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Assosiasjonene til valg har jeg plassert i fire tematisk avgrensbare grupper: Øverst til venstre finner dere ord som har 
med politikk, stemmegivning og demokrati å gjøre, altså valg forstått som politiske valg og mulighetene til å øve 
innflytelse gjennom politisk deltakelse. 

Nederst til venstre dreier seg om at valg har et potensiale i seg. Muligheter er det ordet som ble nevnt flest ganger, 
hele ni. Gjennom valg kan en gi retning til både sitt eget liv og prege samfunnsutviklingen.

Mange forbandt rimeligvis valg med frihet og ord som har med selvstendighet eller autonomi å gjøre, plassert oppe til 
høyre. Sammenstillingen frihet/constraints er interessant. Jeg vet ikke hva forslagsstilleren tenkte på, men frihet har 
ofte i seg sin egen negasjon. Det er ofte slik at frihet lager eller utløser begrensninger. Dette er særlig tilfelle om en 
overveier det som gjelder på et samfunnsplan. Den enes frihet kan være en annens begrensninger.

Nede til høyre er nevnt noen teknologirelaterte ord. Tinder er et interessant eksempel på hvordan en i Internettets 
tidsalder kan gjøre det å komme i kontakt med en partner til et åpent og potensielt også uforpliktende valg, et slags 
kjærlighetens supermarked online.

Assosiasjonen til individualitet har også litt ulik valør. Oppe til venstre er plassert det som forbindes med egoisme og 
ønske om å bli sett som – det som noen tenker på som en slags pervertering av individualismen – tendensen til at flere 
blir moderne utgaver av Peer Gynt, altså seg selv nok.

Nede til venstre er nevnt ord som forbinder individualisme med erkjennelsen av at mennesker er forskjelligartet, det 
Aakvaag omtaler som autentisitet i artikkelen om individualisering.

Nede til høyre er plassert forståelser av individualisme som har med frihet og selvstendighet å gjøre. 

Øverst til høyre har jeg plassert en litt sammensatt gruppe ord som på en eller annen måte handler om at «individet 
autoriserer seg selv», som Aakvaag formulerer det. Individualisme har ikke bare med frihet og løsrivelse fra kollektivet 
å gjøre. Dette handler om at det moderne individ er et selvrefleksivt vesen.
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