt och är inte att förväxla eller förknippas med 

något annat tidigare känt med liknande titel. Namnet är snarare baserat på den semantiska 

innebörden av den explicita ordalydelsen. Uttrycket "Zeitgeist" definieras som det "allmänna 

intellektuella, moraliska och kulturella klimatet av en era." Termen "Movement" innebär helt 

enkelt "rörelse" eller förändring. The Zeitgeist Movement uppmanar således till förändring i 

det dominerande intellektuella, moraliska och kulturella klimatet som råder i tiden.83 

Zeitgeiströrelsen som säger sig vara en global hållbarhetsorganisation grundades 2008 i 

USA av Peter Joseph.  Rörelsen uppstod efter att Peter Joseph skapade sin andra film i 

Zeitgeist-trilogin84 som heter Zeitgeist: Addendum, i vilken han på slutet skrev att det finns 

en rörelse som man kan ansluta sig till om man vill vara med och påverka världen att gå i den 

riktning som föreslås i filmen. Dock säger rörelsen att dessa tre filmer, och framför allt den 

första, inte skall förknippas med rörelsen över huvud taget.85  

Rörelsen vill med hjälp av icke-våldsamma metoder för kommunikation informera 

allmänheten om roten till många av dagens personliga, sociala och ekologiska problem. Den 

menar att de flesta av de problem som vi ser idag inte är resultatet av korruption, brist, 

någon politisk policy, en bristfällighet i "människans natur" eller andra gängse antaganden 

utan att problem så som fattigdom, korruption, hemlöshet, krig, svält eller liknande, verkar 

vara "symptom" födda ur vad som rörelsen ser som föråldrad social struktur. Rörelsen 

proklamerar således installationen av en ny socioekonomisk modell baserad på tekniskt 

ansvarig resurshantering, ackumulering och fördelning genom tillämpning av den 

vetenskapliga metoden86 för att hitta optimala lösningar. Enligt rörelsen handlar det om att 

uppdatera hur samhället fungerar, med hjälp av de mest avancerade och beprövade 

metoder som vetenskapen har att erbjuda och lämna bakom sig de skadliga konsekvenserna 

och begränsningar som genereras av vårt nuvarande system för pengahandel, vinster, 

företag och andra strukturella komponenter. Rörelsen strävar inte bara efter att sprida 

medvetenhet om dessa problem och deras grunder i rådande system, utan också för att 

uttrycka den potential som finns, utöver den direkta problemlösningen, till att kraftigt 

förbättra alla människors villkor och till och med lösa problem som ännu inte har uppstått. 

Detta möjliggörs enligt rörelsen genom att omfamna ett vetenskapsbaserat resonemang där 

tillämpningen av en nära empirisk ”train of thought” (tankegång) går först. En ”train of 

thought” genom vilken den samhälleliga organisationen som helhet kan hitta ett mer korrekt 
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sammanhang för hållbarhet på en skala som aldrig tidigare setts genom att aktivt erkänna 

och tillämpa den vetenskapliga metoden. Rörelsen presenterar ett alternativ till ett 

socioekonomiskt system som de kallar för naturlag/resursbaserad ekonomi och som 

definieras enligt följande: ”An adaptive socio-economic system actively derived from direct 

physical reference to the governing scientific laws of nature.”87 

Rörelsen är uppdelad i avdelningar, eller chapters som de kallar det, både nationella, 

regionala och lokala. Det finns inget formellt ledarskap som sådant i rörelsen, istället har 

rörelsen koordinatorer på varje nivå som fungerar som samordnare och vidarebefordrare av 

information upp och ner i leden. Koordinatorerna är inte värderade mer eller mindre än 

vilken annan medlem som helst, och de får inte någon sorts ersättning för deras 

engagemang. Det är en generell regel för rörelsen att inget chapter får ta emot donationer 

förutom i syfte att bekosta driftskostander för eventuell hemsida eller för att betala hyran 

för en lokal. För att anses vara en medlem måste man vara aktiv i något chapter. Om det inte 

finns något chapter på den lokala nivån så är det upp till vem som helst att starta ett. Utöver 

dessa chapters har rörelsen också teams som jobbar med olika projekt relaterade till 

rörelsens målsättning. Några exempel är Linquistic team som jobbar med att översätta 

information till olika språk, eller Developer team som arbetar bland annat med hemsidan.88 

Zeitgeiströrelsen har ingen trohet till ett land eller traditionella politiska plattformar. 

Rörelsen betraktar världen som ett enda system och den mänskliga arten som en enda familj 

och anser att alla länder måste nedrusta och lära sig att dela resurser och idéer, om den 

mänskliga arten räknar med att överleva på lång sikt. Därför anser rörelsen att de lösningar 

de kommit fram till och främjar är av intresse för att hjälpa alla på planeten Jorden, inte en 

utvald grupp.89 

Observation 
Det som vi upplevde under observationen kanske någon annan hade upplevt på något annat 

sätt. Vi är medvetna om att vår förförståelse och vår sympatiserande inställning till rörelsen 

med största sannolikhet har påverkat det som skildras här, men vi har ständigt försökt 

påminna oss själva om att vi behöver ifrågasätta vår inställning och våra upplevelser. Vi vill 

hävda att våra upplevelser och tolkningar är kontingenta, det vill säga möjliga men inte 

absoluta. Med detta sagt är nedanstående beskrivning av vad vi såg och upplevde.   

Direkt när vi kom till platsen för observationen möttes vi av några av arrangörerna som 

hälsade och välkomnade oss. Denna öppna inställning till alla som kom dit genomsyrade hela 

dagen. Vi upplevde en känsla av acceptans till folk och deras tankar, alla fick komma till tals – 

både vad gäller arrangörerna och besökarna. Stämningen var prestigelös, på så sätt att 

människor av väldigt spridd ålder kunde samtala med varandra på ett respektfullt sätt utan 

arrogans. Detsamma gällde kön och det kändes som att det inte fanns några könsroller eller 

olika åldrar i lokalen, det var bara människor. Under hela dagen fördes diskussioner av 

politisk natur mellan människor som aldrig träffats tidigare, och även om en del av de som 
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diskuterade verkade exalterade och engagerade hörde vi aldrig några hårda ord eller märkte 

av några spänningar mellan folk.  

Under dagen var det mycket folk i lokalerna. Vi räknade ihop dem till cirka 50-60 personer 

som var där samtidigt och föreläsningslokalen var i stort sett fylld hela dagen. Dock var det 

många som kom och gick, det vill säga det var många som bara var där en stund under 

dagen. Men det var också en hel del människor som var där från början till slut. Det var en 

stor spridning vad gäller ålder, allt från barn som var där med sina föräldrar, till äldre 

pensionärer. 

Vi upplevde en känsla av icke-organisering. Innan observationen trodde vi att det skulle vara 

mycket mer uppstyrt än det var. De personer som syntes och hördes mest på Facebook-

sidan för eventet och som vi trodde skulle hålla i detta event, visade sig inte alls ha en så 

central roll under dagen. Det fanns ingen ledare och det var svårt att avgöra vem som var 

ansvarig. Vi upplevde dem som ett autonomt kollektiv.   

Arrangörerna pratade också om att det inte finns något ledarskap eller några krav, man får 

komma som man är, det gäller bara att vara kritiskt inställd (ifrågasättande) till livet. 

Rörelsen verkar vara väldigt inkluderande, den vill inte vara en ”avgränsad” rörelse. 

Arrangörerna sa också att det är ok att ifrågasätta och kritisera rörelsen och dess budskap, 

vilket även arrangörerna gör. De uppmanade även oss besökare att fråga och ifrågasätta 

dem under dagen. Enligt arrangörerna är huvudsyftet med Z-day inte att värva nya 

medlemmar utan främst att sprida rörelsens budskap och tankar. Nya medlemmar är en 

bonus. Det var heller inte så mycket prat om själva rörelsen i deras föreläsningar, utan 

snarare handlade det om idéerna och tankarna som finns i rörelsen, och det lades mycket 

emfas på att det snarare är tidsandan (zeitgeist) som är det viktiga och inte Zeitgeist som 

rörelse. Arrangörerna sa att rörelsens främsta mål inte är att värva medlemmar utan att 

försöka få människor att börja tänka, börja ifrågasätta. Egentligen vill de inte ha ett epitet att 

vara under, eftersom det skapar en uppdelning, ett vi och dem, men det måste de ha för att 

folk ska kunna prata om dem, de måste ha en ”etikett”.   

Alla som höll föredrag verkade väldigt engagerade i det de pratade om och talade med 

inlevelse. Några saker som upprepades av alla var att förändring börjar i det lilla, att man ska 

vara förändringen som man vill se i samhället och att det gäller att sprida ringar på vattnet 

och få till ett värderingsskifte.  

Intervjuer 
Våra informanters utsagor ser vi som deras sanning och det är också den som vi hela tiden 

har varit ute efter i vår studie. Denna sanning, deras verklighetsuppfattning, är, om vi ska 

tala i socialkonstruktionistiska termer, en konstruktion men än dock en sanning som vi vill 

bevara och återge så intakt som möjligt. Vår tolkning och analys av deras sanning blir således 

en alternativ sanning men absolut inte någon slutgiltig ”Sanning”.90 Med andra ord gör vi 

inget anspråk på att vår tolkning skulle vara den absoluta versionen av verkligheten. Vår 
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tolkning är således kontingent91. Det är också anledningen till att vi har mycket empiri med i 

uppsatsen, eftersom vi ville låta dem komma till tals. Hellre många målande exempel än våra 

egna sammanfattningar av vad de har sagt för att minimera risken med att data försvinner i 

vår tolkningsprocess och i en eventuell sammanfattning.  

Med det sagt tänker vi börja med en presentation av hur det har sett ut när våra informanter 

först kom i kontakt med rörelsen och hur de anslöt sig till den. Vi lämnar över ordet till Kim 

som får inleda:  

Första kontakten blev definitivt genom Facebook, där en bekants bekant la upp Zeitgeist the 

Movie, första filmen, och jag minns att jag såg den och blev gripen av den på nått sätt, men 

reflekterade inte speciellt mycket förrän jag såg att nån Zeitgeistfilm [Zeitgeist: Moving 

Forward] skulle visas på Bio Capitol. För mig är Bio Capitol nästan en garanti för bra film, de 

hade inte lagt upp vad som helst menar jag. Så, när jag såg filmen där, blev jag helt tagen. 

Totalt. Den där musiken bidrog nog också, jag älskar såna extrema ljud. Så när vi kom ut, sa 

jag till mina vänner som var med: ”Det här är helt fantastiskt, det här är ett helt nytt sätt att 

se på världen!” Till svar fick jag från dem alla: ”Nää det där har vi hört tidigare.” [Hen 

skrattar till] Då kändes det liksom att: ”Jag har ingenting gemensamt med er längre!” Så 

känns det liksom: ”Either you’re with me or you’re against me.” De fattade så klart vad som 

sas i filmen och jag fattar hur de menar att inget är nytt, men… det finns en liten distinktion 

mellan att fatta och att göra nåt åt det. Det kändes för mig som att bara komma halvvägs 

och sen ge upp, att bara fatta men inte göra något. Sen letade jag efter vilka i Göteborg som 

var engagerade, via Google, Facebook, alla möjliga vägar. Jag såg ju att det fanns ett gäng 

människor som hade organiserat den här filmvisningen, så då antog jag att då finns det 

någon som man kan ta kontakt med. Det gjorde jag, via hemsidan. 

Vägen in i rörelsen för Kim var således via Zeitgeistfilmerna. Kim var uppriktigt provocerad, 

även under intervjun, att hens vänner som var med på filmvisningen inte reagerade på 

samma vis som hen gjorde. Medan Kim kände sig helt tagen och manad att göra något så 

räckte det för hens vänner att bara förstå och avfärda informationen som vedertagen. Kim 

var också den som vi intervjuade först och det som var så spännande var det faktum att vi 

direkt såg en konflikt som uppstår mellan hen och hens vänner. Kim var väldigt expressiv när 

hen uttryckte ”Either you’re with me or you’re against me.”, samtidigt som det var sagt med 

ett skratt efteråt. 

