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Employers can be viewed as a center of a so called work ideology. This ideology is at least as                   

old as the ancient greeks and effects how we view people who work, and people who for                 

different reasons do not work. Work ethic as a choice is a content analysis of interviews with                 

five employers regarding work and leisure. This study shows that the interviewed employers             

speak about labour as something everybody must, and will at some point in life, do. People                

who are on sick leave are to be respected, and all decisions regarding the persons use of their                  

time should be decided by their doctor. No one should get money without first contributing to                

society by working in a wage paying job. Work is however something healthy and makes               

people feel good, mostly because of the social context and the feeling of being part of                

something; of contributing. The work ideology is highly present in the interviewees language             

and differs between them in accordance with difference in class and economic, social and              

cultural capital.  
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Förord 
 

Ett stort tack till intervjupersonerna som donerade sin tid till denna           

uppsats. Era tankar och idéer om samhället och er själva fick mig både en              

och två gånger att helt ändra inställning kring ingången till studien. 

 

Även tack till Tilda som hjälpt mig reda ut de knepigaste av teoretiker, så              

även jag kan förstå vad alla dessa mossiga akademiker menar med sitt            

oerhört komplicerade språk. 

 

Jag bör nämna mitt kollektiv som står ut med att jag inte pallar duscha eller               

gå ut när jag skriver. Någon måste faktiskt köpa toalettpapper, och inte blir             

det jag. 

 

Tack även till min redaktionsgrupp och min handledare som gett mig           

feedback för att kunna komma vidare i processen när det känts som att allt              

jag skriver bara är strunt.  

 

Slutligen vill jag tacka min partner som orkar med mig när jag är             

överarbetad och inte orkar prata, utan mest stänger in mig för att ligga i en               

hög av mitt eget självförakt. 
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INTRODUKTION 

1.1 Inledning med problemformulering 
I en tid då vi alltmer förväntas vara våra egna varumärken, kan man fråga sig vad som händer                  

med de varumärken som inte riktigt ses som meningsfulla. Det kan tyckas vara så att hur vi                 

spenderar vår tid också är det som bestämmer vilket värde vi har som medborgare, eller till                

och med människor. Den lutherska arbetsmoralen är hyllad av alltifrån marxister och liberaler             

till konservativa och fascister i Sverige. När till och med det i vissa sammanhang uttalat               

arbetskritiska partiet Feministiskt Initiativ har en politik för jobbskapande kan vi anta att             

arbetsideologin är som satt i betong. 

 

Meningen med arbete har diskuterats av filosofer sedan antiken och handlar i stort om en               

viktig aspekt av meningen med livet. Arbete har ansetts vara ett straff, och sedan en dygd för                 

att i dagens samhälle helt enkelt vara en självklarhet. Men om en bonde under medeltiden               

hade behov av hårt arbete för sitt uppehälle, så har vi idag ett kollektivt samhälle med allt mer                  

obskyra arbetstitlar och uppgifter. Det är här det fält som kan kallas arbetskritik kommer in.               

Det är de forskare och författare som på olika sätt ifrågasätter normeringen av arbete som               

koncept.  

 

Är det en grupp i samhället som anses vara en självklar samhällsbärare, närande, så är det                

arbetsgivarna. De är så pass självklara att de skulle kunna ses som centrum av              

arbetsideologin, eller den standard som alla andra i ett samhälle måste förhålla sig till när vi                

pratar arbete. För mig blir det då naturligt att börja utforskandet av arbetsideologin hos just               

den gruppen.  

 

Även om vi alla påverkas och lever i arbetsideologin så är det såklart på olika sätt. De som                  

arbetar sig till sjukdom genom stress och monotona uppgifter på karriärstegen påverkas på ett              

sätt och de som av olika anledningar inte arbetar på andra sätt. Men gemensamt har alla                

grupper att de har tid som inte läggs på lönearbete; så kallad fritid, eller icke-arbete. 
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Men hur mycket makt vi har över vår fritid och hur den värderas påverkas av var någonstans                 

vi är positionerade i förhållande till arbetsideologin. Vi kan alla vara rätt överens om att en                

pensionär har rätt att åka på semester. I varje fall om vederbörande är över 65, eller kanske                 

67? Eller hen kanske borde arbeta ett par år till för att hjälpa till att bygga välfärden? En                  

sjukskriven borde antagligen inte njuta för mycket av sin fritid i varje fall, eller för den delen                 

en arbetssökande? 

 

Huvudproblemet, som jag ser det, är att vi alla på olika sätt lever i relation till arbete. Några                  

av de viktigaste aktörerna när vi pratar arbete är arbetsgivarna, med den makt som kommer               

med den positionen. Sättet som arbetsgivare pratar om olika grupper relaterade till icke-arbete             

kan spegla sättet som dessa grupper blir behandlade (på gott och ont) i samhället i stort. 

 

Det är här min studie börjar. Att ta reda på vilka olika sätt som icke-arbetandes tid och deras                  

person värderas. Då jag börjar i antagandet att arbetsgivare är centrum av arbetsideologin, så              

kan det tyckas naturligt för mig att det är just denna centrums åsikter kring ämnet som bör                 

undersökas. 

1.2 Syfte 
Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med fem arbetsgivare om deras syn på vad             

arbete och fritid är. Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur arbetsgivarna uttrycker sig                

när de pratar om personer som av olika anledningar inte (löne-)arbetar. Vidare syftar studien              

till att ge en historisk bakgrund till vad dessa kulturella aspekter i sin tur kan bero på genom                  

att titta på vilka materiella förutsättningar som ligger till grund för dem. 

1.3 Frågeställningar 
 - På vilket sätt uttrycker sig de intervjuade arbetsgivarna om icke arbetande personer? 

- På vilket sätt skiljer sig deras ordval och åsikter beroende på varför en person inte arbetar                 

(Om hen är pensionär, sjukskriven, deltidsarbete, föräldraledig osv.)?  

- Hur kan detta förklaras utifrån ett arbetskritiskt perspektiv? 
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PERSPEKTIV 

För att kunna läsa denna studie krävs först en förståelse för hur arbete definieras i den här                 

studien och hur det praktiseras i samtiden utifrån de definitionerna. Uppsatsen bygger på             

idéer om hur ideologier och diskurser interagerar med de materiella tillstånden i olika             

samhällsklasser och andra intressegrupper. 

 

För att sätta mig in i ämnet arbete har jag tagit avstamp i filosofen och ekonomen Karl Marx                  

och hans klassiska verk Das Kapital . Anledningen att jag börjat där är för att han är en av de                   1

stora giganterna när det kommer till att förklara arbete, produktion och värde. För att sedan               

smalna av och förstå det teoretiska fält jag väljer att kalla arbetskritik har jag studerat               

Arbetssamhället av sociologen Roland Paulsen. Paulsens bok kan ses som ett samlande verk             2

kring vad arbete är, dess historia och vilka mekanismer som hanterar densamma. Han skriver              

bland annat om tomt arbete och hur de konkreta arbetena över tid försvunnit, för att ersättas                

av påhittade jobb och arbetsuppgifter. Han skriver även om normen kring arbete och hur den               

sociala konstruktionen av arbete hindrar oss från att gå ner i arbetstid. Vidare har jag läst en                 

del av professorn i socialt arbete, Magnus Dahlstedt och hans bok Aktiveringens politik .             3

Viktiga referenser som kommer dyka upp är utöver dessa den franske sociologen Pierre             

Bourdieu som formulerat de flerfacetterade kapitalbegreppen, samt idéhistorikern Sven-Eric         

Liedman som skrivit om ideologiernas historia. Andra namn som kommer dyka upp är bland              

andra Foucault, Bauman, Gorz, Grint, Weber, Ahmed och Sennettt.  

2. Bakgrund 

Här kommer jag att beskriva hur arbete som koncept har sett ut över historien fram till idag.                 

Jag beskriver arbetet som en ideologi, till viss del frånkopplat behov, samt hur             

medborgarskapet i nationer byggt och bygger sin grund på den arbetande medborgaren.  

 

1 Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy, Volume 1 (Progress Publishers: Moscow, 1887). 
2 Paulsen, Roland. Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin. (Atlas AB: Stockholm, 2017). 
3 Dahlstedt, Magnus. Aktiveringens politik: Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium. (Liber AB: 
Malmö, 2009). 
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Idag har vi en situation där allt fler arbetsuppgifter försvinner på grund av effektiviseringar i               

produktionen av varor och tjänster, samtidigt som den allmänna diskussionen handlar om hur             

vi ska skapa nya arbetstillfällen till de arbetare som effektiviseras bort. Enligt en rapport från               

Försäkringskassan ökar sjukskrivningar på grund av stress och utmattning . Processer kring           4

arbetets substans och värde har i alla tider förändrats, men i vår samtid med en framväxt av                 

ett nyliberalt samhälle, kan vi se hur begreppen ‘alla ska göra rätt för sig’ och synen på den                  

som inte bidrar, den arbetslöse, har blivit allt hårdare. Den polsk-brittiske sociologen            

Zygmunt Bauman skriver:  

 

Att föreställa sig möjligheten av ett annat sätt att leva är ingen stark sida hos vår värld                 

av privatiserade utopier, som är känd för sin böjelse att räkna förluster sedan de redan               

gjorts och ersätta politisk vision med krishantering.  5

 

Marx menade att kapitalismen skulle gå under på grund av dessa effektiviseringar, men i              

denna fråga har hans förutsägelse inte slagit in. Kanske missade han att vi skulle vara så bra                 

på att dölja bristen på meningsfulla uppgifter genom att hitta på nya behov vi inte ens visste                 

vi hade, eller hur stark arbetsideologin är. Eller det är möjligt att han inte ens missade det,                 

utan lutade sig mot det för att skapandet av teorierna om kapitalism och kommunism skulle               

fungera. 

2.1 Arbetets historia i Europa 

Arbetets substans och ställning i samhället har förändrats över historiens gång. Sociologen            

Richard Sennett skriver om arbetsmoralens historia att det under den tidiga antiken sågs som              6

ett nödtvång att arbeta hårt under fri vilja, istället för att underställa sig scheman och               

arbetsrutiner. Vidare skriver han om hur detta under de kommande århundradena förändras            

mot stoicismen, med självdisciplin som en av ledstjärnorna. Självdisciplinen tog sig uttryck i             

att arbete i sig själv, oavsett resultat, blev till en dygd. Paulsen skriver att de antika, grekiska                 7

filosoferna Platon och Aristoteles båda hade ett förakt mot arbete med begreppen distraktion             

4 Lidwall, Ulrik & Olsson-Bohlin Christina. “Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest”, Psykisk 
ohälsa, Korta analyser, nr 2, 2016. 
5 Bauman, Zygmunt. Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. 2. uppl. (Diadalos: Göteborg, 2012), s. 135. 
6 Sennett, Richard. När karaktären krackelerar: Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen. 
(Atlas: Stockholm, 1999), s. 139. 
7 Paulsen, 2017. s. 239-244. 
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och förnedring i fokus. Det bör då nämnas att de inte såg till exempel filosofi som arbete.                 

Arbete var snarare allt som görs för artens överlevnad. 

 

Under Romarriket fortsatte arbete att ses som evigt slit, förknippat med smärta. Att tjäna              

pengar på pengar ansågs ociviliserat och att hyra ut sina armar till någonting annat än krig                

sågs som vulgärt och “under den Romerska medborgarens värdighet” . Även följande judiska            8

och katolska influenser hanterade arbetet som en del av arvsynd eller det goda arbetetet som               

en avbild av den arbetande Guden.  

 

Efter antikens civilisationer är det först under reformationens Europa (1500-1600-tal) som det            

kommer en större förändring i synen på arbete. Det är den tyske sociologen Max Weber som                9

är störst på området, när vi pratar förändring i arbetet under Luther och Calvins reform-era.               

Sennett skriver om Hesiodos uttalande: “Uppskjut ej”, byts ut mot “Uppskjut gärna” i             

meningen skjut upp behovstillfredsställelse och belöning. Paulsen skriver att reformationen          10

förde med sig en ny syn på rikedom, där det sågs som en direkt frukt av hårt arbete, medan                   

fattigdom i motsats sågs som en konsekvens av lättja. 

2.2 Arbetsideologin 

Paulsen skriver om arbetets ideologi. Han skriver att:  

 

Arbetsideologin består av en varierande uppsättning föreställningar, värderingar och         

rädslor som tillsammans ursäktar att vi ska fortsätta arbeta lika mycket som vi gör - eller                

mer - oavsett hur effektiva vi blir i vårt arbete. Arbetsideologin är inte vad som tvingar oss                 

att arbeta. Det finns, och har alltid funnits, ett naturligt tvång att arbeta som har med vår                 

överlevnad att göra.  11

 

Han utvecklar sedan med att gå in på hur arbetsideologin har olika beståndsdelar som har               

olika historia.  

