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Sammanfattning 

Abstract 
Trots människans mångfacetterade karaktär spelar yrkesidentiteten en betydande stor roll för hur vi introducerar oss 
för, och kommunicerar med andra människor. Den slutsats vi drar är att arbete har en central roll i de flesta 
människors liv. Arbete kan föra med sig en social gemenskap, bidra till ekonomisk försörjning och ge tidsstruktur i 
en människas vardag vilket bidrar till en människas livsvillkor. Detta kan skapa trygghet hos individen varpå arbete 
betraktas som åtråvärt av de flesta. Arbete spelar följaktligen en central roll för människors identitetsskapande. Detta 
framkommer i vår antologi då de olika delarna behandlar betydelsen av arbete, dels arbete i sig och frånvaron av ett 
arbete men också olika arbetens betydelse och dess påverkan på identiteten. I denna antologi står att läsa om 
arbetsvägran, makt och ledarskap, klassresor genom akademisk utbildning, arbetslösa ungdomar och arbetsfrihet. 
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Förord 
Härmed skulle vi vilja rikta ett stort tack till våra informanter som gjort det möjligt 
för oss att genomföra detta arbete, då de bidragit med sin tid och erfarenheter. 
Vidare vill vi tacka vår handledare, Patricia Söderström för sina konstruktiva råd  
och givande kritik. 
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Om arbete 
Inledning  
Trots människans mångfacetterade karaktär spelar yrkesidentiteten en stor roll för 
hur vi introducerar oss för, och kommunicerar med andra människor. Arbete har 
idag en central roll i de flesta människors liv. Arbete kan föra med sig en social 
gemenskap, bidra till ekonomisk försörjning och ge tidsstruktur i en människas 
vardag vilka alla bidrar till en människas livsvillkor. Detta kan skapa trygghet hos 
individen varpå arbete betraktas som åtråvärt av de flesta. Arbete spelar följaktligen 
en central roll för människors identitetsskapande. Detta framkommer i vår antologi 
då de olika delarna behandlar betydelsen av arbete, dels arbete i sig och frånvaron 
av ett arbete men också olika arbetens betydelse och dess påverkan på identiteten. 
 

Syfte 
Det övergripande temat i vår antologi är att se hur arbete eller frånvaron av arbete 
kan påverka identitet och livsvillkor. I denna antologi står att läsa om arbetsvägran, 
ledarskap, klassresor, arbetslösa ungdomar och arbetsfrihet. Syftet med dessa 
ämnesval är att varje enskild del - fristående - skall kunna ligga till grund för 
analyser av arbetets värde samt beskrivningen av arbete som en identitetsskapande 
process. Detta kommer att förenklas genom en rad perspektiv efter vilka vi 
kommer att genomföra dessa analyser. De perspektiv vi främst kommer att ta fasta 
på är; ålder, klass, familj, makt, utanförskap, frihet och postmodernitet. 
 

Metod och användandet av Grundad teori 
Vid insamlandet av det empiriska materialet i de olika studierna i denna antologi har 
vi använt oss av Grundad teori. Grundad teori är en metod med vilken man 
analyserar kvalitativa data där empirin utgör grunden för den frågeställning som 
växer fram mellan empiri och teori som slutligen kan leda fram till en ny, 
övergripande teori. Insamling av empiri i de olika studierna har skett genom 
observationer och djupintervjuer. Vid tillämpningen av Grundad teori på våra data 
har vi använt oss av teoretiskt urval och kodning. Med detta menas att vi under 
arbetets gång har låtit teorier och idéer växa fram kontinuerligt samtidigt som 
empirin byggts på och utvecklats. Kodning är ett instrument som används för att 
sortera ut och namnge användbar data.1 En viktig förutsättning för att använda sig 

                                           
1 Bryman, Alan, Samhällsveteskapliga metoder (2002, Malmö), s.375ff   
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av Grundad teori är att den insamlade empirin har en framträdande roll, tonvikten 
skall ligga på empirin inte på eventuella teoretiska resonemang.2 Detta gäller även 
innan skrivprocessen har inletts, de första mötena med fältet ska ske under former 
som närmast påminner om att ta sig an fältet som ett ”tomt blad”. Förförståelsen 
och tidigare erfarenheter av området används först vid ett senare skeende under 
arbetets gång och behandlas då likvärdigt med den insamlade empirin.3   

Syftet med denna antologi har delvis varit att använda sig av Grundad teori 
som metod. Vi tror att Grundad teori har ansetts lämplig för att ge oss en möjlighet 
att bekanta oss med en kvalitativ teorigenererande metod. Vi har därigenom fått 
möjlighet att bekanta oss med fältets problematik.  

Vi har var och en genomfört två observationer, i dessa har vi inte varit 
deltagande såtillvida att vi interagerat med fältet. Vi har inte heller varit dolda för 
fältet utan tydligt visat vår närvaro. Av etiska skäl är det viktigt att medvetandegöra 
fältet om forskarens närvaro, då medvetandet möjliggör ett val hos de närvarande i 
fältet att delta i studien eller ej.  Observationerna var vår första kontakt med fältet 
och deras syfte var främst att ge oss en introducerande förståelse för den grupp 
som vi valt att inrikta studien på. Resultatet vid observationerna mynnade i viss 
mån ut i frågeställningar och problematiseringar till det vidare arbetet. Vissa av oss 
har använt de fält vi observerade för att ta kontakt med informanter till 
intervjuerna, medan övriga har utnyttjat sitt sociala kontaktnät.  

I gruppen har vi gjort mellan tre till fem intervjuer vardera. Intervjuerna har 
vi genomfört enskilt med en informant åt gången. Vid intervjutillfället har intervjun 
bandats med hjälp av en minidiscspelare och sedan transkriberats. Eftersom detta 
är en kvalitativ studie var det viktiga att få informanten att öppna sig och berätta 
om sin livssituation men vi styrde upp intervjun med hjälp av frågor rörande det 
område som var relevant för vår undersökning.  

Enligt Jan Hartmans uppdelning av traditionella undersökningsmetoder 
faller vårt användande av Grundad teori under den hermeneutiska delen. Hartman 
menar att insamlandet av data generar en teori som redogör för den grupp av 
människor som den behandlar vilket överrensstämmer med vårt användande av 
Grundad teori.4 Hartman menar dock inte att Grundad teori går att dela upp utan att 
den skär genom både den hermeneutiska och den positivistiska 
undersökningsmetoden. 
  

                                           
2 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul, Etnography – Principles in practice (2004, New York), s.25 
3 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s.15 
4 Hartman, Jan, Grundad teori - Teorigenerering på empirisk grund (Lund, 2001), s.27 
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Kritik mot Grundad teori 
Då Grundad teori är en metod vi har fått i uppdrag att arbete utefter har vi valt att 
sammanställa ett avsnitt med kritik som uppstått inför och under användandet av 
denna metod. Delar av kritiken är baserad på egna erfarenheter medan andra delar 
bygger på den litteratur vi tagit del av i ämnet. Huvuddelen i vår kritik mot 
Grundad teori är riktad mot forskarens tidigare erfarenheter och kunskaper och då 
främst mot tanken att forskaren skall bege sig ut på sitt fält som ett tomt blad. Vi 
anser att man i varierande utsträckning alltid har en förförståelse för det fält man 
ämnar undersöka. Detta kan vara positivt då det kan öka förståelsen för 
informanternas livsvillkor vilket underlättar för såväl informanten som forskaren. 
Förförståelsen kan dock även vara negativ då den begränsar hur mottaglig 
forskaren är för ny förståelse av fältet. Forskaren ska enligt Grundad teori helst gå 
ut förutsättningslöst på fältet men vi anser att risken föreligger att forskaren ändå 
påverkas av den förutbestämda bilden av fältet.  

Vi upplever också att det har varit svårt att få grepp om Grundad teori då 
det inte finns någon bra och tydlig förklaring i de metodböcker vi läst, något som 
även verifieras av forskare som t.ex. Alan Bryman.5 Till och med de två grundarna 
Glaser och Strauss har olika synsätt på hur metoden ska tillämpas.   

Vidare anser vi att det inte varit möjligt att tillämpa Grundad teori som 
metod full ut då det bl.a. krävs fältstudier under en länge tid än vad vi har haft på 
oss. Den begränsade tiden vi har haft tillgodo för att bekanta oss med fältet känner 
vi inte har varit tillräcklig för att uppnå en teoretisk mättnad, det vill säga när 
forskaren anser att vidare data inte kan berika studien ytterligare. Det skulle t.ex. ha 
varit en fördel, både för studien samt för tillämpningen och förståelsen av Grundad 
teori, om vi haft tid för uppföljningsintervjuer eller observationer utsträckta över en 
längre tidsperiod.6

 

Forskningsetik 
I våra studier har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
som ställer fyra huvudkrav.  

– Informationskravet; vilket innebär att forskaren måste upplysa informanten 
om vilka villkor som gäller för dem d.v.s. att deltagandet är frivilligt och de 
kan avbryta samarbetet när som helst de önskar.  

– Samtyckeskravet; gäller främst för dem som är under 15 år och behöver 
föräldrarnas tillstånd för att få delta i en undersökning. Vi har inga 

                                           
5 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga teorier (Malmö, 2002) s. 380ff 
6 Guvå & Hylander s.36 
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informanter under 15 år men vi har inhämtat informanternas samtycke till 
deltagande i vårt projekt.  

– Konfidentialitetskravet; vilket innebär att informanternas identitet ska 
skyddas. Vi har uppfyllt detta krav genom att fingera informanternas namn 
samt dolt information som kan röja källan.  

– Nyttjandekravet; innebär att informanternas data endast får användas för 
forskningsändamål. Detta har vi följt genom att bara använda det insamlade 
materialet till detta projekt.7  

Ytterligare en etisk aspekt att ta ställning till är huruvida talspråk i citat från 
intervjuerna kan upplevas som kränkande. Vissa av oss har t.ex. tagit bort alla ”öh, 
äh, liksom, typ” m.m. Detta för att inte kränka informanterna och antyda att de har 
dåligt språkbruk. Detta motiveras med att det viktigaste är att få fram 
informanternas resonemang inte hur det förs fram medan de övriga i gruppen 
tänkte mer på att framställa informanternas utsagor så autentisk som möjligt.    
 

Begreppsdefinition och teoretisk referensram 
Vi kommer under denna del att redogöra för de centrala begrepp och teoretiska 
resonemang som i varierande utsträckning förs i alla delar av denna antologi. De 
begrepp vi kommer att ta upp och definiera är identitet, livsvillkor, flexibilitet, 
arbete som värde för identitetsskapande, modernitet och postmodernitet.   
 

Identitet 
I enlighet med Zygmunt Bauman utgår vi i denna studie från att identitet är något 
som skapas, inte något vi föds med. Identiteter lockar med vad vi kan bli, vilka vi 
kan komma att vara men ännu inte är. Identitetsskapande är en följd av varje 
individs socialisation som fortgår genom hela livet.8 För att förstå hur identiteter 
skapas har vi tagit del av två av modernitetens främsta socialisationsteoretiker, 
Peter Berger och Thomas Luckmann. De delar upp socialisation i två faser, primär 
och sekundär socialisation. Enligt deras teori sker den primära socialisationen i ett 
tidigt skede i livet genom kontakt med signifikanta andra som representeras av 
familj och andra närstående. Sekundär socialisation tar vid där den primära slutar. 
Den generaliserande andra, dvs. samhällets normer och värderingar får individen 
där ta del av genom till exempel kontakter inom skola, arbetsliv olika 
fritidsevenemang.9

                                           
7 http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2005.02.24 
8 Z. Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna, Göteborg 1999) s. 102 
9 P. Berger, T. Luckmann, Kunskapssociologi (Falun 1998) s. 154 ff 
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Livsvillkor 
Vi anser att livsvillkor är ett vitt begrepp som är svårt att definiera eftersom det har 
en väldigt individuell innebörd. Livsvillkor är inte statiska utan förändras över tid 
och rum både på individuell och på kollektiv nivå. Vi anser att de förutsättningar en 
individ har att förhålla sig till i sitt dagliga liv formar hans/hennes livsvillkor. Dessa 
förutsättningar kan t.ex. vara ekonomisk trygghet, kulturell uppväxt, socialt nätverk 
samt hälsa. Livsvillkor påverkar identiteten på det sätt att individen kan bli både 
positivt och negativt bedömd av andra utifrån yttre förutsättningar, exempelvis 
kläder, hygien, umgänge m.m. Vissa av oss anser att livsvillkor kan ses som ett slags 
mätinstrument för en individs levnadsstandard och livskvalité. Föränderliga 
livsvillkor påverkas av faktorer som arbete, vänner, studier, boendesituation och 
genus. 
 

Flexibilitet 
Vi vill belysa synen på ett flexibelt arbete som möjligheten eller angivelsen att 
arbeta antingen oregelbundet eller otraditionellt. Det kännetecknas av att arbetet 
inte nödvändigtvis är uppbyggt efter tids- och rumsliga ramar. Arbetet kan antingen 
vara stationerat till hemmet, bilen eller kontoret. Det kan vara förlagt till dagtid, 
kvällstid eller ”fritid”. Arbetet är alltså flexibelt för att passa in med någonting eller 
för att inte vara i vägen för något annat. Detta begrepp är relevant i denna studie då 
flexibilitet på många arbetsplatser blir allt vanligare och på så sätt påverkar hela 
bilden av vad arbete innebär och dess betydelse för arbetaren.  
 

Arbete som värde för identitetsskapande 
Bauman skriver inledande i Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen att ”[…] de 
flesta människor har sin arbetsförmåga att sälja och faktiskt kan tjäna sitt uppehälle 
genom att sälja den och få vad de förtjänar i gengäld […]”, alltså är arbetet ett 
naturligt tillstånd efter vilket vi värdesätter om vi är avvikande eller ej10 På detta sätt 
menar Bauman att den traditionella arbetsetiken har skapats. Detta citat ger oss en 
god inblick i hur man har förväntats värdesätta sitt arbete och därigenom värdesätta 
sig själv. Bauman talar här implicit om lönearbete, något som vuxit fram i takt med, 
och beroende av, arbetsetiken. Denna arbetsetik lever trots flexibiliteten delvis kvar 
idag, vilket medför att arbetets värde fortfarande har en central roll i skapandet av 
det normativa. 
 

                                           
10 Bauman, Zygmunt, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg 1999), s. 13 



 6

Modernitet 
Moderniteten tog sitt avstamp i de upplysningsfilosofiska idéerna. Dessa lyfte fram 
den rationella människan och dennes erfarenheter som en källa till visdom och 
beslutstagande och bröt genom det med det förmodernas starka tilltro till 
religioner, tradition och mysticism. Det modernas idévärlds genomförande 
underlättades av de materiella tillgångar som industrialiseringen förde med sig. 
Moderniteten och industrialiseringen förde även med sig nya sociala kollektiv 
såsom arbetarklass och borgarklass och nationsstaternas förstärkta betydelse 
medförde en tydligare nationell betydelse och identitet.11     
 

Postmodernitet 
Huruvida det postmoderna samhället existerar eller ej och vad det bör benämnas 
som, diskuteras flitigt i den akademiska världen. Vi har valt att använda oss av 
begreppet postmodernitet framför senmodernitet. 

Det postmoderna existerar i en relation till det moderna, nyckeln till 
förståelsen av postmoderniteten finns i dess brytningar mot det moderniteten lade 
som sin grund. Exempel på detta är uppluckringen av modernitetens stabila 
kollektiv som klass och nationstillhörigheter och ersättandet av nya kollektiva 
identiteter men även en starkare individualisering. Industrisamhällets ersättande 
med informations-, konsumtions- eller kommunikationssamhällen är ytterliggare en 
brytning med det moderna. 

 
Modernitet och postmodernitet har vi valt att ta upp och förklara som motsatser till 
varandra för att förtydliga hur samhällsutvecklingen påverkar arbetsmarknaden och 
belysa vikten av utvecklingen av denna. Detta hoppas vi kan underlätta förståelsen 
av de arbetsrelaterade samhällsfenomen som vi skriver om i följande studier.  

                                           
11 Föreläsning av Magnus Berg ”Folkhemmet”, 2004-01-27 
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Disposition 
Vi har i vår antologi valt att ta upp följande ämnen, som vi här presenterar kort i 
den ordningsföljd som antologin är uppbyggd efter.  
 

Ung- men arbetslös, Andrea Gidoff 

Syftet med denna studie är att lyfta fram ett aktuellt problem,  
nämligen arbetslöshet bland unga akademiker. Fem ungdomar har intervjuats om 
deras syn på arbete och studier, men främst hur frånvaron av arbete påverkar deras 
livsvillkor, självbild och identitet. 
 

”Att inte jobba gör mig till en bättre människa”, Simon Eriksson 

Syftet med denna del av antologin är att undersöka hur den självvalda frånvaron av 
arbete, i form av arbetsvägran, påverkar identitetens formande. 
 

Chefer, Anna Johansson 

Denna del vill belysa hur chefer skapar sin identitet i sin yrkesroll samt hur 
chefspositionen påverkar individens privatliv.   
 

Flexibilitet – att motivera sitt arbete i den nya kapitalismen, Andreas 

Rångeby 

I denna del av antologin står att läsa om flexibilitet och resultat av postmoderna 
arbetsmetoder baserade på individens frihet och valmöjlighet. Här finns en kritik 
mot ett föränderligt arbetsvärde och en oromantisk syn på arbetsfrihet och dess 
konsekvenser. 
 
Klassresan: på gott och ont, Stefan Ekbladh 

Denna del kommer att försöka belysa tre klassresenärers identitet och livsvillkor 
samt hur de ser på det akademiska språket efter avslutade studier.  
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Ung, men arbetslös 
Andrea Gidoff 

Ett bra jobb ger livet mål och mening, dagen innehåll och struktur, sociala 
nätverk, identitet, självkänsla och pengar.12  

Inledning 
Arbetsmarknaden är, som de flesta andra marknader, föränderlig. I början av förra 
seklet sågs arbete som en kollektiv angelägenhet på det sättet att alla på något sätt 
kunde och skulle bidra till samhället genom att arbeta. Med tiden har arbete mer 
och mer utvecklats till konkurrens individer emellan där förutsättningarna på 
arbetsmarknaden dessutom yttrar sig olika beroende på vilken/vilka grupp/grupper 
individen tillhör. Grupptillhörigheter, som t.ex. kan baseras på etnicitet, kön eller 
ålder, påverkar aspekter som inkomstskillnader och anställningsförhållanden men 
även hur eftertraktad en person är på arbetsmarknaden. Av de grupper jag nämner 
ovan har jag valt att intressera mig för ungdomar.  

Enligt ungdomsstyrelsen ställs större krav på unga idag då de förväntas 
studera vidare efter obligatorisk utbildning och sedan få ett bra arbete Akademisk 
utbildning har blivit en av de mest eftertraktade faktorerna vid anställning, men 
detta innebär dock inte att ungdomar med utbildning av sådan grad automatiskt har 
lätt att få arbete.13 Detta kanske kan bero på att det idag inte är särskilt ovanligt att 
ungdomar faktiskt väljer att studera vidare och att konkurrensen därmed har blivit 
hårdare. En av svårigheterna och därmed säkert en förklaring till ungdomarnas 
frånvaro av omedelbara anställningar, är att de är nykomlingar på arbetsmarknaden. 
De har ingen arbetslivserfarenhet att hänvisa till och dessutom kanske de själva är 
osäkra på inom vilket yrkesområde de hör hemma.   

Arbete har länge spelat en viktig roll i människors identitetsskapande och 
formandet av livsvillkor. Att stå utanför arbetsmarknaden ses varken för samhället 
eller flertalet individer som något positivt. Att stå till arbetsmarknadens förfogande 
har istället utgjort en stor del av den norm som i det moderna samhället visat hur 
människor bör och förväntas leva sina liv. För den grupp jag valt att skriva om kan 
situationen synas särskilt svår då de samtidigt ska försöka få fotfäste i vuxenvärlden. 
Därför är detta en viktig samhällsfråga och ett problem som måste lyftas fram och 
diskuteras. Även om denna studie är relativt liten har åtminstone fem unga vuxna 
fått chansen att få sin röst hörd och det kan förhoppningsvis leda till att fler får 
chansen. Eftersom jag själv just nu läser en akademisk utbildning vilken jag hoppas 

                                           
12 Jahoda, Marie, http://www.kontorsproffs.nu/effektiv.htm 2005-04-06 
13 Ungdomsstyrelsens utredningar, Vid sidan av – om ungas inträde på arbetsmarknaden (Västervik, 1998) s. 24 f 

http://www.kontorsproffs.nu/effektiv.htm
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ska leda fram till ett intressant arbete om ett par år, kändes denna antologi som en 
möjlighet att få inblick i en livssituation som snart kan bli min och mina 
klasskamraters. 