En liknande reaktion efter att ha sett filmerna vittnar Alex om:  

2010 såg jag Zeitgiest: Addendum, efter att ha blivit introducerad för den av Mika. Då hade 

jag tänkt länge att det är nånting som är fel, nånting är skevt när vi spenderar massvis med 

fossila bränslen och vi har nån form av pengar som är godtyckligt och hur funkar det 

egentligen… Det blev för mycket att tänka på på samma gång. Överväldigande. Så såg jag 

den här filmen och den förklarade så väl många saker som jag hade gått och funderat på, 

polletten trillade ner liksom. Och så förklarar den en massa saker som jag sen förstås gick in 

och kollade mer på hur det fungerade, Wikipedia, litteratur och fler dokumentärer, och 

allting stämde ju på nått sätt. Efter att jag sett filmerna fick jag en massa känslor, jag ville 
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göra något, jag kunde inte bara sitta och läsa ”Åh vad dåligt det är. Ok jag väntar väl på att 

nån annan ska göra nånting.”, utan jag ville börja göra nånting. Och då tyckte jag att 

Zeitgeist var vettigast. Jag fick en rörelse som satte ord på det jag tänkte och tyckte.  

Den här vägen in i rörelsen genom att ha sett någon av filmerna, som Kim och Alex beskriver, 

delas av de flesta av våra informanter, men det finns även andra vägar varav en som vi kan 

låta Robin berätta om:  

Jag och Alex har pluggat ihop och så har vi en tredje klasskamrat, Mika. På ett sätt är det väl 

de som har introducerat mig för Zeitgieströrelsen, fast det är lite felaktigt också egentligen. 

Allting hände samtidigt på något vis. För ett och ett halvt år sen ungefär tror jag, som vi tre 

gick på en demonstration på Järntorget, det var i samband med Occupyrörelsen. Vi tre hade 

ju inte pratat innan om nånting sånt här. Utan vi hade pluggat ihop och vi umgicks en del 

ihop men vi pratade om andra saker, vi pratade inte om världsfrågor. Men den dagen så var 

vi alla där, det var väl för att det hände så mycket i världen samtidigt, speciellt med Occupy. 

Det blir liksom att tankarna kommer igång. Sen efter det, tillsammans med några andra, 

startade vi vår grupp ”Säg ifrån!”. Mika var ju väldigt inne i Zeitgeist sen innan, så hen 

pratade ju mycket om det och Mika, Alex och Ellis började gå på Zeitgeistmöten för att de 

hittade att det fanns här. Så att det blev ju väldigt influerat, de pratade om Zeitgeist och vi 

pratade om allt möjligt men mitt engagemang var ju egentligen delvis i ”Säg ifrån!” och 

delvis liksom, bara, rent, allmänt så. Och sen så skulle de, för ett år sen, arrangera den här 

Zeitgeistdagen då. Och behövde egentligen folk för de var få och de var inte så förberedda 

och kanske inte så organiserade heller. Då så tänkte jag att då är jag med och hjälper till. Så 

det var egentligen först för ett år sen som jag på något vis engagerade mig i Zeitgeist kan 

man väl säga. Men mycket av mitt engagemang fanns ju redan, det fanns bara på en annan 

plats. 

Jag vet faktiskt inte om jag hade engagerat mig i TZM ifall det inte hade varit så att de 

hade tagit med mig på något vis. Mina värderingar hade jag innan jag träffade dem. Men jag 

tror att jag kanske inte hade prioriterat att gå på ett möte och engagerat mig fysiskt om jag 

inte hade haft dem som nån bro på något vis.  

Robins väg in i rörelsen var alltså inte via filmerna, utan via hens vänner, och som vi förstår 

det är hens engagemang också på ett sätt beroende av den här gemenskapen. Det finns 

alltså, utifrån våra informanters redogörelser, två huvudsakliga vägar in i rörelsen: den ena 

via filmerna och den andra är via vänkretsen. 

Efter att vi hade sett exempel på hur våra informanter började engagera sig i rörelsen, ville vi 

ta reda på vad det är som tilltalar dem med Zeitgeiströrelsen. Vi stannar kvar hos Robin som 

får inleda nästa tema. Frågan vi ställde var: ”Vad är det viktigaste, anser du, med 

Zeitgeiströrelsen?” 

Inställningen med det kritiska tänkandet, eller om man ska prata om den vetenskapliga 

metoden. Jag tycker att det är en viktig inställning att ha, men sen har jag också varit ganska 

förtjust i att det inte riktigt handlar om det här att… det handlar om att organisera sig men 

inte att skapa en organisation… enligt min uppfattning, men sen så förstår jag att alla inte 

har samma uppfattning. Det handlar mer om att sprida idéer och tankar och skapa forum 



Resultat, analys och sammanfattning 

”Allt kanske inte är som mamma och pappa sa…” 
   32 

kanske… eller kontakt med andra. Men inte det här som det ofta blir i andra rörelser: att det 

skapas en organisation; att man skapar en styrelse, stadgar och regler för hur nånting ska 

vara. Och att man inkluderar alla, att man inte pratar om vi och dem, att målet inte är att 

skapa vår bubbla som folk får komma in i, utan det ska bli att alla är en del av det redan, att 

man har olika förhållningssätt till varandra, att man har olika idéer, men att man inte pratar 

om rätt och fel på det sättet… Även om man pratar om rött o blått och det ena är kanske 

mer rätt än det andra nån gång, så kan man istället prata om det som att det är en del av 

samma sak. Jag tänker att det är ett helhetsperspektiv – man försöker att inte utesluta 

andra. Om man är med i en grupp så kan man inte vara med i någon annan grupp, att i 

många måste man välja sida, man ska välja ett parti – är du en vänsterpartist så är du en 

vänsterpartist, då hör du till den gruppen, men i verkligheten är man ju alltid… alla är ju en 

del av samma grupp även om man har olika åsikter, olika motsättningar. Fokus ligger på att 

hitta likheterna dem emellan. Man vill se Zeitgeiströrelsen lite som nått form av paraply, att 

alla ingår i det, så att när man engagerar sig i Zeitgeist så engagerar man sig automatiskt i 

alla andra. 

Det kritiska tänkandet och den vetenskapliga metoden som rörelsen grundar sig på tilltalar 

Robin. Det också viktigt att rörelsen inte utesluter människor som tänker annorlunda, vilket 

hen anser att många andra rörelser gör. Vidare är det viktigt för Robin att inte fastna i 

byråkratin som formella organisationer riskerar att hamna i. Som hen säger: ”Det handlar om 

att organisera sig men inte att skapa en organisation.” 

Tony pratar också om rörelsen utifrån ett organisationsperspektiv och betonar vikten av att 

rörelsen har en platt organisationsstruktur när hen säger: 

Det viktigaste med TZM är att det är en organisation, en grupp där människor i ett 

övergångstänk kan känna att de tillhör den här större... kraften för förändring. Optimalt vore 

ju om folk bara klarade av att inse att detta är något som folk bryr sig om och sedan 

fullständigt vara sina egna ledare och agera självmant, om än i grupp, men utan behovet av 

titlar och organisationer. Men vi är fortfarande till stor del inväxta i behovet av en ledare, 

koordinator, mentor etc. och en organisation, institution, en något så när fast struktur att 

rätta oss efter. Därför är TZM bra för den har en platt struktur som är säker för 

medlemmarna och samhället, och strävar dessutom efter att bli värdelös, alltså redundant, 

att göra sig av med sig självt. Samtidigt agerar det som det här "nätet" som människor kan 

sätta sig i och växa tillsammans för att skapa projekt och i längden nya samhällsstrukturer 

och tankemönster. 

Tony gör en samhällsanalys där hen talar om att många människor är inväxta i behovet av en 

hierarkisk maktstruktur, som hen är kritisk till. Därför ser hen den platta strukturen som 

råder i Zeitgeiströrelsen som positiv. Det här ”nätet” som Tony talar om tolkar vi som 

synonymt med Robins ”forum”, och båda är överens om att det är en viktig miljö för att 

skapa förändring i samhället.  

Alex talar nedan om helhetsperspektivet men har en annan tolkning av begreppet än den 

som Robin hade. Temat är fortfarande vad det är som tilltalar med Zeitgeiströrelsen. Alex 

säger att det är: 
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Helhetsperspektivet. Hållbarhetstanken i sin vidaste bemärkelse: att man inte bara kan 

prata ekologiskt hållbart, för om man ska ha ett hållbart samhälle i sig så behöver det vara 

socialt och långsiktigt och ekologiskt och allt det här. Och jag uppskattar det tankesättet, att 

det inte bara riktar in sig på en sak utan man har ett brett perspektiv. Annars hade jag varit 

tvungen att engagera mig i massa [andra rörelser] samtidigt. Om jag bara hade brytt mig om 

djurrättsaktivism så hade jag förmodligen varit med i sån [rörelse]. Och det är jätteviktigt, 

jag menar man kan inte behandla djur precis hur som helst. Men det är för min del en 

produkt av någonting annat. Så alla de som springer och släpper ut kycklingar och grisar 

liksom de… jag klandrar dem inte, men samtidigt så ser jag att de håller på med 

symptomhantering istället för problemhantering. Att det inte kommer att sluta. Det 

kommer inte sluta vara djur som de kan släppa ut. Ifall de släpper ut allihop så kommer det 

att komma nya djur. Så de skulle behöva gå till källan utav problemet, roten av problemet. 

Och det tycker jag Zeitgeist gör. Att man har det övergripande och en väldigt bred grund, 

bred bas på nått sätt.  

För Alex innebär helhetsperspektivet att man inte tittar på hållbarhet endast inom ett 

område, till exempel det ekologiska, utan att man ser till hela kontexten och alla aspekter 

som påverkar samhället. Rörelsen ter sig som effektiv att engagera sig i för Alex, som annars 

hade varit tvungen att engagera sig i flera olika enfrågerörelser. Vi noterar också att Alex 

nämner symptomhantering, ett ämne som vi kommer att återkomma till lite längre fram, och 

det faktum att hen anser att TZM går till botten med problemen till skillnad mot till exempel 

rörelser som ägnar sig åt djurrättsaktivism.  

Vi går vidare till nästa tema, som kommer att avhandla hur våra informanter förhåller sig till 

andra liknande rörelser eller organisationer som till exempel Occupy, Greenpeace, etc. Vi 

ville se om det gick att sätta fingret på hur det kommer sig att våra informanter engagerar 

sig just i Zeitgeiströrelsen. Frågan som ställdes var: ”Hur förhåller du dig till andra liknande 

rörelser och organisationer?” Nikes svar kan få inleda:   

Alltså jag gillar ju allt som värnar om miljön, men sen är väl metoderna lite si och så med: 

släppa ut minkar och kanske göra andra sådana här saker, det är väl inte riktigt... De går inte 

till botten med problemet som jag tycker TZM gör. De försöker liksom fortfarande rädda oss 

alla inom det monetära systemet, försöker komma på lösningar där som man rent 

matematiskt kan räkna ut att: det går inte lösa det här systemet för att brist är inbyggt i det. 

Vi kan inte skapa ett överflöd för det går tvärt emot ekonomiska tillväxten. Det är sådana 

där saker som jag tycker är så självklara, medan vissa fortfarande inte förstår. Jag tror inte 

att det är riktigt där man ska leta svaren, och försöka hitta lösningar, utan vi måste faktiskt 

gå till botten med problemen. Det tycker jag att TZM hittar bra, eller rättare sagt 

presenterar en lösning som faktiskt är hållbar.  

När jag pratar med andra som inte sympatiserar med det jag tycker då, så säger de saker 

som ”men varför går du inte med i typ Greenpeace, eller bidrar med pengar till Rädda 

Barnen?” eller nåt sånt här... ”Någonting som faktiskt kan göra någon skillnad nu, för nu gör 

du ju ingenting…” Det kanske kommer ett sånt argument eller liknande. Alltså, visst… alltså 

det är klart jag vill hjälpa så många som möjligt, jag vill också helst stödja de som har 

bröstcancer, det är klart jag vill det, jag vill inte att någon ska fara illa, men samtidigt – ingen 
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av de här organisationerna går till botten med problemet. Jag känner: varför gå halvvägs, 

när jag kan gå och visa: ”Det här tycker jag, jag vet att vi kan bygga ett samhälle idag som är 

så mycket bättre än det vi har nu.” Varför då ta och plåstra om lite här och där? För mig är 

det mer självklart än att försöka lappa ihop det lite här och där. 

Vi ser Nikes resonemang som representativt för den generella inställningen bland våra 

informanter till andra liknande organisationer, det vill säga att de är positivt inställda till 

dem, men är samtidigt skeptiska mot deras metoder som de anser vara symptomhantering. 

Vi ser att informanterna prioriterar långsiktighet framför kortsiktighet eftersom de hellre 

angriper vad de anser vara upphovet till problemet än problemet i sig, eller symptomet som 

de kallar det. 