 

8 Ibid, s. 41. 
9 Weber, Max. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. (Argos förlag AB: Lund, 1978). 
10 Paulsen, 2017. s. 47. 
11 Ibid, s. 33. 
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Den protestantiska arbetsetiken, industrialismens våldsamma arbetstvång, modernitetens       

auktoritära barnuppfostran, socialismens “rätt till arbete”, konservatismens arbetsplikt        

välfärdsstatens arbetslinjer är exempel som visar hur arbetsideologin sträcker sig över           

politiska gränser och samhällssfärer.  12

 
Arbetet i dagens samhälle är alltmer frånkopplat behov, eller som den marxistiske filosofen             

André Gorz uttrycker sig: “ekonomin har allt mindre behov av arbete” . Gorz menar att både               13

storföretag och de anställda tjänar på att behålla tanken om arbetare som lägger stor del av sin                 

tid och energi på arbetsplatsen. Detta genom att en delning på de nödvändiga arbetstimmarna              

på fler arbetare skulle leda till en förlust av arbetets “centralitet” i livet, vilket skulle leda till                 

minskad arbetsglöd och identifikation med arbetet.  

 

Det är ekonomiskt mer förmånligt att koncentrera det lilla nödvändiga arbete som finns till              

människor som man impregnerar med en känsla av att vara en privilegierad elit som              

förtjänar sina privilegier genom en enträgenhet som är det enda som skiljer dem från              

>>förlorarna>>.  14

 

Vad jag menar med detta är att arbetsideologin har lång historia som i dagens samhälle finns                

till delvis på grund av en social norm, dels som en ekonomisk ideologi med intressenter i hela                 

samhället.  

2.3 Medborgaren 

För att lagligt bidra (arbeta) och sedan ta del av samhällets frukt krävs i dagens nationalstater                

generellt sett att du är medborgare i staten du verkar i, eller är medborgare i en stat som har                   

något slags avtal som ger dig rätt att verka i det land du befinner dig i.  

 

Medborgarbegreppet kommer främst från den franska revolutionen, upplysningen och         

förändringen från undersåte till just medborgare. Dahlstedt skriver att definitionen          15

medborgarskapet i dess moderna form kan spåras till sociologen Thomas Humphrey           

Marshalls som beskriver medborgarskapet som ett kontrakt mellan stat och individ som delas             

upp i två delar: rättigheter och skyldigheter. Han menar att medborgarskapets rättigheter har             

12 Ibid, s. 33. 
13 Gorz, André. Arbete mellan misär och utopi (Daidalos: Göteborg, 2001), s. 64. 
14 Ibid. 
15 Dahlstedt, 2009. s.12ff. 
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tre dimensioner: de civila, politiska och sociala. Dessa rättigheter hanterar saker som            

yttrandefrihet, rätt till politiskt arbete och utbildning, arbete och så vidare. En stor del av               

boken hanterar just ämnet skyldigheter, som han hävdar har över slutet på 1900-talet och              16

fram till idag har lagts större fokus på: en vridning från welfare till workfare. Med det menar                 

han att det har skett en så kallad rekommodifiering av medborgarskapet där individen har ett               

större ansvar över sin egen välfärd, på bekostnad av de medborgerliga rättigheterna. 

3. Teori 

3.1 Vad är arbete? 
Som går att läsa ovan har relationen till arbete förändrats över tid. Men för att förstå vad                 

arbete är till att börja med så kan vi först vända oss till Marx och hans idéer om varan,                   17

arbete och värde. Han menar förenklat att arbete är den aktivitet som skapar ett bruksvärde               

för någon. Arbetet i sig materialiserar sig till en produkt, en vara. Om den varan sedan kan                 

säljas till någon annan för ett bytesvärde så har den alltså ett värde i förhållande till den andra                  

varan den kan bytas mot.  

 

Paulsen skriver att arbetets substans är svårdefinierad, inte minst på grund av dess olika              18

värdering. Han menar till exempel att det arbete som är mest produktivt ofta är sämst betalt.                

Samtidigt tar han upp frågan om substansen i arbetet om till exempel en bonde har producerat                

tusen liter mjölk, men sedan hälls ut, istället för konsumeras. Nog har något slags arbete               

utförts, men det blir ändock komplicerat. Om jag ställer det i förhållande till Marx tanke om                

bytesvärde, så har ju den mjölken i stunden den förstörs inte längre ett bytes- eller               

bruksvärde. I en handelsekonomi kan den uthällda mjölken å andra sidan påverka värdet på              

den mjölk som finns kvar, enligt teorin om tillgång och efterfrågan. 

 

Professorn i ledarskap, Keith Grint har ett längre avsnitt där han försöker förklara vad arbete               

är. Han inleder dock kapitlet med att säga, precis som Paulsen, att arbete är oerhört               

svårdefinierat, om inte omöjligt. Han skriver att arbete tenderar att vara en aktivitet som              19

16 Dahlstedt, 2009. 
17 Marx, 1887. 
18 Paulsen, 2017. s. 239-244. 
19 Grint, Keith. The Sociology of Work: Introduction. (Polity Press: Oxford, 2005), s. 6ff. 
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förändrar naturen, ofta i ett socialt sammanhang. Grint fortsätter med att skriva om vad arbete               

är, att det främst är beroende av vilken kontext aktiviteten utförs. Matlagning, barnpassning,             

klädtvätt, städning och så vidare är alla aktiviteter som både kan ses som arbete och som                

icke-arbete. Dessa är aktiviteter som finns som lönearbeten. Det betyder, skriver Grint vidare,             

inte nödvändigtvis att det är fritid (leisure), utan snarare att det är icke-arbete i en samtida                

västerländsk kontext. Han tar också upp frågan om huruvida arbete är någonting vi måste              

göra för att klara vårt liv. Även den definitionen haltar, enligt honom, då vi till exempel                

måste köpa mat och äta, även om vi knappast skulle kalla aktiviteten ‘äta’ för arbete. Han                

menar alltså med stöd i bland annat Bourdieu och Schwimmer dels att gränsen mellan arbete               

och icke-arbete är beroende av sin kontext i tid och rum, dels menar han att termen arbete                 

som ofta förekommer i arbetssociologi generellt menar en modern, västerländskt kontext.           

Arbete i andra tider och platser kan med andra ord vara någonting helt annat. 

 

Eftersom min studie befinner sig i just en sådan kontext kan vi luta oss mot just den form av                   

arbete som arbetssociologer ofta använder sig av, nämligen lönearbete. För att komplicera det             

extra mycket, så kan vi se att lönearbetet i sig värderas olika, även i denna kontext. Många                 

forskare hävdar också att genus är en av de avgörande sakerna som avgör huruvida någonting               

är arbete eller inte. Lena Gemzöe skriver om arbetsdelningen mellan könen, en teori med              20

rötter i Levi-Strauss och Gayle Rubin. Gemzöe skriver att det finns en arbetsdelning som är               

delaktig i att “göra könen olika, så att de ska bli beroende av varandra”. Hon skriver: 

 

Att arbetsdelningen förekommer, vad det verkar, i alla typer av samhällen gör givetvis att              

den blir ännu mer intressant för feminister: en till synes universell struktur som ordnar de               

båda könen i förhållande till varandra borde kunna säga något om orsakerna till kvinnors              

underordnade position. 

 

Grint skriver att arbete i hemmet inte har setts som arbete i tidigare forskning inom fältet .                21

Detta har lett till att relativt lite har forskats på området. Han skriver att arbete för kvinnor                 

utanför hemmet har historiskt blivit begränsat till liknande aktiviteter som i hemmet.            

20 Gemzöe, Lena. Feminism (Bilda Förlag: Stockholm, 2014), s. 89-93. 
21 Grint, 2005. s. 30. 
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Dessutom skriver han att lönearbete i sig är formad enligt en patriarkal modell, baserad kring               

ett tidsupplägg som historiskt gjort det komplicerat för kvinnor att vistas i arbetslivet .  22

3.2 Diskurser 

Den franske idéhistorikern och filosofen Michel Foucault skriver att vårt bruk av språket i              

mångt och mycket skapar verkligheten. Han menar att makten i språket är produktiv, snarare              

än repressiv. Med det menas att när vi i denna kontext pratar om den arbetslöse så är det inte                   

en yttre makt som styr vad vi ska tänka och tycka om denne, utan det är hur vi använder                   

språket som skapar konceptet och begreppen kring den personen . Marianne Winther           23

Jørgensen & Louise Phillips skriver i början av sin bok Diskursanalys att diskurs “är ett               

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen)” . Min studie kommer               24

inte att använda sig av en metodologisk diskursanalys, men min innehållsanalys har            

inspiration från teorier om just dessa, som framförallt handlar om en grundförståelse i             

språkets makt. Det bör nämnas att som det inom diskursanalysens forskningsfält “råder en             

oenighet om diskursernas “räckvidd”: Konstituerar diskurserna det sociala fullt ut, eller           

konstitueras de själva av andra aspekter av det sociala?” . Min egen syn på det hela är att                 25

vårt bruk av språket, i enlighet med Foucault, konstruerar verkligheten, men samtidigt att             

språket har sin grund i de materiella, historiska omständigheter som finns i en kontext. Vidare               

kan sägas att genom användning av språket så rekonstrueras diskursen, vilket gör att makt              

reproduceras.  

 

Den belgisk-brittiske, politiske filosofen Chantal Mouffe förklarar det dominerande         

samtalsklimatet, eller diskursen, som hegemoni. Hon skriver att: 

 

”Hegemoniska” kallar vi de sammanfogande praktiker varigenom en viss ordning skapas           

och samhällsinstitutionernas betydelse fixeras. Utifrån ett sådant synsätt utgör varje          

ordning en tillfällig och bräcklig sammanfogning av kontingenta praktiker. Saker och ting            

kunde alltid vara annorlunda; varje ordning bygger på uteslutning av andra möjligheter.  26

22 Ibid, s. 31. 
23 Foucault, Michel. Discipline and punish: The birth of a prison. (Penguin: Harmondsworth, 1991), s. 194. 
24 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. Diskursanalys: som teori och metod (Lund: Studentlitteratur 
AB, 2000), s. 7. 
25 Ibid, s. 9. 
26 Mouffe, Chantal. Agonistik: texter om att tänka världen politiskt (Atlas: Stockholm, 2016), s. 43f. 
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3.3 Intressegrupper, ideologier och klass 
För att förstå min text bör det poängteras att jag utgår från att våra åsikter och beteenden hela                  

tiden påverkas av vår position i samhället och ideologiska hemvist. En person som tillhör              

arbetarklassen har en annan agenda än en person med ägande av kapital. På samma sätt har en                 

person med en annan etnicitet eller genus andra intressen är vad normen (eller centrum) är i                

ett samhälle. En vit man har andra intressen än en kvinna som rasifieras som svart afrikan.                

Den amerikanske professorn i retorik och litteraturvetenskap, Judith Butler skriver till           

exempel om sin etablerade queerteori om kön och makt. Den brittiske kultur- och             27

samhällsteoretikern Sara Ahmed skriver på liknande sätt i Vithetens hegemoni om rasism            28

inom institutioner.  

 

I dagens Sverige kan vi se en diskurs som är starkt influerad av den så kallade nyliberala                 

ideologin. Med det menar jag ett stort fokus på individen och mindre fokus på kollektivet.               

Dahlstedt skriver att 1990-talet kan ses som en brytningstid med avstamp i Maktutredningen             29

som ges ut 1985. “I rapporten lanseras ett alternativ till den samhällscentrerade demokratisyn             

som länge dominerat svensk politik. Utredningens utgångspunkt är snarare idén om den fria             

och ansvarstagande individen.” . Utredningen kan ses som ett barn av ett antal            30

internationella politiker med Margaret Thatcher och Ronald Reagan i spetsen och           

Chicagoskolan och dess frontfigur, nationalekonomen Milton Friedman som inspiration.         

Ideologin som de förespråkar kallas oftast för nyliberalism, neoliberalism eller libertarianism.           

Nyliberalism kan sägas handla främst om relationen mellan stat och medborgaren, där staten i              

så liten mån som möjligt ska inskränka medborgarnas och frihet att verka och leva i               

samhället. Till skillnad från klassiska liberaler sträcker sig dock detta inte till domstolar eller              

försvars- och krigsmakten. Idehistorikern Sven-Eric Liedman beskriver nyliberalismen som         

på flera sätt en ovanligt “enkel, lättbegriplig ideologi. En av dess absoluta utgångspunkter är              

tesen om den s.k. ekonomiska människan (homo æconomicus)” . Han skriver vidare att            31

ideologin är baserad på att människan alltid är en rationell varelse. Detta betyder i sin tur att                 

när det kommer till det ekonomiska ska staten i så liten mån som möjligt vara närvarande i                 

27 Butler, Judith. Osäkra liv: Sörjandet och våldets makt (Tankekraft förlag: Hägersten, 2011).  
28 Ahmed, Sara. Vithetens hegemoni. (Tankekraft: Hägersten, 2011). 
29 Dahlstedt, 2009.  s. 17. 
30 Ibid. 
31 Liedman, Sven-Eric. Från Platon till kriget mot terrorismen. (Bonnier: Stockholm, 2005) s. 292f. 
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folks liv, med andra ord bör till exempel även sjukvård och skolor överlåtas i privata händer,                

eftersom individer är bättre på att göra effektiva, rationella beslut än ett kollektiv som              

domineras av “obestämda egenintressen”. 