 

Disposition 
Jag presenterar denna studie på så sätt att jag i en inledande del förklarar syftet med 
studien och de metoder och den etik som jag förhållit mig till under arbetets gång. 
Jag gör därefter en kort presentation av informanterna för att ge läsaren en ökad 
förståelse och kännedom om dem. Under resultatanalysen presenteras de kategorier 
som jag ansåg intressanta och relevanta i detta arbete utifrån den insamlade 
empirin. I samband med varje kategori förs en teoretisk diskussion kring det 
empiriska materialet för att om möjligt ge ökad förståelse för resultatet. Som 
avslutning har jag en avslutande reflektion över de tankar och slutsatser som 
förekommit tidigare i arbetet men jag framför också eventuella nya tankar och 
frågor som uppkommit.   

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att lyfta fram ett aktuellt problem, nämligen arbetslöshet 
bland unga akademiker, och ge röst åt de unga som i den aspekten står utanför 
samhället och vuxenlivets gemenskap. Det jag vill försöka ta reda på är hur de unga 
själva ser på sin livssituation och om, och i så fall hur, de anser att den påverkar 
deras identitet och självbild. Ser de över huvud taget på sin nuvarande livssituation 
som ett utanförskap från övriga samhället eller som en försvårande situation i deras 
utveckling till att bli accepterade som vuxna individer? Vad har dessa unga 
människor för tankar kring arbete, studier, framtiden och de livsvillkor som 
därigenom skapas? Hur ser de på sin egen identitet?  Jag har valt att inrikta och 
fördjupa detta arbete kring följande frågor och tankar: 

 
-   Vad har dessa ungdomar för tankar om arbete och studier? 
- Hur ser ungdomarna på, och påverkas av de krav och förväntningar som 

ställs från arbetsgivare och övriga samhället?  
- Hur påverkas självbild och identitet av att vara ung och arbetslös?  

Metod 
Vid insamlingen av empirisk data har jag genomfört två observationer och fem 
intervjuer. Observationerna ägde rum på två olika arbetsförmedlingar, den ena i en 
medelstor stad och den andra i en mindre stad. Jag ansåg att arbetsförmedlingen 
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utgjorde ett bra observationsfält för denna studie, då det är en plats som de flesta 
arbetslösa någon gång uppsöker, samtidigt som det på andra platser är svårare att 
urskilja vem som är arbetslös och vem som inte är det. Problematiken med att 
urskilja min målgrupp fanns dock kvar även på mitt observationsfält eftersom alla 
människor som besöker arbetsförmedlingen inte är arbetslösa, utan kan ha andra 
ärenden eller söker arbete vid sidan av sin nuvarande anställning. Detta var förstås 
något jag hade i åtanke både under tiden observationerna pågick men också efteråt 
vid genomgången av det insamlade materialet. Min första tanke var att göra en 
observation på arbetsförmedlingen i Norrköping eftersom den ligger nära och bra 
till, men efter en första kontakt fick jag förklarat för mig att de av etiska skäl inte 
ville att någon observation skulle ske. Detta fick mig att fundera över att byta fält, 
men då ingen på de andra arbetsförmedlingarna jag var i kontakt med ansåg mig 
vara ett hot mot besökarna och kravet om sekretess tyckte jag mig ha rätt att 
använda detta som fält.  

Tanken var från början att på arbetsförmedlingen ta kontakt med lämpliga 
informanter, men då jag inte ville påverka stämningen under observationerna alltför 
mycket valde jag att mest sitta tyst och betrakta omgivningen och de människor 
som kom och gick. Rollen som observatör var därför ganska tillbakadragen, men 
ändå tydlig så att alla skulle se mig och kunna ta kontakt. Förutom att jag inte ville 
störa lugnet under observationen fanns även etiska skäl till att jag valde att inte söka 
informanter till intervjuerna under observationstillfällena. På arbetsförmedlingen 
arbetar alla under sekretess och har därför inte rätt att ge ut namn till mig om vilka 
som är arbetslösa och risken att någon kan känna sig utpekad eller illa bemött vid 
en förfrågan om att ställa upp på intervju ville varken personalen på 
arbetsförmedlingen eller jag utsätta någon för. För att finna informanter har jag 
istället tagit hjälp av personer i min närhet som i sin tur har kunnat ge förslag på 
vänner och bekanta. Val av informanter genomfördes utifrån ett teoretiskt urval 
vilket innebär ett medvetet val av empiri för att få ut en större mängd relevant data 
rörande frågeställningen.14  

Jag valde att genomföra intervjuerna enskilt med var och en av 
informanterna. Det kändes mest lämpligt då ingen av informanterna kände 
varandra och därmed skulle kunna bli blyga och tysta i sällskap med övriga 
informanter. Då arbetslöshet kan upplevas som ett känsligt ämne att tala om, ville 
jag låta varje informant känna sig fri att prata utan att någon annan lyssnade eller 
avbröt med andra åsikter. Detta för att få så bra och innehållsrika intervjuer som 
möjligt. Även av praktiska skäl var enskilda intervjuer att föredra då inte alla 
informanter bor i närheten av Norrköping. Informanterna fick bestämma vart 
intervjun skulle äga rum då det underlättar ifall informanten är bekväm med 

                                           
14 Guvå, Gunilla, Hylander, Ingrid, Grundad teori (Stockholm 2003) s. 34f 
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omgivningen. Vissa föredrog att bli intervjuade på neutral mark, vilket i dessa fall 
innebar skolmiljö, medan övriga föredrog att vara på hemmaplan.  
 

Forskningsetik  
I detta arbete har jag valt att förhålla mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer som ställer fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.15 Inför varje intervju har informanterna 
blivit informerade om vad dessa krav innebär och att materialet kommer att 
behandlas enligt följande. Då de har studerat vid universitet var de flesta förtrogna 
med begreppen sedan tidigare och hade en god bild av vad intervjun skulle 
innebära. Detta innebar därför inte någon etisk problematik för min del.16  

Min roll som forskare i förhållande till informanterna blev inte så svår som 
jag tänkt mig. På grund av deras bakgrund som högskolestuderande tror jag inte att 
de upplevde min forskarroll som särskilt skrämmande eller påträngande vilket jag 
varit lite rädd för tidigare. Närhet i ålder och liknande livssituation skapade 
dessutom en ömsesidig förståelse och avslappnad stämning vilket i hög grad 
underlättade samtalet trots att informanterna var nya bekantskaper. Detta kan dock 
bli ett problem ifall stämningen är lite väl vänskaplig då jag som forskare 
fortfarande är intresserad av att hålla en fokuserad och relativt ämnesbunden 
dialog. Jag fann det ibland svårt att hålla en bra balans mellan ett öppet samtal och 
att inte ställa för snäva eller i vissa fall till och med ledande frågor för att återföra 
informanten till frågan. Samtidigt som det viktigaste är att låta informanten ge sin 
åsikt och syn på intervjufrågorna utan ledning eller någon form av påtryckning från 
intervjuarens sida, kan det också vara svårt att veta hur intervjuaren på bästa sätt 
kan återföra informanten till ämnet ifall han/hon börjar prata om något annat. 
Detta kan sättas i relation till att flera av frågorna fick informanterna att berätta om 
privata angelägenheter vilket kan vara svårt att förhålla sig till som intervjuare. Som 
Hammersley och Atkinson skriver i Ethnography kan det vara svårt att veta var 
gränsen går för intrång i privatliv och vad som är relevant för studien.17  

En annan etisk aspekt som kan vara bra att ha i åtanke är att 
informanternas talan i analysen av empirin sker efter min tolkning av deras 
berättelser. För att vara säker på att jag kunnat ge en rättvis bild av informanterna 
och deras tankar och åsikter hade det ideala varit att låta dem läsa och kommentera 
ett utkast till analysen och därmed givit dem en chans att ändra eller förklara sig. 
Dessutom hade det kunnat vara intressant med en uppföljningsintervju i vissa av 

                                           
15 http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf 2005.02.24  
16 För utförligare beskrivning och problematisering av vetenskapsrådets etiska principer, se sid 3f  i denna antologi 
17 Hammersley, Martyn, Atkinson, Paul, Ethnography (London 1995) s. 267f 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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fallen för att först därefter skriva den färdiga analysdelen. Tiden är dock för knapp 
för en sådan utförlig metodgenomgång. Genom att medvetandegöra den etiska 
problematiken hoppas och tror jag dock ha kunnat tolka informanterna så rättvist 
och korrekt som möjligt.   

 

Kort analys av begreppet ungdom 
Informanterna kommer i detta arbete att kallas för ungdomar. Det är dock ett 
begrepp som kan ha olika innebörder. Kerstin Johansson talade vid en föreläsning 
om att var gränsen mellan ungdom och vuxen går kan vara svårt att säga. Är det när 
man får ett jobb, har gått ut skolan, flyttar hemifrån eller kanske när man gifter sig? 
Enligt lagen blir man på sätt och vis vuxen i samband med att man blir myndig. I 
ett arbetsmarknadsperspektiv uppgår oftast ungdomsåren till 25 år, vilket också är 
det perspektiv som är mest tillämpbart i detta arbete.18 Detta innebär visserligen att 
en av mina informanter inte längre kan kallas för ungdom, då han redan fyllt 26 år. 
Eftersom alla informanter ligger så nära varandra i ålder och för övrigt uppfyller 
samma kriterier kommer jag dock inte göra någon åtskillnad på grund av detta.  
 

Presentation av informanter  
Empirin till analysen består av intervjumaterial från fem unga informanter som 
förutom sin ålder har en akademisk utbildning och ett hopp om en snar framtid på 
arbetsmarknaden gemensamt. Här följer en kortare presentation av informanterna, 
där de presenteras med fiktiva namn liksom i antologin för övrigt.  

Informant ett kallar jag för Martin, han är 23 år och slutade sin treåriga 
systemvetarutbildning ungefär ett år före intervjutillfället. Han bor i en mindre stad, 
med pendelavstånd till den stad där han tidigare valt att studera, med sin sambo 
och ett husdjur. Av personliga skäl slutförde han inte sista kursen i utbildningen 
och har därför egentligen 10 p. kvar, vilka han för tillfället inte känner sig 
motiverad att avsluta. Vid intervjun har han varit arbetslös i tre månader efter ett 
sommarjobb och känner sig lite vilsen inför framtiden, då han tycker att den pekar 
på en fortsatt mörk arbetsmarknad. Han har fått komma på en anställningsintervju 
och väntar svar från ytterligare arbetsplatser. 

Nästa informant heter Rickard och är 24 år. Han är född och uppvuxen i 
sin studentstad och såg det som en fördel att få möjlighet att studera på 
hemmaplan. Efter gymnasiet och värnplikten sökte han sig till en 
samhällsvetenskaplig universitetsutbildning som han sedan tog examen ifrån 

                                           
18 Föreläsning av Kerstin Johansson vid Lindköpings universitet, Campus Norrköping, Ungdom och arbete, 2005.02.03  
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ungefär ett halvår innan intervjun ägde rum. Han fick sommarjobb direkt och 
därefter har han sökt ett mindre antal arbeten i månaden samtidigt som han läser en 
fristående kurs. Nu längtar han dock efter ett arbete och verkar inte vidare 
intresserad av att studera ytterligare kurser. Han har inte blivit kallad till någon 
anställningsintervju.  

Den tredje informanten är 24-åriga Sofie. Hon har gått ett 
kulturvetenskapligt högskoleprogram i tre år som hon avslutade till sommaren ett 
drygt halvår före intervjun. Under sommaren fick hon ett vikariat, men har därefter 
varit arbetssökande på heltid. Efter utbildningen blev hon av ekonomiska skäl 
tvungen att flytta tillbaka hem till sina föräldrar. Hon har vid ett fåtal tillfällen fått 
möjlighet att hoppa in som vikarie på arbetsplatser där hon tidigare haft 
sommarvikariat. Inte heller Sofie har fått komma på någon anställningsintervju, 
vilket hon tycker är mycket tråkigt.  

David, min fjärde informant, är 26 år och har förutom värnplikten studerat 
i stort sett hela sitt liv, något han nu börjar bli ganska trött på. Han tog därför en 
termin ledig och genomförde en jordenruntresa som han nyss kommit tillbaka från 
vid intervjutillfället. Den utbildning han gick före resan var till högskoleingenjör. På 
grund av resan har han inte haft tid eller möjlighet att aktivt söka så många arbeten 
efter utbildningen men han har skickat iväg ett antal ansökningar efter sin 
hemkomst. Ingen av dessa ansökningar har givit honom chansen att komma på 
intervju, något han hoppas få möjlighet till snart då man på en intervju får bättre 
chans att visa vem man är än i ett brev, tycker han. 

Femte och sista informanten är 24-åriga Filip. Efter gymnasiet har han 
arbetat under kortare perioder och studerat ett år på en annan högskola innan han 
bestämde sig för att läsa en tvåårig systemvetarutbildning i närheten av sin hemort, 
som han var klar med i januari 2004. Under året har Filip gått arbetslös till och från, 
han fick ett vikariat under sommaren som han efter en kortare tid av arbetslöshet 
och arbetssökande fick fortsätta med ett par månader under hösten. Det är också 
sådan hans situation ser ut vid tiden för intervjun. 
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Resultatanalys 

Synen på arbete  
Synen på arbete har, som jag nämnde inledningsvis, inte alltid sett lika ut. För riktigt 
länge sedan hade Platon ståndpunkten att yrkesutövande är att nå gränsen för 
mänsklig förnedring, något som skulle ha svårt att få medhåll i dagens samhälle. 
Idag anser nämligen många att lönearbete är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för en positiv identitetsutveckling, skriver Margareta Winberg.19

Hur tänker då egentligen mina informanter kring arbete och dess värde? 
Inte helt oväntat, då de är arbetssökande, anser informanterna att arbete är något 
eftersträvansvärt. Det verkar inte ha föresvävat någon av dem att arbete skulle vara 
ett alternativ som går att välja bort. Arbete för enligt dem med sig positiva värden 
som större ekonomisk frihet och utökat socialt spelrum, vilket kan bidra till en 
tryggare vardag och en mer stabil tillvaro. Ungdomarna har vuxit upp med 
föreställningen om att det rätta är att arbeta, vilket fortfarande präglar vår 
människosyn trots att arbetsmarknaden är mycket tuffare idag än för 20 år sedan. 
Grundinställningen i samhället och normen är fortfarande att ha ett arbete.20

Frånvaro av arbete för därmed främst negativa aspekter med sig. Fyra av 
informanterna pratar om hur tråkigt det är i längden att bara gå hemma och Sofie 
tycker att vardagen känns mer tom och innehållslös utan studier eller arbete som 
pockar på uppmärksamhet och tid. Rickard och Sofie känner båda att de saknar en 
känsla av personlig utveckling, något som de tidigare kunde utveckla genom sina 
studier. Genom informanternas berättelser får jag en förståelse för vad de anser 
vara viktigt i livet och främst för dem själva som individer. Exempel på vad de 
anser sig gå miste om genom sin nuvarande situation och som de tror skulle 
försvinna eller åtminstone minska vid en anställning är bl.a. färre möjligheter till 
dagliga sociala kontakter, möjlighet till en bra tidsplan över sin tillvaro, en stark 
identitetskänsla och självförverkligande. Detta och mer är vad jag kommer att 
redogöra för och diskutera under de kategorier jag valt att skriva om.  

Sociologen Marie Jahoda har skrivit om arbetets betydelse för individen, 
utöver den ekonomiska vinning som arbete ger. 1981 skrev hon en artikel där hon 
listar de fem viktigaste funktionerna av arbete; tidsstruktur, dagliga sociala 
kontakter utöver familjen, deltagande i kollektiva strävanden för mål utöver de egna 
personliga målen, status och identitet och en regelbunden verksamhet.21 Jag vill 

                                           
19 Winberg, Margareta (red) Jobbigt! En antologi om arbete och arbetslöshet (Stockholm 1998), s. 53 
20 Johanson, Kjell E. Ungdom och arbete (Stockholm 1993), s. 33 
21 Johansson, Kerstin, Bli vuxen i arbetarstad (Linköping 2003), s. 123 



 15

uppmärksamma detta då jag tycker de stämmer förvånansvärt bra överens med vad 
mina informanter har för tankar om arbete och dess värde.  

 

Anledningar till vidareutbildning 
Då denna studie bygger på intervjuer med enbart ungdomar som har gått en 
akademisk utbildning var det intressant att få veta vad som låg till grund för deras 
val att studera vidare efter gymnasiet. Trots denna lilla grupp av informanter fick 
jag ett större antal anledningar till varför de valt att studera. Vissa ansåg till och med 
att det kanske inte helt och hållet var ett eget val utan att det finns en press från 
samhället och omgivningen. Eller som Rickard uttryckte saken; 

Jag har känt att ehh.. det är både en social press i samhället, så att säga. Kanske 
inte så mycket från föräldrar även om dom också har förväntat sig det, men det 
är en social press på unga idag att man ska läsa vidare. För då löser sig allt av 
sig självt i princip, eh .. är tanken.  

En dominerande anledning till att vidareutbilda sig verkar bland informanterna 
trots allt vara den egna motivationen. Martin såg en chans att studera något som 
han annars gärna ägnade fritiden åt, nämligen datorer och Sofie intresserade sig för 
kultur och ville få chansen att arbeta med det i framtiden. Förutom egna intressen 
och strävan efter personlig utveckling talar flera av informanterna om vikten av att 
ha en bra utbildning med examen på dagens arbetsmarknad för att få ett jobb att 
vara nöjd och trivas med. En intressant utbildning leder fram till ett intressant och 
givande arbete, är tanken. Värt att notera är att ingen av informanterna nämnde 
högre lön som ett personligt motiv till vidare studier, något som jag i efterhand 
inser att jag förmodligen hade förväntat mig. Detta eftersom annan forskning visar 
att högre utbildning ökar chanserna till en högre inkomst.22

Att informanterna talar om personlig utveckling och istället för ekonomisk 
vinning har personligt intresse som motiv för val av studier är intressant att fundera 
över. Enligt författaren Rolf Österberg beror det på att vi befinner oss i en 
brytningstid som innebär att vi lämnar ett samhälle där människor identifierade sig 
själva och andra utifrån materiell status och yrke och är på väg in i en fas där 
personlig utveckling värderas högt, vilket kan innebära ett val att studera för att det 
är stimulerande, intressant och meningsfullt för individen.23 En annan författare, 
Erik Bjurström är inne på samma linje som Österberg då han menar att intresset 
för ungdomars värderingar vuxit de senaste åren och att vi i dessa kan märka en 
tendens som pekar mot ett minskat intresse av materiella villkor hos de framtida 
                                           
22 Gullberg, Anders, Börjeson, Martin och Blomskog, Stig, I vuxenlivets väntrum (Umeå 1999), s.64 
23 Österberg, Rolf, Vitsen med arbete (Stockholm 1990), s. 66-91 
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samhällsinvånarna. De kommer istället att tillmäta sin personliga utveckling, sitt 
inre liv, livskvalitet och helhet en större betydelse.24 Den engelske sociologen 
Zygmunt Bauman skulle nog däremot hålla sig kritisk till detta resonemang eller 
åtminstone hävda att det är konsumtionssamhället som har skapat en artificiell 
känsla av otillräcklighet som tvingar människor att sträva framåt, mot studier och 
arbete. Han menar att rikedomen i sig är föremål för beundran idag, inte längre de 
strävsamma människor som studerat och arbetat sig upp för att nå högre 
positioner.25  

Med informanternas utsagor som utgångspunkt känns dock Baumans 
tankar inte så tillämpliga, då de faktiskt inte talar om ekonomi som främsta motiv 
till studier. Ifall jag då istället ser till Österbergs resonemang kan jag konstatera att 
även om det ser mörkt ut på arbetsfronten just nu har ungdomarna ändå gjort ett 
bra val. Förutom att de har fått ägna några år åt något de anser intressant har de 
förmodligen ökat sina chanser att få bra arbeten i framtiden. Alla utan David verkar 
också ha en ljus och positiv inställning till framtiden. David är besviken då han inte 
känner att utbildningen gett utdelning efter allt han har lagt ner på den.  
 