Tydlig är också Nikes misstro till vårt rådande ekonomiska system.  

Love anser att TZM är den enda rörelsen som hen ser kan göra skillnad i längden och ser 

ingen anledning till att behandla symptom utan vill angripa källan till problemen: 

Jag är samtidigt väldigt medveten om att dessa organisationer främst påverkar symptom. 

Visst är det asfint att Läkare Utan Gränser räddar liv i Afrika, men de står bara och stampar 

på myror som kryper utanför kylskåpet men de hittar inte myrstacken under, källan under 

kylskåpet där man inte kommer åt. Det känns inte meningsfullt att stå och stampa på 

myrorna utanför kylskåpet när det faktiskt finns sätt att flytta eller ta bort myrorna under 

kylskåpet, källan. Helt enkelt, källan till problemet. Det är en övertygelse vi har, vi som är 

engagerade, att det vi sysslar med, det pekar på källan till problemet. Och då känns det som 

allra mest meningsfullt. 

Love upplever en meningsfullhet med sitt engagemang i Zeitgeiströrelsen och den här 

upplevelsen delar hen också med de andra informanterna. Trots deras skeptiska 

förhållningssätt till liknande organisationer och rörelser, stödjer många av våra informanter 

exempelvis Occupyrörelsen genom att delta på deras aktioner och demonstrationer, men ett 

fåtal av dem anger tidsbrist och energibrist som några orsaker till att de inte engagerar sig 

mer. Det är en prioriteringsfråga för dem. Vad gäller deras inställning till 

välgörenhetsorganisationer så ser vi att våra informanter, trots sin ambivalens, är beredda 

att stödja dem. Tony säger till exempel att:  

De är liksom kortsiktiga organisationer, medan Zeitgeiströrelsen är långsiktig. 

Zeitgeiströrelsen, även om det kanske låter lite så här… kallt… bryr sig inte direkt om 

individen här och nu, bryr sig inte om exakt just jag klarar mig genom livet, utan det handlar 

om människan som helhet, som art, som civilisation: att vi klarar oss igenom den här 

perioden som vi har framför oss med kommande systemkrasch och så vidare. Så det är två 

väldigt olika former av organisationer.  

Jag försöker jobba med mitt samvete och ge lite pengar [till välgörenhetsorganisationer], 

för det är ju oftast personer som redan tappat all tro på systemet som behöver hjälpen, 

barn i Afrika eller liknande, som inte kan få tillgång till rent vatten eller liknande. Det är 

bättre att ge än att inte ge. 
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Ett samvetskval framgår tydligt, där de trots sin syn på dessa organisationers 

”symptombekämpande” aktioner ändå stödjer och donerar pengar till dem. Tony särskiljer 

också Zeitgeiströrelsen som organisation från resten, eftersom den sätter fokus på 

långsiktighet och på framtiden. 

Det här med symptom kontra problembekämpning visade sig vara ett tydligt tema som 

framgick hos många av våra informanter, inte minst under vår observation. Vi ville fördjupa 

oss i frågan och bad dem prata mer om detta tema. Vad menar de egentligen med detta 

resonemang? Robin ger oss följande svar: 

Man har inställningen att världen ser ut på ett visst sätt, och så kommer den alltid att se ut 

och det gör det av en anledning, att man har liksom bestämt sig för att det här är världen, 

det här är våra strukturer, det här är människan och det ska vi inte ifrågasätta. Och när 

någonting går fel, då fixar man det inom systemet. Ta barnprostitutionen i Thailand som 

exempel. Då tycker vi först att det är fel – ett barn ska ju inte behöva jobba överhuvudtaget, 

ett barn ska inte behöva tjäna pengar åt sin familj. Och det är då fel att det dessutom ska 

behöva prostituera sig. Och för att åtgärda det här så förbjuder man det, man förbjuder 

barnprostitution. Eftersom man tycker att det är fel så får man inte göra det, så förbjuder 

man det. Och det är ju en symptomhantering för då har man inte tittat på varför det sker. 

Dels så skyller man det på en kultur, att det är så i en kultur. Och delvis så kanske man 

skyller det på fattigdom – att de måste för att familjen inte överlever annars. Men då får de 

göra det på något annat sätt, åtgärda gör man genom att förbjuda. Istället skulle man också 

kunna kolla på det bakomliggande – varför är familjen fattig, varför måste barnen bidra? 

Titta på systemet helt enkelt, det kanske är systemet som är fel, och det är väl där som jag 

tänker att när man talar om problem så missar man väldigt ofta att förstå varför någonting 

sker, utan man ser bara att det sker, tycker att det är fel, och åtgärdar det på ett väldigt 

grundläggande [vi tolkar att hen menar på ett ytligt, inte fundamentalt] plan. 

Symptomhantering är enligt Robin att åtgärda eventuella problem genom förbud eller andra 

enkla åtgärder ”ovan på” det som ses som problemet, istället för att utforska vad som 

faktiskt föranleder det synliga problemet och angripa orsaken till att problemet över huvud 

taget blev ett problem. Robin menar att det kanske är ett systemfel som är orsaken till 

prostitutionen och att det är det som skall angripas för att få bukt med prostitutionen. Att 

lägga ett förbud mot det är inte att lösa problemet.  

Detta perspektiv delas av Ellis som i dialogen nedan bland annat talar om hens inställning till 

andra liknande organisationer och deras hantering av ”symptom”:  

Ellis: Det var Zeitgeist som hjälpte mig att inse att det är… att organisationer som 

Greenpeace och Röda Korset behandlar endast symptomen utav det här systemet. Det låter 

ju hårt att säga det men, de flesta som är med i Greenpeace och Djurrättsorganisationer får 

fortsätta att kämpa i all evighet. Det är liksom… vi skriver till partierna om det och det, vad vi 

tycker de ska göra. Medans liksom… snart vet ju ändå alla – ”Fan, det är inte de som har 

makten längre”. 

MR: Vem skulle du säga har makten? 
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Ellis: Ja inte är det regeringen i alla fall. Det är, makten, det är… också en klyschig grej att 

säga, men det är ju företagen. Det är de nya imperierna. Vi lever ju fortfarande i det här 

kolonisationsparadigmet där man seglar runt de sju haven och tar det man kan liksom. Bara 

det att det ser lite annorlunda ut. Och de använder sig utav staten, de gömmer sig bakom 

staten för att kunna… de gömmer sig bakom staten och de manipulerar staten för att få sin 

vilja igenom. Samtidigt som vi har ett system som, alltså, man kan ju samtidigt förstå att det 

är så. Eftersom systemet är uppbyggt så.  

MR: Vilket system är det du talar om? 

Ellis: Hela socioekonomiska systemet är uppbyggt på det viset. 

MR: Vad det är för något (socioekonomiska systemet)?  

Ellis: Det sociala och det ekonomiska systemet. Alltså det inkluderar det monetära systemet, 

det inkluderar marknadsekonomin. Ja, det är väl det. Marknadsekonomin. Tillväxtidén, det 

är också en del av det socioekonomiska systemet som vi har nu. Oändlig tillväxt liksom. 

Konsumtion innebär ju i det stora hela användningen av naturresurser… resurser. 

Ellis tillit till den rådande demokratiska styrningen och till regeringen tolkar vi som ganska 

låg. Det är hens uppfattning att företagen är de som egentligen styr, via regeringen, och hen 

säger att beror på att systemet är uppbyggt på det viset. Om vi återkopplar till temat 

gällande symptom och grundproblem så förstår vi att det monetära systemet och 

marknadsekonomin är, enligt Ellis, grundproblemet. Detta är ett synsätt som 

Zeitgeiströrelsen proklamerar och det delas av samtliga av våra informanter om än inte lika 

hårt. Vi frågade Vide vad hen anser vara grundproblemet och fick följande svar: 

Utan att göra det till en dogm så kommer det ju tillbaks till prissystemet ganska mycket. Det 

blir en ond cirkel… när man pratar om orsaken till mycket kriminalitet och till missbruk och 

så vidare… det är otrygga förhållanden som kommer från fattigdom och från brist, och där är 

ju en av effekterna att det är på grund av att du har de kraven som det inte går att uppfylla. 

Om du säger att du har svårt att hitta ett jobb och sen så får du de här kraven på dig, du 

kanske tvingas att ha olika jobb vilket leder till att föräldrarna är stressade och inte kan ge 

tillräckligt uppmärksamhet till sina barn. Så effekten av det här ger en stressad miljö och det 

är en väldigt stor skillnad mellan vad det är man bör sträva efter enligt reklam och 

populärkultur och så vidare, och vad det är man har. 

Vi tolkar detta ”prissystem” som Vide talar om som den kapitalistiska marknadsekonomin 

som råder i större delen av världen, den som också Ellis talade om ovan. Det som framstår 

tydligt är att Vide inte tar någon emotionell ställning mot prissystemet utan presenterar 

istället ett rationellt resonemang, ett kausalt samband mellan prissystemet och kriminalitet, 

missbruk, fattigdom och brist. 

Vi pratade också med Nike om hur hen ser på det kapitalistiska systemet. Hen anser att: 

Det har funkat jättebra. Alltså, jag ser det som en naturlig del av evolutionen om man tänker 

sig byarna när de börjar byta med varandra, sen är det jobbigt att byta, det blir lättare att 

införa någonting som alla kommer överens om att vi använder oss av, så byter vi 

sinsemellan för att kunna öka levnadsstandarden. Och det funkar upp till den nivån, tycker 

jag, när man väl inser att vi faktiskt kan bygga någonting… där vi kan gå ifrån det här, där alla 
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får tillgång till allting istället med den bästa teknologiska kunskapen som vi har för tillfället. 

Och då ser jag ingen anledning att använda sig av ett gammalt system, oavsett hur bra det 

än varit tidigare om man ser tillbaka på historien. Så… jag tycker det är så himla häftigt bara 

att veta det att vi skulle kunna bygga någonting där vi skulle kunna göra oss av med det här 

med pengar. Bara tanken för mig är: ”WOAW – Vad hade jag gjort då?” Oj… Det finns ganska 

många saker jag hade velat göra som jag inte gjort än. Som jag inte haft tillgång till eller 

kunnat göra. Man är typ, just nu, i och med det monetära systemet också så – du är inte mer 

fri än din plånbok tillåter så att säga. 

Vi trodde att vi skulle få höra slagord i form av ”KROSSA KAPITALISMEN!!” eller liknande, 

men istället fick vi Nikes resonemang som presenterar systemet som en nödvändig 

genomgång ur evolutionär synpunkt, att det är ett system som har fungerat men som av våra 

informanter nu anses vara föråldrat. De två andra, Ellis och Vide, hade inte heller något 

emotionellt ställningstagande utan presenterade sin förståelse för hur strukturen ser och har 

sett ut. Inställningen är inte destruktiv utan snarare konstruktiv. Nike lyser av optimism när 

hen pratar om möjligheterna med ett system som vi kunde ha haft där pengar inte hade 

behövt existera.  Med Nikes sista mening ”Du är inte mer fri än din plånbok tillåter” går vi 

över på nästa tema, nämligen konsumtion.   

En förutsättning för att marknadsekonomin ska fungera är konsumtion och detta är något 

våra informanter är väl medvetna om och många av dem verkar ha varit medvetna om 

innebörden av konsumtionen redan innan deras engagemang i Zeitgeiströrelsen. Samtliga 

konsumerar så lite som de kan och många av dem lägger i princip bara pengar på mat och 

husrum. Om de ska handla kläder så köper de antingen second hand eller satsar på 

kvalitetsprodukter med lång hållbarhet. Låt oss titta lite närmare på en dialog med Ellis om 

tankarna bakom hens inställning till konsumtion: 

Ellis: Jag själv försöker att konsumera så lite jag bara kan. För att systemet byggs på 

konsumtion har jag ju upptäckt då med hjälp av Zeitgeiströrelsen. Hela det här systemet 

bygger ju på att man konsumerar och det är så de onda bankerna och företagen, det är så 

de får sin makt. Och dessutom så behöver jag inte så jävla mycket skit. 

MR: Varför behöver inte du massa skit?  

Ellis: Ja… det var en bra fråga… Huh… [hen är uppriktigt fundersam] hahaha… Jag ser det 

som att folk har blivit i stort sett har blivit hjärntvättade. Alltså jag ser reklam som terrorism. 

Jag hoppas att i framtiden så kommer reklam klassas som en terrorhandling! Det attackerar 

direkt det mänskliga psyket och de har klurat ut hur människan fungerar, alltså hur hjärnan 

fungerar, för att nå dig. Det är helt bisarrt, tycker jag.  