 

Att det kan ses som en aning radikalt att vi befinner oss i en så stark ideologisk diskurs skulle                   

kunna bero på det Liedman skriver, nämligen att “Liberalt och konservativt präglade            

framställningar presenterar sig ofta inte alls som liberala eller konservativa. De kallar sig             

vetenskap rätt och slätt.” . Att vi därmed upplever att vi endast befinner oss i en tid av                 32

rationalitet och vetenskap är med andra ord helt naturligt. Mouffe skriver om objektivitet på              

liknande sätt när hon skriver att “varje samhällelig objektivitet byggs upp genom            

maktutövning.” och att den “ytterst är politisk” . Tidigare hävdar hon också att “oförmågan             33

att tänka politiskt till stor del beror på liberalismens obestridda hegemoni” . 34

 

Arbetsideologin som nämns ovan har existerat och existerar i flera dominerande ideologier,            

men det sätt som den påverkar oss just nu är just genom den nyliberala ideologin. Det sätt                 

som diskurserna konstrueras och det sätt som ekonomisk, kulturell och social makt            

reproduceras (se 3.4) är även de beroende av den idékontext som vi i vår samtid lever i. 

 

Utan att gå in alltför djupt på klassbegreppet vill jag kort redogöra för olika teoretiker på                

området som influerat mitt tänkande. Begreppet klass gjordes populärt av Marx och har sedan              

1800-talet diskuterats flitigt. Marx såg bara två klasser: arbetarklass och borgarklass, medan            

den senare Weber tog med en medelklass i beräkningen. Detta har gjort att Weber ofta setts                

som en liberal motsvarighet till Marx, även om han själv nog inte skulle uppskatta den               

klassificeringen, eftersom han ansåg sig stå långt ifrån Marx i sina analyser. Bland de mer               

moderna teoretikerna är Guy Standing och hans omformulering av klasser till att prata om              

prekariatet  en erkänd teori.  35

32 Ibid, s. 272. 
33 Mouffe, 2016. s. 46. 
34 Mouffe, Chantal. Om det politiska (Tankekraft: Hägersten, 2008), s. 18. 
35 Standing, Guy. Prekariatet: den nya farliga klassen (Daidalos: Göteborg, 2013). 
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3.4 Bryggan mellan språket och det materiella 

Foucault argumenterar för språkbrukets primära maktproduktion och Marx för det materiellas           

maktproduktion (positionen i förhållande till produktionsmedlen). Det kan tyckas som att           

dessa två världsbilder inte kan existera samtidigt, men det är här det bör lyftas fram               

Bourdieus idéer om kulturellt och socialt kapital. Bourdieu hävdar precis som Marx att det              

finns ekonomiskt kapital, men att vår position i samhället även påverkas av den kontext vi är                

uppväxta och lever i. Det kulturella och sociala kapitalet är då alltså vårt språk, utbildning,               

smak och kontakter (med mera) som värderas av andra i vår omgivning för att ge status och                 

makt. Bourdieu tar till exempel upp hur professorerna och företagsledarna har helt olika,             36

men samtidigt starka kapital, samtidigt som de på många sätt är varandras motpoler. 

  

Ett av de centrala begreppen i Bourdieus resonemang är “habitus” som betyder att det inte går                

att skilja på aktör och struktur eftersom som Sofia Nordmark sammanfattar Bourdieu i en              

antologi om de stora sociologiska teoretikerna:  

 

...strukturer i samhället internaliseras i individen, kroppsligt och mentalt. Habitus är ett            

resultat av individens bakgrund och erfarenheter och påverkar hur individen upplever och            

agerar i sin omgivning. [...] Det verkar klassificerande genom att överföra positioner i             

klassamhället både materiellt och kulturellt mellan generationer, då människors habitus          

styr deras sätt att uppfatta och hantera sitt kapital.  37

 

Bourdieu skriver själv att: “Habitus bestämmer skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont,              

distingerat och vulgärt osv...” , men att dessa skillnader är icke-essentialistiska, det vill säga             38

bra och dåligt är olika beroende på vem du frågar. 

 

Anledningen till att jag tar upp habitus är att det begreppet beskriver hur jag som författare                

ser på individens relation till verkligheten och makt över densamma. Alltså att vi som aktörer               

tänker och handlar utifrån vårt habitus och habitus som inre struktur styrs och existerar i               

utbyte med de externa strukturerna runt omkring oss, samt att det inte går att frångå dessa. 

36 Bourdieu, Pierre. Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori (Daidalos: Göteborg, 1999), s. 18.  
37 Nordmark, Sofia. “Pierre Bourdieu” s. 227-243 i Lögdlund, Ulrik & Gottzén, Lucas (red.). Sociologins 
teoretiker (Gleerups: Malmö, 2014), s. 231. 
38  Bourdieu, 1999. s. 19.  

16 



 

 

Det materiella (ekonomiska tillgångar, bostad osv) styr alltså (och är en del av), enligt mig,               

vårt habitus som i sin tur reproducerar makt i vårt sociala och kulturella liv. Ungefär här kan                 

vi med andra ord se kopplingen mellan Marx, Foucault och Bourdieu. 

3.5 Begrepp 

Nedan följer några korta brasklappar kring hur jag valt att hantera vissa begrepp som skulle               

kunna ses som problematiska på olika sätt. Mina val handlar framförallt om att förenkla för               

läsaren och intervjupersoner genom att inte krångla till eller ha polemiska ingångar till             

ämnen som är viktiga i allmänhet, men inte direkt nödvändiga för denna uppsats. 

 

Begreppet ‘arbetsgivare’ och arbetstagare är två begrepp som har en värdering i sig. För att               

inte stöta mig med intervjupersonerna och därmed hamna i irrelevanta samtal har jag valt att               

genomgående använda dessa. Mer korrekta termer utifrån vad arbete är, enligt många            

Marxister skulle vara att använda termerna ‘arbetsköpare och arbetssäljare’, då dessa           

beskriver maktförhållandet mellan en person som köper arbetskraft och en person som säljer             

sin arbetskraft för ekonomisk ersättning. Medveten om att begreppen arbetsgivare och           

arbetstagare reproducerar bilden om ett jämställt förhållande mellan de två parterna, väljer jag             

ändå, på grund av ovanstående anledning, att använda dem. I denna uppsats är en arbetsgivare               

den som är ansvarig för anställning, arbetsuppgifter och utbetalning av lön. I vissa             

sammanhang skulle endast till exempel någon som helt eller delvis äger ett företag kunna              

vara arbetsgivare. Endast två av mina intervjupersoner är arbetsgivare i formen av ägare, men              

alla fem är ytterst ansvariga för sina sina anställda. 

 

Genomgående i uppsatsen kan det förekomma ett visst sammanklumpade av ålder, funktion,            

fysiska sjukdomar och psykiska sjukdomar för att beskriva tillstånd som kan påverka            

relationen till arbete. Det bör främst poängteras att när det kommer till frågan om funktion, så                

har vi i språket en inbyggd funktionsnorm som utgår från en funktionsfullkomlig kropp som              

någonting vi alla jämförs med och inte kan uppnå. Det här i sig ett helt forskningsfält som jag                  

valt att inte ha som fokus för denna studie.  
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Jag använder mig ibland av uttrycket icke-arbetande person. Anledningen är att i min studie              

ingår fler grupper än endast arbetslösa, som brukar vara fokus för liknande studier. Arbetslös              

betyder i samtidens språk egentligen inte någon utan arbete, utan snarare en person utan              

arbete, som dessutom inte har någon vedertagen anledning till att inte ha det. Det kan även                

betyda endast att en person är inskriven på arbetsförmedlingen som jobbsökande.           

Anledningar att inte ha ett arbete men ändå inte vara arbetslös, kan vara att en person är                 

pensionär, sjukskriven eller är ett barn.  

4. Avslutning bakgrund och teori 

Det är i omfånget av denna uppsats inte möjligt att på ett fullgott sätt redogöra för                

ovanstående teoretiska perspektiv. För att förklara vikten av de teoretiska ramverken bör            

nämnas att samtiden inte kan existera i ett vakuum. Jag ser det som att vi som samhälle och                  

individer agerar och styrs utifrån tidigare händelseförlopp och miljö. Detta är ett filosofiskt             

ställningstagande som i sin tur kommer att färga det sättet denna uppsats skrivs. Poängen med               

att ha den teoretiska bredden som finns ovan, ligger alltså i att försöka skapa ett så                

intersektionellt tänk som möjligt bakom mitt resonemang. Den position vi har i världen och              

samhället utifrån geografisk position, klass, etnicitet, genus, sexualitet och funktion påverkar           

alla samhällets ideologier och sättet vi pratar. För att förstå vad arbete är frågar vi Marx, men                 

på vilket sätt människors relation till arbetetet i sin tur påverkar och påverkas av samtiden               

måste vi förstå de diskurser och ideologier som styr hur verkligheten runtomkring oss             

konstrueras. Som jag utvecklar i diskussionen så bör det förtydligas att jag på intet sätt är ute                 

efter att ge sanningen på några frågor. Denna uppsats kan endast bidra med ett perspektiv på                

hur verkligheten ser ut utifrån empirin och de teoretiska perspektiv jag beskrivit ovan. 

 

Några av de viktigaste punkterna att ta med sig är att 

 

1. I en svensk kontext är nyliberalismen närmast hegemonisk. 

2. Arbetsideologin kommer före nyliberalism, marxism och andra ideologier, men är på           

olika sätt byggstenar i dessa ideologier. 
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3. Arbete definieras ofta både inom högre forskning och i folkmun som lönearbete,            

frikopplat produktivitet (hushållsarbete till exempel är produktivt, men ses ofta inte           

som arbete i dess breda definition). 

4. Det finns olika kapital som bygger upp vårt habitus. Habitus och det externa             

(kontexten) är helt beroende av, och bygger upp varandra. Det egna valet är med              

andra ord delvis en illusion. 

5. Människor agerar utifrån sina materiella och klassmässiga intressen.  

6. Språket reproducerar makt och habitus styr språket. 

REDOVISNING AV FORSKNINGSLÄGE OCH    

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

5. Tidigare forskning 

Forskningsområdet arbetssociologi och arbetslivsforskning är ett fält som många teoretiker          

under framförallt 1900-talet ägnat sig åt. Under teoridelen skriver jag en genomgång av             

några av de som inspirerat mitt arbete med denna uppsats. Det finns en del tidigare               

forskning, attitydundersökningar och liknande av synen på arbetslösa som jag snabbt           

kommer att gå igenom nedan.  

 

Doktoranden Jennifer Hobbins har skrivit en vetenskaplig artikel som är en del i ett större,               39

internationellt forskningsarbete om arbetsmarknad och arbetsliv. Hobbins inleder sin         

vetenskapliga artikel med att skriva att: “Arbetslöshet förknippas med individen, hennes           

bristande arbetsmoral och andra personliga tillkortakommanden. Detta är något arbetslösa          

måste hantera och förhålla sig till.”. Hennes studie är baserad på tolv semistrukturerade             

intervjuer med unga arbetslösa personer. Hobbins kommer fram till att det i hennes studie              

finns tre huvudpunkter i intervjuerna: konformitet, distansiering och motstånd. Hennes          

intervjupersoner är överens, i enlighet med rådande diskurs, om att “arbetslöshet har samband             

med individens beteenden och tillkortakommanden, och därmed till övervägande del är           

39 Hobbins, Jennifer. “Unga långtidsarbetslösa och det individualiserade ansvaret”, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 
nr 2, 2015. 
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individens ansvar”. Hon menar att detta räknas som hennes kategorisering konformitet. Med            

det menar hon alltså att den bilden stämmer överens med en allmän diskurs om arbetslöshet               

och den arbetslöse i samhället. De var alltså överens med diskursen, eller som Hobbins              

uttrycker sig att de “..förhöll sig till diskursen, bekräftade och återskapade den utan att i               

grunden ifrågasätta den”.  

 

Hon tar vidare upp att hennes respondenter dels till viss del distansierade sig från diskursen               

genom att visa på nära ståendes svåra krav att leva upp till i förhållande till den. En av hennes                   

respondenter, Isak, säger att normen är att: “... man ska skaffa jobb och man ska försörja sig,                 

och man ska skaffa fru och barn och leva vanligt Svensson-liv”. Vidare distansierar han sig               

genom att säga att det är “gammalmodigt”. 

 

Slutligen skriver hon att hennes intervjupersoner direkt ifrågasätter, eller gör motstånd mot            

diskursen genom att de påpekar mekanismer utom deras kontroll som förhindrar från att vara              

en del av normen; alltså ha en anställning. Mekanismer som hennes intervjupersoner tar upp              

är bland annat att de inte har samma sociala nätverk som kompisar, eller andra i deras närhet,                 

alltså en pappa som de kan jobba åt eller liknande. Främst menar hon att arbetslösheten i sig                 

är den mest avgörande del som hennes intervjupersoner tar upp som ett hinder som de               

positionerar sig mot. 

 

Viktor Vesterberg skriver i sin avhandling om “arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i form av            40

projekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF), riktade mot arbetslösa migranter och           

etnifierade grupper.”. Han utgår från begreppet ‘Den Andra’, och studien kommer fram till att              

åtgärder riktade mot ovanstående grupper i sig kan konstruera och rekonstruera bilden av just              

Den Andra, i förhållande till en diskurs om duglighet. Han lyfter att “Social kompetens och               

jämställdhet är två diskurser som i projekten används för att positionera projektdeltagarna            

som anställningsbara och i behov av att lära sig ’svenskhet’.”. Han skriver vidare att “Studien               

visar hur arbetslösa somalier i ett arbetsmarknadsprojekt etnifieras och på många sätt            

konstrueras som en motsats till ideal om det avancerade liberala subjektet.”.  