Krav på utbildning och arbetslivserfarenhet 
Informanterna i denna studie uttrycker att det ställs stora krav på dem, både från 
samhället och framtida arbetsgivare. Krav kan tyckas vara ett hårt ord, men det är 
så jag upplever att ungdomarna känner inför alla de kriterier som arbetsgivare och 
samhället ställer upp och därför använder jag det i min text.  

De första och stora kraven som alla informanter nämner gäller utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Filip säger till exempel att; 

…oavsett vad man har för utbildning och oavsett vilket jobb man söker så är 
det ju alltid mer ambitiöst ju längre och ju bättre och ju mer avancerad 
utbildning man har. Så, det tror jag är en ganska viktig del.  

En bra utbildning för dessa ungdomar ett steg närmare ett bra jobb, som nämndes 
ovan, men eftersom så få går direkt från studier till anställning krävs tydligen något 
mer. Ett problem som jag lyfte fram redan i inledningen är att en 
universitetsutbildning idag inte gör någon unik. Genom utbildningen skaffar sig 
ungdomar bredare kunskap och kompetens men konkurrensen är fortfarande hård 
då många andra har liknande eller till och med samma kompetens. Både David och 
Filip berättar att varje jobb de har sökt har haft hundratals sökande och de blir då 
bara en sökande i mängden. David tror att problemet är att det finns så många 
                                           
24 Bjurström, Erik, Många vägar in i framtiden (Stockholm 1999), s. 38f  
25 Bauman, Zygmunt, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg 1999), s. 64 
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duktiga inom alla områden idag, med fina examen i olika ämnen och att det därför 
är svårt att sticka ut på grund av sin utbildning. Något som också ligger dem i fatet 
är att de saknar erfarenhet från arbetslivet, förutom sommarjobb och kortare 
vikariat. Detta är något som upprör Sofie; 

Det känns som att, ska man få ett jobb så är det.. så måste man ha båda 
delarna.26 Eller så upplever jag det i alla fall. Jag får inga jobb för att jag inte har 
någon arbetslivserfarenhet från det. […] Så man ska nog helst ha båda två. Och 
därför är det ju så svårt att komma ut som nyutexaminerad. Det är jättesvårt.  

Martin, som är den enda av informanterna som fått komma till en intervju, 
upplevde då samma känsla som Sofie när han fick veta att de tyckte att han var 
”oerfaren” och ”lite väl ung”. Han tycker det är synd att de inte vågar satsa på de 
unga som han tror kunde föra med sig nya idéer och kunskaper som kunde gynna 
företaget. Varför de inte gör den satsningen tror han bland annat kan vara av 
ekonomiska skäl, nämligen att arbetsgivaren vill slippa upplärningstiden och istället 
hitta någon sökande som direkt kan sättas i arbete. Rickard säger att han är beredd 
att påstå att erfarenhet till och med är viktigare än studier, i alla fall i staden där han 
bor. I vuxenlivets väntrum skriver Gullberg och Börjeson om just det problem som 
Martin lyfter fram och säger att det är just därför som äldre ungdomar har fått det 
svårast av alla på arbetsmarknaden. De har högre utbildningsnivå och aktuella 
teoretiska kunskaper men saknar arbetslivserfarenhet och yrkeskunskaper.27

Förutom dessa två stora kriterier tycker informanterna att det även ställs 
krav på dem som personer. Filip tror att det är viktigt att ge ett bra första intryck av 
sin personlighet samt visa att man har lätt att fungera i grupp. Likaså finns krav på 
flexibilitet, säger Martin, David och Rickard. Flexibilitet är ett begrepp med flera 
definitioner, mina informanter beskriver det som bl.a. att söka och kunna flytta till 
alla delar av landet eller på annat sätt vara anpassningsbar för ett arbete.   

Alberto Melucci är en av många författare som anser att det ställs hårda 
krav på dagens ungdomar, krav på ständigt lärande och flexibilitet. Melucci anser 
att ungdomar är en av de samhällsgrupper vars levnadsförhållanden utvecklats mest 
negativt sedan krisen i början på 1990-talet.28 I och med att konkurrensen om 
arbeten är stor och ingen kan räkna med att lätt få anställning bara för att hon/han 
har en utbildning i ryggen, ställs krav på flexibilitet bland de sökande. Flexibilitet 
innebär som sagt att inte bara söka arbeten regionalt utan i hela landet eller till och 
med utomlands. Tre av informanterna har av olika anledningar valt att söka enbart 
inom länet, men säger själva att det är en stor nackdel för dem. Martin är en av dem 

                                           
26 Läs:arbetslivserfarenhet och utbildning 
27 Gullberg, Börjeson, s. 31 
28 Johansson s. 48 
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och han tror att han skulle ha mycket större chanser att få jobb snabbt ifall han 
hade sökt i storstäderna. Flexibilitet kan även innebära att vara beredd att sänka 
sina lönekrav och att inte hitta drömjobbet direkt. Filip tycker att erfarenheten av 
att gå arbetslös har lärt honom att vara mer flexibel och inte så selektiv. ”I den 
perfekta världen skulle man ju välja o jobba med det man tycker är roligt och vill 
jobba med. Men det fungerar ju inte riktigt så”, säger han.  

Flexibilitet är ett av nyckelorden i Richard Sennetts bok När karaktären 
krackelerar, då han menar att kravet på flexibilitet är kärnan i den nya kapitalismen. 
Kravet på flexibilitet är dock inte något som tar slut vid en anställning utan även då 
krävs beredskap på plötsliga förändringar, som till exempel förflyttning eller 
uppsägning.29  
 

Ungdomar ställer också krav 
Informanterna anser själva att de också ställer vissa krav i samband med de arbeten 
som de söker. Enligt dem är motivationen till att de skulle ha rätt att ställa krav, 
trots svårigheterna på arbetsmarkanden, att de gått en högskoleutbildning. Efter att 
ha lagt ner mycket tid, tagit stora lån och har fått stora kunskaper inom ett område 
tycker de inte att de ska behöva ta vilket arbete som helst. De inser dock att de med 
tiden förmodligen kommer bli tvungna att sänka sina krav och som både Filip och 
David sa kan de inte räkna med att få drömjobbet direkt. Sofie och David hade vid 
intervjutillfället enbart sökt arbeten inom deras utbildningsområden. Att ta ett 
arbete som inte kräver högskolekompetens tycker de vore att ”slå sig själv i 
ansiktet”, vilket jag tolkar som att de tycker det är viktigt att värna om livsvillkor 
och självkänsla och även har styrkan att stå upp mot samhället. 
Övriga informanter anser dock inte att ett arbete inom utbildningsområdet är det 
viktigaste kriteriet, även om de ser det som en fördel ifall de får nytta av sin 
utbildning och sina kunskaper. På frågan hur viktigt Rickard tycker det är att få 
arbeta inom utbildningsområdet, får jag detta svar;  

R: mm.. det är väl ganska viktigt, framför allt är det viktigt att jag hittar ett yrke 
som jag trivs med som jag inte känner att det, att jag har nån sorts motstånd 
mot att gå till jobbet varje dag… Jag tar hellre ett jobb eh.. med något faktiskt 
lägre lön än ett väldigt ansvarskrävande och stresskrävande yrke där jag skulle 
känna att jag hela tiden på nåt sätt vore otillräcklig. Sen om det ska vara mitt 
utbildningsområde.. det får de gärna va men jag känner att det absolut inte 
måste vara det. Men jag tar gärna ett jobb som har nån form av socialt värde… 

                                           
29 Sennett, Richard, När karaktären krackelerar (Stockholm, 2003), s. 11ff 
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Filip och Martin håller med Rickard då även de anser att det ska vara ett arbete som 
de trivs med, är stimulerande och roligt och med någon form av socialt värde. De 
tror inte att den viktigaste drivkraften för att gå till sitt arbete är att få betalt utan att 
trivas med arbetsuppgifterna och i den miljö och med de människor som omger 
ens arbete.  

Zygmunt Bauman talar om att arbeten går att dela in i två kategorier, de 
intressanta och de trista. De intressanta innebär variation och spänning medan de 
trista är monotona och tillåter inte någon form av eget initiativtagande. Han anser 
att ingen som har valmöjligheten väljer arbeten som faller inom den andra 
kategorin. 30 Enligt hans tes förefaller det därför självklart att dessa ungdomar 
ställer krav så länge de har möjligheten och att bara för att de inte nödvändigtvis 
söker arbeten inom sitt utbildningsområde innebär inte det att de har tappat tron på 
sig själva och inte vågar ställa krav.  Den ekonomiska situationen kan se svår ut 
efter avslutad utbildning när lånen ska börja betalas tillbaka varför det i längden kan 
vara omöjligt att upprätthålla några krav. 

 

Det är både svårare och lättare att vara arbetslös idag 
Då ungdomarna under intervjuerna diskuterade hur svårt det är att vara arbetslös 
idag och hur mycket krav som ställs var det oundvikligt att inte fundera över ifall 
det var lättare förr. De flesta av informanterna kom dock fram till att det fanns två 
sätt att se på saken. Dels att konkurrensen idag är mycket hårdare, det finns mycket 
duktig, välutbildad och erfaren arbetskraft. Men samtidigt är arbetslösheten större 
och därmed tror de att förståelsen för att det är svårt att få ett arbete, särskilt utan 
erfarenhet, har ökat vilket skulle göra att situationen är lättare och mindre 
stigmatiserande idag. Rickard sammanfattar denna problematik på detta sätt; 

I: Tror du att det är lättare eller svårare att vara arbetslös idag mot förr? 

R: …det är nog annorlunda på sätt och vis, men man känner ju alltså sig säkert 
fortfarande som en avvikare. Alltså när arbetslösheten var 2-3% då var man väl 
betraktad som sinnessjuk om man inte hade ett jobb i princip. Nu e väl 
förståelsen lite större kanske. […] Och det är ju tuffare på så sätt att det ställs 
hårdare…arbetsgivare kan ställa hårdare krav på ehm arbetskraften idag.  

Även i litteraturen finns olika teorier ifall det är lättare eller svårare att vara 
arbetslös idag. I boken Ungdomsarbetslöshet, vardagsliv och samhälle skriver författarna 
att i tider med höga arbetslöshetssiffror får arbete ett högre värde vilket borde göra 

                                           
30 Bauman, s.54  
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det svårare att vara arbetslös.31 Senare i samma bok tar författarna upp två olika 
teorier som pekar på samma problematik, nämligen arbetslöshet under hög 
arbetslöshet, men som ger olika resultat. Dels att det är betydligt mindre 
stigmatiserande att vara arbetslös bland många än bland få. Sett ur ett 
stressperspektiv underlättar det också för individen att vara en bland många, 
eftersom hon då kan dela sin erfarenhet med många andra. Dels visar 
undersökningar att den totala hälsoeffekten av arbetslöshet, sett både ur stigma- 
och stressperspektiv är allvarligare vid hög arbetslöshet, vilket främst beror på att 
det är fler som drabbas och att de sammantaget visar på dålig folkhälsa.32  

Bauman skriver i boken Vi vantrivs i det postmoderna att han är övertygad om 
att situationen har blivit svårare för de arbetslösa. Under industrialismen sågs de 
arbetslösa enbart som tillfälligt utan arbete, de var en ”industriell reservarmé” som 
så fort som möjligt skulle sättas i arbete igen och enligt Bauman ser inte situationen 
ut så idag även om normen fortfarande är att ha ett arbete Han ser mörkt på 
utvecklingen då ekonomisk uppgång inte längre innebär fler i arbete och det fina 
ordet ”flexibilitet” används emot både arbetande och arbetslösa.33

Enligt denna syn borde mina informanter inte ha någon anledning att se 
ljust på framtiden och med säkerhet hävda att det är värre idag. De är, som 
nämndes ovan, införstådda med att situationen på arbetsmarknaden ser mörk ut 
och att konkurrensen är mycket hårdare idag därför att vi inte längre lever i ett 
renodlat arbetarsamhälle. För att deras identitet inte ska krackelera är det ändå 
lugnande att veta att de inte låter sig knäckas av dyster statistik och mörka 
framtidsutsikter utan ser ljust på framtiden och fortfarande är förmögna att 
framhäva sina egna kvalitéer.  

 

Arbete och identitet 
Informanterna har delade åsikter om hur stor arbetets roll i skapandet av en 
yrkesidentitet har idag. Det är främst Rickard och David som diskuterar ämnet mer 
ingående. Rickard trycker på att det fortfarande är väldigt skamfullt att inte ha ett 
arbete och att individen varken betraktas eller betraktar sig själv som en fullvärdig 
människa innan han/hon fått ett arbete.  

R: …det är ju fortfarande nånting skamfullt och man e ju inte riktigt fullvärdig 
som människa på nåt sätt innan man har ett jobb och förvärvsarbetar och alltså 
e produktiv och bidrar till samhällets välstånd och utveckling och vidare allt 
vad det heter… att ha ett arbete e ju definitivt en norm fortfarande idag.  

                                           
31 Rantakeisu, Ulla, Starrin, Bengt, Hagquist, Carl, Ungdomsarbetslöshet, vardagsliv och samhälle (Lund 1996), s. 55 
32 ibid., s. 107f 
33 Bauman, Zygmunt, Vi vantrivs i det postmoderna (Göteborg 1999), s. 53ff  
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Att inte känna sig som en fullvärdig människa borde vara ödesdigert för varje 
individ, särskilt i den fas då identitetsskapandet utvecklas som mest. David däremot 
tycker att det är fel att låta arbetet definiera vem man är som person genom att 
tillskriva yrkesidentiteten för stor vikt. Han tycker att varje individ är så mycket mer 
än sin yrkesroll. Dessutom finns det så mycket annat arbete, exempelvis det 
obetalda arbete som många utför i hemmen som också påverkar individen. Det 
innebär att han också tycker det är fel att döma människor bara för att de inte har 
något arbete. ”Då är man nog uppe o svävar i det blå om man ser ner på folk för 
dom e arbetslösa”, säger David. Han tror dock att yrkesidentiteten kan tillskrivas en 
viss roll.  

D: På ett sätt är väl yrket den man är, för att man väljer det ju ändå. Man är ju 
en sån personlighetstyp, men det kanske inte säger vem du är som person, men 
din typ liksom. För att om man är polis så är man väl antagligen en mer fysisk 
person liksom, det e nån som säkert gillar och röra på sig. Nej, det säger mer 
om typen av person än om personligheten själv, kanske sådär... 

Det är svårt att säga ifall Rickard och David verkligen har delade meningar eller ifall 
det är så att Rickard försöker förklara att vi idag tillskriver arbete ett väldigt högt 
värde, men att han kanske ändå håller med David om att yrkesidentiteten borde 
tillskrivas en mindre betydelse. David är i sitt resonemang inne på samma spår som 
flera postmoderna samhällstänkare, nämligen att arbete inte har den stora rollen 
längre som identitetsskapare. Exempelvis anser Bauman att det för flertalet 
människor inte längre är möjligt att bygga en livslång identitet på arbetets grund, 
med undantag för de med högt kvalificerade och privilegierade yrken.34 Han hävdar 
att vi idag lever i ett konsumtionssamhälle, där konsumtionsestetik och inte 
arbetsetik råder. Självidentitet skapas därför främst genom konsumtion och blir 
därmed också mer utbytbar eller flexibel.35  

I motsats till det postmoderna ansågs arbete ha en viktig roll i skapandet av 
en identitet under den moderna eran. Paul Willis som är professor i sociologi 
beskriver utifrån Berger och Luckmanns teori sekundär socialisation, och menar att 
där lär sig individen mer specialiserade kvalifikationer. Han menar att en del av 
dessa kvalifikationer är produktiva, eller med andra ord yrkesinriktade. Han 
tillskriver här arbete en stor och viktig roll i socialisationsprocessens andra fas 
genom att säga att arbete länge har varit och fortfarande är en av flera viktiga 
aspekter vid formandet av identiteter, i samspel med andra människor.36 Jag skulle 

                                           
34 Bauman, Zygmunt, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg 1999), s. 46 
35 Föreläsning med Anna-Liisa Närvanen vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, Arbete, klass och konsumtion 
2005-01-25 
36 Willis, Paul, Fostran till lönearbete (Göteborg 1991), s. 7f 
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därför vilja säga att de tankar och känslor som Richard uttrycker i samband med 
yrkesroll och identitetsskapande ligger närmare de moderna teorierna än de 
postmoderna.  

 

Självbild hos ungdomar 
Tidigare forskning visar att arbetslöshet har en tendens att föra med sig många 
dåliga effekter på människor och efter att i en föregående kategori ha diskuterat 
kring de krav som ställs på informanterna kan man undra vad de har för bild av sig 
själva. Alla mina informanter talar om hur situationen ibland får dem att känna sig 
osäkra på sig själva, att de lätt tappar motivationen och känner sig förslappade. Ju 
längre tiden går utan att något jobb dyker upp desto mindre blir självförtroendet 
och tankar om att de egna kunskaperna och egenskaperna ligger till last dyker upp 
allt oftare. Något som påverkar hur fort dessa negativa effekter dyker upp är hur 
pass isolerad den arbetslösa känner sig. Sofie är den av informanterna som starkast 
uttrycker att hon känner ett utanförskap och isolering:  

…man är lite utanför om man säger. Man har inga arbetskamrater eller nånting. 
Det blir ganska isolerat faktiskt. Det blir att man är hemma, för kompisar 
jobbar och pluggar och sådär. Så att det är inte så roligt.  

I samband med detta kom det under flera av intervjuerna upp en diskussion ifall 
det inte vore bra med gemensamma samlingar bland arbetslösa, just för att 
motverka isolering och utanförskap. Andra utsatta grupper träffas och diskuterar 
sina problem, stöder och uppmuntrar varandra men något liknande hade ingen av 
oss hört att arbetslösa gör. Det var dock blandat stöd till idén bland informanterna. 
Richard tyckte att det vore något att satsa på då det alltid är lättare att stå som 
grupp mot omvärlden än som ensam individ. Sofie kunde känna att hon fann visst 
stöd och en illusion om gemenskap i att läsa i tidningar om andra ungdomar som 
sökte arbeten eller tyckte till om arbetsmarkanden. David och Filip tyckte däremot 
att den typen av stöd eller identifikation med andra i en liknande situation ej var 
nödvändig och att det snarare skulle få människor att må sämre av att höra andra 
beklaga sig över en omöjlig situation. 

D: Jag skulle inte vilja  skapa nån arbetslösaklubben. […] Alltså det är mycket 
bättre o vara en blandning utav alla, att man träffar alla möjliga typer av 
personer för att, ja blandat e alltid bäst. Det är nästan, i alla situationer i livet så, 
så behövs det personer från olika... som ser saker på olika sätt. Näe, en grupp 
med bara deprimerade arbetslösa skulle jag inte vilja sitta i.  
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Den amerikanske sociologen Erving Goffman skriver om ofrivillig isolering och 
säger att den lätt leder till depression och andra negativa effekter för individen.37 
Han går inte mycket närmare in på vad dessa effekter medför, men utifrån 
intervjuer med informanterna framkom att isoleringen bidrog till ett förfall av en 
”normal” vardag för ungdomarna. De första veckorna som arbetslös upplevde de 
inte som så svåra för då fanns fortfarande motivationen och lusten att ta vara på 
den fria tiden och göra saker som annars kan vara svårt att hinna med, som olika 
fritidsaktiviteter och hobbys. Men ju längre tiden gick blev det både tråkigare och 
jobbigare att gå hemma. Martin tycker att efter ett par månader hemma börjar man 
känna sig onyttig, som att man bara går hemma och dräller. David talar om vikten 
av att inte låta sig förslappas utan hålla kvar vid tidsramar och aktiviteter som gör 
livet lättare: 

…det gäller att man , ja.. säger att man ska gå upp klockan nio och sen så 
kanske man, man försöker göra det som att man egentligen jobbade eller gick i 
skolan för att annars kommer man bara sova dygnet runt och så känns allting 
bara jobbigare och jobbigare och jobbigare ju längre tiden går.  