Varför jag inte behöver så mycket saker – näe, jag gör inte det. Jag gör inte det, eller MAN 

gör inte det. 

MR: Någonstans måste du ju ha kommit till en insikt…?  

Ellis: Ja jo precis, jag har ju fått det här från Zeitgeist. Alltså hela det här tänket att… ”Fan 

alltså, vad behöver vi?” Inte bara Zeitgeist, Occupy också, när jag pratat med folk. Vi 

behöver inte allt jävla skit som vi har liksom. Vi behöver inte köpa nytt plagg varje månad 

eller varje vecka. Nu måste vi ju köpa vissa saker eftersom det har planerat åldrande på 

saker och ting, som också är ett sjukt symptom av det här systemet. Hela grejen med 
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konsumtion är ju bara så totalt bisarrt tycker jag, det är så otroligt puckat, har jag kommit till 

att inse då tack vare Zeitgeist. 

MR: Det här planerat åldrande som du talar om, vad är det? 

Ellis: Det är när företag medvetet gör sina produkter sämre så att de går sönder/slutar 

fungera efter en viss period. På så sätt får de ökad konsumtion av sina varor. 

Ett sätt för Ellis att underminera det kapitalistiska systemet som hen inte tror på är att inte 

konsumera. Det var snarare en sådan här, mer emotionell, reaktion som vi hade förväntat 

oss vad gäller inställningen till kapitalismen. Ellis använder många emotionellt laddade ord i 

sitt resonemang: Vi har de onda bankerna och företagen, som hjärntvättar folk med hjälp av, 

vad hen anser vara en terroristisk handling, reklam som attackerar det mänskliga psyket i 

syfte att främja konsumtionen av varor som det faktiskt inte finns något reellt behov av.  

Som en följd av inställningen till konsumtionen är Nike, Robin och Mika också kritiska till 

rådande tradition och institution vad avser utbytet av julklappar och presenter under 

högtidsdagar. De anser att det finns bättre sätt att uttrycka sin kärlek på än att ge varandra 

materiella ting som de anser att det ändå inte finns något behov av och som kanske inte 

kommer att användas eller till och med kommer att slängas. Mika delar med sig av sin syn på 

traditioner:   

Traditioner som sådant har jag inget emot, så länge man har en förståelse för dem, att man 

inte bara köper dem rakt av. Det kan vara väldigt farligt att köpa saker rakt av, traditioner, 

normer, regler. Så det handlar väl mest om att ställa sig själv frågan, varför gör jag det här? 

Det kritiska förhållningssättet tycks genomsyra våra informanter. Det är för dem viktigt att 

förstå bakgrunden till varför de gör saker och ting. Att blint acceptera traditioner och normer 

är inget alternativ. Nedan följer Nikes förhållningssätt till normer och regler: 

Jag är väldigt liberal av mig. Jag känner att: så länge du inte skadar någon annan, eller natur, 

så ska du få göra vad du vill i så stor utsträckning det bara går. Det vill säga att lagar och 

regler och normer, vissa grejer kom till av en anledning, fast folk har ibland glömt av vad 

denna anledning var och följer denna regel blint trots att den kanske inte gäller fortfarande, 

eller så att säga att den har blivit obsolet: dess syfte har tagits ur bruk. Jag går och försöker 

tänja lite på normerna, försöker visa folk att: ”det kanske inte… allt kanske inte är exakt som 

mamma och pappa sa, eller som fröken sa, eller kanske att du kan försöka komma på själv 

vad som är rätt och fel”.  

Nikes syn på normer och regler delas av våra informanter och vi tror att det följer med ”på 

köpet” i och med den ifrågasättande inställningen till livet. Samtidigt finns det ändå ett 

behov av att inte ställa sig utanför samhället. Robins uttalande får belysa denna inställning: 

För mig är det nog fortfarande viktigt att inte ställa mig utanför samhället som vi ändå lever 

i, de normer och regler som vi ändå har. Jag skulle nog inte se ett värde för mig och även i 

mitt behov av att förändra, att ställa mig helt utanför och bryta mot alla normer och regler 

och kanske ”go off the grid” eller vad man ska säga. Delvis för att jag ser det som att… 

Genom att bryta mot det som man kan bryta mot utan att det blir för konstigt eller för svårt, 
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eller för svårt för andra att hantera, skulle jag nog kanske se som ett sätt att påverka. Att det 

påverkar strukturerna mer, att försöka forma dem än att ställa sig utanför dem. 

Robin har ett praktiskt skäl till att inte ställa sig utanför, just för att hen tror att möjligheten 

till förändring, någonting som hen säger sig ha ett behov av, är större om det sker inifrån 

samhället än utifrån. Samtidigt visar Robins resonemang ovan att hen ändå bryr sig om och 

vill ta hänsyn till andra människor som kanske inte delar hens uppfattning och övertygelser. 

Vi vill hålla oss kvar vid temat som Robin berörde ovan, det vill säga att vi skulle vilja se hur 

eventuella konsekvenser av våra informanters övertygelser kan yttra sig samt hur de 

förhåller sig till andra människor som inte delar deras värderingar och världsbild. Alex 

resonemang får inleda:  

En konsekvens är ju att jag tycker att jag mår bättre. Jag känner nu att jag har… dels att jag 

har mer kunskap om min omgivning och vet vad det är som händer, samtidigt som jag vet 

att… jo men jag tar det inte heller för givet. Inte ens den informationen [som står till grund 

för hens övertygelser] kan jag ta för givet. På det sättet så kan jag känna mig så… positivt 

upplyft på nått sätt. Att jag vet vad som händer mer i detalj under strukturerna, under 

skyddsmurarna och så där. Men sen så klart så är det ju… Jag kan ju inte med gott samvete 

göra särskilt många saker alls. Jag känner att jag måste hålla igen på jättemycket. Och 

eftersom jag inte vill gå in och bara… den här vanliga samhällsgrejen… jag vill inte gå in och 

jobba 40 timmar och tjäna massa pengar för att sen kunna göra saker fredag kväll, lördag 

och söndag och sen gå tillbaks till köret, och sen när sommaren kommer eller när semestern 

kommer ska vissa saker göras liksom. Och det blir konsekvenser av det… I vissa 

vänskapsrelationer till exempel förväntas jag att göra vissa saker eller förväntas ha vissa 

inställningar, som jag inte kan eller vill svara mot. 

Sen är det ju klart, det blir ju jobbigt… många gånger, att med kunskap så kommer ett 

stort ansvar. Jag kan känna det ibland, jag kan få såna… att man har såna här dippar. Just 

eftersom vi, eller jag, vet och kan så mycket så är det många gånger som… när egot och 

utopin inte räcker längre utan det bara… ”ALLTING ÄR SKIIT! JAG ORKAR INTE MED 

MÄNNISKOR! AAAH ÅÅÅH!” Sån där känsla va… Ibland kan det hålla en hel helg. 

 

Det vi ser är alltså en dualism mellan att å ena sidan känna sig ”positivt upplyft” av 

kunskapen som Alex ser sig besitta, samtidigt som det är en börda eftersom hen känner sig 

ovillig eller inkapabel att svara upp mot de förväntningar som hen upplever ställs från andra 

människor. Bland annat den här inställningen som Alex har till 40-timmars arbetsvecka, med 

tillkommande ledig helg samt semester på sommaren, tror vi också skapar en klyfta mellan 

hen och resten av samhället. Denna klyfta kommer vi att återkomma till senare. En annan 

konsekvens är att Alex samvete inte tillåter hen att göra sådant som att resa exempelvis, 

eftersom det inte är ekologiskt hållbart. Hen nämner också dessa ”dippar” då allting upplevs 

som skit och då hen inte orkar längre. Vi återkommer till detta tema efter Mikas resonemang 

som berör medföljande konsekvenser: 

Det som händer när man går in i en sån här rörelse och börjar tänka på ett helt nytt sätt är 

att det blir svårare att hänga med vissa människor, på grund av hur de lever eller saker som 
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de gör… tittar på idol klockan åtta på en fredag kväll exempelvis. Det tilltalar mig inte längre. 

Jag har också lite svårare för att göra vissa saker som jag gjorde innan, som att bara supa 

skallen av mig fredag, lördag, söndag och vara nöjd med det. Det är en ganska stor resa 

tycker jag, för mig personligen i alla fall så har det blivit det. Jag har ju fått ifrågasätta allting 

som jag har gjort tidigare egentligen, och det är jobbigt ibland. Men ibland så blir man 

väldigt positiv också. Man ser att det finns möjlighet att förändra och så där. Jag skrev 

senast med Robin igår att ”fan vad jag slits mellan hopp och förtvivlan alltså”. Sen när man 

tittar på hur människor agerar idag och när man tänker på hur det hade kunnat vara 

annorlunda, hur mycket bättre allting kunnat vara, så… det är tufft och det är 

uppmuntrande på samma gång. Så det är lite berg-och-dalbana känslomässigt. 

I Mikas utsaga ser vi också tecken på den här dualismen, som vi såg hos Alex ovan, mellan 

glädje och sorg; hopp och förtvivlan, samtidigt som Mika är mer subtil vad gäller hens 

förhållningssätt till andra människor på grund av hur de lever eller saker som de gör. Den 

slitning mellan hopp och förtvivlan som Mika pratar om, och som även Alex nämner, delas av 

flera av våra informanter och vi tror att det är en återkommande problematik för dem alla. 

Mika säger också att det har varit en stor resa för hen, eftersom hen har fått ifrågasätta 

allting som hen har gjort tidigare, vilket tyder på att rörelsens värderingar inte funnits hos 

Mika innan engagemanget i rörelsen. 

Vi går vidare till Tony och lyssnar till vad hen säger om sitt förhållande till sina 

medmänniskor: 

Man kommer ju på sig själv ibland med att tänka tanken att ”Fan va jobbigt det är att leva 

med såna här idioter.” Alla går runt och har fel och jag har rätt. Men det är en generalisering 

man gör visserligen. Jag försöker ju att se världen så objektivt som möjligt, att inte projicera 

mina egna föreställningar om hur det borde bli, att ”fan, fler borde ha förstått det här”, för 

att jag går omkring och har den projektionen om hur jag tycker verkligheten borde vara. Jag 

försöker undvika det, men det är klart att man ibland tänker så, och att liksom, varför 

händer det ingenting, varför förstår folk inte, varför sprider det sig inte som en löpeld, varför 

är Gangnam Style mer populär än det här [Zeitgeiströrelsens tankar]? 

Vi tolkar resonemanget som att det visar på en frustration som hen upplever av att inte 

andra människor tar till sig insikterna på samma vis som hen har gjort, vilket påminner om 

den reaktion Kim hade efter filmvisningen på Bio Capitol med sina vänner. Det uppstår en 

kamp för Tony att hålla sig neutral och objektiv som hen säger, trots sin affektiva reaktion. 

Kvar på samma tema, ställde vi till Robin den provocerande frågan om hur hen förhåller sig 

till de ”normala” och ”omedvetna” människorna. Robin skrattar ifrågasättande när hen hör 

frågan och upprepar de laddade orden: "normala” och ”omedvetna”. Hen tolkar frågan som 

”de som jag uppfattar som omedvetna helt enkelt” och ger följande resonemang som svar: 

För det första har jag ju väldigt mycket vänner som jag kanske skulle kalla för ”omedvetna”, 

så att jag har nog inte… normala skippar jag, men om vi pratar om omedvetna och 

medvetna: för att jag anser mig själv vara medveten och jag anser någon annan vara 

omedveten så skulle jag tolka det lite som att jag sätter mig över någon annan, att jag vet 
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mer än någon annan. Det är så jag tolkar begreppen. Jag skulle nog påstå att jag i många fall 

kanske känner så också: att jag vet mer eller tycker mer. Fast egentligen hehe… så tänker jag 

väldigt mycket på… jag är nog väldigt självkritisk också: att jag har inte… Jag kan tro väldigt 

mycket på saker, tro väldigt mycket på den världsbild [som jag ser], tro att en värld skulle 

kunna fungera på ett annat sätt, men jag men jag har nog väldigt svårt att säga åt till någon 

annan att det här är rätt eller det här är fel, för jag har nog inte riktigt den… jag har väldigt 

svårt att tro att det finns rätt och fel. Jag tror inte att det finns rätt och fel, jag har nog aldrig 

trott det. Jag skulle nog inte kunna säga åt till en annan människa att den personen är, jag 

skulle nog inte tycka att en annan människa är omedveten, jag skulle nog bara se den som 

att den har ett annat sätt att se på saker. Ett annat synsätt. Jag ifrågasätter mig själv ganska 

mycket och tänker att ”är det jag som inte… det kanske är jag som inte har fattat.” Här går 

jag runt och tror att den här världen är dålig och världen kunde se mycket bättre ut och att 

allting hänger ihop, människor är inte alls onda och allt vad det är. Jag kan ju ha helt fel! Det 

kanske är precis så här. Det här är kanske den världen som vi ska leva och så ska den vara 

liksom. Det är bara det att jag är så… jag vill inte leva i den här världen, så för mig är det en 

form av överlevnadsteknik kanske, att tro på att det finns bättre alternativ och arbeta för 

det och ha det synsättet. 