40 Vesterberg, Viktor. Ethnicizing Employability: Governing the Unemployed in Labour Market Projects in 
Sweden. (Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Diss. Linköping: Linköpings 
universitet, 2016, Linköping, 2016). 

20 



 

 

Arbetsgivares syn på olika grupper har i viss mån studerats. Bland annat skriver en              41

forskargrupp från flera fält att det i enlighet med liknande studier finns en syn bland               

arbetsgivare att överviktiga personer och arabiska muslimer implicit anses ha lägre           

produktivitet än normalviktiga personer och etniskt svenska anställda. Överviktiga anses både           

explicit och implicit ha lägre produktivitet än arabiska muslimer.  

 

Arbetslivsinstitutet släppte 2007 en rapport som med hjälp av enkäter med 147 arbetsgivare             42

undersöker hur arbetsgivare ser på äldre anställdas (50+) kompetens och arbetsförhållanden.           

Rapporten kommer fram till att äldre ses som en resurs på arbetsplatsen och att              

kompetensutveckling ges till alla oavsett ålder, vilket enligt rapporten förklarar att så få har              

riktad kompetensutveckling till specifikt äldre. Att äldre pensioneras tidigare än 65 uppges av             

en majoritet av de svarande bero på fysisk eller fysisk hälsa. 46% av de tillfrågade ansåg                

dock att äldre har svårt att ta till sig förändringar eller lära sig någonting nytt. Internationellt                

har det forskats en hel del på frågan om arbetsgivares syn på äldre, med ‘utgångspunkt’ i att                 

äldre är problematiska för arbetsgivaren.  

 

Det finns en hel del studier både i Sverige och internationellt som undersöker vad              

arbetsgivare ser som åtråvärda egenskaper för att anställa. I en studie som Jönköpings             

universitet publicerade 2015 undersöker forskarna vad som överhuvudtaget ses som “work           43

ability” [arbetsegenskaper, författarens översättn.]. Studien kommer fram till att: 

 

The employers’ conceptions of work ability were multifaceted and related to their need to              

keep production (business) running. They expressed individual abilities, such as being of            

service, having the ability to communicate, being interested in developing, and being able             

to be his or her own supervisor, i.e. work independently as essential for work ability.  44

 

41 Agerström, Carlsson, Ekehammar & Rooth, “Svenska arbetsgivares implicita stereotyper av arabiska 
muslimer och överviktiga”, Socialvetenskaplig tidskrift, nr 3-4, 2008. 
42 Johansson, Hanse, Särner & Kadefors, “Arbetsgivares uppfattningar om arbetsförhållanden och kompetens 
bland arbetstagare som är 50+”, Arbetslivsrapport, nr 2007:00 (Arbetslivsinstitutet, Enheten för Människa, 
teknik, organisation (MTO): Göteborg, 2007). 
43 Jansson, Björklund, Perseius, & Gunnarsson, “The concept of ‘work ability’ from the view point of 
employers”, Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, vol 52, nr 1, 2015, s. 153-167. 
44 Ibid, s. 165. 
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De flesta studier tar upp just olika karaktärsdrag som de ser som mer eller mindre önskvärda                

på deras arbetsplats. Vad dessa inte undersöker är just hur arbetsgivarna ser på den som inte                

arbetar. Eftersom sådana studier är sparsmakade, så får vi istället titta på undertexten i hur               

arbetsgivarna i andras studier uttrycker sig kring vem de önskar anställa. 

6. Metod 

6.1 Semistrukturerade intervjuer 
För att besvara mina frågor och ta fram min empiri har jag valt att använda mig av så kallade                   

semistrukturerade, enskilda intervjuer. Eftersom mina frågor berör just hur         

intervjupersonerna uttrycker sig om andra grupper ser jag det som fördelaktigt med det             

intervjuformatet. Jag har utgått från Alan Brymans metodbok Samhällsvetenskapliga metoder         

. Bryman skriver om att fördelarna med kvalitativa intervjuer är möjligheten till större djup              45

och flexibilitet i de frågor som intervjuaren vill ha svar på, än vad kvantitativa intervjuer, som                

då istället skulle få en högre reliabilitet och validitet. Enskilda intervjuer använder jag mig av               

i motsats till fokusgrupper, med fördelen att intervjupersonerna inte ska påverkas lika mycket             

av andras ställningstaganden. I mitt fall är det också en praktisk fråga, då mina              

intervjupersoner är arbetsgivare, med uttalat svårt att komma ifrån och planera in tid. Att då               

matcha alla intervjuer på en och samma tid vore i praktiken problematiskt. 

 

En sista aspekt som påverkar mitt val av metod för insamling av empiri är kroppsspråk och                

undertext. I en enskild intervju har jag möjlighet att tolka den intervjuades hela språk, inte               

bara de kodade svar som en survey eller kvantitativ intervju kunde ge. 

 

För att semistrukturerade intervjuer ska bli framgångsrika skriver Bryman att det är            

fördelaktigt med en så kallad intervjuguide att stödja sig mot. Intervjuguiden är ett antal              

frågeställningar och teman som man behöver beröra för att kunna besvara sina            

forskningsfrågor. Bryman har ett antal punkter kring hur frågorna bör läggas. Alla            46

punkterna får inte plats här, men i korthet kan sägas att han trycker på vikten av att inte                  

försöka leda intervjupersonerna för mycket, att göra frågorna och miljön kring intervjun så             

45 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Liber: Malmö, 2011). 
46 Ibid, s.  419fff. 
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bekväm som möjligt för intervjupersonerna, se till att teknik för inspelning fungerar, samt att              

notera omständigheter och hur intervjupersonerna agerar under intervjuerna. Han tar vidare           

upp vilka typer av frågor man kan använda sig av när man utför intervjuerna. I mitt arbete har                  

jag inspirerats av just dessa frågetyper vid konstruerandet av mina frågor. Framförallt då när              

han refererar till Charmaz frågetyper: inledande öppna frågor, mellanliggande frågor och           47

avslutande frågor. Genom att i varje avsnitt i intervjuerna använda mig av denna             

intervjumetod med en tydlig början och slut blir det med andra ord en mer konkret struktur                

för både mig och intervjupersonerna för att skapa trygghet och en så avslappnad miljö som               

möjligt. 

6.2 Förarbete 
För att skapa en bild av fältet har jag sökt på Google scholar och Linköpings universitets                

bibliotek. Jag har letat efter studier som undersöker icke-arbetande på olika sätt genom att              

använda sökord som arbetslösa*, syn på, värderingar, pensionärer*, sjukskrivna*,         

arbetsgivare*, arbetssökande*, arbetsmarknad, fritid, långtidssjukskrivna*, intervju*,      

kvalitativ, kvantitativ, studie, undersökning. Sökorden har använts i olika kombinationer och           

former. En stor majoritet av den tidigare forskning som går att hitta vid en första anblick                

inom fältet är kandidatuppsatser. Dessa valde jag att endast titta snabbt på och sedan avfärda,               

då jag inte ansåg dem leva upp till godtagbar forskningsstandard. Däremot kunde jag i dessa               

se hur andra hade arbetat med liknande material och vilka källor dessa i sin tur hittat.  

 

Den metod som används för att samla in empirin är semistrukturerade, enskilda intervjuer             

med fem arbetsgivare från olika branscher och positioner. För att hitta personerna har jag              

använt mig av snöbollsmetoden, som går till så att jag frågat i mitt kontaktnät om de känner                 

någon arbetsgivare som skulle kunna ställa upp på en intervju till min studie. Sedan frågar jag                

om de jag hittar känner någon annan och så vidare. Mina egna kontakter frågade i flertalet av                 

fallen å mina vägnar de tilltänkta intervjupersonerna om de kunde tänka sig att delta i en                

studie om arbete och fritid utifrån arbetsgivares perspektiv. Efter att de visat intresse             

upprättade jag kontakt via e-mail eller telefon för att klargöra omständigheterna och boka in              

tid för intervju. 

47 Gubrium, Jaber F. & Holstein, James A. (red.). Handbook of interview research: context & method (SAGE: 
Thousand Oaks, 2002). 
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Under tiden jag planerade, hittade personer och bokade in tillfällen för intervjuer så ägnade              

jag tid åt att precisera vad jag ville ha svar på. Jag skrev frågorna med utgångspunkt i                 

Brymans metodbok . Då helt strukturerade intervjuer hade låst mig i frågorna när det snarare              48

var bredare ämnen och diskurser jag ville åt, och ostrukturerade intervjuer istället hade             

riskerat att handla om irrelevanta ämnen valde jag det för kvalitativa studier populära             

metodvalet semistrukturerade intervjuer. Fördelen är då möjligheten att kunna följa upp           

trådar som intervjupersonerna själva finner relevanta, samt att jag som intervjuare har            

möjlighet att styra in dem på de ämnen som är relevant för min studie. 

6.3 Genomförande 

Intervjuerna skedde under så privata omständigheter som möjligt på intervjupersonernas          

arbetsplatser; arbetsrum eller dylikt. De spelades in och jag försökte så långt som möjligt att               

ha ett personligt tilltal, för att skapa förtroende i en avslappnad miljö.  

 

Intervjuerna var uppdelade i två huvuddelar, men om huvudpersonerna bröt mot ordningen            

bland mina frågor, anpassade jag mig och tog den fråga de redan var inne på. Den första                 

delen handlade om arbete, där jag först bad intervjupersonerna att definiera vad arbete är.              

Vidare gick vi sedan igenom om det finns någon ålder där man bör börja arbeta, någon ålder                 

där man inte bör arbeta längre och om det finns någonting kroppsligt som kan påverka               

relationen till arbete. De sista frågorna på första delen hanterade ekonomiskt oberoende och             

arbete, samt deltidsarbete. 

 

I den andra delen fokuserade jag på fritid. Jag tydliggjorde för intervjupersonerna att vi              

kommit till halva intervjun, för att ge dem en uppfattning om tid, samt upplyste dem om att                 

denna del hanterar just fritid. I likhet med första delen bad jag dem definiera vad frihet är för                  

att sedan gå in på funktionen av densamma personligen och i samhället i stort. Mycket av                

frågorna flöt samman med arbetsdelen, eftersom fritid och arbete på många sätt existerar i              

relation till varandra. I denna del gick vi igenom arbetstidsförkortning, pension och            

sjukskrivning. Utan att vara för tydlig med mina mål försökte jag få intervjupersonerna att              

48 Bryman, 2011. 
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prata om hur de ansåg att andra borde hantera sin livssituation i förhållande till sina               

förutsättningar i livet (till exempel sjukskrivning och semester, eller pension och arbete). Jag             

avslutade med att fråga om det var någonting de ansåg vi hade gått förbi eller missat i relation                  

till arbete, fritid och gränsen däremellan, eller om de skulle vilja förtydliga någonting vi              

pratat om. Här var det många som till synes verkade känna en större frihet att uttrycka sig,                 

vilket ofta ledde till långa avslutande stycken. 

6.4 Materialbearbetning 

Efter intervjuerna transkriberades allt material i så stor mån som möjligt ordagrant, med vissa              

smärre revideringar för att göra texten förståelig. En del meningar var lätt att förstå med hjälp                

av ljud eller gester, varpå jag har försökt att förtydliga vad intervjupersonerna menade, alltså              

att jag översätter dessa till ord. Intervjupersonerna började ibland på meningar för att sedan              

avbryta sig själv och ändra mening. Vid vissa fall valde jag då att ta bort den avbrutna                 

meningen, då den inte gick att förstå överhuvudtaget, och intervjupersonen uppenbarligen           

inte hade någon önskan att säga just den meningen. Även en del utfyllnadsord har reviderats               

bort, så som “såatt”, “liksom” och “du vet”, när dessa används i stor mängd. Alla revideringar                

har gjorts med intervjupersonernas integritet i främsta åtanke. 

6.5 Innehållsanalys 

För att bearbeta mitt material vänder jag mig återigen till Bryman. Han hävdar att i viss mån                 49

är en innehållsanalys inte en forskningsmetod, eftersom det metoden inte i sig själv kan sägas               

generera data. I mitt fall är det de semistrukturerade intervjuerna som genererar data och              

sedan innehållsanalysen som ska strukturera upp den datan för att besvara mina            

frågeställningar.  

 

För att svara på den generella frågan om hur mina intervjupersoner uttrycker sig om gruppen               

icke arbetande krävs egentligen att bryta ner den gruppen i underkategorier för att få en               

substans som är mindre generell och mer nyanserad. Dessa så kallade aktörskategorier skapar             

jag efter en snabb skissning av materialet och en del antaganden om vilka ämnen mina               

intervjupersoner berör. De primära kategorierna blir då: Barn & ungdomar, Pensionärer,           

49 Bryman, 2011. s. 281.  
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Sjukskrivna, Ekonomiskt oberoende, Arbetslösa och Deltidsarbetande. Kategorierna       

Arbetande och Entreprenören & arbetsgivaren läggs till i efterhand när jag upptäcker att det              

är svårt att hantera de andra kategorierna utan att de kan existera i förhållande till de                

arbetande. 