Vad Ulla Rantakeisu skriver bekräftar och förklarar informanternas tankar om att 
arbetslöshet är tråkigt. Hon skriver att arbetslösa har en mindre inrutad dygnsrytm 
och att de i större utsträckning än andra grupper ägnar sig åt aktiviteter utan mål 
och syfte, som exempelvis tv-tittande. Därmed tenderar många att isolera sig och 
har svårt att få tiden att gå, vilket gör att de upplever tillvaron som långtråkig och 
enformig. Hon menar också att arbetslöshetens negativa effekter kan utebli ifall 
individen ägnar sig åt strukturerade och målinriktade fritidsaktiviteter, helst med 
möjlighet till socialt umgänge.38

Eftersom ensamhet och isolering inte är något som ungdomarna ser 
positivt på funderade jag över ifall motståndet till en gemenskap med andra 
arbetslösa kan vara ett sätt att slippa identifiera sig med arbetslösheten. Att bli 
medlem av en grupp, en del i ett sammanhang skulle kunna förstärka ungdomarnas 
känslor av utanförskap och marginalisering gentemot övriga samhället och de skulle 
bli tvungna att erkänna arbetslösheten och misslyckandet som en del av sin 
identitet, eller som en förlust av identitet.  

Svårigheten med att bilda en gemenskap bland arbetslösa kan också ligga i 
att det är en mycket heterogen grupp med stor omsättning ”deltagare”. Arbetslösa 
har inget naturligt forum där de möter varandra och det kan då vara svårt att tvinga 
fram en känsla av sammanhållning och gemenskap.39

                                           
37 Goffman, Erving, Stigma (Göteborg 1972), s. 22 
38 Rantakeisu, s. 64f  
39 Gullberg, Börjeson, s. 79 
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Fördomar 
Vid skapandet av identitet och självbild är andras syn på individ och 
grupptillhörighet av stor vikt och därav kom vi att under intervjuerna prata om 
huruvida fördomar finns mot arbetslösa och ungdomar och hur de i så fall kan 
påverka individen. Det kan tyckas extra intressant i fallet med just dessa 
informanter eftersom de tillhör minst två grupptillhörigheter som påverkar hur 
andra uppfattar dem, nämligen både att de är ungdomar och att de är arbetslösa. 
Informanterna förstår varför människor kan ha fördomar mot dessa grupper och 
hur det kan leda till att andra går före dem i anställningskön. För trots att de som 
sagt anser sig ha rätt att ställa vissa krav på grund av sin utbildning tycker de flesta 
av dem inte att det är konstigt eller kränkande att de som har mer 
arbetslivserfarenhet går före dem i denna kö, trots att deras utbildning är mindre 
aktuell eller att de kanske inte ens har någon utbildning. Informanterna säger sig 
också förstå att det kan finnas en bild av att unga är oerfarna, slappa och kanske 
inte så arbetsvilliga som de äldre som redan visat sin arbetsvilja i många år. Trots 
informanternas förståelse för den ibland svåra situation de befinner sig i vill ingen 
av dem påstå att de själva blivit drabbade av fördomar. De tror att denna typ av 
fördomar oftare drabbar ungdomar utan eftergymnasiala utbildningar, då en sådan 
visar på motivation och viljan att lära vilket är bra egenskaper även på 
arbetsmarknaden. 

Människor har alltid haft ett behov av att kategorisera människor och sätta 
in dem i olika fack. Genom att generalisera egenskaper hos olika individer kan vi 
lättare placera in dem i olika grupper och därmed skapa oss ett förhållningssätt till 
dessa andra. Genom kategoriseringar skapas också föreställningar om vad som är 
norm och vad som är avvikande. Avvikare har ett eller flera stigma som gör att de 
inte faller inom ramen för vad som är ”normalt” och de som är stigmatiserade har 
oftast samma föreställningar och förkunskaper om sitt stigma som andra människor 
och ser därför på sig själva som avvikare.40 Detta resonemang skulle kunna ge en 
förklaring till varför ungdomarna inte reagerar kraftigare på att de inte får något 
jobb och verkar nästan tycka det är rimligt av andra att ha fördomar. Ett par 
informanter säger sig till och med ta del av dessa fördomar själva då de tror att det 
finns en del slappa, icke arbetsvilliga, bidragstagande unga, men att det är synd att 
alla får lida för det. Martin tror att tidsperspektivet har stor betydelse, på det sättet 
att ju längre någon går arbetslös desto mer ser andra fördomsfullt på den personen.  

David pratade en del om utseende och hur det påverkar andras inställning 
till en individ. Han menade att det är viktigt att vid en anställningsintervju visa sig 
vuxen genom att se välvårdad och välklädd ut. I och med att det kan finnas 

                                           
40 Goffman, s.16 
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fördomar mot ungdomar är det viktigt att vid tillfälle visa sig skötsam och ordentlig 
eller kanske vuxen. Eftersom det ofta är någon ur den äldre generationen som har 
makten att tillsätta ny personal tycker David att det vore dumt att inte lyssna på 
sina föräldrar och ta till sig deras uppfattning om mognad och vad som ger en bra 
bild av någon.  

D: På nåt sätt måste man ändå anpassa sig till samhället eller, eller jag tycker i 
alla fall det. Jag vill… när man är yngre så har man rätt o vara lite, ja alltså man 
måste hitta sin identitet. […] Men det är väl lite fel att man ska behöva ändra 
på sig, men.. men lite måste man ändå göra för att eh få det där. Alltså, har 
man bara kommit förbi det där att dom vet, eh som jag sa förut att, dom har 
fått lära känna en som person, då ser man inte till det yttre. Då ser, då ser 
man..då vet man vem, vad det är för person ändå, även om man har långt hår 
och skägg. Så, på ett sätt är det fel att man ska behöva ändra på sig.  

David säger också att man i många andra delar av livet sätter upp fasader eller 
spelar roller inför andra människor. Och att då använda sig av fasader för att få ett 
arbete ser han inte som något felaktigt.  
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Avslutande reflektion 
I denna avslutande del skulle jag vilja ta upp vissa sammanfattande punkter utifrån 
mitt syfte och de frågeställningar jag ställde upp i inledningen. Denna del i 
antologin har utifrån fem ungdomars berättelser givit en bild av vad de har för 
tankar kring arbete och studier och hur det påverkar dem som individer. För dem 
alla har arbete ett högt värde och jag får en känsla av att det värdet har ökat efter att 
de gått en högskoleutbildning och att det är därför som de befinner sig i den svåra 
sitsen där de måste göra en övervägning. De måste väga in både vikten av och 
längtan efter att ha ett arbete med att de inte kan ta vilket arbete som helst för sin 
egen självkänslas skull. För de flesta anses det inte som något eftersträvansvärt att 
stå utanför samhället, vilket kan vara risken vid arbetslöshet. Istället för att bli ännu 
mer utanför och stigmatiserade av sin ålder tycker jag istället att dessa unga 
människors berättelser visar på en god tro på framtiden, samhället och inte minst 
på sig själva. Vikten av att ha ett bra självförtroende och en tro om en ljus framtid 
lyfter många författare fram som skriver om arbetslöshet och hälsa.  

Informanterna har inte befunnit sig i arbetslöshet någon längre tid och 
ändå berättar flera av dem att de har upplevt många av de känslor som brukar 
beskrivas som vanliga vid frånvaro av arbete. Trots en ökad mängd ledig tid och 
därmed möjlighet att få mer tid till att ägna sig åt fritidsintressen, idrott, vänner och 
liknande talar alla informanterna om att de ofta upplever tristess. När de väl har 
chansen att göra vad de vill är det inte lika lockande, eller så uppkommer andra 
hinder som t.ex. ekonomiska eller att ens vänner inte har tid. Något annat som 
främst Sofie talar om, men flera av de andra också nämner är frånvaron av ett 
naturligt, dagligt socialt umgänge med andra än familjen, vilket hon tror att hon 
skulle få genom arbete och arbetskamrater. Den sociala biten tror jag är väldigt 
viktig för att ha en fortsatt god självbild, då en individ i samspel med andra i sociala 
sammanhang minskar tristessen, lägger grunden för någon typ av tidsstruktur, 
aktiverar individen osv. De fem punkter om betydelsen av ett arbete, som Marie 
Jahoda presenterar och som jag nämnde även i början av analysdelen, beskriver 
vikten av tidsstruktur, dagliga sociala kontakter utöver familjen, deltagande i 
kollektiva strävanden för mål utöver de egna personliga målen, status och identitet 
och en regelbunden verksamhet.41 Dessa täcker förvånansvärt bra de områden som 
mina informanter talar om och den skulle kanske därför kunna gälla som någon 
slags mall vid utarbetandet av förebyggande och övriga åtgärder för att, om möjligt 
minska på de negativa effekter som arbetslöshet för med sig.  

                                           
41 Johansson, s. 123 
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Det har i vissa avseenden varit problematiskt att föra ett teoretiskt resonemang 
kring arbete och dess värde för unga idag beroende på att det i vissa fall är ganska 
stora teoretiska skillnader mellan de moderna och de sen- eller postmoderna 
samhällstänkarna. Något som jag konstaterar är ändå att synen på arbete har 
förändrats, vilket inte minst framhålls av Bauman. Han säger att vi lever i ett 
postmodernt samhälle där arbetsetiken inte längre har en ledande roll och där 
yrkesidentitet inte längre har störst inverkan på människors identitet. Här är jag 
benägen att hålla med Bauman. Genom sina berättelser ger informanterna dock en 
förstärkt känsla av att arbete långt framöver kommer att vara väldigt betydelsefullt, 
på flera olika sätt och då kanske främst socialt och ekonomiskt. Det skulle innebära 
att arbetets värde har förändrats och vissa väljer att tolka denna förändring som ett 
tecken på minskat värde, men att i verkligheten för unga studenter i dagens Sverige 
är arbete fortfarande det stora målet och en chans till personlig utveckling och 
status.  

Efter att ha hört och skrivit om informanternas tankar kring arbete och 
arbetslöshet kom tankar om vad som skulle kunna göras för att förbättra 
situationen för alla de unga människor som kommer ut nyutexaminerade på 
arbetsmarknaden idag, upp. Eftersom högskolestudier idag inte gör ungdomar 
unika eller utmärkande på arbetsmarknaden har det lett till att många fortsätter att 
studera, antingen ytterligare program eller kompletterande fristående kurser, efter 
ett avslutat högskoleprogram för att profilera och utmärka sig ytterligare. 
Informanterna berättar att många av deras kurskamrater gjort på detta sätt, men 
endast Rickard har själv valt att studera en fristående kurs efter sin examen. Han 
säger att det berodde dels på att kursen var ett intressant och bra komplement till 
det program han läst, men också för att skjuta bekymret med att söka arbete på 
framtiden. Martin är den av informanterna som faktiskt funderar på att läsa 
ytterligare ett program, dels för att det fortfarande är svårt att få arbete inom 
databranschen men också för att han tappat intresset för att arbeta med data. Han 
har hittar flera andra helt annorlunda utbildningar som han känner skulle passa 
honom bättre just nu, t.ex. funderar han på att söka till polishögskolan. Detta får 
mig dock att fundera över var vi kommer att hamna i framtiden. Ifall det, som 
Rickard sa, finns en känsla av press från samhället att idag läsa vidare efter 
gymnasiet. Kommer vi då i framtiden kunna märka en tendens att fler och fler 
känner sig tvungna att läsa två program eller komplettera med kurser efter en 
examen för att ha en tillräckligt bred kompetens eller vara så attraktiv på 
arbetsmarknaden att det går att få en anställning inom rimlig tid efter avslutade 
studier? Och har då värdet av studier minskat eller leder det snarare till att värdet av 
att ha ett bra arbete ökar igen eftersom det är så eftersträvansvärt att fler väljer att 
ägna många år åt studier för att förhoppningsvis kunna få ett intressant och givande 
arbete, om det då fortfarande är målet? 
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”Att inte jobba gör mig till en bättre människa” 
Simon Eriksson 

Inledning 
Att välja att inte arbeta är ett val som påverkar varje aspekt av livet. Vardagen 
påverkas av bristen på en "organiserad aktivitet" i den form som för majoriteten av 
individer är en självklarhet, de relationer den arbetsvägrande har till sin omgivning 
kan påverkas då arbetsvägringen är ett tydligt brott mot de sociala normerna, den 
arbetsvägrandes bild av sig själv påverkas även den av detta brott mot normerna. 
Syftet med min del av antologin är att undersöka hur arbetsvägringen påverkar 
livet, hur påverkas relationerna, hur påverkas självbilden och hur fylls livet med den 
meningsfullhet som många andra finner i arbetet?   

Begreppet ”arbete” består i min del av antologin av två delar som 
framkommit i analyserandet av mina data, skiljda från varandra men också delar av 
varandra. Skiljda från varandra då informanterna talar om det på olika sätt men 
också del av varandra då det handlar om samma sak, att arbeta. Den första delen, 
som i arbetet presenteras som Tankar kring arbete och vart de kom ifrån, innebär; hur 
tänker informanterna om arbete, på en konkret nivå? Alltså; hur har deras 
inställning till arbetet formats av erfarenheter av arbete och andra konkreta 
erfarenheter.  

Den andra delen innebär arbete på en filosofisk/politisk nivå, arbete som 
begrepp, som samhällsfenomen och dess konsekvenser. Denna del diskuteras i den 
teoretiska inledande delen och tas upp under rubriken Nån slags mening med 
livet/Samhällssyn. Det följs av Informantens syn på omgivningen och omgivningens syn på 
informanten och efter det informanternas Självbild. Efter detta följer en avslutande 
reflektion.  
 

Presentation av informanter 
Min studie bygger på fyra intervjuer och två observationer. Informanterna fick jag 
kontakt med genom vänner och bekanta, de är alla hämtade ur mitt sociala 
kontaktnät. 

Informant ett, här kallad Peter, var då intervjun utfördes 22 år gammal och 
hade nyligen avbrutit studier på Komvux p.g.a. som han säger ”…det strulade till 
sig med allt möjligt så… för att jag inte engagerade mig där.” Han hade börjat 
studera på Komvux för att han inte hade fullständigt gymnasiebetyg. Peter berättar 
att han har sommarjobbat sen han var sexton. Han har även, under ett sabbatsår 
från gymnasiet, arbetat på en camping som en slags alltiallo men med städning som 
främsta uppgift. Efter gymnasiet har han, förutom Komvux, studerat inom 
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ungdomsgarantin hos ABF. Peter arbetade även ett halvår som telefonförsäljare, 
något som han trivdes med om det inte vore för att han tyckte att han bara störde 
folk hela tiden genom att ringa till dem. Då intervjun utfördes varken jobbade eller 
studerade han. 

Informant två kommer kallas Erik. Erik var då intervjun utfördes 26 år 
gammal och hade en praktikplats hos en volontärorganisation. Han har gått ut 
gymnasiet, inte heller han dock med fullständiga betyg. Förutom sin praktikplats 
har Erik ingen erfarenhet av att arbeta. På frågan ”Har du haft några jobb eller 
praktiker innan?” svarar han "Nej aldrig jobbat.”. ”Aldrig?”,” Jo en timme en gång 
jobbade jag (skratt), eh på ett telefonföretag. Men vi rymde därifrån sen, genom 
fönstret (skratt), faktiskt.”  

Informant tre kommer kallas Olof. Olof var då intervjun utfördes 24 år 
gammal. Han har precis blivit pappa och bor tillsammans med sitt barn, sin flickvän 
och fyra andra vuxna i ett kollektiv. I nuläget arbetar Olof på ett dagis, det har han 
gjort i ca. två år. Han och de andra i kollektivet ska flytta ut på landet där de ska bo 
tillsammans och i så stor utsträckning som möjligt kunna leva självhushållande. Det 
är för att ha råd med huset på landet som Olof jobbar, han har även studerat ett år 
på universitet men avbröt de studierna. 

Slutligen informant fyra, Sofia. Hon var då intervjun utfördes 23 år gammal. 
Sofia har precis fått barn tillsammans med sin pojkvän Olof. Hon bor alltså i 
kollektivet tillsammans med Olof och de andra. Då intervjun utfördes var hon 
mammaledig. Sofia beskriver sig annars som kulturarbetare eller konstnär. Hon har 
tidigare haft ganska många olika arbeten, hon har jobbat sen hon var sexton. 
 

Teoretisk analys av valet att arbetsvägra 
I denna inledande del kommer jag att diskutera oviljan gentemot arbete utifrån ett 
teoretiskt perspektiv, främst hämtat från Zygmunt Bauman och ett resonemang 
han för i boken Vi vantrivs i det postmoderna. Det centrala i Baumans resonemang är 
att olika samhällen har olika ”ideologiska” grunder, idéer vilka dessa samhällen 
baserar sin existens på. Dessa idéer kan dock användas även av motståndare till 
samhället som ett vapen riktat mot samhället. Bauman hävdar att idéerna i ett sådant 
sammanhang kan dras till sin spets av motståndarna och iochmed det utgöra det 
största hotet mot samhället. Den tolkning jag har gjort av det mina informanter 
säger är att de, såsom Bauman hävdar, har tagit till sig av samhällets idéer men 
dragit dem till sin spets. I denna teoretiska del kommer jag därför att försöka visa 
på vissa grundläggande drag i det postmoderna samhället som jag anser att mina 
informanter har tagit till sig. Jag kommer även att försöka förtydliga Baumans 
resonemang om att dra samhällens och kulturers idéer till sin spets och iochmed 
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det skapas som motståndare till samhället. Detta kommer jag att göra främst utifrån 
André Gorz men även utifrån Karin Johannisson och Slavoj Zizek.  

Bauman för i boken en diskussion kring orenhet och smuts. Smuts blir 
smuts då det placeras i fel sammanhang, då det avviker från de gällande normerna 
och befinner sig på ”fel” plats.42 Han resonerar kring en strävan efter samhällelig 
renhet, avlägsnandet av smutsen och som exempel på sådan strävan efter renhet för 
han bl.a. fram nazismens förföljelser och avrättningar av judar och andra 
”avvikare”.43 Smuts behöver dock med nödvändighet inte vara sådant som avviker 
från samhälleliga normer. Det kan tvärtom betraktas som smuts som är sprunget ur 
själva samhällets ideal, det som tillförsäkrar sig samhällets uppsatta mål och gör de 
till sina med skillnaden att de är tagna till sitt yttersta. Under moderniteten t.ex. 
hävdar Bauman att de som framstod som det främsta hotet var de som tog 
modernitetens och upplysningens egna värden om demokrati och mänskliga 
rättigheter men drog dem till sin spets. Bauman definierar dessa personer som 
revolutionärer och radikala reformister som strävade efter en utökad demokrati och 
fullständig rättvisa44, dessa personer är de främsta motståndarna till det rådande 
samhället och måste elimineras. Smutsen måste städas bort. Andra förutom 
Bauman för ett liknande resonemang. Filosofen Slavoj Zizek analyserar i sin bok 
Välkommen till verklighetens öken filmen Apocalypse Now som utspelar sig kring jakten 
på en försvunnen amerikan i Vietnam under kriget. Zizek beskriver soldaten Kurtz 
och dennes relation till militären: 

Är det inte betecknande att karaktären Kurtz, den freudianska "urfadern" - den 
obscena fadersnjutningen som inte är underordnad någon symbolisk Lag, den 
fullkomlige Herren som vågar konfrontera den skrämmande njutningen hos 
det reala ansikte mot ansikte - inte presenteras som en rest från något 
barbariskt förflutet, utan som det nödvändiga resultatet av den moderna 
västvärldens makt? Kurtz var en perfekt soldat och som sådan blev han - 
genom sin överidentifiering med det militära systemet - till den excess som 
systemet måste eliminera.45

Militärens och västerlandets kultur drogs till sin absoluta spets hos Kurtz, vilket 
skapade honom som ett problem. Karin Johannison diskuterar i sin bok Den mörka 
kontinenten sambandet mellan ”kvinnlighet” och sjukdom ur ett historiskt 
perspektiv. Kvinnornas roll genom historien har varit rollen av irrationalitet, 
känslor, oansvar osv. medan mannen har representerat rationalismen och 
förståndet. Dessa könsrelationer har bl.a. kommit till uttryck genom sjukdomar. En 

                                           
42 Bauman, Zygmunt, Vi vantrivs i det postmoderna (Göteborg 1999) s.14 
43 ibid, s.13 
44 Bauman s.27 
45 Zizek, Slavoj, Välkommen till verklighetens öken (tryckort: Munkedal 2004) s. 31f. 
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möjlig analys som Johannison för fram av kvinnosjukdomar är att kvinnor "valde" 
sjukdomen för att på så sätt nå den bekräftelse de annars inte hade fått. Sjukdomen 
blev ett sätt för kvinnor att göra sig till subjekt, placera sig i centrum av ett skeende. 
Den bild av kvinnor som irrationella, naturliga, i motsats till mannens roll som 
kulturell, osv. togs med in i sjukdomen och förstärktes där. Som sjuk kunde 
kvinnan skapa sig själv som ett subjekt men om hon drog det som uppfattades som 
kvinnligt till sin spets, gick hon över en gräns. ”Den irrationalitet och avvikelse som 
dårhuset tystade och låste in skulle därmed delvis vara det kvinnliga.”46 Kulturer för 
med sig vissa grundläggande idéer, men dras dessa idéer för långt framstår de som 
problem.   