Så mycket som jag försöker även ifall jag kan nog bli väldigt frustrerad också över att alla 

inte tycker som jag, ifall man inte har samma synsätt som jag, och det är klart att jag vill – 

jag tror ju på mitt synsätt så jag tycker ju att det är, det är mer rätt än det här som…  

Men jag lyssnar på människor och jag vill lyssna på människor, jag ställer mig inte utanför 

helt enkelt. Jag ställer mig inte utanför de normala och omedvetna människorna utan jag 

känner mig som att jag fortfarande är en del av dem, eller av oss, av alla liksom. Jag hade 

nog inte velat bosätta mig i en ekoby och bara sluta mig i en grupp med människor som bara 

tycker precis som jag, utan jag är nog kanske ganska förtjust i att umgås med människor som 

inte tänker på samma sätt som jag också, just för att då får man perspektiven och man får 

möjlighet att tänka till själv också, ifrågasätta sig själv i sina egna värderingar. 

Robin säger också att hen är missnöjd med världen som den ser ut och menar att hens vision 

av hur världen skulle kunna se ut och engagemanget mot den visionen är en sorts 

överlevnadsteknik. Det framgår också tydligt att Robin upplever en klyfta mellan hen och 

hens medmänniskor, men är samtidigt väldigt kritiskt inställd till den. Detta beror dels på att 

hen inte tror på ”rätt” och ”fel”, av vilken anledning hen ständigt ifrågasätter sig själv, samt 

att det är viktigt för hen att fortfarande tillhöra medmänniskorna eftersom hen har ett 

intresse av att lyssna på andra och deras tankar. 

Vi ställde samma fråga till Mika som sa följande: 

Mika: Det är väl det jag känner är tuffast egentligen. Jag försöker att inte vara cynisk, men 

det är riktigt, riktigt svårt alltså. Jag försöker väl tänka att jag var där själv för bara några år 

sen och sitter inte i nån position där jag kan döma folk egentligen, men på samma gång är 

det svårt att inte göra det, men jag försöker i alla fall. Jag försöker prata med dem, ställa 

svåra frågor till dem typ ”Vad är meningen med livet?”... att få folk att börja reflektera mer, 

lite självständigt och inte bara ta in saker från media och från andra människor okritiskt. 

MR: Känner du att du är lite bättre, eller lite över… eller lite längre fram än de normala 

människorna? 
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Mika: Helt ärligt, så ja, men jag tror väl att de flesta människor egentligen känner så att de 

sitter på nån form av sanning, eller att deras sätt det är bättre. Det är ju därför man lever 

som man gör, annars hade man ju valt att leva på ett annat sätt. Som jag ser det är det ju 

väldigt futuristiska idéer, så jag tror väl att jag bara var tidig med att snappa upp dem 

kanske. Jag tror väl att många av idéerna kommer att implementeras på ett eller annat sätt, 

så småningom, och då kanske vi kan sitta där som Zeitgeiströrelsen och bara ”vad var det vi 

sa”. Vi får väl se. Men ja, för att vara brutalt ärlig så känner jag väl att jag har hittat nånting 

som är bättre. 

Klyftan som vi ser mellan våra informanter och människor som inte delar deras 

världsåskådning kom inte som en överraskning och den framgår tydligt hos Mika ovan. Vi 

utgick från att den här klyftan kunde vara ett upphov till ett utanförskap och ville därför ta 

reda på om det är så att våra informanter kände av ett utanförskap på grund av sin 

världsåskådning och sina värderingar. Nedan följer en dialog med Alex gällande detta tema, 

vi började med frågan: ”Upplever du något utanförskap i och med dina värderingar?” 

Alex: Ja, absolut. Fast jag har ju så stort ego, så jag tycker snarare att det är alla andra som 

är utanför. Dels det då, att jag tycker att jag är moraliskt superior, så det är de som är 

utanför egentligen. Det är ganska skönt för min del i alla fall, att kunna tänka så, så slipper 

jag tänka att det är jag som är koko. Vilket kan vara ganska trevligt ibland också. Men sen 

har jag… en kompis, som är min raka motsats, och en annan polare som vi båda två känner. 

Så ibland så sticker vi iväg till hens sommarhus och hänger där med den tredje personens 

vänskapskrets. Och alla de är väldigt så… samma stuk. Det är någon till, utav tjugo pers, det 

är jag och nån till, som är sådär… som jag menar bryr sig om andra, som har de här 

tankegångarna liksom. Och där de andra är snarare… ”Vi kör, vi orkar inte bry oss… nu kör vi 

på den här samhällsstrukturen, och så jobbar vi pengar och så satsar vi på pensionen och 

sen så kan vi resa och ha trevligt när vi är pensionärer sen tillsammans.” Och där till 

exempel, kan jag känna ganska mycket utanförskap. För jag kan inte uttrycka mig. Då känns 

det bara som att – nej men jag vill inte, dels av respekt för hela tillställningen, jag vill inte 

förstöra stämningen här, för de vill inte prata om det och de vet att… eller då skulle jag bara 

dra upp till ytan nånting som jag tror att de förnekar, det är den känslan jag får: att de själva 

har nån form utav moralisk… nånting moraliskt som de behöver göra bättre. Bara att jag är 

där och att vissa av dem vet hur jag tänker och vad jag vill och vad jag pratar om, så bara det 

kan kanske göra dem lite nervösa några gånger. Eller det kanske är mitt utseende, eller mitt 

leende eller mina galna ögon eller nått… [hen skrattar ironiskt] Men jag tror att det är 

nånting sånt i alla fall. Och just det att, de gånger det kommer upp och den här vännen som 

är min raka motsats, när hen säger – ”Aa men Alex håll käft, du är kommunist!” Så om jag 

börjar prata om sådana här saker, då är de andra ganska snabbt på att byta samtalsämne. 

När väl den kommer [kommunistkommentaren], då vill de liksom släppa det för att de 

känner själva att… och där kan jag absolut känna att jag är utanför. För jag kan inte uttrycka 

mig och jag kan inte känna tillhörighet och jag blir på nått sätt… vad ska man säga… 

förnekad typ. Jag tycker att det här är viktigt, jag tycker om att prata om detta och så blir jag 

avbruten för att det är ingen här som vill bry sig. – ”Du får prata om detta med dina 

hippiekompisar.” Så på det sättet kan jag känna mig utanför, i vissa umgängeskretsar. 

MR: Men överlag i samhället..?  
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Alex: Nej. Jag tänker snarare så här, lite… lite överfromt, med mitt ego då: ”Åh, alla stackars 

satar. Alla stackars ofrälse.”… Nästan så. För att det är många som har väldigt lite kunskap. 

Eller… nu låter det fånigt, som om att man måste vara väldigt invigd och… men att det är 

många som… så som jag var för tre år sen till exempel: att det kanske är nånting som är fel, 

och det är nog säkert många som inte skulle vilja vara stressade på jobbet, eller som inte 

skulle vilja ha just den relation de har, eller vad det nu kan vara. Och att ifall de visste vad 

det är som faktiskt händer runt omkring dem och liksom… bara att kolla på SVT när det 

kommer upp om vilka saker som är fel, det har ju varit både om hållbarhet och om 

bankskandaler och allt möjligt som har kommit upp och folk har blivit såhär: ”AAAH OMG 

VAD ÄR DET SOM HÄNDER?? FÅR DE GÖRA SÅHÄR??” [viftar med armarna i luften] 

”Politikerna är ju de som ska vara supermänniskor och ta hand om oss på riktigt!” Den 

tanken kommer ju liksom, kan jag känna, att det är ju bara en informationsbrist och jag 

tycker lite synd om dem… på nått sätt. Eller... synd jag vet inte... men det är som att de är 

barn på nått sätt. Och där, nu hör ni mitt ego komma direkt liksom. Jag sätter mig själv lite 

över dem fast ändå försöker göra det på ett ödmjukt sätt. Och inte låta det komma ut.  

Utanförskap är den konsekvens som är genomgående hos samtliga våra informanter även 

om det tar sig uttryck på olika sätt. För Alex yttrar sig utanförskapet beroende på 

umgängeskrets. Ibland placerar hen alla andra utanför tack vare hens stora ego, men ibland 

blir hen själv placerad utanför, då hen blir förnekad av umgänget. Den här förmågan, tack 

vare sitt ego och moraliska superioritet, att kunna placera alla andra utanför, ser vi som en 

försvarsmekanism för att Alex inte ska stigmatisera sig själv som ”koko”, som hen själv också 

säger. Zeitgeiströrelsen och inte minst den grupp, ”Säg ifrån!”, som Alex ingår i tror vi 

fungerar som en sorts tillflyktsort dit hen kan rymma till och bli bekräftad av gelikar, då det 

blir för tungt att umgås med de ”normala” människorna. 

Efter att ha hört informanterna beskriva konsekvenser av deras syn på världen, vill vi ta reda 

på hur pass starkt de är beredda att hålla fast vid sina övertygelser. Vi frågade dem ifall de 

haft funderingar på att överge sin inställning till världen och sina värderingar. Frågan vi 

ställde under intervjun var olika beroende på kontexten med respektive informant. Därför 

kommer vi att presentera både ställd fråga och givet svar. Vi börjar med Robins svar på 

frågan ”Hur kommer det sig att du inte överger dina övertygelser, med tanke på 

konsekvenserna?” 

Robin: Delvis är mina värderingar starkare och jag tycker att det är viktigare på något vis, för 

att jag… jag trivs inte i världen helt enkelt. Jag skulle inte trivas med att ge upp mina 

värderingar och vara en del av de ”normala, omedvetna” människorna. Jag trivdes inte med 

det innan. Jag trivs bättre med mig själv nu, än ifall jag försökte vara någon annan. 

UP: Ångrar du någonsin att du tagit ”det röda pillret”92? 

Robin: Jag ångrar det inte en sekund, alls. Jag är jätteglad över att jag har tagit det röda 

pillret. Det har gett mig en mening med mitt liv, kanske man ska säga. 

                                                           
92 Vi refererar här till filmen The Matrix, där huvudkaraktären Neo får välja mellan det röda och det blå pillret, 
varpå han tar det röda. Vi använder det röda pillret som en analogi för en sorts ”medicin” som man hypotetiskt 
kan ta mot den institutionalisering som människan genomgår som en samhällsmedborgare. 



Resultat, analys och sammanfattning 

”Allt kanske inte är som mamma och pappa sa…” 
   44 

Robin är otvetydig med sitt svar. Hens övertygelser är direkt kopplade till meningen med 

hens liv, därför är de konsekvenser som hen upplever, så som utanförskapet, inte tillräckligt 

för att få hen att överge sina övertygelser. 

Alex fick frågan om hen tycker att det är värt det, att hålla fast vid sina övertygelser.  

Jag tycker ju det. Än så länge. Jag tänker ju som så att de flesta ting som jag kan äga, de 

kommer och går väldigt mycket, men mig själv måste jag alltid leva med. Så ifall jag inte kan 

respektera mig själv så kommer jag vara tvungen att ha det med mig hela tiden. Och just nu 

har jag en känsla av att jag måste göra, agera, handla, säga och tänka moraliskt korrekt. Och 

ifall jag gör nånting som hindrar det så kommer det följa med mig så länge och så mycket. 

Det grundar sig i det mest: självrespekt eller självdisciplin kanske. 

Vi ser att Alex resonemang är kopplat till hens uppfattning om vad som är moraliskt korrekt 

samt hens självrespekt. Även här ser vi att frustrationen över konsekvenserna inte är motiv 

nog att överge övertygelserna. 

Vi fortsätter med en liten dialog med Mika som börjar med frågan: ”Kommer någonsin 

tanken eller önskan att du inte hade tagit det röda pillret?” 