 

Analysen går sedan till så att jag utifrån dessa aktörskategorier går igenom intervjuerna del              

för del för att hitta i vilka delar mina intervjupersoner uttrycker sig direkt eller indirekt om                

någon av aktörerna. Jag försöker sedan hitta vilka gemensamma ståndpunkter          

intervjupersonerna har, samt var de avviker från de andra. Jag lyfter fram exempel och drar               

själv generella slutsatser om hur intervjupersonerna som grupp ställer sig till de olika             

aktörerna, utifrån det sättet de uttrycker sig. 

 

När jag slutligen har ett strukturerat material använder jag mig av mina teorier för att på ett                 

rimligt sätt förstå, beskriva och tolka de mönster som uppstått. Som går att läsa i avsnitt 4 -                  

Perspektiv så använder jag mig dels av den diskursiva skolan med Foucault som grund för att                

försöka förklara på vilket sätt mina intervjupersoners språk konstruerar och är beroende av             

verkligheten. Utöver det använder jag mig av framförallt Paulsens teori om arbetsideologin            

för att försöka ge en förklaring till varför intervjupersonerna uttrycker sig så som de gör. 

6.6 Metodkritik 

En av de stora problemen med i princip all kvalitativ forskning är generaliserbarheten. Ett              

större urval av fler personer eller variabler ger en större generaliserbarhet, alltså att det går att                

dra säkrare slutsatser som är större än den egna empirin. Problemet blir då ofta att man får en                  

grundare analys. Då den stora frågan i min studie är på vilket sätt arbetsgivare uttrycker sig                

och jag sedan undersöker just detta kan sägas att jag har en hög validitet och reliabilitet, men                 

på grund av det begränsade urvalet en ganska dålig generaliserbarhet. Generaliserbarheten           

försöker jag istället att bygga underifrån genom att ge min empiri en bas i teorier och tidigare                 

forskning på området. Många bäckar små blir till slut en å som det så vackert heter. 

6.7 Intervjupersoner 
För att få svar på frågorna har jag intervjuat fem arbetsgivare i olika positioner. Gemensamt               

är att de alla är ansvariga över flera anställda. För att skydda intervjupersonernas identitet har               
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jag valt att i texten kalla dem för deras position. Då Småföretagaren har ett väldigt specifikt                

arbete har jag valt att endast kalla henne för just Småföretagaren. Eftersom genus kan ses som                

relevant för analysen har jag valt att använda pronomen han eller hon för personerna. Inga               

personer med andra könsidentiteter ingår i min studie. Endast Småföretagaren är en kvinna,             

medan de fyra övriga är män. De fem intervjupersonerna som ingår i uppsatsen följer nedan.  

 
1. Småföretagaren 
2. Bostadsbolagschefen 
3. Förskolechefen 
4. Assistentchefen 
5. Arkitektchefen 

 
På förhand har de intervjuade fått information om att intervjun kommer att hantera ämnena              

om arbete, fritid och gränsen däremellan. Intervjuerna har skett på deras arbetsplatser, i en så               

privat miljö som möjligt. De har på förhand informerats om att intervjuerna ska spelas in och                

andra rättigheter. Mer om detta under etiskt övervägande. 

 

Som går att läsa i teoridelen så har alla människor olika ekonomiskt, socialt och kulturellt               

kapital. Jag kan omöjligen på ett nära så nog objektivt sätt analysera mina intervjupersoners              

kapital och klasstillhörighet. Men några observationer bör jag här nämna ändå. Dessa            

observationer är spekulativa och utgår endast från ett intervjutillfälle och min uppfattning av             

hur de uttrycker sig och vilken information som jag fått fram under intervjuerna.  

 

Utifrån deras position är alla chefer och arbetsgivare i olika bemärkelser. Småföretagaren och             

Arkitektchefen är ägare av sina egna företag och skulle därför i klassisk klassanalys vara              

kapitalägare. Småföretagaren talar dock på ett sätt om sin ekonomiska situation som skulle ge              

henne ett annat socialt och kulturellt kapital än Arkitektchefen. Arkitektchefen talar om sitt             

umgänge med ekonomiskt oberoende och berättar själv att han skulle ha råd att gå i pension                

om han så skulle önska tidigare. Småföretagaren beskriver istället hur hon gärna skulle ha              

ekonomin att klara sig utan att behöva arbeta lika mycket ibland. Assistentchefen har en              

anställning vid en institution och hävdar utöver det att personer i hans situation oftast är               

dömd till en livstid av fattigdom. Han använder dock ett komplicerat och akademiskt språk              

som ger ett annat kulturellt kapital. Bostadsbolagschefen och Förskolechefen är båda           
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anställda direkt eller indirekt av en kommun. Förskolechefen nämner sitt kulturella liv, med             

teater och annat, flera gånger under intervjun medan Bostadsbolagschefen beskriver sin           

familjesituation med att partnern har möjlighet att vara hemma med familjen på grund av              

deras relativt goda, ekonomiska välstånd. Bostadsbolagschefen, Förskolechefen,       

Arkitektchefen nämner alla på olika sätt att de har det relativt gott ekonomiskt ställt, medan               

Assistentchefen och Småföretagaren nämner att de gärna skulle ha det bättre ekonomiskt            

ställt. 

6.8 Etiskt övervägande 

Intervjupersonerna har fått ett informationsbrev i förhand där de informeras om deras            

rättigheter. I brevet står bland annat att personernas identitet kommer att döljas i största              

möjliga mån, att intervjun kommer spelas in, att de har rätt att avsluta intervjun när de vill,                 

utan att ange orsak, samt att intervjun kommer att användas i en studie om arbete och fritid.                 

De har blivit informerade om att studien kommer att användas i min kandidatuppsats som              

kommer att publiceras offentligt. Närmare detaljer om vad studien handlar om skulle riskera             

intervjuernas kvalitét, därför har jag valt att inte nämna för intervjupersonerna exakt vad jag              

letar efter. Detta är ett etiskt dilemma där forskningsresultatets kvalitét får vägas mot             

intervjupersonernas integritet och min ärlighet mot desamma. Hela informationsbrevet finns i           

sin helhet hos mig som författare och går att tillgodose vid önskemål.  

 

I ovanstående punkt - intervjupersoner - har jag valt att tolka intervjupersonernas            

klasstillhörighet och olika kapital utifrån ordval, och deduktion kring deras person. Det är             

min egen tolkning utifrån den fakta jag har tillgänglig. Anledningen till detta är att kunna               

placera deras åsikter och tankar i förhållande till samhället i stort. Detta är inte något jag                

informerat dem om att jag ska göra och kan därför tes en aning problematiskt. För analysens                

del krävs dock en kontext för varje informant för att något så när kunna ge delförklaringar till                 

varför de uttrycker sig så som de gör. 

6.9 Den större frågan - makroanalys utifrån teorierna 

Att beskriva hur mina intervjupersoner uttrycker sig är en sak, att sedan sätta detta i en                

kontext, för att försöka förklara varför är en helt annan. Allt metodologiskt som står ovan är i                 
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praktiken en fråga om just hur. Slutsatsdelen och sedan diskussionen är båda snarare             

beroende av teorierna. Det jag gör då är att jag tar den empiri jag kategoriserat upp under                 

materialdelen och kör den ännu en gång genom mina perspektiv. Mina intervjupersoner            

uttrycker sig på ett visst sätt och detta kan förklaras med arbetsideologin som i sin tur är                 

beroende av klass och hur diskurser fungerar. 

 

Genom att identifiera mönster som även nämns i teorierna såsom arbetsideologin, det egna             

valet, arbeta för välmående, att bidra, förutsättningar med flera kan jag deducera fram en              

logisk förklaring utifrån empirin. 

ANALYS 

Analysen är uppdelad i två delar. I första delen - Material - presenteras på vilket sätt                

intervjupersonerna uttrycker sig om olika grupper. I del två av analysen - Slutsater - skriver               

jag om vilka mönster som går att urskilja hos arbetsgivarna, samt en del förklaringar till               

dessa utifrån de historiska och teoretiska perspektiv som går att finna tidigare i uppsatsen              

under Bakgrund och Teori. 

7. Analys del 1 - Material 

7.1 Aktörskategorier  

För att synliggöra på vilket sätt intervjupersonerna pratar om de icke arbetande har jag valt att                

dela in de icke arbetande i aktörskategorier från barn och ungdomar till arbetslösa. Även              

deltidsarbetande har ett visst mått av att tillhöra en kategori av icke-arbetande, då dessa              

frångår normen om heltid och därmed inte arbetar ett visst antal timmar som andra skulle               

göra det. Jag har även valt att ha med kategorierna arbetande och entreprenören &              

arbetsgivaren, då de övriga på många sätt existerar i förhållande till dessa. 

7.2 Barn & ungdomar 

När jag ställer frågan om det finns någon ålder då man borde börja arbeta så är det flera av                   

intervjupersonerna som snabbt kopplar det till barnarbete. Jag som intervjuare väljer då att ta              
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mig själv som exempel, att jag själv fick lön för att arbeta i familjens firma som ung. Då                  

kommer två fram till att en bra ålder att börja lönearbeta är 17-18 år. Småföretagaren säger att 

 

Jag tycker man ska börja arbeta och göra saker så fort man vill. Barn vill göra grejer.                 

Jag själv började göra grejer när jag var fyra-fem år på mammas damfrisering. Alltså              

jobba. Jag gick och pratade med kunderna, gick omkring med en pall för att kunna               

klättra upp på den och plocka ur hårspolarna. Jag tycker man ska få börja när man                

vill, utan att bli utnyttjad . 50

 

Svaren går med andra ord isär på den frågan. Arkitektchefen säger att 14-15 år är rimligt och                 

Assistentchefen säger att 18 år är vad som krävs för att lagligt arbeta hos honom. Han                

besvarar dock aldrig riktigt frågan om ålder i allmänhet, trots omformulering och upprepning             

av frågan. 

 

En persons första kontakt med arbetslivet ses som ett sätt för barn och ungdomar att lära sig                 

en del viktiga livskunskaper, som Bostadsbolagschefen uttrycker sig på följande sätt: 

 

...när man är såhär ung så ser vi hur nyttigt det är för många ungdomar att passa tider                  

och att förbereda sig genom att man har med sig frukost och lunch. Det man ska ha                 

klart för sig, är att när man är på arbete så har man faktiskt ingått ett avtalsförhållande                 

med arbetsgivaren. Det betyder att, genom att du skrivit på ditt anställningskontrakt så             

har ju det förbundit dig att vara på arbetet en viss tid varje vecka eller dag. Du har                  

också förbundit dig att utföra ett antal arbetsuppgifter som står beskrivet där.            

Arbetsgivaren har också förbundit sig att betala din lön och att du har din anställning.               

Det är faktiskt ett juridiskt förhållande. Jag märker att för många ungdomar som             

kommer hit tidigt så är det här väldigt nyttiga saker att lära sig. Det här med tider, att                  

man ska utföra ett arbete under tiden och att man har vissa skyldigheter. Om man har                

skyldigheter att man ska börja klockan sju, då måste man ju anpassa sig dagen innan så                

det ska kunna fungera. Detta genom att man går och lägger sig i tid och har sin sömn                  

och inte är ute och festar eller vad det är. Det är jättenyttigt att börja med det i tid tycker                    

jag.  

 

50 Anledningen att jag just drar ut detta exempel är att småföretagaren här visar på ett språkligt mönster som kan 
ses i flera av intervjuerna. Det är att arbete ofta likställs med ‘att göra grejer’.  
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Småföretagaren säger vidare att ungas relation till arbete bör drivas av lust, så det byggs upp                

en sådan, för att senare vilja jobba. Hon säger att många unga inte har haft några extrajobb,                 

och därför inte väckt lust till arbete. Förskolechefen säger att man bör stötta unga som vill                

dela ut reklam eller plocka jordgubbar. Han menar att det är viljan att tjäna sina egna pengar                 

som han tror är drivkraften. Belöningen tar även Arkitektchefen upp som mest relevant.             

Vidare tar Förskolechefen upp att han ser en tendens i att han träffat en del unga vuxna killar                  

som förväntar sig en hög lön på 30-40.000 direkt efter utbildningen, och att det är någonting                

nytt i hans ögon.  

 

Slutligen tar Arkitektchefen upp att det finns en betygshets i gymnasiet, och en tanke om att                

man absolut måste veta vad man vill och anpassa sina studier dit. Han menar att det nästan                 

borde vara obligatoriskt att arbeta minst ett år mellan gymnasie och högskola, för att unga ska                

få arbetslivserfarenhet innan de utbildar sig. 

7.3 Pensionärer 

För att närma mig ämnet om pensionärerna har jag ingången att prata om intervjupersonernas              

egna inställning till sin pension. Två har en markant yngre partner, vilket de ser som en                

avgörande aspekt i att välja att arbeta längre än pensionsåldern, 65 år. Samtliga av de               

tillfrågade säger att de nog kommer arbeta några år längre ändå. Småföretagaren sätter fingret              

på vad flera av de intervjuade insinuerade på ett eller annat sätt. 

 

Jag kan inte förstå människor som längtar till pension. De har inte fyllt 60 och jag                

frågar: “vad säger du? varför då?”. Men de har ju andra jobb. De har ju ett jobb de                  

måste gå till; gå upp fem-halvsex på morgonen. 