I det moderna samhället fanns en stark kollektivism som tog sig uttryck i 
bl.a. klasstillhörigheter och nationstillhörigheter. Denna kollektivism, som kan ses 
som en anledning till de starka socialistiska och nationalistiska rörelserna under 
moderniteten, är ett av många samhällsfenomen som har försvagats idag och som i 
och med försvagandet lett fram till det postmoderna samhället. Kollektiva 
tillhörigheter försvagas och i gengäld förstärks individualismen vilket leder till ett 
utökat sökande efter identiteter. Produktionen förändras och går från ”trygga” 
anställningar livet ut till en flexibel arbetsmarknad etc. Samhället förändras och med 
det dess idéer vilket i sin tur leder till, om vi följer Bauman, en förändring även av 
de idéer som motståndare till samhället baserar sin aktivitet på. Bauman skriver att: 

Postmodernitetens tillstånd präglas däremot av en ständig strävan att avskaffa 
all kollektiv inblandning i det individuella ödet, en strävan till avreglering och 
privatisering. Postmoderniteten rustar sig därför mot dem som - inspirerade av 
dess inneboende tendens till obundenhet, likgiltighet och regellöshet- hotar att 
avslöja strategins livsfarliga konsekvenser genom att driva den till dess logiska 
ytterlighet.47   

Marknadens och produktionens betydelse för samhällets struktur, och även kultur, 
förs fram av Perry Anderson i dennes Postmodernitetens ursprung. Anderson avslutar 
sin beskrivning av den globaliserade, avreglerade marknaden med dess flexibilitet 
och ”just in time produktion” med att slå fast att: 

Det var detta rastlösa spekulativa system som bildade existentiell grund för de 
olika formerna av postmodern kultur, vars realitet och betydelse inte gick att 
betvivla - en sensibilitet som var nära besläktad med pengarnas 
avmaterialisering, modets flyktighet och simulationens övermättnad i den nya 
ekonomin.48

                                           
46 Johannison, Karin, Den mörka kontinenten (Stockholm 1998) s. 167 
47 Bauman, s. 27 
48 Anderson, Perry, Postmodernitetens ursprung (Göteborg 2000) s. 90 
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Det postmoderna samhället erbjuder omväxling, regellöshet och frihet och jag tror 
att det är viktigt att analysera ett fenomen som arbetsvägran utifrån ett sådant 
perspektiv. Hur ser samhället egentligen ut? Vilka värden är det som ligger till 
grund för samhället? Vad är positivt för samhället och företagen, och vad är 
positivt för medborgarna?  

En liknande diskussion förs av André Gorz i hans bok Arbete mellan misär 
och utopi. Gorz beskriver arbetsmarknaden i det postmoderna samhället som en 
”post- fordistisk” arbetsmarknad. Det är en arbetsmarknad som har lämnat de 
livslånga, fasta anställningarna med relativt höga löner som utgjorde grunden för 
det, moderna ”fordistiska” produktionssystemet och ersatt det med en postmodern 
arbetsmarknad baserad på korttidsanställningar och flexibilitet. Denna flexibilitet är 
dock en flexibilitet på företagens villkor och kommer inte de anställda till gagn. För 
de anställda innebär den ofta en ökad otrygghet men för företagen möjligheten att 
”välja och vraka” mellan människor att anställa.  
Den tekniska utvecklingen inom produktionen möjliggör, enligt Gorz, för 
människor att ”slippa” arbeta i den direkta, materiella produktionen av varor och 
istället ägna sig åt den ”immateriella” produktionen av tjänster som, enligt 
teoretiker som Michael Hardt och Antonio Negri, är den hegemoniska 
produktionsformen i det postmoderna tjänste- och informationssamhället.49 I och 
med den immateriella produktionens framväxt och den tekniska utvecklingen inom 
den materiella produktionen har en möjlighet till ett liv utan ”arbete”, ett liv utan 
lönearbete, öppnats. För att denna möjlighet ska kunna göras till verklighet krävs 
dock att makten över den immateriella produktionen ligger hos de anställda och 
inte hos företagen. Om detta skulle uppnås skulle det innebära att den immateriella 
produktionen inte var underkastad företagens och ekonomins dominans, den skulle 
då kunna vara en del av människornas vardag och samtidigt upprätthålla sin 
egenskap av produktionsmedel. Gorz ger exemplet med allmännyttiga tjänster, som 
idag utförs som ett arbete inom företagen. Dessa skulle kunna utföras på frivillig 
basis men fortfarande ha samma effekt; att hjälpa dem som behöver hjälp. En 
basinkomst skulle garantera människors överlevnad, och frivilligarbetena 
tillsammans med den tekniska utvecklingen inom produktionen skulle garantera 
samhällets överlevnad. Så ser det dock inte ut idag. Idag, fortfarande enligt Gorz, 
innehar företagen en dominans över arbetet. De möjligheter som har öppnats upp 
till ett lönearbetsfritt samhälle med flexibla, eller som Gorz betecknar det 
”multiaktiva”, arbetsuppgifter har dock anammats av människor. Den frihet och 
flexibilitet som existerar på arbetsmarknaden, på företagens villkor, skulle kunna 
existera i vardagen, på de anställdas villkor: 

                                           
49 Hardt, Michael & Negri, Antonio, Multitude (London 2005) s.140f.    
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Den multiaktivitet som majoriteten av den aktiva befolkningen ”kulturellt” sett 
strävar efter motsvarar inte bara deras individuella och privata önskningar. Den 
är inte bara uttrycksformen för individernas strävan efter autonomi. Den är en 
subjektivering av en förmåga till autonomi som den immateriella ekonomin 
och företagen själva kräver av sin personal.50  

Gorz beskriver ett förlopp som innebär att de anställda på ett företag 
uppmärksammar och tar till sig av den flexibilitet som företaget kräver av dem, 
men nöjer sig inte där. Flexibilitet och frihet dras till dess logiska spets och hamnar 
därför utanför den gräns som de företag och det samhälle som har dessa begrepp 
som sin grund har dragit, det förvandlas till multiaktivitet. 

Vad som kort sagt står på spel är möjligheten för människornas autonomi att utvecklas 
oberoende av det behov företagen har av den. Vad som står på spel är möjligheten för 
de aktivitetsfält som öppnar sig i en tid då arbetet kan undandra sig kapitalets, 
marknadens och ekonomins makt.51  

Till följd av att de anställda har tagit till sig av företagets och samhällets idéer om 
flexibilitet och frihet uppstår en konflikt mellan anställda och företag, och mellan 
medborgare och samhälle. Det postmoderna samhällets grundläggande filosofi har 
dragits till sin spets, och med det förvandlat de som drar resonemanget till sin spets 
till fiender till det postmoderna samhället självt. 
 

Resultatanalys 

Tankar kring arbete och vart de kom ifrån 

Under mina intervjuer har jag ställt frågor om hur informanten ser på arbete och 
varifrån denna syn kan ha kommit, och då det handlar om fyra olika personer 
skiljer sig självklart svaren åt. Den största skillnaden ligger i varifrån deras tankar 
om arbete har kommit. Det kan handla om negativa erfarenheter av att arbeta, 
negativa erfarenheter av skolvärlden som har kommit att forma den framtida viljan 
att anstränga sig i olika delar av den ”samhälleliga banan”52 osv. 

Jag tycker mig kunna se två olika grupperingar bland informanterna när det 
gäller varifrån deras syn på arbete har kommit. Den ena gruppen består av Peter 
och Erik. Deras negativa inställning till arbete kommer inte från en särskilt stor 
erfarenhet av att arbeta och har inte ett tydligt mål mot vilket deras icke- arbetande 

                                           
50Gorz, André, Arbete mellan misär och utopi (Göteborg 1999) s. 101 
51 Gorz, s. 101 
52 Jag menar med det de olika institutioner genom vilka man rör sig under loppet av ett liv, där skola och arbete 
spelar framträdande roller. 
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skulle kunna leda dem. Snarare kommer deras inställning ifrån erfarenheter dragna 
ur livet utanför arbete och som senare har förstärkts av ett politiskt resonemang. 
Olof och Sofia har, förutom större erfarenhet av arbete för försörjning, även ett 
tydligt mål och sammanhang i vilket de vill placera sitt icke- arbetande. Detta mål är 
deras köp av en gård på landet. Den inställning som de har till arbete går p.g.a. 
detta att placera i ett tydligare sammanhang, ett sammanhang av medel och mål 
som inte finns hos den andra ”gruppen”. 

Erik, berättar som vi såg i presentationen att han aldrig har haft ett arbete 
överhuvudtaget. På frågan om varifrån han tror att hans åsikter om arbete kommer 
ifrån, om han tror att det handlar om negativa erfarenheter av arbete svarar han: 

Nej jag har ju aldrig jobbat så jag kan ju inte säga att jag har så mycke 
erfarenheter av det, men det är nog ur ett politiskt perspektiv liksom så tycker 
jag att det är fel att nån annan ska kunna tjäna pengar på min tid liksom. Det är 
vi, det är vi som sliter liksom men vi får bara en bråkdel av det. Och det är ju, 
det är ju fel. 

Erfarenheterna är inte det som spelar så stor roll för Eriks negativa inställning till 
arbete då han inte har någon egentlig erfarenhet av att arbeta. Erik ser det som 
något han främst på egen hand har kommit fram till: 

Sen har väl de åsikterna förstärkts när jag har läst mer politisk litteratur om just, 
om just det, på det området liksom. Men i grunden så tycker jag det är knasigt 
liksom att, och det har jag väl, det tycker, det har jag väl räknat ut själv liksom. 

Peter har jobbat ett halvår som telefonförsäljare men utöver det är hans 
arbetslivserfarenhet begränsad till sommarjobb och ungdomspraktik. Han berättar 
att han läst politisk litteratur om bl.a. arbete men skulle dock inte placera sig inom 
något ideologiskt fack, han beskriver sig dock som ”[…]jag säger att jag är vänster 
helt klart. Ganska mycket vänster säger jag.” Istället för stora erfarenheter av ett 
arbete verkar Peters åsikter om arbete vara ett resultat av så väl politiska åsikter 
som negativa erfarenheter av tidiga möten med samhälleliga institutioner. Peter var 
i högstadiet mobbad av vissa i sin klass och lägger, enligt min tolkning, ganska stor 
betydelse i det som hände då: 

Det känns så larvigt att skylla, jag vet inte om jag ska prata om sånt här 
nuförtiden för jag har kommit över det. Men när jag gick på högstadiet i alla 
fall så tyckte jag och det var ganska många andra som sa det, så var jag mobbad 
av ganska många människor och det var överhuvudtaget dålig stämning i 
klassen som jag gick i. Det var, eller jag kände mig mobbad och det var då jag 
började skolka från skolan och började strunta i det. Innan dess hade jag vart 
rätt duktig, det kommer jag ihåg det har, det är vad jag har hört, tycker folk att 
jag är rätt skarp och så eller så att jag har ganska mycket att komma med även 
om jag är slapp. Och så har det tydligen varit när jag var liten också så var jag 
ganska duktig överhuvudtaget. Men sen så bara släppte det då när jag sket i det. 
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Han fortsätter: 

Eh men dom53 har väl förstått att jag var slö, det märkte dom väl redan då 
men då trodde dom väl att jag var slö och strunta i det mer än att jag mådde 
dåligt och liksom inte kunde gå dit för att jag inte orka liksom. Men sen på 
gymnasiet fortsatte det likadant även om jag ville och hade lust med såna saker 
så har det inte funkat och då har dom väl börjat märka såna saker och har väl 
gjort det dom har kunnat. Men det är ju svårt för dom att ta tag i min grej, dom 
kan ju inte styra mig eller så, bestämma att jag ska göra saker om inte jag själv 
vill det tillräckligt mycket.   

Dessa tidiga negativa erfarenheter av möten med samhälleliga institutioner verkar 
ha påverkat Peters inställning och engagemang i liknande, framtida möten. Det som 
blev dominerande i hans känsla för skola och senare arbete var det han förknippade 
med mobbingen. För att förstå händelseförloppet går det med fördel att använda 
sig av Peter Bergers och Thomas Luckmanns socialisationsteorier. En central del i 
Bergers och Luckmanns teori är begreppen primär och sekundär socialisation. Den 
primära socialisationen består av den uppfattning om livet och verkligheten som 
barnet får sig givet under den tidiga uppfostran. Denna bild av verkligheten 
förmedlas till barnet av dess signifikanta andra, de personer som är ansvariga för 
uppfostran av barnet. I den sekundära socialisationen möter barnet världen utanför 
familjen eller annat sammanhang där det uppfostrats.54 Den sekundära 
socialisationen består av skolan, kompisgäng, arbete etc. Både den primära och den 
sekundära socialisationen behöver, för att bli lyckade, vara miljöer där trygghet och 
tillit existerar. Gör det inte det finns risken för att socialisationen blir misslyckad, 
vilket innebär att individen ifråga inte har tagit till sig av den verklighet som 
familjen och omgivningen har försökt förmedla. I Peters fall finns uppenbara 
brister i den sekundära socialisationen. Peters skolgång var inte ett tryggt möte med 
omvärlden där han på ett lugnt sätt och på egna villkor kunde ta till sig av den 
information han blev given, inte bara i form av undervisning utan även den sociala 
informationen som sprids genom umgänget människor emellan, tvärtom undvek 
han skolan så mycket han kunde. Även när den ”medvetna” känslan inför skolan 
vändes till något positivt på gymnasiet levde den negativa känslan kvar, även om 
han ville så var det något som hindrade Peter från att anstränga sig i skolan. Detta 
”något” tolkar jag som brister i den sekundära socialisationen som medfört en 
negativ association till skolan. Jag tror att detta även påverkat Peters inställning till 
arbete och att arbeta.  

                                           
53 Syftar här på Peters föräldrar.  
54 Peter Berger, Thomas Luckmann Kunskapssociologi (Stockholm 2003) s. 162-171 
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Nej men grejen är att jag vet ju inte hur jag känner för såna här grejer55 
egentligen. Alltså visst att jag inte vill att det ska se ut som idag men jag har ju 
ändå varit slö och slapp mer än att, alltså förut mer än att, eller mer än att tänka 
att det är fel, då har jag mer irrat och inte funderat utan då har jag mer struntat 
i saker, att jag inte tänkt så mycket då utan att jag mer har struntat i saker för 
att jag har tänkt på annat liksom. 

Istället för att det skulle bottna i en uttänkt inställning till arbete som fenomen i 
samhället handlar det i Peters fall, eller i alla fall som han säger från början, ”förut”, 
om en ”slö” inställning och ett större intresse av att tänka på annat än det som rör 
skola eller arbete. Detta betonande av ett ”förut” tolkar jag som att det politiska 
tänkandet är något som kommit till i efterhand, som komplement till de negativa 
erfarenheterna som legat till grund för den, som Peter beskriver den, ”slöa” 
inställningen. Vänder vi istället uppmärksamheten mot ”grupp två”, bestående av 
Sofia och Olof, träder ett annat mönster fram.  

Sofia, har en ganska stor erfarenhet av att arbeta. Hon har haft ett antal 
kortare anställningar efter avslutad gymnasieskolgång, en skolgång som inte 
inneburit några nämnvärda problem och som avslutats med fullgoda betyg. Sofia 
berättar att: 

Jag började jobba när jag var typ sexton eller nånting och då jobbade jag svart 
på en tomatodling och det var ganska såhär hårt liksom och man tänkte såhär 
”shit, om jag typ slår mig eller nånting, vad händer då?”. Sen har jag alltid haft 
jobb sen dess, så jag har jobbat med jävligt olika saker och det är inte det att 
jag, jag är inte såhär ”jag tänker aldrig jobba igen i hela mitt liv” men det jag har 
sett har inte varit bra, på alla mina arbetsplatser har det varit en massa problem 
och det har alltid vart så att folk inte tyckt om det men dom har aldrig vågat 
säga nåt till dom som är över dom, för då riskerar dom att inte komma till den 
positionen själva liksom. 

I Sofias fall finns det konkreta situationer att peka på som hon inte har uppskattat 
inom arbetslivet. Det förekom bl.a. en konflikt mellan anställda och chefer på en av 
Sofias arbetsplatser som slutade med att de anställda var tvungna att gå på, som 
Sofia ser det, lösa grunder. Hennes reaktion den gången var att säga upp sig i 
protest mot behandlingen av de anställda.  

Olof beskriver även han ett arbetsliv som han inte känner sig tillfredsställd 
med. Olof jobbar som tidigare nämnts på ett dagis och har gjort så under ett par år, 
men hans syn på dagisverksamheten är inte särskilt positiv: 

Asså det är ju, jag går till, bara själva grejen med dagis tycker jag är sjukt, jag 
tycker det är bisarrt att folk lämnar bort sina barn när de inte ens fyllt ett år, då 
tycker jag inte att man ska skaffa barn. Så krass är jag. Då är det ju, jag menar 

                                           
55 "såna här grejer" syftar på tankar kring arbete och att arbeta 
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många säger att dom inte har nåt val men där jag jobbar är majoriteten 
högutbildade och tjänar skitmycket pengar och skulle inte behöva ha sina barn 
på dagis. Jag tycker det är en osund grej hela den grejen liksom, plus att dom 
andra jag jobbar med, visst är dom trevliga människor men dom har väldigt, 
asså det handlar bara om att upprätthålla det här systemet, man lär barn vad 
som är rätt liksom. Även om vi alla i min personalgrupp är unga och 
nyutbildade så är det fortfarande så jävla mycket gamla värderingar liksom.  

Olof känner inte att jobbet är något han trivs så bra med och skulle helst slippa gå 
dit överhuvudtaget: 

O: Det som är med att gå till jobbet, att jag känner ju inte att det är kul och jag 
har ju inget problem med att vara hemma liksom, det är ju ett sätt för mig, 
sjukskrivning är ju ett sätt att… 

S: Det tar sig såna uttryck också? 

O: Ja asså det, lätt. Nu har det inte varit så mycket den här hösten för det har 
gått så smidigt, vi har haft mycket positiva grejer med gården så man har orkat 
mer. Men förra året asså, då var det säkert en vecka i månaden, sammanlagt 
som jag var borta. 

Arbetet blir för Sofia och Olof ett medel för att uppnå sitt mål med en gård på 
landet. Det är därför ingen av dem anser sig kunna sluta jobba helt så som 
situationen ser ut just nu. Om de vill köpa sin gård måste de ha pengar, men när de 
väl har köpt gården är planen för dem båda att kunna lönearbeta i så liten 
utsträckning som möjligt. De är medvetna om att ett självhushållande liv på landet 
innebär väldigt hårt arbete, men ett arbete som skiljer sig från att lönearbeta. På en 
självhushållande gård är de själva i den positionen att de kan bestämma om arbetet 
och se resultaten av det. Något de inte känner att de kan då de har vanliga 
anställningar. 
 

Synen på arbete 
Som det tidigare slagits fast har alla fyra informanter en gemensam politisk analys 
av samhället och arbetets roll i samhället. I föregående avsnitt visades bakgrunden 
till denna syn på arbete, i detta avsnitt kommer dess innehåll och betydelse att 
redogöras för.  