Mika: Tanken har väl slagit mig, ja, men… i slutändan så vill jag nog inte gå tillbaka och lägga 

mig, nej. Jag är glad att jag tog det där röda pillret. Det är viktigt, inte bara för mig utan för 

så många andra egentligen. 

UP: På vilket sätt är det viktigt för dig? 

Mika: Det är väl inte bara för mig personligen, utan det handlar väl mer om mänskligheten, 

oss som civilisation. Det är så ohållbart det sättet vi lever på inte bara resursmässigt utan 

även socialt osv. Hur har vi inte kunnat komma förbi krig 2013, med all den utveckling som vi 

säger oss ha haft i dom här många åren? Det är dags för hela vår civilisation att ta nästa steg, 

och jag ser väl att det händer på många olika sätt med… Civil Rights Movements och 

Greenpeace osv, som aktiverar sig på den fronten. Zeitgeiströrelsen och övergångsrörelser 

osv. Occupy var också ett steg i det. Så det är väl mycket större än för mig personligen, 

absolut. Jag tror inte att man går in i den här rörelsen av egoistiska skäl, det hade motverkat 

syftet lite enligt min mening. 

MR: Vad skulle det krävas för att du skulle överge din insikt och återgå till att vara en 

”normal” person? 

Mika: Jag kan nog inte tänka mig nånting som skulle kunna få mig att gå tillbaka, det är väl 

om jag får nån hjärntransplantation eller nått sånt där. 

MR: Hur, varför då? 

Mika: Alltså som jag ser det, det går inte att gå tillbaka. När man börjar tänka på hur ens 

egna handlingar har konsekvenser inte bara på sig själv, utan på hela, ja på hela 

mänskligheten egentligen. Det blir ju det i slutändan, framför allt i dessa tider nu när allting 

är så globaliserat. Så nej, det finns nog ingen möjlighet att jag kommer att gå tillbaka till att 

leva ett ”vanligt” liv. Jag kan inte se det hända. 

Mika var den som tidigare talade om att hen slets mellan hopp och förtvivlan och vi tror att 

det är under dessa stunder av förtvivlan som ångern för att ha tagit ”det röda pillret” gör sig 

påmind. I övrigt ser vi att Mika håller med sina två kamrater: att det är värt besväret. Dock 
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intar Mika ett vidare perspektiv och talar inte så mycket om sina egna behov utan hellre om 

mänskligheten i stort, eller civilisationen.  

Den längre dialogen med Ellis som följer nedan omfattar bland annat detta vidare perspektiv 

på världen. Dialogen började med frågan: ”Hur kommer det sig att samhället så som det ser 

ut idag inte tilltalar dig?” 

Ellis: Det är för att jag har blivit… ”I’ve been exposed” för någonting som skulle kunna vara 

mycket bättre, än det vi har nu. Nu ser jag en buss, är ju för bövelen en medeltidsmaskin 

liksom, jämfört med vad vi skulle kunna ha kanske. Flygplan är gamla saker! Jag ser såhär, 

olika lösningar som skulle kunna göra så mycket lättare, men för att det är byråkrati här och 

där och det är pengar, så tycker jag att det är för bakåtsträvande. Bara för att det är ett 

system som ska upprätthållas. Och det systemet, det tjänar oss inte längre. Det kanske 

gjorde det, men det gör inte det längre. Jag är inte direkt anti, utan det är bara det att det 

här systemet tjänar oss inte längre. Det är ju dags att tänka om och gå vidare. 

MR: Ångrar du någonsin att du blivit ”exposed” till dessa visioner av framtiden?  

Ellis: Haha ja ibland asså..  

MR: Hur yttrar sig detta? 

Ellis: Att vara ovetande är ju… skönt på ett sätt, men nu vet jag så pass mycket att nu är det 

ju. Nu finns det ingen reverse liksom hehe. 

MR: Hur menar du att det inte finns någon reverse? 

Ellis: Jag kan ju inte bli ovetande. Kan man bli ovetande...? 

MR: Vad skulle det ta att få dig att återgå till normen, att acceptera nuvarande 

socioekonomiska system? 

Ellis: Ja, det är att… allt som Zeitgeist säger blir motbevisat, och att det blir världsfred, och 

ingen världshunger, alla får sina behov tillgodosedda och… ja.. det är det som skulle krävas 

för att jag skulle acceptera det här systemet, om det nu skulle fungera. 

MR: Ser du detta som möjligt under din tid? 

Ellis: Nej. Det kommer hända mycket med det kommer inte hända de stora… vi kommer inte 

bli av med pengasystemet, jag tror inte världshungern kommer att lösas… kanske världsfred, 

fast näe… näe... jag ser till exempel ingen lösning på mellanöstern-konflikten direkt. 

Verkligen ingen lösning på. Alltså i det här systemet. 

MR: Du pratar mycket om världshunger, världsfred, världsproblem… Är inte de mer lokala 

frågorna, på EU eller nationell nivå relevanta? 

Ellis: Näe hehe. Nej absolut inte! Vi har inte råd längre att se det svart och vitt, och separera 

oss från varandra. Det har vi absolut inte råd med längre. Det är ett tänk… det är ett alldeles 

för gammalt tänk. Det är helt otroligt att vi fortfarande tänker så tycker jag. Vi är en och 

samma, våran jord är som en, bara ett enda stort rymdskepp som åker omkring i rymden. Så 

ser jag det som, det är bara en enda enhet. Det är primitivt att tänka att du skulle vara 

nånting helt annat än mig liksom. Visst, alla människor är olika, men vi är ändå samma. 

MR: Hur kommer det sig att du tänker så? Så tänker ju inte majoriteten. De tänker mer i 

banor om hur vi ska försvara Sverige, hur vi ska försvara kronan… 

Ellis: Jo, precis, men det är ju som sagt bara en, det är endast en sån här sak som har 

kommit ifrån det yttre. Alltså, det har påverkat dig, din kultur har påverkat dig till att tänka 

så. Det har man ju fått ifrån sin kultur, det är därför folk tänker så. Och det är verkligen inget 
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konstigt, eftersom vi har haft och har fortfarande makter som kan se till att vi tänker och 

tycker på ett visst sätt. Samtidigt som nu går det utav sig självt också. Som då normer och 

strukturer och sånt. 

MR: Hur det kommer sig att du tänker så? Hur kommer det sig att kulturen inte biter på dig, 

hur kommer det sig att du inte är intresserad av nationaliteter? 

Ellis: Nej men det har jag också fått ifrån Zeitgeist. Det är ju det globala tänket. Det blir ju 

mer och mer globalt också. Jag kan ju sitta och chatta med en i Kina just nu. Vi kan ha 

samma intressen och… Förut var jag precis som många andra. Då var det min nation som 

gällde, jag var patriot och det var liksom… Men jag tänker verkligen inte så längre. Jag ser 

det som att våran… det mänskliga dramat är mycket större än så. 

MR: Är du inte orolig för att sanningarna som kommit via Zeitgeist är en sorts hjärntvätt 

precis som den kulturella? 

Ellis: Jo, jag har faktiskt tänkt på det så här… ”Vad är det som egentligen säger att det här är, 

det rätta?” så att säga. Men då har jag också tänkt liksom, vad är det som är det rätta? Och 

för mig är ju det då, alltså… för mig blir det att… överlevnadsgrej liksom. Vi vill ju överleva. 

Alltså mänsklighetens mål är väl att överleva. Det är det som är grejen antar jag. Annars va 

fan håller vi på med? Och nu när vi lever så föredrar vi väl att göra det utan att lida liksom. 

Ellis fortsätter sitt resonemang: Okej, en politiker skulle lika gärna kunna stå och säga allt 

det där. Det spelar ingen roll. Alltså… åh.. vad säger man… Jo, det här med lidande, att… Det 

är ju för att folk ska slippa lida. Och, det måste ske på ett globalt sätt för att: Om du mår bra, 

så mår jag bra. Förstår du?  

MR: Så du menar att den här sanningen tilltalar dig för att den sätter människans välmående 

i centrum, i fokus? 

Ellis: Precis! Precis! Alla är beroende av alla. We’re in this shit together! 

Förmågan att gå tillbaka till att acceptera samhället som det ser ut idag verkar vara en 

omöjlighet för våra informanter. Också det vidare perspektivet på världen, på 

mänskligheten, ser vi som genomgående för alla våra informanter. Under intervjuns gång 

gjorde MR en anteckning om att det kanske kan vara internet som är att beskylla för denna 

”globala medvetenhet”, eller det ”globala tänket” som Ellis säger, som verkar ha smittat våra 

informanter. Ett annat intressant tema som framkommer ur dialogen är att Ellis inte tror att 

det som hen och rörelsen förespråkar och den förändring som de vill uppnå, som att bli av 

med pengar, skapa världsfred och råda bot på världshunger, kommer att ske under hens 

livstid. Men trots detta vill Ellis och våra andra informanter inte ge sig.  

Gandhis kända citat ”Be the change that you want to see in the world” var ett slagord som 

upprepades ständigt och det nämndes ofta att förändringen måste komma inifrån. Vi ser det 

som att detta tillsammans med informationsspridning är de främsta sätt som våra 

informanter ser att en förändring av samhället och världen ska kunna uppnås. De vill skapa 

”ringar på vattnet” och starta en värderingsförändring och ser det, som Robin säger, att: ”Ju 

fler personer som tror att det faktiskt går att förändra, då kommer det också att förändras.” 
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Analys  
I takt med att globaliseringen breder ut sig, krymper också avstånden mellan människor. 

Zygmunt Bauman pratar om att globaliseringen har medfört att vi inte längre lever i tid och 

rum utan i hastighet och rum. Han menar att geografiska skillnader inte har någon betydelse 

längre, eftersom de har blivit ersatt av ”hastighetsrummet, som omfattar hela planetens yta, 

placerar alla platser på nästan samma hastighetsavstånd från alla andra och får alla platser 

att gränsa till varandra.”93 På grund av globaliseringen, men inte minst på grund av internet 

och de sociala medierna, finns det idag nästan ingen chans att slippa undan att se och höra 

om den sociala misär som existerar runt om i världen. Saker som händer på andra sidan 

jorden når oss på bråkdelen av en sekund och vi kan inte längre låtsas att vi inte vet om att 

det händer. Tack vare hastighetsrummet har våra informanters upplevda omvärld94, om vi 

ska tala i termer av Alfred Schütz, expanderat och blivit mycket större än den någonsin 

kunde ha varit tidigare. Detta märker vi tydligt framförallt utifrån deras perspektiv över vad 

som är betydelsefullt, det vill säga hela arten människan, och inte bara de lokala och 

nationella problem som kanske existerar. De har fått ett ”globalt medvetande” och därmed 

också ett ”globalt samvete” som inte låter sig stängas av eller glömmas bort. 

I samband med detta känner våra informanter sig förtvivlade över det faktum att de ser en 

värld som är full av lidande och de vet inte varför det existerar, eller vad de ska göra för att 

få råda bot på det. Som Mika frågade sig: ”Hur har vi inte kommit förbi krig år 2013?” De 

trivs inte i världen helt enkelt och denna förtvivlan och vantrivsel ligger till grund för att de 

stänger av ”autopiloten” och frånträder ”den naturliga inställningens epoché”95, för att tala 

med Schütz, och placerar sig utanför den för givet tagna verkligheten som människan 

befinner sig i som standard. I och med att de sätter deras övertygelser om världens 

”verklighet” inom parentes, börjar de se samhälleliga strukturer omkring dem, vilka de också 

börjar ifrågasätta. När de i detta tillstånd ser någon av Zeitgeist-filmerna bekräftas deras 

funderingar och skepsis mot rådande samhällsstrukturer och de får också veta att det finns 

fler människor som dem, som har gått omkring med samma tankar. Deras tankar blir alltså 

bekräftade och blir till en ”Sanning”, samtidigt som de får en förklaring till lidandet som 

råder i världen. Därmed har de blivit ”exposed”, om vi talar med Ellis ord, eller tagit det 

”röda pillret” om vi talar med våra.  

De får alltså vatten på sin kvarn: det som de har gått och funderat på har bekräftats (inte 

bara av filmerna utan även av andra källor i och med att de kontrollerar informationen som 

proklameras i filmerna), vilket vi menar leder till att de börjar ifrågasätta ännu mer. 