 

Hon menar då att hon som småföretagare har lyckan att ha ett jobb som hon trivs med och                  

framförallt har makt över sig själv och sin tid. Även flera av de andra intervjupersonerna               

pratar någon gång i intervjun om att de har turen att ha ett jobb de trivs med, samt att det är                     

en av de viktigaste aspekterna i jobb överhuvudtaget. Hon säger vidare att “Jag tror att om är                 

entreprenör så kan man dö om man slutar, för hjärnan har inget att tänka på då. Jag tror man                   

måste underhålla sin hjärna. Man har så mycket idéer”.  
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När vi pratar om åldrar och pension är det flera som tar upp att man borde ha möjlighet att                   

arbeta längre om man vill, i motsats till dagens tidsgränser inom vissa branscher. Samtidigt              

säger de att om man har råd och lust så ska man ha valet att pensionera sig tidigare än dagens                    

65. Assistentchefen skämtar om att man borde få gå redan vid 50, om man har lust, men rättar                  

sig sedan med att 65 är en ålder då man borde få gå, samt tillägger att “livslängden är ganska                   

hög nuförtiden”. 

 

Alla de tillfrågade värjer sig en aning mot att ålder skulle vara särskilt relevant när det                

kommer till arbete, utan att det snarare är det fysiska tillståndet som avgör hur relationen till                

arbetet bör se ut. Småföretagaren säger till exempel att i hennes arbete går det inte att jobba                 

om man blir blind till exempel, och assistentchefen tar upp en läkare han har, som är väldigt                 

gammal, där han är osäker på sitt förtroende till läkaren, eller som han själv uttrycker sig:                

“Då undrar jag om han vet vad han gör överhuvudtaget”. Förskolechefen tar snarare upp              

vikten av lust och vilja, och säger att han haft personal som varit i 75-årsåldern, som just haft                  

lust och vilja, medan han haft personal i 20-årsåldern som helt tappat motivationen. Samtidigt              

säger han att en övre gräns på runt 70 vore rimligt, samt att inom yrken (som brandmän) där                  

fysiska begränsningar kan vara farligt, bör man såklart vara lite hårdare. 

7.4 Sjukskrivna 

När jag provat frågorna i förhand har jag gissat att ett visst ifrågasättande mot sjukskrivna               

kunde finnas bland arbetsgivarna. Men intervjupersonerna säger alla olika former av det            

Bostadsbolagschefen säger: 

 

Jag anser att om man har fått ett sådant utlåtande från läkare, som förväntas vara               

professionell, att man inte kan arbeta, då måste det få vara så tycker jag. Jag har inget                 

problem med om en person skulle vara långtidssjukskriven. Då finns det ju ett fog för               

det. 

 

På samma sätt kan vi se i intervjuerna en kritik mot försäkringskassan och en allmän tanke                

om att tidsgränser för tillfrisknande är orimligt. Småföretagaren pratar länge om detta, med             

uttryck som att samhället har förändrats till att inte lyssna på individens behov. Flera av de                

tillfrågade är kritiska till en allmän diskurs om att människor fuskar för att få ut bidrag.                
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Arkitektchefen säger att han kanske kan ses som naiv, men att han tror verkligen inte att det                 

fuskas lika mycket som “folk i allmänhet tror”. Förskolechefen säger att man ska ha en               

“jättestor respekt för de som är långtidssjukskrivna” för att sedan prata om arbetsgivarens och              

samhällets skyldighet att personerna ska kunna komma tillbaka i arbete. 

 

Däremot när jag frågar om huruvida en sjukskrivning är på arbetstid eller dygnet runt så går                

svaren isär bland de tillfrågade. Arkitektchefen säger till exempel att: 

 

Om man pratar rehabilitering från någonting, så slutar du ju inte att göra din              

sjukgymnastik bara för att det är lördag och söndag. Om du vill bli frisk så kör du ju                  

även de övningar du fått på lördagen och söndagen. Om menar att: “Nej, efter fem               

kommer jag inte göra någon sjukgymnastik”, då har man inte riktigt någon ambition att              

bli frisk. 

 

Samtliga är överens om att en långtidssjukskriven person kan - och eventuellt bör - åka på                

semester, om personen skulle må bättre av att göra det. Assistentchefens ord får här utgöra               

exempel på den generella inställningen bland intervjupersonerna: 

 

Man borde passa på att åka på semester när man är sjukskriven, om man mår bra av det.                  

Jag tycker definitivt man kan åka någonstans, beroende på varför man är sjuk såklart.              

Men i sådana fall är det ju ganska bra att komma iväg. Som sagt, är det någonting som                  

påskyndar tillfrisknandet, så fan… kör på!  

 

Förskolechefen tar dock upp frågan om att det ibland kan finnas någonting han kallar för               

“måndagssjukan”, som kan vara en konsekvens av personliga problem eller helgmissbruk           

(väldigt hårt festande eller dylikt). Men även där är han tydlig med att säga att om ett sådant                  

mönster där en anställd är borta ofta på måndagar skulle uppstå, så måste man som               

arbetsgivare finnas där och försöka hjälpa till. 

 

Samtliga intervjupersonerna är föga överraskande överens om att sjukskrivningen är till för            

att tillfriskna. Dessutom verkar tillfrisknandet vara för att man ska kunna komma tillbaka i              

arbete så fort som möjligt.  
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7.5 Ekonomiskt oberoende 

När det kommer till gruppen ekonomiskt oberoende så spretar åsikterna. Först när det handlar              

om personerna i sig, sedan när det handlar om dessa personers förhållande till arbete. Flera av                

de tillfrågade tryckte på att pengarna inte är det relevanta när det kommer till arbete, utan att                 

det istället är den sociala biten och att känna sig behövd. Arkitektchefen säger följande: 

 

Det är inte så jävla kul att sitta på kammaren hela tiden, bara för att man inte behöver                  

gå till jobbet, eller behöver arbeta. Jag har flera kompisar som är ekonomiskt oberoende              

som absolut arbetar fortfarande, för sitt egna höga nöjes skull. [...] Man vill känna sig               

behövd även om man har så mycket pengar så det inte går att göra av med dem.  

 

Assistentchefen säger istället att “Om någon är det [ekonomiskt oberoende, reds anm], så kan              

det inte riktigt ses som arbete, eftersom det inte riktigt sker under samma tvång. Det kan nog                 

mer likställas mer med ideellt arbete.”. Detta går i linje med att Assistentchefen definierade              

arbete som någonting som utför i utbyte mot ekonomisk ersättning. 

 

De övriga tillfrågade säger att om man är ekonomiskt oberoende så är det upp till var och en                  

att själv avgöra vilket förhållande man bör ha till arbete. Men de säger alla saker i stil med                  

Arkitektchefen ovan. Förskolechefen säger till exempel att: 

 

Jag tror att arbete handlar inte bara om pengar ur det perspektivet, utan jag tror det som                 

är viktigast för oss när vi kommer ut och jobbar, det är att vi har ett sammanhang där vi                   

fyller en funktion och där vi är uppskattade av kollegorna. Även om jag skulle varit               

ekonomiskt oberoende, så tror jag att jag skulle ha svårt att bara sluta rakt av och jobba. 

 

När vi däremot går in på orsaken till att personen har fått sin förmögenhet så syns ett visst                  

mönster av att “lätta pengar”, det vill säga vinna på lotto eller liknande, med största               

sannolikhet kommer att ha en annan inverkan på en persons relation till arbete än om               

personen fått pengarna genom affärer. Bostadsbolagschefen säger till exempel “Om det är            

någon som har jobbat länge och så händer det någonting som gör att den blir ekonomiskt                

oberoende, jag tror att de flesta skulle sluta jobba.”. Småföretagaren säger att: 
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Ja, det skulle ju vara rätt skönt att ha det så. De som är ekonomiskt oberoende och inte                  

jobbar måste ju ha blivit väldigt bortskämda eller någonting. De måste inte ha fått med               

sig någon arbetsmoral [från barndomen, reds anm]. För någonting kan man ju göra. Jag              

förstår inte att man vill ha ett liv och inte göra något. Att fylla det med något. Men av                   

det jag ser av det du just sa [ekonomiskt oberoende, reds anm], så ser jag en riktigt                 

‘brat’ brud eller kille som bara går och handlar, förstör pengar och inte fattar någonting.               

Men de har ju fått med sig helt fel hemifrån. De fick ju inte hjälpa till om de ville göra                    

det, när de var fem-sex. Hjälpa mamma i köket eller något, för det kanske fanns en                

hushållerska eller så. De har ju inte bevarat lusten. Jag tycker att de måste ha ett tomt                 

liv.  

7.6 Arbetslösa 

Varken pensionärer, sjukskrivna eller i många fall barn & ungdomar har generellt sett ett              

arbete. Vissa ekonomiskt oberoende har inte heller de ett arbete. Så för att vara arbetslös är                

med andra ord inte endast en fråga om att sakna ett arbete. Det är en status som betyder att du                    

inte har ett arbete, men att du inte heller har en av de andra kategoriernas anledning till att                  

inte ha det. För att visa på hur intervjupersonernas inställning till arbetslösa hamnar vi därför               

i ett motsatsförhållande. Alltså att istället för att direkt fråga om den arbetslösa, så kan vi se                 

hur intervjupersonerna pratar om arbete och dess innebörd i livet. 

 

Först och främst kan vi se att intervjupersonerna likställer arbete med “att göra någonting”.              

De lägger ibland till att det även kan vara en aktivitet att motionera eller göra hushållsarbete.                

Denna typ av aktivitet värderas inte på samma sätt och på flera ställen i intervjuerna hamnar                

motsatsen till att ha ett jobb eller att arbeta snarare inom diskursen av att “stirra in i en vägg”,                   

“bara gå runt och inte göra någonting”, “inte ha någon funktion”, eller att man “inte bidrar”.  

7.7 Deltidsarbetande  

När vi pratar om deltidsarbete, så säger alla de tillfrågade initialt att huruvida en person               

deltidsarbetar inte påverkar deras relation till personen. Däremot säger Assistentchefen och           

Arkitektchefen att det skulle vara komplicerat att ha en sådan person på deras arbetsplats, på               

grund av ovanliga arbetstider. Småföretagaren och Förskolechefen nämner att det till exempel            

kan finnas en sjukdomsbild som gör att det kan vara bra att arbeta halvtid. Detta trots att jag                  

var tydlig med att det handlade om ett fritt val. Bostadsbolagschefen berättar om sin              

personliga situation med en partner som jobbar deltid för att kunna vara mer hemma med               
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familjen. Generellt är alla ganska tvekande inför att säga någonting alls om deltidsarbetande,             

utan att ha detaljer i varför personen arbetar deltid. Bostadsbolagschefen säger att han tycker              

det ofta finns en lite märklig inställning till deltidsarbete, där det ses som någonting i grunden                

dåligt. Han menar istället att deltid kan vara en utmärkt form av arbete för människor med                

andra behov eller önskemål än heltidstjänster.  

7.8 Arbetande 

Trots att min studie egentligen inte intresserar sig för vad intervjupersonerna anser om den              

arbetande personen, så vill jag snabbt redogöra för en del här. Anledningen är att alla de                

andra kategorierna på ett eller annat sätt existerar i förhållande till den arbetande personen.              

En inte så självklar sak som dök upp under intervjuerna är hur flera av de intervjuade talar                 

om personer som arbetar med “vanliga jobb”, eller “9-5-jobb”. Här kan vi se ett mönster där                

de personerna dels anses vara en norm som de “flesta andra” håller på med, dels att det ses                  

som någonting monotont som man gör mestadels för pengarna.  

7.9 Entreprenören & arbetsgivaren 

Flera av intervjupersonerna säger att de som chef eller som entreprenör är annorlunda jämfört              

med de som har en anställning. Skillnaden ligger på många sätt i deras arbetsuppgifters natur,               

hävdar de, då en ansvarig person aldrig kan vara helt ledig från tankar om jobbet.               

Bostadsbolagschefen säger att han alltid har en viss typ av jour och Småföretagaren hävdar              

att hon aldrig riktigt kan stänga av tankarna på vilka projekt hon vill göra. Hon säger vidare                 

att en av de största skillnaderna mellan henne som småföretagare och chefer och arbetare på               

andra platser är att hon alltid måste planera och hitta nya kunder till sin verksamhet.               

Assistentchefen har en viss särställning i förhållande till de andra, då han i praktiken började               

som arbetsgivare redan vid 14-års ålder. Samtidigt som han är arbetsgivare åt sina anställda              

stödpersoner, så har han själv en anställning vid en institution.  