Erik rymde första dagen på lunchen genom fönstret från den enda 
anställning han haft, förutom sin praktikplats. Vad driver en människa att ta till 
sådana drastiska åtgärder för att undkomma något som av de flesta andra ses som i 
”sämsta” fall ett nödvändigt ont och i ”bästa” fall någonting som de känner en 
glädje i, arbete? I alla intervjuer uppkommer samma resonemang från 
informanternas sida kring huruvida de anser att de är slöa eller ej, om de skulle 
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kunna klara av en ”vanlig” anställning precis som alla andra. Svaret är i samtliga fall 
jakande. Problemet, som informanterna ser det, ligger inte i utförandet av ett fysiskt 
arbete. Oviljan gentemot att arbeta tror jag istället beror på det löfte om frihet som 
det postmoderna samhället anser sig infria och som redogjordes för i det inledande 
teoretiska avsnittet. Ett löfte som informanterna har tagit fasta på. Sofia säger att: 

Men jag har verkligen valt ett jobb där jag inte har nån över mig, som jag ser i 
alla fall. Jag har vart städare efter stängningstid så jag bara städar och är själv, 
jag har vart sånhär tidningsbud, nakenmodell är också ett sånt jobb där man 
bestämmer själv liksom, vart man ska stå, hur länge man ska stå och sånadär 
grejer liksom. […] Jag har väldigt svårt att jobba i en hierarki för jag tycker det 
är så jävla jobbigt. 

Peter svarar på frågan om drömjobb: 

P: Nej jag vet inte, det är svårt att säga, människor, och sen säger jag, asså 
drömjobb jag kan säga skådespelare eller musiker, uppmärksamhet tycker jag 
om. Och sen tycker jag det är kul att larva mig och va barnslig och va vuxen 
och va idiot och va full eller allt möjligt, men drömjobb är nog skådis. 

S: Ganska fritt jobb i alla fall? 

P: Fritt jobb, precis. 

Vidare uppfattar informanterna arbete som en del av en maktrelation där de anser 
sig vara på den maktlösa sidan. Det förkommer en låg grad av inflytande på och 
överblickande av arbetet. Erik: 

T.ex. så skulle jag ju hellre vilja att det, att det arbetet man gör liksom eh, att 
dom som gör det får nytta av det då skulle det ju kännas mer meningsfullt, då 
kanske man skulle fatta varför man går dit liksom, istället för att bara gå dit.  

Informanterna hittar ingen mening med att gå till ett arbete. Peter beskriver det när 
han talar om sitt arbete som telefonförsäljare, hans känsla av ”att man bara var i 
vägen” och ”så försöker man pracka på folk en massa saker”. Även Sofia beskriver 
det på ett liknande sätt, ”sen slår en den tanken och man bara ”Aha” tänker man på 
något annat för man kommer inte på varför, ”jag jobbar för att jag ska ha pengar 
men jag ser ingen mening i det jag gör egentligen” ”. 
   

Informantens syn på omgivningen och omgivningens syn på 
informanten 
En relevant aspekt i diskussionen av hur identiteter bildas är, i det här fallet, 
informanternas relation till sin omgivning. Detta ligger till grund för denna del av 
texten, hur reagerar informanternas omgivning på det informanterna gör och hur 
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ser informanterna på sin omgivning? Jag har valt att behandla informantens syn på 
omgivningen och omgivningens syn på informanten under samma rubrik. Detta för 
att jag anser att det i själva verket rör sig om samma sak. Det är informanterna som 
har förklarat omgivningens syn på dem, de personer som befinner sig i 
omgivningen har inte intervjuats. Informanternas utsagor är det enda material som 
finns tillgängligt. Det handlar inte om att jag tror att det informanterna säger inte 
stämmer eller att det skulle vara osant, men att det är nödvändigt att komma ihåg 
att det är informanterna som berättar om omgivningen och att det med 
nödvändighet kommer att färga det som sägs. 

Det första som bör uppmärksammas anser jag är informanternas relation 
till sina familjer. Ett mönster av viss ambivalens framträder i intervjuerna när frågor 
om informanternas familjer ställs. Hos alla informanter förekommer 
kommunikation med familjemedlemmar och det finns en önskan hos 
informanterna om förståelse från sina familjer. Jag frågade Erik om vilket 
bemötande han får från sin familj när de diskuterar hans inställning till arbete: 

S: Pratar ni mycket om sånt? 

E: Jag pratar mycket med min mamma om det här och hon, jag tror hon håller 
med lite om att hon tycker också att det är ett knasigt system liksom. Men att 
det är svårt om man säger att man inte vill arbeta, då låter det som man inte 
gör det för att man är lat eller för att man vill att andra ska jobba åt en och det 
handlar ju inte om det egentligen liksom, utan i början blir man bemött på det 
sättet ”varför gör du så, är det för att du vill leva på socialbidrag så dom som 
jobbar ska betala för dig”, och det handlar ju inte om det liksom.  

Erik fortsätter med ett resonemang som handlar om den ekonomiska situationen 
som kommer av att leva på socialbidrag och fortsätter sen: 

Så, nej, jag, min familj liksom dom tycker att det, att det är klart att man ska 
arbeta liksom. Men dom förstår det när jag säger, men dom lever ju i det här 
samhäller också så dom utgår väl från det liksom, och ser lite mer realistiskt på 
det kanske. 

Det förekommer en kommunikation om Eriks inställning till arbete mellan Erik 
och hans familj, främst med hans mamma. Erik uppfattar det som att hon och 
resten av familjen har förståelse för det han gör, men att han säger de trots det 
anser att det rätta att göra är att försörja sig genom ett arbete. När samma fråga 
ställs till Peter svarar han på ett liknande sätt: 

S: Om vi går tillbaka till familjen när ni har diskuterat såna här saker, jag 
förmodar att dom känner till din situation och vad du gör, hur ser dom… 

P: (med skämtsam ton) Å fy fan! Det är svårt att säga, alltså på nåt sätt känns 
det som att dom förstår och vet vad jag tänker eller vill kanske förstå såklart, 
dom är ju mina föräldrar så det är klart att dom vill förstå sitt barn.  
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Här är Peter tydlig med att uttrycka att hans föräldrar vill försöka förstå hur han 
tänker, men som Erik vet även Peter att hans föräldrar anser att det rätta är att 
arbeta. Det är detta som är ambivalensen i informanternas relation till sina 
respektive familjer, det finns en önskan att förstå varandra men det är inte helt 
säkert att den förståelsen är fullständig.  

Intervjuerna med Olof och Sofia kom av uppenbara skäl att kretsa mycket 
kring deras planerade flytt ut på landet. Båda två har varit politiskt aktiva innan 
tankarna om flytten till landet uppkom. Men den politiska aktiviteten har varit 
någonting som det inte alltid har pratats om med omgivningen, Sofia säger: 

Min mamma är väl också väldigt sådär ordentlig, jobbar som psykolog sådär du 
vet, jag vet inte. Jag berättade ganska mycket för henne när jag var yngre om 
vad jag gjorde och sådär(…) Men nej, jag känner såhär att det gör det bara 
krångligare liksom, dom vet vad jag tycker och jag känner att dom kan tycka 
om mig för den jag är och behöver inte veta allt, jag vet säkert inte allt om dom 
heller.  

Både Olof och Sofia uttrycker en lättnad inför det faktum att de iochmed flytten 
har någonting konkret att visa upp för sin omgivning. Det handlar inte längre 
enbart om idéer om ett annorlunda samhälle och en ovilja inför arbete, utan om ett 
konstruktivt agerande utifrån dessa idéer. Ett agerande som av omgivningen kan 
uppfattas som någonting positivt: 

S: Det blir nåt positivt? 

O: Ja, det blir nåt positivt och det stärker nog relationen liksom. Dom, helt 
plötsligt kan dom bidra med nånting som vi är intresserade av, det blir en 
ömsesidig grej. Tidigare har, dom varit lite splittrade och det var svårt för dom 
att veta vad vi ville och det, svårt att liksom ge en julklapp till oss för dom 
visste inte om vi ville ha den liksom. Nu är det ganska lätt för nu vet dom att, 
vad vi håller på med. Dom har nåt konkret att ta på.  

Sofia: 
Eh, så eh, även våra föräldrar är positiva och sådär. Olofs föräldrar har alltid 
vart bönder så dom tycker det är kul därför och mina föräldrar, pappa är lite 
såhär, han har bott i stan hela sitt liv så han typ ringer mig ibland och ”Men 
Sofia, ett utedass måste ni ju ha” och säger såhär briljanta saker och man bara 
”Jo det har vi tänkt”. Men det är ju såhär snällt att folk tänker på oss och det är 
jättemånga som tänker på oss och såhär "Hur ska dom ha det då?". 

Det som tidigare varit någonting diffust och någonting som det kanske inte riktigt 
pratades om, det politiska engagemanget, har blivit någonting konkret. Och i och 
med att det är konkret och även konstruktivt har den förståelse som alla 
informanterna eftersträvar och önskar möjliggjorts. Det är svårt att dra några 
slutsatser kring hur familjernas inställning till informanterna påverkar det 
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informanterna gör och hur det påverkar deras identitetsskapande. Det som är 
genomgående hos alla informanter och deras respektive föräldrar är dock att det 
förekommer diskussioner kring frågan om arbete och att det från familjernas sida 
inte förekommer ett fördömande gentemot informanterna. Familjerna vill förstå 
sina barn, som Peter uttrycker det. Det finns alltså ett relativt stöd från familjerna, 
någonting som jag tror är viktigt för informanterna. Olof: 

Dom flesta tycker att det är en bra grej och de hjälper till jättemycket. Så det är 
ju skönt. För annars hade det ju varit lite jobbigt, om man hemifrån, jag menar 
man har ju ändå en relation till sina föräldrar även om man inte bor hemma på 
nåt sätt. Det betyder lite vad dom säger. 

Det tydligaste stödet från familjerna får som sagt Sofia och Olof, någonting som de 
själva tror beror på det positiva som de kan visa upp för sin familj iochmed flytten 
till landet. Erik och Peter uttrycker inte samma bidragande, konkreta stöd från sina 
familjer men känner dock att de har ett stöd. Att känna att ens familj står bakom 
det man gör, eller i alla fall försöker förstå det och inte dömer ut sina 
familjemedlemmar, är självklart en trygg vetskap att basera sitt agerande och, sitt 
identitetsskapande på.  

Det finns fler personer i informanternas omgivning än deras familjer. 
Kompisar och andra kontakter spelar också en roll. Hur ser informanternas 
kontaktnät ut och vilken roll spelar detta kontaktnät för informanternas agerande? 
Jag frågade informanterna ifall de kände ett behov av att umgås med likasinnade. 
Om de sökte sig till omgivningar och vänner som också arbetsvägrade, eller som 
vara lika kritiska mot arbete som dem. Erik: 

S: Söker du dig till, om man går tillbaka till omgivningen, eh, söker du dig till 
andra som gör som du? Om man ser till vänner och så som… 

E: Nej, det gör jag nog inte. Det skulle jag inte vilja påstå. Nej det tycker jag 
inte att jag gör, jag vet inte, nej jag tycker inte att jag gör det. Men, om jag 
skulle vilja, om jag skulle se det ur det politiska sättet så är det nog bättre att 
inte göra det, man vill ju, folk som redan har samma åsikt liksom då bara 
tuggar man ju på liksom. 

Enligt Erik finns det alltså en poäng i att söka sig till människor som inte har 
samma åsikter som honom. Då finns möjligheterna att påverka dem och influera 
dem med det tänkande som han har. Han säger: ”Så jag försöker ju påverka dem 
men jag predikar inte om det heller.” Ett liknande resonemang för även Olof: 

Asså man, väldigt ofta intar man en fientlig ställning för att orka med, för man 
blir alltid påhoppad så då är man fientlig, men när man släpper det där, jag 
menar jag har gjort det mycket kan man säga så kommer det helt plötsligt så 
mycket positivt. Som på jobbet liksom, folk frågar massa om det, jag säger inte 
till dom ”Ni ska inte äta kött”, däremot frågar dom mig massa om det, dom vill 
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ha recept och prova vegetariska grejer, asså man påverkar mycket mer om man 
inte är konfrontativ utan bara konkret, ”Det här är jag, såhär gör jag, vi gjorde 
det här i helgen”. 

Olof igen: 
S: Hur ser resten av omgivningen, om man tar folk utanför jobbet och så, är 
det ehh, människor du umgås med och så, tänker dom på samma sätt kring 
sånahär frågor? 

O: Ja det är ju rätt svårt att säga asså. Det är ju väldigt olika. Det är ju inte så 
många som jobbar av dom jag umgås med, det är ju fortfarande så att väldigt 
många pluggar. Och en hel del går på soss, av många olika anledningar liksom. 
Men jag menar, dom utför ju mycket arbete ändå många av dom, det finns ju 
en del som inte gör så mycket men jag menar om man inte arbetar så gör man 
ju saker som kommer andra människor till nytta på nåt sätt. Det tycker jag är 
lika högt värderat egentligen liksom. Men om man jämför över lag, dom flesta 
som jag umgås med tror jag har ganska lika värderingar som jag själv, man 
snackar ju mycket om det liksom, om arbete.  

I Olof fall finns det alltså i hans omgivning många som inte har ett arbete. Det 
förekommer, så som i familjen, även här en diskussion kring arbete. Skillnaden mot 
familjen är att bland vännerna finns många som tycker likadant som Olof, 
någonting som självklart spelar in när det handlar om att t.ex. motivera sig själv till 
att fortsätta leva på ett visst sätt, att hålla fast vid sina värderingar etc. Han säger att: 
”man umgås ju mycket med folk som har samma politiska värderingar som en själv, 
någorlunda tillräckligt mycket för att man ska kunna umgås utan att kritiseras hela 
tiden. Det vill man ju inte på sin fritid för det blir man tillräckligt mycket på andra 
ställen.” Omgivningen fungerar för Olof som en plats där han känner att han kan 
komma bort från samhällets värdering av det han tycker och gör. På så sätt 
fungerar omgivningen som en förstärkelse och rättfärdigande av åsikter och livsstil. 
Sofia svarar på frågan om det finns människor i hennes omgivning med "vanliga" 
jobb och isåfall hur de ser på det hon gör: 

Absolut, absolut. Ehh, jag tror många är lite avundsjuka faktiskt. För att dom 
inser att det inte var så jävla roligt liksom, och att det är så lätt att, först är det 
jättekul att tjäna sina egna pengar och känna sig självständig sen så inser man 
att dom där pengarna tog slut jättefort för man har skaffat sig nya vanor och 
man räknar med att ha alla dom där pengarna, så fort man inte har dom känner 
man sig fattig fast man egentligen inte är det. Sen hela den grejen att ”Varför 
då?”. 

Det kollektiv som Sofia och Olof bor i fungerar på ett sätt för Sofia som ett 
liknande stöd som Olof fick från sina vänner: 

Och vara duktig, alla är så jävla besatta av att va duktig i andras ögon och ett 
visst mått av det behöver man väl men, asså nu känner jag att jag kan få det av 
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vår grupp liksom, jag behöver inte prestera en massa skit för att va duktig 
liksom.  

Peter känner inte att han söker sig till människor med liknande åsikter som honom. 
Han beskriver sina vänner som att: ”De är väl duktiga medborgare liksom”. Han 
känner inte heller att han tillhör den grupp som skiter i allting och är nöjda med att 
gå på socialbidrag resten av livet, han säger själv att:  

 
[…] jag ser mig ju inte som nån sånhär, ”nån sånhär”? Jag har ju nån bild av 
människor som bara skiter i allting, jag ser mig inte som nån som ska gå på 
soss hela livet, utan jag vill ha en alternativ väg.  

På frågan om han kan känna sig utanför när han umgås med vänner som har arbete 
eller som studerar och får in fasta inkomster svarar Peter: ”Nej utanför är nog fel, 
men eh, det är väl klart att man önskar att man är lite mer stabil eller vad man ska 
säga, att man fullbordar saker som man ska göra det har jag nästan aldrig gjort.” 
Även om större delen av Peters omgivning inte delar hans värderingar kring arbete 
känner han alltså inte att han inte är välkommen eller att han hamnar utanför. Hur 
ser de då på det han gör? 

S: Dom har inte haft några problem med i skolan t.ex., att du inte var där och 
att du inte skaffar ett fast jobb? 

P: Problem, det vet jag inte, alltså det har ju inte skapat några problem för 
dom. Men om du har problem med att jag är slapp och slö och inte tar tag i 
saker det kan folk säkert tycka är tråkigt. Eh, inte för att det skapar några 
problem för dom utan mer för värn om mig liksom.  

Han fortsätter: 
S: Hur tror du dom ser på dig, det du gör, hur ser dom på dig? 

P: På mig, som människa eller som icke arbetande? 

S: Ja, som icke arbetande. 

P: Eh, ja nej, jag tror inte att dom ser på mig på nåt speciellt sätt mer än att jag 
är slapp och slö, faktiskt. Dom funderar nog inte så mycket mer på det än att 
jag skiter i det liksom. 

För Peter fungerar alltså omgivningen varken som några som stöttar honom i det 
han gör eller att de fördömer det, han ger bilden av en ganska likgiltig omgivning. 
Omgivningen kan även påverka informanternas självbild. Peters diskussion om 
omgivningens syn på honom blir här en logisk övergång till nästa avsnitt.  
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Självbild 
Under denna rubrik kommer jag att behandla hur informanterna ser på sig själva 
och vilken roll detta spelar för deras val att välja bort ett arbete.  

Peter tror att hans omgivning mest betraktar honom som ”slapp och slö” 
Han tror inte att den har lagt någon större betydelse i det han gör. 

S: Kan det påverka din syn på dig själv om det är så du tror att folk ser på dig? 

P: Eh, nja det är väl klart att man funderar på hur fan man ser ut i andras ögon 
liksom, men jag vet inte. Mer att jag blir liksom förbannad på folk att dom inte 
ser hur allt funkar, att dom inte letar alternativ till saker. Inte att jag ser nåt, jag 
påverkas inte själv av det utan jag blir mer sur på folks inskränkthet och icke- 
tänkande, så.  

Peters svar är en bra beskrivning av hur informanterna ser på sig själva och det de 
gör. Om omgivningen anser att Peter är slö blir hans tolkning av det att det beror 
på att omgivningen inte har gjort samma analys av samhället som han har. Det kan 
kanske låta som aningen högtravande att använda sig av ett samhällsresonemang i 
en diskussion kring hur informanterna ser på sig själva och sin omgivning, och det 
går kanske att ifrågasätta om det är rätt att ”blanda in” ett resonemang kring 
samhället i sökandet efter identitetsskapande. Min slutsats, dragen ur intervjuerna 
jag gjort, är dock att arbetsvägrandet, just den politiska motivationen till 
arbetsvägrandet, är oerhört betydelsefullt för informanternas syn på sig själva och 
med det deras skapande av en identitet. Jag frågade vid ett tillfälle Olof om han 
ansåg att det gick att skilja mellan politik och liv, med betydelsen om det gick att 
skilja mellan politiska idéer och det vardagliga tänkandet, mellan politisk aktion och 
vardagligt handlande: 

Asså jag har ju sagt att det inte gör det förut. Och jag tycker nästan att det blir 
mer och mer så nu, jag går mer och mer in i det liksom. Jag skulle inte kunna 
vika från det här nu på nåt sätt, jag skulle inte kunna gå tillbaka till att skaffa ett 
jobb och flytta till en egen lägenhet, bo med min familj bara och allt det där, jag 
tror inte jag skulle klara det.  

Viktigare än familjens och vännernas inställning till det informanterna gör och 
tycker är informanternas egna inställningar, den största motivationen de får att göra 
det de gör får de från sig själva och sin egen känsla av vad som är rätt och fel. Jag 
frågade under intervjuerna hur det kändes att ändå gå till ett arbete, trots 
informanternas åsikter om det. Jag frågade Erik om han trodde att han skulle ha en 
positivare bild av sig själv om han hade ett fast arbete att gå till och tjäna sitt 
uppehälle på: 

(skratt) Nej, verkligen inte. Jag ser inte mig själv som en dålig människa, jag 
tycker att jag gör bra grejer ändå liksom att jag, att inte jobba gör mig till en 
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bättre människa liksom, jag tycker, jag får mer tid för mig själv och man blir, 
man är piggare, man är gladare liksom allting. Jobba är ju bara skit.  