Ingenting får vara ifred, inga normer, inga konventioner, inga traditioner. Här menar vi att de 

kommer till insikt om att världens och ”verklighetens” beskaffenhet är en social 

konstruktion, utan att själva veta om att teorin om social konstruktionism existerar. Den här 

insikten ger dem ett hopp för och tro på framtiden: eftersom världens konstitution är socialt 

konstruerad är den därför varken ”huggen i sten” eller en naturlag, vilket också innebär att 

                                                           
93 Bauman, 2004, s. 24, 27 
94 Schütz, 1999, s. 141-142 
95 Ibid., s. 101 
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den går att förändra. Men den här insikten och inställningen till världen medför också 

konsekvenser för våra informanter i deras vardagsliv.  

En av dessa konsekvenser är att de får ett grepp om deras tidigare förvirrade och osäkra 

tillvaro. De förstår och kan förklara hur det kommer sig att människor lider, vilket ger dem en 

riktning i deras liv. Som Alex sa: ”Filmen förklarade så väl många saker som jag hade gått och 

funderat på, polletten trillade ner liksom.” 

En annan konsekvens av deras insikt, som också hör ihop med den första konsekvensen, är 

att det nu uppstår en klyfta mellan dem och människor som inte delar dessa insikter. Vi 

skulle här vilja använda oss av Schütz idealtyper den välinformerade medborgaren och 

mannen på gatan som metaforer för våra informanter och deras medmänniskor. Vi menar 

att våra informanter, tack vare deras insikter och inställning till världens ”verklighet” är ”den 

välinformerade medborgaren” och deras medmänniskor blir i relation till dem ”mannen på 

gatan”. I och med att ”mannen på gatan” inte ifrågasätter eller har behov av att förstå 

verklighetens beskaffenhet, uppstår dels en moralisk, men även en kunskapsmässig, 

dissonans mellan dem. Ett bra exempel kan vi hämta från Alex, när hen talar om att inte vilja 

förstöra stämningen på fester som hen ibland går på, genom att ta upp ”Zeitgeist-tankar” till 

diskussion. Alex vet att mannen på gatan inte är intresserad av att bli påmind om all social 

orättvisa som finns i världen, och därmed också om hens maktlöshet, vilket i sin tur gör att 

Alex känner sig ”förnekad”. Här gör sig en annan distinktion mellan våra två idealtyper känd: 

Nämligen Baumans dialektik mellan åskådare och aktör.96 Bauman hävdar att det finns ett 

nära släktskap mellan att utföra en ond gärning och att inte göra motstånd eller försöka 

förhindra den onda gärningen. Han menar att förnekandet är vad som gör både förövandet 

och underlåtenheten att förhindra förövandet av onda gärningar möjligt utan att få 

skuldkänslor som konsekvens.97 Förnekelsen av underlåtenheten att förhindra en ond 

handling kan ske på två sätt: antingen kan man hävda brist på kunskap eller på en brist på 

möjligheter att agera utifrån kunskapen. I och med dagens informationssamhälle är det, som 

vi också skrev ovan, näst intill omöjligt att undgå att både höra och se lidandet i världen 

oavsett om man är ”mannen på gatan” eller ”den välinformerade medborgaren”. Detta leder 

till ett etiskt dilemma eftersom förnekelseargument av kunskapstypen, eller ”jag visste inte 

om att det skedde”, inte längre håller, istället ökar dessa ursäkter skuldkänslorna. De enda 

ursäkterna som därmed fortfarande håller är ”jag kan ingenting göra” eller ”jag vet inte vad 

jag ska göra”. Det som skiljer våra idealtyper åt i den här problematiken är att den 

välinformerade medborgaren inte bara vet att lidandet sker, utan den vet också om varför 

det sker. Den vet också vad den kan, och behöver, göra för att detta lidande skall upphöra. 

Det är detta som den vill informera mannen på gatan om, men blir ständigt nedtystad och 

förnekad, genom tillämpning av härskartekniker så som kommunistkommentaren som vi 

hörde Alex berätta om. Schütz skriver att mannen på gatan är ointresserad av hur och varför 

saker fungerar som de gör, detta anses vara irrelevant av honom. Han tar för givet att det 

finns experter som sitter med den kunskapen som han också litar på. Den välinformerade 

                                                           
96 Bauman, 2004, s. 249ff 
97 Ibid., s. 251 



Resultat, analys och sammanfattning 

”Allt kanske inte är som mamma och pappa sa…” 
   49 

medborgaren å andra sidan tar ingenting för givet och anser inte att kunskaper om hur och 

varför saker fungerar som de gör är irrelevant för hen. Den välinformerade medborgaren 

strävar därför efter att vara mer än en åskådare. Hen vill veta, förstå och agera, men hen är 

samtidigt medveten om att hen är beroende av mannen på gatan för att lyckas förändra 

världen. Hen vet att förändringen av vår socialt konstruerade verklighet inte kan göras på 

egen hand utan mannen på gatan. 

Idealtypernas skilda inställning till kunskap märks också när det kommer till att tolka 

människors handlingsmotiv. Vi går återigen till Schütz och lånar hans uppdelade definition av 

handlingsmotiv: ”för-att-motiv” och ”därför-att-motiv”.98 Schütz pratar om att en handling 

utifrån ett för-att-motiv är att mördaren mördar för att ta pengar från offret. Men man kan 

också se den här handlingen utifrån ett därför-att-perspektiv, vilket innebär att handlingen 

att mörda motiverades, eller orsakades, av att mördaren kommer från en specifik miljö, haft 

specifika erfarenheter eller upplevelser. För att exemplifiera kan vi gå till Robins berättelse 

om barnprostitutionen i Thailand. Att se den här handlingen utifrån ett för-att-perspektiv 

vore att konstatera att prostitutionen sker i syfte att generera pengar för att sedan vidta 

lämpliga åtgärder. Men att se samma handling utifrån ett därför-att-perspektiv, genom våra 

informanters ögon, vore att konstatera att prostitutionen sker därför att den rådande 

socioekonomiska strukturen dikterar att människor behöver pengar för att överleva, vilket i 

sin tur gör att de, i brist på andra alternativ, tvingas till prostitution. Vi menar att för mannen 

på gatan är endast för-att-motiven relevanta. Åtgärden blir troligtvis ett juridiskt förbud mot 

handlingen och så anses problemet löst. Men för den välinformerade medborgaren är även 

därför-att-motiven relevanta. Hen vill veta och förstå vad som ligger till grund för 

handlingen, vad dess grundorsak är. Ett juridiskt förbud anses av den välinformerade 

medborgaren inte vara en lösning på problemet. 

Det här behovet som våra informanter har av att förstå orsakerna bakom olika handlingar 

märks också i deras resonemang gällande symptom kontra problemhantering. Det ligger i 

deras intresse att reda ut vad olika problem bottnar i, för att sedan angripa orsaken till 

problemet istället för dess symptom. När Nike till exempel får frågan om varför hen inte går 

med i Greenpeace eller donerar pengar till Rädda Barnen istället för att inte göra någonting, 

så beror det på att Nike ser dessa organisationer verka på en symptom-nivå utan att göra 

något anspråk på dess orsaker. För att tydliggöra detta resonemang vill vi använda Schütz 

för-att/därför-att begreppspar enligt ovan, men endast som en metafor för att belysa ett 

liknande samband som finns mellan symptom kontra problemhantering och våra två 

idealtyper. Att se på fattigdom utifrån ett för-att-perspektiv är att konstatera att fattigdom 

existerar för att vissa människor har mindre pengar än någon annan (eller kanske inga alls). 

Detta perspektiv tillhör ”mannen på gatan” och om han skulle vilja göra något åt 

fattigdomen skulle förslaget vara att skänka pengar till de fattiga, det vill säga välgörenhet. 

Men genom ögonen på den ”välinformerade medborgaren” är inte detta perspektiv 

tillräckligt för att lösa problemet och anses därför vara inget annat än symptomhantering. 

Den ”välinformerade medborgaren” vill inte bara konstatera att fattigdom existerar utifrån 
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ett för-att-perspektiv, utan hen är även intresserad av att se fattigdom ur ett därför-att-

perspektiv, det vill säga hen vill förstå orsaken till att fattigdom existerar över huvud taget. 

Den lösning mot fattigdom som ”mannen på gatan” föreslår tolkas därför som meningslös av 

den välinformerade medborgaren. Dock uppstår här en inre konflikt hos våra informanter, i 

form av Leon Festingers kognitiva dissonans. Samtidigt som de vet, rationellt, att välgörenhet 

i sig är ”meningslös” ur ett längre perspektiv, att den inte kommer att lösa några problem 

utan är mer som ett ”plåster på såren”, kan de inte rationalisera bort medkänslan för 

människor som befinner sig på botten av samhället vilket gör att de trots allt bidrar till flera 

välgörenhetsorganisationer. 

Det skilda förhållningssättet till kunskap mellan våra två idealtyper, mellan våra 

informanter och deras ”omedvetna” vänner, medför att exempelvis Alex säger sig uppleva 

att hen är ”moraliskt högre stående” än hens medmänniskor på grund av sina insikter och sin 

livsstil trots att hen egentligen inte vill känna så. Ingen av informanterna vill ställa sig utanför 

samhället på grund av sina insikter eller övertygelser, men faktum är att de ändå upplever 

skillnad och känner sig lite ”bättre”, lite ”mer insatta” än mannen på gatan. Vi ser det som 

ofrånkomligt att det uppstår en klyfta mellan dessa två idealtyper som också medför ett 

utanförskap för den välinformerade medborgaren eftersom hen alltid är en minoritet i en 

kultur som premierar kortsiktighet före långsiktighet. Bauman sätter fingret på rådande 

tidsanda i citatet nedan: 

I enlighet med tidsandan förväntas ”medborgarna” inte se längre än till nästa 

skattesänkning eller pensionshöjning och inte ha några andra intressen än kortare 

sjukhusköer, färre tiggare på gatorna, fler brottslingar i fängelse eller snabbare avslöjanden 

av möjliga gifter i livsmedel. … Det verkar inte finnas någon marknad för långsiktiga visioner 

av det ”goda samhället”. Det finns få leverantörer, och inte många fler intresserade köpare. 

… Det finns ingen större entusiasm för att förändra en avlägsen framtid, eftersom man inte 

kan se något samband mellan framtiden och medborgarnas handlingar (eller apati) i dag.99 

Ett bekymmer för våra informanter är det faktum att de är tänkande och ifrågasättande 

varelser i en kultur där majoriteten lever sina liv på ”autopilot” i den naturliga inställningens 

epoché. Även om våra informanter hade velat bli mannen på gatan enligt ”ignorance is 

bliss”-mottot, vilket de samtliga säger att de inte vill, för att därmed återgå till ”normen”, så 

är det inte möjligt. Vi kan gå till Schütz för att konstatera att medvetandeströmmen färdas i 

en riktning och är irreversibel.100 De kan inte glömma det de redan vet, de kan inte låta bli att 

påverkas av sina insikter och kunskaper. Det gör att de inte kan undkomma det nästan 

övermäktiga ansvar de känner för mänsklighetens lidande och överlevnad som art, och 

därför fortsätter de att engagera sig och informera såväl mannen på gatan som andra 

välinformerade medborgare om orsakerna till dessa problem som existerar i världen. Även 

om de rationellt säger sig inte tro på att deras personliga insats kommer att ha någon större 

inverkan på världen och att den antagligen inte kommer att ha förändrats till det bättre 

under deras livstid, har de ändå ett hopp som inte vill dö och en vision som de tror på, vilket 
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gör att de kämpar vidare. För att avsluta återkommer vi till Schütz handlingsmotiv och 

konstaterar att våra informanter engagerar sig för-att få till stånd en förändring av världen 

och därför-att de vantrivs i kulturen. 

Sammanfattning 
Nedan gör vi en kort sammanfattning och återkopplar till våra frågeformuleringar. 

Vilken verklighetsuppfattning har de och hur förhåller de sig till den? 

Kritiskt och ifrågasättande först och främst, det är ett tydligt och genomgående tema. De har 

inget intresse av att vara passiva åskådare utan känner sig tvungna att agera främst av 

moraliska skäl. De känner ett samvete som är globalt, för den mänskliga arten som helhet. 

De ser det som sin plikt att informera människor om att världen hade kunnat vara bättre än 

den är. 

Vilka eventuella konsekvenser tillkommer med detta förhållningssätt? 

Deras kritiska förhållningssätt och hunger för kunskap och förståelse medför att de upplever 

en styrka och autonomi i deras liv, vilket de uppfattar som positivt. Samtidigt innebär ett 

sådant förhållningssätt en klyfta mellan dem och deras medmänniskor, som av flera 

uppfattas som ett utanförskap. Dock påverkar det dem inte tillräckligt mycket för att de 

skulle försöka anpassa sig till rådande kultur och normer.  