 

Förskolechefen trycker på vikten av att få mer energi av arbetet än det tar, men menar också                 

att det såklart inte är möjligt i alla fall för anställda. När vi pratar om fritid säger han då att                    

vid de fall då arbetet inte kan ge den energin, är det viktigt att fritiden istället kan fylla den                   

funktionen. 
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8. Analys del 2 - Slutsatser 

8.1 Det egna valet 
Oavsett vad vi pratar om i intervjuerna pratar alla i olika grad om vikten och relevansen av                 

det egna valet. Om det handlar om deltidsarbete så är det ett val att göra det, om vi pratar om                    

pension, så handlar om det främst om huruvida en person har viljan att gå i pension eller                 

arbeta kvar. På samma sätt säger ett par av intervjupersonerna att om en långtidssjukskriven              

person “vill” bli frisk så måste också hen “välja” att göra sina prioriteringar så att hen kan bli                  

frisk. Arkitektchefen säger till exempel att en långtidssjukskriven person säkert skulle må bra             

av att arbeta lite, men om läkaren anser att personen har 20% arbetsförmåga, då ska man ha                 

möjlighet att välja att ta bort 20% av sin ersättning, ifall man inte vill arbeta dessa timmar.                 

Arbetsgivarna är vidare i stort överens om att man som förälder bör stötta sina barn till arbete                 

när barnen själva uttrycker en vilja till det. Bostadsbolagschefen säger till exempel att “”Min              

äldsta som är vuxen nu, när han kom och ville tjäna egna pengar, då gäller det att man står                   

bakom det.” 

 

Det egna valet sägs av många strukturalister vara endast en inbillad känsla. Men diskursen              

om det egna valet passar in i dagens samhälle, där den nyliberala ideologin fått en närmast                

hegemonisk ställning i diskursen. Om vi ska lyssna på Foucault så handlar det om språket               

som genererar makt , och om vi går ännu längre tillbaka i tiden så skrev Marx om hur det har                   51

att göra med vad han kallar för “falskt medvetande”, det vill säga att arbetarklassen (som               

under Marx begrepp består av en stor majoritet av befolkningen, 90-99%) inte själv förstår              

sina intressen, utan röstar eller på andra sätt arbetar mot dessa i tron att man tillhör eller har                  

möjlighet att tillhöra en annan klass (borgarklassen). 

8.2 Arbete för välmående 
En av de tydligaste bilderna som framträder under intervjuerna är att arbete, både lönearbete              

och övrigt, ses som någonting i grunden hälsosamt och bra. När det kommer till barn och                

ungdomar handlar det om att lära sig ansvar, att ta instruktioner och att få ett koncept av att                  

51 Foucault, 1991. 
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pengar måste förtjänas genom möda . Flera av de intervjuade insinuerar eller säger rätt ut att               52

de tror man blir sjuk om man inte har ett arbete.  

 

Med detta i åtanke är det även ett mönster av att sjukdom på grund av arbete tycks vara högst                   

allvarligt enligt intervjupersonerna. Om en person till exempel lider av utmattningssyndrom           

så finns en i princip enig röst om att den sjuke bör vila i största möjliga mån. Det bör dock                    

nämnas att intevjupersonerna vidare utvecklar med att säga att den sjukskrivne bör vila för att               

så snart hen är frisk ha möjlighet att komma tillbaka i arbete, både för samhällets ekonomiska                

bästa och för individens bästa - eftersom man som sagt mår bra av att arbeta på grund av                  

sammanhang och som nämns i nästa avsnitt 8.3, känslan av att bidra. 

 

När det kommer till korttidssjukskrivna är det även där en relativ enighet kring att man måste                

lita på att den anställda tar sjukdagar för att hen behöver det. Assistentchefen säger dessutom               

att om en anställd har en bruten arm, ser han absolut inget märkligt i att träffa personen på                  

krogen, på grund av att hen inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Däremot säger han att om en                 

person är förkyld, så skulle han nog tycka att personen är frisk nog att dricka öl, så är hen                   

frisk nog att jobba. 

 

Paulsen har ett avsnitt tillägnat “Det hälsosamma arbetet” där han problematiserar bilden av             53

arbete som hälsofrämjande. Han hävdar att det är i kapitalets intresse att lyfta bilden av               

arbetslöshet som skadligt och arbete som hälsosamt. Vidare pekar han på att den ofantliga              

mängd forskning som finns på ämnet mångt och mycket bortser från att sjukdom och              

fattigdom går hand i hand. Samtidigt skriver han att arbete i sig är sjukdomsskapande och i                

praktiken direkt dödligt. Han tar upp att “den vanligaste tidpunkten för dödlig hjärtattack är              

på måndag morgon när den arbetande befolkningen måste bege sig till jobbet efter en ledig               

helg” . Vidare tar han upp att medellivslängden i USA under åren 1929-1933 steg med sex år               54

, mitt under den stora depressionen när arbetslösheten steg som högst till 22,9%. Alltså att               55

52 Assistentchefen skiljer sig dock från de övriga genom att säga att arbete i princip endast handlar om att kunna 
betala sin hyra med de ekonomiska medel man får i utbyte mot arbete. Det kan sättas i relation till att arbete 
endast är just lönearbete, medan ideell verksamhet och hushållsarbete till exempel inte kan ses som arbete. Detta 
beror enligt honom framförallt på att lönearbetet i sin form har ett inbyggt tvång, i form av ett ekonomiskt 
sådant.  
53 Paulsen, 2017. s. 99-104. 
54 Ibid, s. 100. 
55 Ibid, s. 101.  
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trots den misär som arbetslöshet medför, så blev helt enkelt befolkningen friskare än när de               

arbetade. 

8.2.1 Att göra någonting 

På ett flertal platser i intervjuerna likställs orden “att göra någonting” med att lönearbeta.              

Flera av intervjupersonerna fyller dock i, i efterhand, att andra aktiviteter, som motion eller              

hushållsarbete också kan vara just det. När de intervjuade pratar om olika grupper av icke               

arbetande, så återkommer de ofta till att det inte är kul att som småföretagaren uttrycker sig                

“bara gå omkring”, eller Arkitektchefen säger, att det “inte är så jävla kul att bara sitta på                 

kammaren hela tiden”. 

 

Dahlstedt skriver att just den här uppdelningen mellan arbete och utanförskap är en del i en                56

process som har en tydlig markering med Alliansens formulerande av ett regeringsalternativ            

och sedermera övertagande av makten i Sverige 2006. På samma sätt kan vi se hur den tidens                 

diskurs finns kvar idag i hur intervjupersonerna i min studie använder sig av ovanstående              

värdeord för att beskriva den som inte arbetar. 

8.3 Att bidra 
Tanken om att bidra grundar sig i vad olika samhällen pratat om i varje fall sedan antiken och                  

antagligen längre. Intervjupersonerna är överens om att alla i samhället generellt vill “bidra”,             

det vill säga lönearbeta, på något sätt. Om någon inte vill det så finns också ett bör med i                   

bilden. Arkitektchefen får stå som exempel: 

 

Jag tycker inte att, oavsett om du är sjukskriven eller vad det nu är, eller om du är                  

arbetslös, vilket det än är. Utan har du möjlighet att arbeta, det vill säga skaffa dig en                 

inkomst, så ska du göra det. Jag tycker inte att man ska kunna räkna med att någon                 

annan ska betala bara för att jag väljer det. Den friheten kan vi inte ha. Då skulle alla                  

vilja ha kanske tolv veckors semester på sommaren. Det funkar inte. Inte så som              

samhället är uppbyggt nu i varje fall. Därför måste alla försöka hjälpas åt och dra sitt                

strå till stacken, enkelt uttryckt. Jag tror det i varje fall. Du ska inte kunna välja att ta                  

pengar från något annat håll. Du måste göra dig förtjänt av de pengarna. Anser någon               

att du kan jobba femtio procent och det finns ett femtio procents arbete att göra, då ska                 

du göra det.  

56 Dahlstedt, 2009. s. 40. 
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Detta kan ställas i relation till att alla på samma sätt pratar om det fria valet som någonting                  

oerhört viktigt i sammanhanget. Alla intervjupersoner utgår från att människor är rationella            

varelser som kan själv ta sina beslut. Detta stämmer väl överens med Liedmans beskrivning              

av nyliberalismen som går att läsa om i avsnitt 3.3.  

 

En av de punkterna som intervjupersonerna tar upp som viktigast är just vikten av att känna                

sig behövd, både på arbetsplatsen, i samhället och i livet som sådant.  

 

Genom Webers klassiska verk kan vi förklara att tanken om att bidra eller arbetsmoralen              57

kommer från Luther och Calvin under reformationen. Han menar i grovt förenklade termer att              

det i 1500-talets katolicism gick att i praktiken köpa sig lejd in i himmelriket, medan Luther                

och Calvins reformerade kyrkor istället menar att himmelriket endast är öppet för de som              

arbetar sig till det. 

 

Paulsen skriver om “fritidsklassen” i förhållande till “tomt arbete” . Han skriver att det             58

framförallt hos kontorsanställda eller arbeten med diffusa jobbtitlar och arbetsuppgifter finns           

ett stort svinn av produktivitet. Han citerar försäkringsmannen David Bolchovers resonemang          

kring frågan: “Har du någonsin arbetat på ett kontor och frågat dig: ‘Vad personerna där                59

borta i hörnet egentligen gör?...’, för att sedan gå in på att personen kanske inte gör så mycket                  

alls.” Paulsen tar upp vad han kommit fram till i sin tidigare forskning, nämligen att tomt                

arbete ofta inte handlar om maskning, utan snarare handlar om att de inte har tillräckligt med                

arbetsuppgifter . Anledningen till att jag tar upp det exemplet är att han vidare skriver om en                60

av sina informanter vars arbetsuppgifter inte räckte till för att fylla upp sin arbetsdag berättar               

att hans chefer helt enkelt inte lyssnade till när han bad om mer arbetsuppgifter. När han rakt                 

ut konfronterar sin chef med detta så blir det så att “Belöningen för denna ‘öppenhet’ är att                 

hans heltidstjänst halveras.” Om man ska vara krass så kan det ses så att så länge                61

informanten jobbade på utan att säga någonting så bidrog han, men så fort han sade till                

57 Weber, 1978. 
58 Paulsen, 2017. s. 314. 
59 Ibid, s. 319. 
60 Ibid, s. 328. 
61 Ibid, s. 335. 
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ansågs han inte bidra tillräckligt och fick därmed en halvering av sin tjänst. Bidraget till               

företaget och samhället var detsamma, kostnaden densamma. 

8.3.1 Ekonomiska medel från utomstående part 

Skillnaden mellan pension, ekonomiskt bistånd, sjukskrivning, lön för tomt arbete, och           

ersättning för t.ex. assistans är markant i studien. Delvis beror detta på att intervjufrågorna i               

sig är uppdelade efter liknande kategorier, men även mönster i hur intervjupersonerna själva             

väljer att prata om olika ekonomiska medel märks. Ett av de tydligaste mönstren som kan               

urskiljas här har att göra med huruvida en person har gjort rätt för sig är avgörande i hur                  

arbetsgivarna pratar om personen. En person som jobbat från tidig ålder och skattat mycket i               

livet, anses ha större rätt att gå i pension tidigare, än en person som inte gjort det. En person                   

som försöker hårt att hitta ett arbete har rätt till A-kassa, medan en person som väljer bort så                  

kallade “skitjobb”, inte borde ha rätt till ersättning.  

8.4 Förutsättningar 
Flera av frågorna hanterar ämnet om förutsättningar för att kunna arbeta. Generellt är alla              

intervjupersonerna överens om att alla bör bidra (då menar de lönearbeta) utefter förmåga.             

Arkitektchefen säger till exempel att om en rullstolsburen vill vara sotare, så ska samhället              

hjälpa till i bästa möjliga mån att det kan bli så. Assistentchefen säger att: 

 

Jag tycker att man framförallt kanske ska ha en realistisk hållning för vad som är               

sannolikt att kunna arbeta. Jag tycker att någonstans är grundprincipen i hur samhället             

bör vara organiserat och delvis är organiserat, så tycker jag ändå att var och en ska                

arbeta i någon mening och bidra till det gemensamma kollektivet. Men jag tycker också              

att man bör ha en realistisk hållning i att alla kanske inte kommer hitta det där jobbet                 

man kan jobba med från sängen.  

 

Han säger vidare att han tror att de flesta vill vara närande istället för tärande för samhället.                 

Det här går helt ihop med tanken om att bidra (läs mer om detta under rubriken “Att bidra”                  

ovan). När jag frågar om alla borde jobba, oavsett funktion, så säger Assistentchefen att: 

 

Det är en mer relevant fråga. Då skulle jag nog mer säga nej. Framförallt tycker inte jag                 

att det finns något värde i att tvinga alla att jobba. Som samhälle är det ju mer värt att                   
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ge människor meningsfulla liv på andra sätt. För det är inte nödvändigtvis definitionen             

av ett meningsfullt liv att jobba. 

 

Han säger vidare att han tror att det är viktigt för alla att känna att man har ett sammanhang.                   

Detta är något som återkommer även i de andra intervjuerna, även om de inte använder               

samma ordval. Oavsett om vi pratar om kroppslig funktion, ålder eller sjukdom eller             

relationen till arbete så kan vi se dessa begrepp dyka upp: “Fylla en funktion”, “ha ett                

sammanhang”, “känna tillhörighet”, “känna att man gör någonting” eller “känna sig behövd”.  

 

Förskolechefen säger att han nog tror att det kan vara ett rätt “torftigt liv”, om en                

“förståndshandikappad” [sic] person inte hade möjligheten att gå till ett jobb och ha ett              

sammanhang där. Vidare säger han att i enlighet med de övriga intervjupersonerna att det är               

fel att utgå från att personer med olika funktion eller skador, psykiskt eller fysiskt, inte kan                

arbeta. “Jag tror det är fel att dra den slutsatsen direkt” som Bostadsbolagschefen uttrycker              

sig. 