När jag frågade Sofia om hon kunde känna att hon svek sig själv och sina ideal när 
hon har haft ett jobb svarade hon: 

Mm det kan jag verkligen tycka. När jag Sofia, anarkist, står och säljer asiatisk 
snabbmat och såhär, och folk frågar såhär ”Oj, vad är godast idag?” och jag har 
att välja att svara på typ antingen är dom friterade jätteräkorna goda eller oxfilé 
och du vet nån annan jävla skit liksom, och då sa jag såhär ”Nej men jag äter 
inte kött” liksom, då fattar dom i alla fall att jag inte står där av egen fri vilja 
men liksom, det kan jag känna, ja verkligen. 

Alla informanterna har vid något tillfälle gått arbetslösa, de flesta av dem har 
vänner och andra i omgivningen som också har eller har varit arbetslösa. 
Informanterna är relativt unga, de skulle av dem flesta förmodligen fortfarande 
räknas som ungdomar. De har alla ”avvikande åsikter” om samhället och hur det 
borde se ut. Ingen av informanterna känner sig trots det speciellt avvikande, 
annorlunda eller, om ni vill, stigmatiserade. Arbetslöshet är dock en avvikelse. 
Arbetsmoralen har fortfarande, trots det högteknologiska, postmoderna 
informationssamhället, en central roll i ”samhällets tankeliv”. Avvikelser, tydliga 
avvikelser, ej accepterade avvikelser leder ofta till stigmatisering. Arbetslöshet 
betraktas av vissa som en identitetsförlust56, arbetslöshet är förknippat med 
isolering och ensamhet, kort sagt arbetslöshet är stigmatiserande. Men inte i det här 
fallet, hur kommer det sig? Svaret ligger i det de gör, i det de tänker på och hur de 
tänker. De känner sig inte stigmatiserade då de har valt sin egen situation, de 
känner sig inte stigmatiserade då de har valt sitt eget ”stigma”. De sätt på vilka 
informanterna har valt att leva kommer ur övertygelser om att samhället så som det 
ser ut idag är fel, agerandet kommer ur en övertygelse. Detta medför att det alltid 
finns en motivation till att fortsätta med det även om det ofta uppkommer kritik 
från den större omgivningen. För kritik förekommer. Omgivningen, och med det 
menar jag den större omgivning som inte enbart innefattar familjer och vänner, kan 
mycket väl tänkas stämpla informanterna som just slöa, personer som lever på 
andras bekostnad osv. Det förekommer trots graden av självvald situation, en 
stigmatisering av informanterna. Att situationen faktiskt är självvald är dock det 
som förhindrar informanterna från att identifiera sig med stigmatiseringen, och 
istället finna sin motivation till att fortsätta i den situationen de befinner sig i. Det 
här är något som förekommer även inom andra kategorier av grupper än arbetslösa 
ungdomar, inom rörelsen utgjord av funktionshindrade människor används t.ex. 

                                           
56 Stier, Jonas, Identitet (Lund 2003) s.75 
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begreppet ”disability pride” för att beskriva fenomenet att hitta stolthet och 
motivation i sitt eget stigma.57   
 

                                           
57 Föreläsning av Lotta Holme vid Linköpings universitet, Campus Norrköping Funktionshinder som identitet, 2005-03-
16  
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Avslutande reflektion 
Olof säger att han inte anser att det går att skilja på politik och liv, det är något som 
jag anser gäller för alla informanterna. Deras politiska åsikter påverkar deras sätt att 
leva på mer än någon annan faktor såsom omgivning eller erfarenheter. Det är 
deras övertygelse, om att det samhälle vi lever i idag inte är välfungerande, som 
motiverar deras beslut. På grund av denna övertygelse är deras självbild inte 
negativ, för att de följer det de anser är rätt. I intervjuerna har de alla talat om att de 
tror att anledningen till att deras omgivning inte har full förståelse för det de gör är 
på grund av att omgivningen har lärt sig av samhället att leva på ett visst sätt och i 
det ingår att arbeta. Informanterna bryter mot detta och mår bra av att bryta mot 
det. I denna avslutande reflektion vill jag föra fram ett förslag till analys om vad det 
är de bryter mot. Förenklat sagt; vad det är de väljer bort som andra inte väljer bort. 
Mitt förslag är att de identifierar och bryter med, eller försöker bryta med, 
”kontrollsamhället”. Kontrollsamhället är ett begrepp lanserat av den franske 
filosofen Gilles Deleuze, och är en utveckling av Michel Foucaults begrepp 
”disciplinsamhället”. Deleuze hävdar att Foucaults disciplinsamhälle var begränsat 
till olika institutioner såsom familjen, skolan, fängelset, militären, arbetet osv. men 
att denna analys inte är tillräcklig för att beskriva det nu rådande samhället, 
kontrollsamhället. I kontrollsamhället är inte disciplineringen av människor längre 
beroende av institutioner utan människor disciplineras, kontrolleras överallt. 
”Kontrollsamhället är ett samhälle av konstant och evigt formande,”58 säger Nikolas 
Rose i dennes beskrivning av Deleuzes idéer. De institutioner som utgjorde basen 
för disciplinsamhället befinner sig idag i en kris. Denna kris innebär en förvandling 
och det är i denna förvandling grunden till kontrollsamhället hittas, institutionerna 
förändras och därmed deras disciplinerande förmågor. Deleuze säger att vi idag står 
inför något nytt, en förändring av institutionerna. Han säger bl.a.: ”I företagens regim: 
de nya sätten att handha pengar, produkter och människor, som inte längre baseras 
på den gamla fabriksformen.”59 Arbete är inte längre disciplinerande på det sättet 
det var under industrialiseringens början, arbetare låses inte längre in i fabriker för 
att ”läras” att arbeta. Tvärtom är nödvändigheten av att arbeta idag självklar för de 
flesta. Detta beror dock på, om vi följer teorierna kring kontrollsamhället, att 
människor har lärt sig att disciplinera sig själva och varandra. Disciplinen är inte 
beroende av en ”materiell plats” varifrån den utgår, utan existerar överallt i alla 
relationer, den har blivit immanent,60 ”inneboende” i människor. Det är svårt att 
avgöra vilka idéer som är Foucaults och vilka som är Deleuzes, även Foucault 
                                           
58 Rose, Nikolas, Kontroll s.83 i tidskriften Fronesis nr.14-15  
59 Deleuze, Gilles, Postskriptum om kontrollsamhällena s. 202 i tidskriften Kairos nr.4   
60 Hardt, Michael & Negri, Antonio, Imperiet (tryckort: Munkedal 2003) s. 277 
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hävdade t.ex. att disciplinen utövades på en immanent nivå. Det finns varken tid 
eller plats att reda ut det här. Men det är heller inte det viktiga. Det viktiga är 
självklart att reda ut vilken roll detta spelar för mina informanter. Peter säger att 
”många människor i alla fall är så insnöade” så att de inte ens tänker tanken på ett 
annorlunda sätt att organisera ett samhälle. Erik säger ”men det är ju så jävla djupt 
inpräntat liksom, att det är såhär samhället ser ut det är bara att rätta sig efter det 
liksom,”. Jag tror att det de pratar om är just det ”disciplinerande” eller 
”kontrollerande” samhället, vad vi väljer att kalla det är egentligen irrelevant. 
Arbete är, och har varit, ett effektivt sätt att kontrollera människor. Under den 
tidiga industrialiseringen användes fabriken som ett verktyg att introducera den nya 
formen av arbete och med hjälp av uppfinnandet av klockan blev även mätandet av 
tiden ett verktyg för denna introduktion.61 Det var inte längre valfritt att disponera 
sin dag eller att välja vad dagen skulle fyllas med. Detta är idag en självklarhet och 
något oproblematiskt, om arbete erkänns som oproblematiskt. Det anser dock inte 
mina informanter. Olof säger att ”det är väldigt få arbeten som inte hjälper det här 
systemet, som jag ser det.” Att arbeta är att upprätthålla ”systemet”, och det sätt på 
vilket detta samhälle är organiserat anses av informanterna som negativt, 
”systemet” är negativt. Häri ligger, i min tolkning, informanternas främsta 
anledning till arbetsvägran, en politisk analys av arbetes betydelse för samhället. Att 
bryta mot det, att försöka undvika att bidra till samhällets fortstånd, är 
motivationen. Denna brytning påverkar informanternas liv på ett oerhört konkret 
sätt, det påverkar deras livssituation och deras identitet. Deras självbilder är positiva 
då de följer det de anser är rätt och utifrån det definieras deras relation till sig själva, 
deras omgivning och samhället i stort. Utifrån det definieras deras identitet.   
 

 
  
  

                                           
61 Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan. (Malmö 2002) s. 26f 
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Chefer 
Anna  Johansson 

Inledning 
Chefer är något som vi alla arbetar under på ett eller annat sätt i arbetslivet. Vissa 
av dem kommer vi bra överens med, medan vi ser andra som en plåga. Hur skapas 
då chefer? Den här uppsatsen kommer att belysa de faktorer som påverkar en chef 
i hans/hennes skapade av sin identitet som chef. Anledningen till att jag valde att 
skriva om chefer var för att jag fann det inressenat att undersöka hur människor i 
en viss maktposition utvecklar sin identitet som ledare. Syftet med studien är att ta 
reda på hur chefer skapar sin identitet i sin arbetsroll samt hur chefskapet påverkar 
deras privatliv.  
Jag har valt att presentera resultatet av min undersökning på det här sättet: först 
kommer jag att presentera den metod som använts sedan följer analysen som är 
uppdelad i tre delar. Först en resultatdel där jag presenterar informanterna och 
deras egna berättelser. Därpå har jag valt att presentera teorin i ett separat avsnitt. 
Sedan diskuteras empirin i förhållande till teorin i en resultatdiskussion och där 
efter presenteras slutsatserna.   
 

Metod 
Studien baseras på fyra djupintervjuer och två observationer samt två kortare 
uppföljningsintervjuer varav den ena skedde via e-mail. Jag valde att använda mig 
av en intervjuguide med semistrukturerade frågor vid djupintervjuerna. Detta för 
att jag inte har någon större erfarenhet av att göra kvalitativa intervjuer och därför 
inte ville missa något väsentligt. Att använda en intervjuguide betyder inte att den 
måste följas exakt utan intervjuaren kan välja i vilken ordning de ska komma samt 
lägga till relevanta uppföljningsfrågor.62

 

Val av informanter 
Jag valde att inrikta mig på chefer som arbetar på främst privata vinstdrivande 
företag. Anledningen till att jag valde företag i den privata sektorn framför den 
offentliga var för att i den offentliga sektorn utnämns de högsta cheferna av 
regeringen. De väljer sedan sina underchefer63 och jag fann det intressantare att 
                                           
62 Bryman Alan Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002) s.301 
63 Peterson Olof svensk politik (Stockholm, 2001) s. 147  
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studera chefer som inte blivit tillsatta på en politisk grund. Jag valde ändå att ta med 
en informant från Svenska kyrkan som inte är ett privat företag, dels för att de 
numer är vinstdrivande och dels att för jag fann det intressant att ha med en chef i 
en annan typ av organisation. Jag använde mitt sociala kontaktnät för att hitta 
lämpliga informanter men ringde även själv upp de företag som jag fann 
intressanta. De informanter som tillsist valdes ut var de som hade titeln chef. Inga 
personer som enbart hade chefspositioner som t.ex arbetsledare eller samordnare 
har tagits med. Anledningen till detta var att jag ansåg att de inte hade lika mycket 
makt som de med chefstitel och därför inte var intressanta att ta med i 
undersökningen. Jag var särskilt angelägen att få en informant som var i början av 
sin chefskarriär och en som hade avslutat den. Detta för att förhoppningsvis få 
olika perspektiv på rollen som chef.   
  Informanterna fick själva välja var intervjuerna skulle hållas. Två valde att 
intervjuas på sina arbetsplatser och två valde i hemmiljö. En av informanterna har 
blivit både observerad och intervjuad men det är främst intervjusvaren som jag har 
analyserat eftersom jag fick ut mer av dem än själva observationen och en har 
endast blivit observerad och kommer därför inte att få lika stort utrymme som de 
övriga informanterna, eftersom det inte framkommit under observationen vad han 
tycker i vissa frågor som de andra har besvarat. Jag är medveten om att detta har 
påverkat resultatet främst på det sättet att alla inte fått lika stor plats i 
undersökningen.  

Då mitt empiriska material var stort valde jag att fördjupa mig i de delar 
som jag fann mest relevanta för min studie istället för att beröra alla aspekter lite 
kort.  

 

Kort presentation av informanterna 
Trey: är i 45-50 års åldern. Han har fru och en dotter. Han är chef och ägare för en 
snabbmatsrestaurang som tillhör en av de större kedjorna. Trey tog över 
restaurangen för två år sedan efter att ha genomgått flera utbildningar och tester för 
att få bli ägare för just den här restaurangen. Trey har endast blivit observerad.  
Charles: är 78 år och har varit chef under större delen av sitt liv. Han är gift och har 
en dotter och två barnbarn. Charles började sin karriär inom det militära där han 
hade olika chefsbefattningar. Sedan övergick han till det civila och blev både 
rationaliseringschef och VD för olika bolag som tillhörde en stor industrikoncern. 
Han har också haft en egen konsultfirma under många år. 
Sam: är 50 år och har alltid arbetat inom Svenska kyrkan. Han är gift och har två 
döttrar. Sam arbetar halvtid som kyrkoherde och halvtid på en tjänst som lyder 
under biskopen men ändå är en chefsposition. Han har ca 20-25 anställda under 
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sig. Han blev befordrad till vikarierande kyrkoherde i början av 1990-talet. Sam har 
blivit observerad och intervjuad vid två tillfällen.  
Carrie: är 46 år och har arbetat inom hotellbranschen i många år. Hon är gift och 
har två barn från ett tidigare äktenskap och tre styvbarn. Hon är nu receptionschef 
på ett hotell som tillhör en av de större kedjorna och har 7 fastanställda och ett 
antal timvikarier under sig. Carrie sitter också med i ledningsgruppen för hotellet. 
Hon har varit chef sedan slutet av 1990-talet. 
Miranda: är 32 år och ensamstående. Miranda är kundservicechef. Hennes personal 
består endast av säsongsanställda. Tidigare har hon haft olika chefsbefattningar på 
ett svenskt företag i USA. Hon blev chef vid 25-26 års ålder. 
 

Resultat 
I den här delen presenteras de kategorier som framkommit vid analysen av 
intervjumaterialet. 

Chefskapets inverkan på privatlivet  
Det framkom av intervjuerna att chefskapet hade inverkat på informanternas 
privatliv bl.a genom att chefspositionen innebar bättre ekonomi och därmed 
påverkades valet av bostad. Men de flesta hade också något negativt att säga om 
chefskapets inverkan på privatlivet bl.a tidsbrist.   

Hemmet 
Fyra av de fem informanterna Sam, Charles, Carrie och Trey bor i köpta fastigheter 
och det framkommer tydligt att pengar till att köpa dessa inte varit något problem, 
eftersom de har en hög inkomst. Informanterna är medvetna om att de tjänar mer 
än personer som har en lägre position men poängterar dock att de inte lever något 
lyxliv och att de endast tjänar så pass mycket att det går runt och blir lite över. Sam 
berättar: ”Min fru och jag har det bra ställt, vi brukar unna oss resor och ny bil.” 
Alla fem informanterna är överens om att människor anpassar sin levnadsstandard 
efter sina tillgångar. Ju mer pengar man tjänar, desto mer spenderar man också. 
Sam, Charles och Carrie berättar också att de brukar ha bjudningar i hemmet, både 
för personalen och för andra chefer. Sam och Charles använder hemmet i sitt 
arbete på det viset att de båda har representation i hemmet. De anser att detta 
påverkat deras val av boende. De bor båda i våningar i innerstaden, större än de 
behöver enligt dem själva. Men de trivs och båda har ett aktivt fritidsliv med många 
vänner och bekanta så därför behöver de ha bl.a stor matsal för att kunna arrangera 
sina bjudningar. De poängterar också att det är positivt att bo stort för då har de 
möjligheten att bjuda hem folk. Carrie berättar att hon och hennes man äger en 
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villa en bit utanför staden och att hon brukar bjuda hem sin personal på somrarna 
eftersom hon har tomt. Hon har dock ingen representation i hemmet utan den sker 
på arbetsplatsen där det finns bättre möjligheter. Miranda berättar inte mycket om 
sitt boende, bara att hon bor i innerstaden och att hon tycker att det är dyrt att bo 
ensam. Men hon nämner ingenting om att det skulle förekomma bjudningar eller 
representation i hemmet.  
 

Nackdelar  
De nackdelar som chefskapet för med sig för privatlivet är enligt Sam, Charles och 
Carrie att det är svårt att släppa rollen som chef när de är lediga. Carrie berättar att 
hon hela tiden tänker på sin personal på kvällarna och hon ringer gärna till arbetet 
för att höra hur det går för dem som har nattskiftet. Hon känner sig ofta trött 
särskilt vid månadsskiftena då det är mycket att göra på jobbet. Miranda tycker 
också att arbetet tar för mycket tid. Hon har förändrat sina levnadsvanor sedan hon 
blev chef. ”Det är väldigt stökigt hemma och jag äter en massa så här förpackad 
mat för jag har dåligt med tid.”  

Trey berättar att han jobbade alldeles för mycket när han började som chef. 
Det slutade med att han fick en hjärtinfarkt och var sjukskriven i tre månader. Sam 
och Charles anser att de har blivit offentliga personer genom sina chefspositioner. 
Med det följer att de alltid är observerade och måste tänka på hur de uppför sig, 
även när de är ute privat. Charles berättar att han och hans fru valde att bosätta sig i 
en större stad och pendla till arbetet i den mindre staden för att slippa en del av 
påpassningen. Han menar att i en liten stad skvallrar alla om alla. Både Sam och 
Charles bor i en medelstor stad och de tycker att de får tillräcklig anonymitet där.  

Identitetsskapande på arbetet 

Organisation  
Något som alla informanterna gärna berättar om är hur företagets organisation är 
uppbyggd och det framkommer också att organisationen är något som formar 
deras roller som chefer väldigt mycket. Organisationen sätter upp ramar för hur de 
ska förhålla sig som chefer.  

Carrie och Trey arbetar båda på företag som är s.k platta organisationer med 
få chefer. Carrie har två chefer över sig som hon kan vända sig till vid eventuella 
problem. Trey har en Business Controller i Stockholm som han kan vända sig till 
men på plats finns det ingen. Då det inte finns så många nivåer på chefstjänsterna 
är det också svårt att avancera inom företaget. Trey och Carries företag tillämpar 
båda konceptstyrning, vilket innebär att det finns färdiga koncept för hur allt ska 
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skötas. Carrie tycker ändå att det är en bra organisation. Hon berättar att hon aldrig 
behöver tänka på hur hon ska göra med frågor som rör organisationen.  

Vi har ju ett intranät där man kan gå in och hämta information om precis allting, så 
man behöver aldrig känna sig orolig för om man gör rätt eller inte.  

Vidare berättar Carrie att de har speciella mätinstrument för att hela tiden förbättra 
verksamheten, Ett av mätinstrumenten är en enkät som de anställda får besvara och 
där tas det upp hur de upplever att deras chef är. De frågor som fått ett dåligt 
resultat diskuteras sedan och tillsammans med personalen försöker man hitta en 
lösning. Därför tycker Carrie att det är viktigt att komma överens med sin personal, 
samt att om hon har en dålig dag så får det inte gå ut över personalen för då 
kommer hon att få ett dåligt resultat på enkäten. Treys företag har liknade koncept. 
Han måste t.ex  föra noggranna rapporter över stekhällarnas temperatur för att 
kunna visa upp för Business Controllers, vilka är högre chefer i företaget. De 
kommer och inspekterar restaurangen och den måste då få godkänt av dem för att 
få fortsätta hålla öppet. På både Treys och Carries företag ingår det kontinuerlig 
chefsutbildning i koncepten.  