Vad det är som driver dessa människor till aktion trots att deras kultur lär dem 

motsatsen? 

Våra informanters kritiska och ifrågasättande förhållningssätt till ”verkligheten” tillsammans 

med ett behov av att förstå orsakerna till lidandet i världen gör att de inte kan rättfärdiga en 

åskådarroll i deras liv. De har också en vision av ett bättre samhälle som de också tror går att 

nå, även om det inte sker under deras livstid, vilket ger dem ett hopp och därmed mening 

med deras liv. 
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Avslutande diskussion 
Först och främst vill vi poängtera att de idealtyper som vi använder i vår analys för att 

referera till våra informanter och deras medmänniskor inte är tänkta att skapa ett 

antagonistförhållande mellan dem. Som också Schütz säger så är dessa idealtyper endast 

teoretiska modeller, som används för att tydliggöra ett förhållande och att det i 

”verkligheten” inte är så att man bara tillhör någon av dessa två begrepp, utan att man 

självklart tillhör båda (och fler) beroende på kontext. Det här är viktigt att ha med i åtanke 

och vi är övertygade om att våra informanter också skulle hålla med om det eftersom de har 

vid flertalet gånger påpekat vikten för dem av att inte ställa sig över sina medmänniskor, 

vilket vi också hoppas har framgått i resultatet.  

Efter att ha genomfört den här studien blev vi nyfikna på varifrån deras kritiska och 

ifrågasättande förhållningssätt till information och deras verklighetsuppfattning kommer. Vi 

menar att det måste ha börjat någonstans i deras liv. Av någon anledning har inte kulturen 

influerat dem ”tillräckligt väl” eftersom de inte verkar köpa vedertagna konventioner som 

råder i samhället. Det skulle vara intressant att ta reda på hur detta kommer sig. Är det något 

de har lärt sig själva eller är det något de har uppmuntrats till av sina föräldrar? Denna 

aspekt har vi inte haft någon möjlighet att undersöka i denna studie men det skulle vara 

intressant att ta reda på var någonstans den välinformerade medborgaren har sina rötter, så 

att säga. Om vi får gissa, vilket vi tillåter oss själva att göra här, så tror vi att det kan ha 

någonting att göra med något sorts utanförskap under deras uppväxt. Schütz säger ju att 

man inte kan börja reflektera förrän man träder ur ”vi-tillståndet”.101 För att se måste man 

titta utifrån. När jag väl har gjort det här utträdandet så har jag öppnat Pandoras ask, då 

börjar jag se och ifrågasätta varför jag är utanför, vad skiljer mig från dem och så vidare. 

Dessa reflektioner leder till insikter och ger ett perspektiv som följer dig och byggs på under 

resten av ditt liv. Om vi fortsätter våra spekulationer så tror vi att våra informanter är 

oförmögna till att stänga av sin reflektiva förmåga när de är i den ”normala” världen och 

umgås med ”mannen på gatan”. Vi menar att de ständigt blir påminda om alla de ohållbara 

sätten som mannen på gatan lever. Varje gång de handlar och ser all reklam som finns runt 

om i affärerna, som försöker skapa begär hos dem till exempel, eller när mannen på gatan 

frågar om hans nya skor är fina, och så vidare. Schütz pratar om att ”uppleva” livet, vilket 

man gör när man går in i ”den naturliga inställningens epoché”, när man inte ifrågasätter 

verklighetsbilden som man har blivit lärd. Den enda platsen där våra informanter kan 

”uppleva” livet, istället för att reflektera över det, är när de umgås med andra 

välinformerade medborgare. När de umgås med sina gelikar stöter de inte på sådana stimuli 

som väcker anstöt hos dem och som slår dem ut ur den naturliga inställningens epoché och 

det är först då som de kan slappna av, sluta reflektera och vara i nuet. 

Vi har tidigare talat om att vi sympatiserar med Zeitgeiströrelsen i dess strävan. Vi upplever 

precis som våra informanter en ”global medvetenhet” och ett ”globalt samvete”, vilket också 

är anledningen till att vi från början ville ta reda på hur man ska gå tillväga för att förändra 

världen. Vi finner det orimligt att 80% av jordens befolkning lever i en osäkerhet vad gäller 

vatten, föda och husrum i en civilisation som kan fjärrstyra robotar på en annan planet. 

                                                           
101 Schutz, 1999 



Avslutande diskussion  

 
”Allt kanske inte är som mamma och pappa sa…” 
   53 
 

Eftersom vi själva har läst teorierna om social konstruktionism, ”vet” vi att civilisationen är 

till stor del en social konstruktion och att det därför är vi som är ansvariga för det lidande 

som finns i världen. Vem ska rädda oss människor om inte människorna själva? Det finns 

ingen gud som kommer att hjälpa oss. Vi måste hjälpa oss själva. 

Att vi 2013 inte lyckats råda bot på fattigdom och svält anser vi tyder på att vi inte lyckats 

komma åt de problem som existerar trots att vi har teknologi som kan ta oss ut i rymden. 

Detta faktum förstår vi inte hur det kan vara möjligt. Därför har det varit extra intressant att 

titta på en rörelse som förhåller sig så pass annorlunda till problemen kontra andra rörelser, 

både nya och gamla. Det kanske är dags att vända på myntet och se problemen från ett 

annorlunda perspektiv. Kan det vara så att fattigdom, svält och så vidare är symptom på 

något underliggande problem? Kan det vara så som Zeitgeiströrelsen proklamerar: att vi har 

skapat ett socioekonomiskt system som gör att vissa av oss helt enkelt inte har råd att 

överleva? Vi tycker i alla fall att det kan vara värt att dyka djupare i frågan för att se om det 

skulle kunna vara så. Väckarklockorna ringer överallt och vi kan varken snooza dem eller 

stänga av dem. Om vi vill ha en bättre värld så måste vi göra bättre än vi har gjort hittills. Vi 

måste angripa rätt problem på rätt sätt. Men först måste vi definiera vad orsakerna till 

problemen är. 

Det finns ett antal delar i vårt insamlade material som vi inte har tagit med i vår uppsats 

bland annat av utrymmes- och tidsskäl. En av dessa delar är hur våra informanters 

förhållningssätt till de olika ideologier som existerar i världen ser ut. Läsaren kanske undrar 

varifrån de hämtar sina influenser, om annat än från Zeitgeistfilmerna. Som vi förstår det, 

utifrån materialet att döma, är att det handlar om att se på olika fristående dokumentärer 

som bland annat finns på Youtube samt inte minst att läsa på om olika ämnen på exempelvis 

Wikipedia. 

En annan fråga som läsaren kanske ställer sig är att rörelsen till största del är intresserad av 

att informera allmänheten och sprida sitt budskap, som ett medel för samhällsförändring, 

utan att rent praktiskt agera i form av exempelvis protestaktioner. Så på vilket sätt agerar 

de? Svaret här är att det handlar om att få människor att börja tro på ett alternativ till 

rådande samhällsstruktur, det handlar om att influera människor till att börja ifrågasätta det 

paradigm, eller den accepterade världsbilden, som råder. Om människor ser en eventuell 

bättre framtid som inget annat än en ouppnåelig utopi så kommer de aldrig att sträva efter 

att uppnå den. Men om rörelsen kan presentera, om så än bara i teorin, hållbara och 

uppnåeliga alternativ för framtiden, så tror de att ”snöbollen” mot förändring ska börja rulla. 

Detta har vi inte tagit med i resultatet, men informanterna har sagt, både under Z-day och 

under intervjuerna, att det handlar om att vara konstruktiv istället för destruktiv. Med andra 

ord vill de presentera hållbara alternativ, istället för att bara kritisera eller protestera mot 

det som inte fungerar. Läsaren kanske tänker att ”Ja, men det räcker ju inte att bara snacka!” 

och så kanske det kan vara, det kanske inte räcker att bara snacka. Detta kan vi dock inte ta 

ställning till eftersom det inte ingått i vår studies omfång. Frågan får vara öppen för 

eventuella framtida studier av Zeitgeiströrelsen. Men om vi ska presentera ett exempel på 

en ”konkret aktion” vi inte tagit upp i resultatdelen, kan ett av deras projekt som de kallar 

för ”One Planet Project” nämnas. Det innebär i praktiken att de går ut bland allmänheten 
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och ställer olika ledande frågor till människor som passerar. Frågornas syfte är att skapa en 

nyfikenhet och eftertänksamhet hos ”mannen på gatan”. Dock kan denna aktion också på 

sätt och vis definieras som ”bara snack”. Frågan blir då var man ska drar gränsen, vad är en 

handlingsaktion och vad är ”bara snack”? 

Det har varit en kamp, den här studien. Samtidigt som det har varit kul att ha det så här 

öppet, att inte ha någon förutbestämd struktur, har det medfört att vi har fått treva oss fram 

och lösa problem vartefter de dykt upp utefter vår bästa förmåga. Varje handledningstillfälle 

gjorde att vi kände oss något nedslagna, men det var bara att anpassa sig och klättra upp 

igen.  

Vi har haft tur med våra informanter. De har ställt upp och varit flexibla. De har varit 

talföra och låtit oss spela in intervjuerna. Efter intervjuerna har de också funnits tillgängliga 

för följdfrågor och förtydligande. Vi är mycket tacksamma för detta. 

Slutligen vill vi låta Zygmunt Bauman komma till tals och avsluta vår uppsats. 

”Eftersom planeten vi bebor är ett klot, kan man inte lägga ett allt större avstånd bakom sig utan att 

till sist utplåna det, jordytan hindrar oss från en ”evig förskingring” och i det långa loppet måste vi bli 

grannar allihop, därför att vi helt enkelt inte har någon annanstans att ta vägen. Jordens yta är vår 

gemensamma egendom, ingen av oss större ”rätt” att göra anspråk på den än någon annan medlem 

av mänskligheten. Och därför finns det, den dag gränserna för hur långt förskingringen kan gå blir 

kännbara, ingen annan utväg än att leva tillsammans och stödja varandra. […] Antingen drar vi de 

riktiga slutsatserna av vårt globala, ömsesidiga beroende och använder det till allas bästa, eller också 

kommer det med vårt öppna eller tysta medgivande att vändas i en katastrof, efter vilken mycket få 

om ens några människor kommer att finnas kvar och kunna jämföra fördelar och nackdelar hos de 

rivaliserande livsstilarna eller gräla om skillnaderna mellan civilisation och barbari.”102 

 

                                                           
102 Bauman, 2004, s. 24, 27 
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Bilagor 
Intervjuguide 
Ålder, kön, sysselsättning, utbildningsnivå, religion? 

Prata lite om din historia i relation till TZM. Hur kom du i kontakt med rörelsen? 

På vilket sätt engagerar du dig i TZM? 

Hur mycket tid lägger du på TZM i veckan? 

Vad är det viktigaste, tycker du, med den här rörelsen? 

Hur förhåller du dig till andra samhällskritiska rörelser så som Occupy och Attac osv?  

Är du engagerad i dem och om nej, varför inte? 

Hur mycket interagerar du med andra TZM-medlemmar offline? 

Och Online? 

Hur interagerar ni online? 

Under Z-day pratades det en del om ”symptom” och ”grundproblem”, kan du utveckla lite 

om detta? 

Vad skulle du säga är orsaken till dessa problem? 

På vilket eller vilka sätt ser du att en förändring av samhället skulle kunna uppnås? 

Hur förhåller du dig till normer och regler som råder i samhället? 

Vad har du för inställning till konsumtion? 

Hur ser du på lönearbete?  

Under Z-day framgick ett visst ogillande mot kapitalistiska systemet, hur ställer du dig till 

kritiken?  

Hur kommer det sig att systemet inte tilltalar, trots att det är så pass accepterat i samhället? 

Upplever du något utanförskap i och med dina värderingar? Om ja, hur upplever du detta 

utanförskap? 

Vilka konsekvenser skulle du säga tillkommer med din inställning till och vision av samhället? 

Hur kommer det sig att du inte överger dina övertygelser, med tanke på konsekvenserna? 

Under Z-day sas det att ni kämpar i motvind, skulle du hålla med om det och i så fall hur 

håller du modet uppe? Vad lägger du ditt hopp till? 

Hur förhåller du dig till de normala, ”omedvetna”, människorna i samhället? 

Vad skulle du säga är meningen med livet? 

Är det någonting som du tycker att jag borde fråga dig om? 
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Figurer 
Figur 1 - Intervjulokal 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Observationslokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