8.5 Arbetsideologin 

Samtliga intervjupersoner tycks utgå från att (löne-)arbete är någonting som alla i samhället             

kommer att utföra, på ett eller annat sätt. Utan att jag nämner det är det två av de intervjuade                   

som dessutom tar upp basinkomst/medborgarlön (en allmän ersättning utan krav) som           

någonting de inte tror på. Att intervjun uttryckligen är sagd att handla om arbete, fritid och                

gränsen däremellan kan såklart ha konstruerat samtalet på just det sättet. 

 

Alla de intervjuade tycks utgå från ett samhälle där majoriteten av befolkningen har             

visstidsanställningar på så kallade nio-till-fem-jobb. Detta är helt förståeligt i förhållande till            

den klassiska bilden av arbete. En del forskare, där Guy Standing är framträdande, pratar              

dock om förändringen i hur arbetet är uppbyggt gör att vi numera snarare har ett prekariat,                

med tillfälliga och otrygga anställningar, än en stor arbetarklass med tillsvidareanställningar.  

 

Punkterna 8.1 - 8.3 är alla tecken på arbetsideologins närvaro i intervjuerna. Tanken om att               

man av egen vilja bör arbeta med ett arbete för att bidra till samhället gör att de flesta mår                   

som bäst.  
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8.6 Arbetsgivarens ansvar 
Flera av arbetsgivarna talade, utan att jag som intervjuade tog upp det, om sitt eget ansvar                

gentemot arbetstagaren. Ansvaret att se till att en sjukskriven får den hjälp hen behöver, samt               

ansvaret att titta efter varningsklockor när någonting ser ut att vara fel i en anställds liv.                

Småföretagaren gick längst i att säga att arbetsgivaren har ett visst ansvar att ge unga sin                

första kontakt med arbetslivet och att den blir så lärorik som möjligt. 

8.7 Positionering 

Under intervjuerna kan vi se att intervjupersonerna positionerar sig i relation till de andra som               

vi pratar om. Precis som Hobbins och Vesterberg kommer fram till i sin forskning där               62 63

Vesterberg använder sig av begreppet Andra för att beskriva detta, så uttrycker sig             

intervjupersonerna i min studie om sig själva i relation till de övriga aktörerna som jag tar                

upp. Vi kan se hur Entreprenören och arbetsgivaren kan antas ha ett annat förhållningssätt till               

livet och arbetslivet, gentemot en vanlig arbetare, eller en icke-arbetande.  

AVSLUTNING 

9. Sammanfattning 

Arbetsgivarna har i enlighet med de nyliberala diskurserna alla ett stort fokus på individens              

egna val när det kommer till den icke-arbetande personens livsupplägg. De visar på en stor               

respekt för den sjukskrivnes rätt till sin egen tid och professionell hjälp för tillfrisknande,              

oavsett långtids- eller kortidssjukskrivning. De menar vidare att om personer av olika            

anledningar har de ekonomiska medlen att inte lönearbeta, så borde det inte finnas något krav               

att de ändå ska göra det. Däremot säger de att de inte tror att så många vill vara utan                   

någonting “att göra”, eftersom de säger att “alla vill ha en funktion”. Båda dessa till synes                

motsägelsefulla meningar tyder på att arbetsideologin har ett samspel med nyliberala           

diskurser om individens autonomi gentemot samhället. Dels genom att säga att arbete är             

62 Hobbins, 2015. 
63 Vesterberg, 2016.  
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någonting alla egentligen vill ha och göra som en del av arbetsideologin, dels att ekonomiska               

medel i sig tyder på att någon har rätt att välja att inte arbeta. 

 

Intervjupersonerna är överens om att lönearbete är någonting alla bör i olika utsträckning,             

beroende på förutsättningar, syssla med. Funktionsnedsättningar ses av de intervjuade som           

någonting samhället bör anpassas till för att alla ska ha möjlighet till likvärdiga liv med               

värdighet. De menar att “alla” vuxna bör bidra till det gemensamma eller “dra sitt strå till                

stacken” genom lönearbete. Om en “person som sitter i rullstol vill bli sotare”, så ska hen ha                 

möjlighet till det. Barn och ungdomar utvecklas av arbete och första mötet med arbetslivet är               

av stor vikt. 

 

I likhet till en del tidigare studier uttrycker sig intervjupersonerna om äldre som en resurs               

som bör ha valet att bidra till arbetsplatsen om hen vill det, i mycket större utsträckning än                 

vad arbetsgivarna anser att lagstiftning och normer kring pension tillåter. Detta är något som              

går emot många studiers utgångspunkt att äldre är problematiska på arbetsplatser. 

 

Som vi kan se i avsnitt 7 så finns en hel del skillnad i hur intervjupersonerna ser på den som                    

inte arbetar beroende på varför personen inte gör det. Det fria valet (i relation till om en                 

person ska arbeta) som ska uppmuntras är som starkast när de pratar om unga eller äldre.                

Även ekonomiskt oberoende har samma möjlighet till att välja själv om hur de bör lägga upp                

sin tid. Däremot människor i arbetsför ålder (18-65) som inte kan anses ha bidragit i               

tillräcklig mån kan sägas ha ett krav på sig att välja rätt, det vill säga bidra ekonomiskt till                  

samhället. Om en person är sjuk eller har funktionsnedsättningar så bör personen stöttas till              

att helst göra valet att arbeta i så stor mån som är möjligt utefter personens förutsättningar.  

10. Diskussion 
Det sättet som arbetsgivare pratar om den icke-arbetande är beroende av den tid och kontext               

vi lever i utifrån de ideologier och diskurser som formar vår samtid. Nyliberalismen som idé               

och praktik har de senaste 30-40 åren alltmer format synen på arbete och den icke-arbetande i                

det svenska samhället. Andra ideologier har före nyliberalismen på andra sätt format hur vi              
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ser på arbete, till exempel socialdemokratin och socialismen i Sverige och feodalismen före             

det. 

 
Då intervjupersonerna alla talar utifrån sina positioner på arbetsplatsen och i klassamhället            

går det att anta att detta påverkar på vilket sätt de uttrycker sig. Som jag nämner i                 

metodavsnittet 6.7 om intervjupersonerna har de i Bourdieus termer olika kapital. Som            

arbetsgivare skulle det kunna vara naturligt att mina intervjupersoner önskar få sig själv, som              

officiell person, att framstå på ett visst sätt, och därmed inte alltid vara helt ärliga med sina                 

svar. Ett exempel är att alla intervjupersonerna är väldigt positiva till sjukskrivnas rätt till sin               

sjukskrivning utan misstänkliggörande. Då jag själv har umgåtts en del med andra            

arbetsgivare i privata sammanhang, så kan jag säga att det finns en hel del andra tendenser                

där kring att anställda kanske ibland överdriver eller så. Detta är något jag har svårt att se att                  

mina intervjupersoner skulle vara helt bekväm med att säga, även om de tyckte det. Med det                

sagt så utgår jag från att det mina intervjupersoner är så ärliga som de förmår vara under                 

rådande omständigheter. 

 

Vidare kan jag säga att det är intressant att alla intervjupersoner trycker så hårt på det egna                 

valet. Det är möjligt att personer som har det ekonomiska, kulturella och sociala kapital som               

mina intervjupersoner ändå kan tyckas besitta själva har lättare att använda sitt fria val. Jag               

skulle gissa att människor i en mer svår, framförallt ekonomisk, ställning skulle hävda att det               

fria valet kan ta sig uttryck på olika sätt och att vissa oftare kan känna sig tvingade på grund                   

av sin situation. 

 

Ett problem som uppstår i ett sådant här arbete där jag fogar samman ett starkt teoretiskt                

perspektiv med min empiri är frågan om kausalitet. Gränsen mellan vad som är en lös               

korrelation och vad som kan ses som en kausalitet är svårdefinierad. Nyliberala idéer eller              

arbetsideologin är inte den enskilda orsaken till varför mina intervjupersoner uttalar sig på de              

sätt de gör. Däremot är det en förklaring, som samverkar med andra förklaringar in i               

praktiken det oändliga. Problemet med kausalitet är ett problem inom alla vetenskaper, men             

framförallt de humanistiska och samhällsvetenskapliga sådana. Anledningen är att det i           

princip inte går att isolera ett fenomen från resten av samhället, allting beror alltid på               

någonting annat också. Kaosteorins kändaste exempel om en fjärils vingslag är överanvänt,            
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men inte desto mindre relevant och huruvida en president i USA på 70-talet påverkar              

diskurser i Sverige 45 år senare kan diskuteras, men inte fastslås alltför hårt.  

 

Generaliserbarheten för kvalitativa studier av denna typ är såklart av bland annat ovanstående             

anledning även den svår att fastställa. Det är sällan någon kvalitativ forskning har någon              

generaliserbarhet, och så är också fallet för denna studie. Slutsatserna gäller främst de fem              

intervjuerna som jag genomfört. Då studien är så pass hårt teoretiskt driven skulle jag ändå               

hävda att mycket av det som framkommer är troligt att det även skulle framkomma med               

andra intervjuer och kontexter. Bourdieu, Marx och Foucaults teorier har använts mycket            

inom framförallt sociologin under 1900-talet. Att hitta en större generaliserbarhet skulle gå            

genom att samla ihop liknande studier som denna och se vilka gemensamma slutsatser och              

data som finns. 

10.1 Andra tillvägagångssätt för denna studie 
För att få en rimlig bild av helheten kring hur intervjupersonerna pratar så har det krävts ett                 

stort mått av tolkande från min sida. Det är möjligt att jag hade fått större vetenskaplig                

signifikans om jag istället för att fritt tolka, hade indexerat ett smalare ämne och värdeord i                

förhållande till det ämnet. Istället för att ta alla som inte arbetar, hade det blivit mer detaljerat                 

om vi endast pratat om till exempel arbetslösa eller pensionerade. I det fallet hade det då varit                 

möjligt att göra kodningsscheman för exakt hur de uttryckte sig i förhållande till ämnet. Då               

hade det dock behövts ett större mått av standardiserade frågor och struktur kring att hålla sig                

till ämnet. Baksidan av att göra på det sättet hade då varit en risk för att intervjupersonerna                 

känt sig mer låst och inte kunnat elaborera på de sätt de själva tycker känns relevant i                 

förhållande till ämnet. Framförallt hade värdefull empiri i form av deras egna associationer             

gått förlorade vid bruk av stramare ramar. 

 

Vidare hade denna studie möjligtvis blivit mer lätthanterlig om jag valt att endast fokusera på               

att till exempel göra en diskursanalys av språket på intervjuerna, eller på något annat sätt göra                

en smalare studie. Detta hade fått en större vetenskaplig signifikans. Jag anser dock att det               

ibland krävs ett större perspektiv för att försöka förstå ett fenomen. 
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10.2 Vidare forskning 
Värderingsstudier om synen på den arbetlöse har gjorts en hel del, generellt sätt i form av                

surveys. Ingången den icke-arbetande skulle vara intressant att se utifrån mina kategorier av             

icke-arbetande som grupp. Annan forskning som skulle behöva göras är att se hur             

arbetsideologins språkliga uttryck ser olika ut beroende på vilken klass man tillhör. 

 

En sak jag skulle vilja undersöka mer är mitt grundantagande att arbetsgivare är centrum av               

arbetsideologin i en centrum-periferi-teori. För att göra detta skulle det vara intressant att             

göra intervjuer med olika grupper, kanske de aktörskategorier som framkommer i min studie,             

för att sedan hitta nyckelbegrepp för att se hur de övriga jämför sig med varandra. Är                

verkligen arbetsgivare måttstocken när vi pratar om arbete, eller är det kanske politiker eller              

lönearbetare? 

 

En tendens som dök upp i studien är att intervjupersonerna var väldigt tydliga med att ingen                

ska få ekonomisk ersättning utan att först ha bidragit ekonomiskt till samhället. Det skulle              

vara intressant att göra en studie med ingången lön utan möda och undersöka skillnaden om               

man äger en maskin som gör jobbet åt en, om man har ärvda resurser eller om man planerar                  

att ‘bidra’ senare i livet. Detta utan att fastna alldeles för mycket i frågan om så kallad                 

basinkomst.  

10.3 Avslutande ord 

Slutligen vill jag säga att jag ser vetenskap som en form av historieberättande som måste               

välja vilken berättelse som ska lyftas. Att göra anspråk på objektivitet anser jag vara i               

praktiken en företeelse som är omöjlig. Filosofi handlar ofta om hur vi ska se på sanningen                

utifrån de argument och fakta vi har framför oss. Dessa argument och fakta är relativa och är i                  

sin tur endast sanna i förhållande till andra fakta och argument. Oavsett hur vi ser på detta                 

med sanning så vill jag alltså återigen understryka att jag på intet sätt gör anspråk på                

densamma. Allt jag ger är min bild av verkligheten, utifrån de fakta och argument jag ovan                

lagt fram. Jag nästan förväntar mig att du som läsare inte ska hålla med om mina slutsatser                 

eller perspektiv. Men lite kritiskt tänkande, det mår vi nog alla bra av. 
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