Konceptstyrningen påverkar chefsidentiteten eftersom koncepten måste 
följas och därmed begränsas också möjligheten att själv utforma arbetet. Att de 
utbildas kontinuerligt tyder också på att det är en viss typ av chefer som eftersträvas 
på företaget. 

Sam, Charles och Miranda arbetar på företag som inte tillämpar 
konceptstyrning. På Charles och Mirandas företag finns det många chefer på olika 
nivåer. Miranda har två chefer över sig och två arbetsledare under sig. Charles har 
koncernledningen över sig och ett antal underchefer på alla nivåer. Sam arbetar 
inom Svenska kyrkan som har en speciell organisation. Han är anställd av 
samfälligheten som innefattar alla församlingar i staden där han arbetar. Han har 
ingen chef över sig i tjänsten som kyrkoherde men då han utför uppdrag åt 
biskopen är det också biskopen som är hans chef. Alla tre informanterna betonar 
desto mer vikten av att samarbeta med de närmaste på samma nivå. Charles menar 
att en chef ensam måste fatta besluten men att det ändå är viktigt att ha människor 
att fråga om råd. Han säger också att det är oerhört viktigt att ha ett bra samarbete 
med fackförbunden. Sam berättar att förutom personalen så är det hans kyrkoråd 
och de andra kyrkoherdarna i samfälligheten som är närmast honom. Miranda får 
råd och stöd hos andra chefer på företaget som arbetar på samma nivå. Eftersom 
hon bara har personal under sig en viss tid på året, blir de andra cheferna som 
också bara har säsongsanställd personal hennes arbetskamrater på ett annat sätt än 
för de chefer som har helårsarbetare under sig.   
I Sam, Charles och Miranda fall kan det tänkas vara viktigt att få råd och stöd från 
en kollega på samma nivå eftersom de inte har något färdigt koncept att följa. Sam, 
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Charles och Trey är alla chefer på högsta nivå inom deras organisationer men min 
tolkning är att Trey inte behöver fatta lika många beslut ensam eftersom han har 
sitt koncept att följa.  
  

Förebilder  
Samtliga informanter angav främst sina egna chefer som förebilder som de 
identifierar sig med. Med undantag för Trey som inte har angett någon förebild alls. 
I Charles, Mirandas och Carries fall är det också dessa chefer som har befordrat 
dem till chefstjänsterna. Miranda berättar:  

Min förra chef som jag hade största delen av tiden. Henne har jag som förebild. Hon 
var väldigt duktig på just det där att man samarbetar kollegor och medarbetare.  

O sen min chef som jag har nu kommer jag väldigt bra överens med också. Det är 
nog främst för att han är väldigt säker i sin roll som chef.  

Miranda berättar också att den syn hon har på sina egna chefer påverkar hur hon 
själv är som chef. Charles har också främst sin egen chef som förebild. Han 
berättar: 

Ja, jag hade nog (direktörn) och så Wallenbergarna också, de gamla Wallenbergarna. 
De var strålande ledare som levde oerhört enkelt själva. Men de var ledare. De kunde 
fatta beslut. 

Charles ser upp till chefer som kan fatta beslut och leda utan att bli förmer än 
någon annan genom att t.ex skaffa en en högre levnadsstandard. 

Carrie har även en chef som hon har sett en dokumentär på tv om som 
förebild. 

Jag skulle vilja va, fast det är inte riktigt samma bransch men jag har sett ett par 
sådana här dokumentärer om Ingvar Kamprad. Sådan skulle man vilja vara. Han ser 
ju all de här på alla butiker och alla… så ser han den här lilla människan som finns 
där överallt. 

Enligt Carrie ska en bra chef se sina anställda även de som arbetar längst ned i 
hierarkin. Hon strävar också själv efter att uppnå detta ideal som chef men det är 
något som jag kommer att återkomma till i kommande avsnitt. 

Sam berättar att han inte har några direkta förebilder. Han nämner att de 
första cheferna han hade när han gick ut i arbetslivet som förebilder men samtidigt 
menar han att de inte räcker fullt ut eftersom de var födda i början av 1900-talet 
och var chefer under andra förutsättningar än de som finns idag.  
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Ledaregenskaper 
När informanterna berättar om sina förebilder kommer de också inpå vilka 
ledaregenskaper som är nödvändiga och hur de själva leder. Sam berättar att han 
alltid sett sig själv som ledare.  

Jag har varit ganska dominant, ledde gärna när vi lekte… Det tror jag att det har varit 
så att jag gärna tagit kommandot, så här gör vi. 

Han tror även att vissa personer föds med en förmåga att bli ledare. 
Jag vet alltså inte riktigt…tror att vissa delar av sådana här saker har lite, det har lite 
med personlighet att göra, att det är någonting som man, vissa personer föds med 
den förmågan på något sätt. Jag tror det har mycket med personligheten att göra. 

Anledningen till att Sam tror att ledaregenskaper är något man föds med kan vara 
att han alltid har sett sig själv som en ledare och därför anser han att dessa 
egenskaper är medfödda. 

Alla informanterna är överens om att en chef måste tycka om människor. 
De är också överens om att en chef måste kunna fatta beslut och stå för dem, samt 
vara konsekvent .Sam: ”Man får absolut inte ha beslutsångest” ” Man måste kunna 
stå för sina beslut och erkänna att man hade fel om det gick galet”  

Att vara en förebild för personalen är också något som samtliga 
informanter bedömer som viktigt. Sam menar att: ”chefen lägger ju ribban på nått 
sätt.” Han är själv väldigt noga med att ta ut sina lediga dagar och inte jobba för 
mycket övertid. På så sätt hoppas han att hans medarbetare ska göra detsamma. 
Även Trey håller med om att det är viktigt. Miranda är säker på att hon är en 
förebild för sina två underställda arbetsledare men hon tror inte att hon är det för 
sin säsongsanställda personal, eftersom de arbetar under en kort tid och därför inte 
hinner bilda sig någon egentlig uppfattning om henne som person. Sam, Charles, 
Miranda och Trey har alla chefer eller arbetsledare under sig och markerar alla att 
det är viktigt att våga delegera ut ansvar till dem och inte lägga sig i för mycket. 
Trey brukar hjälpa sina arbetsledare när det blir problem med t.ex sjuk personal 
men annars lägger han sig inte i deras arbete. Han tycker att det är viktigt att våga 
låta dem få ansvar för då växer de i sina ledarroller. Miranda har helt lämnat över 
ansvaret på sina två arbetsledare. ”Jag är chef, men jag är chef via mina 
underchefer.” 

Sam berättar att han ibland får hänvisa till sina arbetsledare när en anställd 
kommer och frågar något, eftersom han har delegerat ut den delen av ansvaret. 
Han anser att han har delegerat ut ansvaret och kan därför inte ”hålla på att peta i 
detaljer”. Charles menar att det är viktigt att en chef känner sina underchefer och 
vet hur mycket kompetens de har och ge dem ansvar därefter.  
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Det elakaste jag vet man kan göra med en människa egentligen, det är att befordra 
dem ett hack över deras kompetensnivå… Då kan du krossa en människa 
fullkomligt.  

Ingen av informanterna tycker att ett diktatoriskt ledarskap där chefen bestämmer 
hur det ska vara är bra. Men Sam, Charles och Trey tycker att det är viktigt att det 
ändå märks vem det är som är chef och att man ibland kan få fatta beslut utan att 
alla är med på det. Medan Carrie och Miranda mer ser att man samarbetar, anställda 
och chefer tillsammans och kommer fram till gemensamma beslut så långt det går. 
Charles anser också att man inte ska undvika att vara chef. Om man märker att 
någon gör fel ska man påpeka det men på ett sådant sätt att det inte skadar 
personen. Skäll ska undvikas helt enligt Charles. Han hävdar att en människa låser 
sig totalt och att man får en fiende för livet om man skäller på henne.  

Förhållandet till de anställda 
Sam och Carrie pratar mycket om att det är chefens uppgift att se alla i personalen 
och se till att alla får känna sig delaktiga i arbete, samt att det inte bildas några 
kotterier. Charles och Carrie pratar mycket om att det är viktigt att skapa ett bra 
team. Samarbetsförmåga är något som de anser är viktigt och alla ska kunna jobba 
med alla. Charles anser att även om man är VD så bör man träffa den personal som 
är längst ner i organisationen. I hans fall är det då industriarbetarna. Han brukar äta 
lunch med dem ibland.  

Där hade man ju en matsal och det fanns en hörna för chefer och ingenjörer.  Men 
då gjorde jag så att då gick jag ut och satte mig bland de andra. Inte varje gång men 
ofta och då får man alltid veta en massa nyheter. Det är bra… på något sätt så vill de 
vara trevliga och berätta olika saker som de har varit med om så får man ganska 
mycket information så det är bra att göra det. 

Samtidigt menar han att man måste vara medveten om att de anställda kan känna 
sig observerade när chefen kommer. ”De pratade kanske om mig och då så 
kommer jag plötsligt där då…” Charles säger också att det är viktigt att finnas till 
hands för arbetarna. Om de börjar klockan sju måste chefen också göra det, kanske 
inte varje dag men så att chefen vet vad som händer på mornarna. Miranda anser 
också att det är viktigt att ha en närvarande chef som finns till hands när denne 
behövs men som inte lägger sig i annars. Hon känner sig som en i gruppen men i 
egenskap av chef och inte som arbetskamrat. Miranda har dåliga erfarenheter från 
sitt tidigare jobb där de hade en stor festkultur. Hon berättar att det blev svårt att 
vara chef när vardagen kom. Hennes personal kunde inte riktigt skilja på den hon 
var som chef och den hon var privat och det uppstod konflikter. Därför har hon nu 
valt att ha en viss distans till sin personal. På Mirandas nuvarande jobb är det alltid 
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fart och fläkt på dagarna under säsongen. Hon berättar att hon ofta brukar skoja 
och skämta med personalen.  

Och då känner jag liksom kanske ännu mer att om man… dessutom gick ut och slog 
runt på krogen var eviga natt så skulle liksom hela, hela grejen skulle falla. 

Charles och Miranda har distans till sina anställda. I Charles fall tolkar jag det som 
att det beror på att normen som finns på företaget är att chefer och underordnade 
ska hållas åtskiljda, eftersom de äter i skiljda delar av matsalen.  
Trey anser att det ska synas vem som är ledare. Men han skämtar gärna med sin 
personal. Det blir en lättsam stämning på arbetsplatsen då tycker han. Carrie har 
väldigt ung personal och hon berättar att hon ser sig själv lite som en mamma för 
dem. Hon stämmer av med dem när de kommer till jobbet så att allt är bra och de 
får gärna komma till henne och prata om privata problem. Hon tycker att det är 
viktigt att ingen går och bär på något för då gör de inte ett bra jobb. Sam berättar 
att han inte själavårdar sin personal. Det finns en särskild institution för problems 
om de kan vända sig till. Sams berättar att han tror att hans anställda till stor del har 
format honom som chef. De är äldre än de övriga informanternas och de har 
arbetat tillsammans med honom ganska länge. Han berättar att han brukar umgås 
med en del anställda privat men det får inte gå ut över jobbet, där är de 
arbetskamrater precis som alla andra. Carrie berättar att hon och hennes anställda 
är ett sammansvetsat gäng och att de brukar gå ut och äta ibland. Hon känner inte 
att hon är chef i det sammanhanget men ändå är hon noga med att uppföra sig 
respektabelt. ”Det är jätteviktigt att man inte gör bort sig alltså. För det sitter i…” 

… I och med att jag då är lite äldre och man har ordnade förhållanden och så, så är 
det rätt enkelt för min del. Jag kan tänka mig att det hade varit svårare om man hade 
varit mer jämngammal. Då går man verkligen ut på samma premisser.  

Trots att Sam och Carrie känner de anställda väl och umgås även privat med dem 
känner de ändå att de måste uppföra sig respektabelt och därmed kan de inte heller 
släppa sin chefsroll helt, eftersom de vet att det väntar en vardag då de måste ha en 
viss respekt från sina anställda för att kunna fungera som chef.   

Ökat självförtroende 
Gemensamt för Sam, Charles, Carrie och Miranda är att alla har blivit tillfrågade 
om de ville bli chefer och de beskriver det som något som har förändrat deras 
självbild.  

Charles började sin karriär i flottan inom det militära. Charles fick en 
förfrågan av en underofficer om han inte ville bli officer. Han berättar att han som 
ung hade stora ambitioner och ville göra karriär. Charles fortsatte att stiga i grader 
genom att hela tiden bli förtursbefordrad och slutade som kommendörskapten. 
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Han fick då erbjudande från direktören på en stor industri i Sverige. Direktören 
ville att Charles skulle bli utbildningschef för industrin. 

Men jag sa det att jag kan inte veta om jag är rätt man för det här och du kan inte 
heller veta om jag är rätt man för det här. Jag tar risken, sa han (direktören) Men det 
gör inte jag, sa jag. Det här måste jag tänka över.  

Charles hade dock en trygghet, om han inte passade för det nya jobbet skulle han få 
komma tillbaka till sin gamla tjänst och med tack vare den tryggheten vågade 
Charles gå över till det civila som chef. Han visade sig vara rätt man för jobbet och 
blev så småningom på goda meriter befordrad till högre tjänster.  

Jag sökte ju aldrig rationaliseringsjobbet eller VD-jobbet eller någonting. Det fick 
man ju erbjudande om helt enkelt. 

Charles berättar att han tror att han har förändrats av att vara chef men att det inte 
skett medvetet. Även om Charles främst litade på sin egen förmåga att klara av 
arbetet, tolkar jag det ändå som att hans självförtroende ökade samt att hans 
chefsidentitet förstärktes genom att han fick andra erbjudanden om högre tjänster 
och därmed bekräftelse av sin egen chef på att han gjorde ett bra jobb som chef. 
Carrie berättar att hon började som sommarvikarie på ett av högsta chefens hotell. 
Hon blev tillfrågad av ledningen om hon inte ville ha tjänsten som receptionschef 
på ett annat mindre hotell i samma kedja. Hon tycker själv att hon fått ökat 
självförtroende av att ha fått tjänsten som receptionschef.  

Man växer ju massor i och med att någon annan tror på att man ska klara av det här. 
För det kanske man inte tror på riktigt själv. Hade man sökt en sådan här tjänst så 
hade man ändå förberett sig lite på vad det var man skulle ge sig in i. Men just när 
man blir tillfrågad. Det blir en jättekick att någon verkligen tror att jag reder ut det 
här. 

Carrie tycker också att det känns bra att hon fortfarande får ha förtroendet att vara 
chef och hon anser att det är viktigt att få feedback från sina egna chefer, både 
sådant som är dåligt men framför allt sådant som är bra. Sam fick under en tid 
vikariera som kyrkoherde på deltid och senare fick han den heltidstjänsten när den 
gamla kyrkoherden gick i pension. Sam blev så småningom också befordrad av 
biskopen till en högre tjänst. Sam berättar att han under åren har lärt sig att vara lite 
mindre dominant. ”Det behöver inte alltid bli som jag vill.” Miranda hade tur att bli 
befordrad av sin egen chef efter bara något år på företaget. Hon då blev chef över 
flyg och bokningsavdelningen på företaget. Miranda befordrades en gång till inom 
samma företag och blev då chef över koordinatorsavdelningen. Hon tycker liksom 
Carrie att det är något som har påverkat hennes självbild. 

Det är klart alltså liksom rent logiskt så är det klart att jag har förändrats i den 
bemärkelse att jag har fått någon sorts bekräftelse att man liksom… har blivit 
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betrodd en högre tjänst. Absolut om vi säger så men… liksom det är klart, ja det 
påverkar ens självbild. Alltså det är inte i några superkalibrer så att man liksom 
känner fan vad bra jag har blivit (skratt) utan det har nog minst lika mycket att göra 
med att det bara är allmän rutin att man har blivit äldre och fått mer erfarenheter. 
Det tror jag. 

Informanterna anser inte att de har behövt förändra sin personlighet för att kunna 
vara chef. Charles tror att han har förändrats som person men inte att det har skett 
medvetet. Sam tycker att han har lärt sig att det inte alltid måste bli som han vill 
och Miranda är inte säker på att hennes förändringar beror på chefstjänsten eller att 
hon har blivit äldre. Men jag tolkar det som att alla fyra har fått ökat självförtroende 
eftersom de alla berättar att de blivit befordrade och det verkar som jag tidigare 
nämnt betyda mycket för deras självkänsla.  

Om att vara chef 
Både Charles och Sam säger att de tycker om att vara chefer och de skulle inte vilja 
ha någon annan position. Carrie tror inte att hon skulle trivas med att bara vara 
anställd eftersom nästan alla i receptionen är yngre och de stannar inte kvar i yrket 
så länge utan söker sig till andra jobb. Men hon trivs med den position hon har och 
satsar mer på att utvecklas på samma nivå än att sträva uppåt.  

Jag tycker det här är prefekt. För jag har liksom lagom mycket ansvar men det inte 
det högsta ansvaret liksom, för jag har alltid nån jag kan gå till så jag behöver inte stå 
där själv så. 

Inte heller Miranda har några planer på att nå högre chefspositioner utan hon säger:  
 Ibland när chefstjänsten känns tung skulle jag rentav ibland vilja ta ett steg ner på 
stegen för att ha lite lugnare förhållanden och mindre kämpigt arbetsschema. 

Trey nämner inget om vad han tycker om att vara chef. Men på hans företag finns 
det tillfällen varje dag då han måste ut och göra samma arbete som sina 
medarbetare t.ex när det blir långa köer i restaurangen. I hans fall är skillnaden inte 
lika stor mellan chef och anställd som på de övrigas företag.  
Ingen av informanterna tycker att de har blivit bemötta på ett negativt sätt då de 
har presenterat sig som chefer i arbetssammanhang. De tycker inte heller att det är 
något märkvärdigt med att vara chef. Sam berättar att bland de äldre i hans 
församlig lever det fortfarande kvar föreställningar om att kyrkoherden är finare än 
prästerna och det duger inte med att det kommer en vanlig präst vid t.ex 
högtidsdagar. Sam säger dock att han inte ställer upp på sådana krav. Charles 
berättar om gamla bruksorter där arbetarna stod och bockade med mössan i 
handen och tilltalade honom direktören när han kom. Men så jobbade inte Charles 
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så det upphörde efter en tid. Carrie tycker att chefer ofta kan vara snobbiga men 
hon har aldrig självupplevt att någon tyckt att hon har varit snobbig.  

Teori 
I det här avsnittet presenteras de teorier som jag ansett vara relevanta för att tolka 
och förstå empirin. Jag har valt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori för att 
förstå chefskapets inverkan på privatlivet och organisations- och ledarskapsteorier 
samt en del rollteorier för att förstå hur chefsidentiteten skapas på arbetet.  

Utvecklingsekologi 
Enligt Urie Bronfenbrenner ingår människan i olika system och miljöer.  Längst in 
finns individen och sedan går det som ringar ut ifrån mitten. I den närmsta ringen 
finns närmiljön. Det kallas mikrosystem och byggs på under livets gång. Ett litet 
barns mikrosystem kan bestå av bara föräldrarna för att sedan innefatta även dagis, 
skola och kamrater. När individen sedan blir vuxen ingår även arbetsplats, vänner 
familj etc i dess mikrosystem. Bronfenbrenner menar att dessa mikrosystem 
ständigt påverkas av varandra och får konsekvenser för individen. En konflikt på 
arbetet följer gärna med individen hem och påverkar därmed även familjen. 
Relationerna mellan mikrosystemen kallas mesosystem och därefter följer exo- och 
makrosystemen som innefattar samhället och kulturen som individen lever i.64 
Enligt Bronfenbrenner kommer chefsrollen på arbete att påverka privatlivet också. 
 

Organisation 
I början av 1900-talet under industrialiseringen hade företagen en byråkratisk 
organisation med många chefsnivåer. Dessa kallades linjeorganisationer eftersom de 
var indelade i vertikala linjer som angav hur makten var fördelad i företaget.65 T.ex 
VD högst upp under honom avdelningschefer och under dem olika gruppchefer.66 
Statusen utmärktes genom lön, titlar och tjänsteförmåner. I den byråkratiska 
linjeorganisationen bestämde chefen och de anställda lydde. Egna initiativ ansågs 
förstöra ordningen. Alla tilldelades uppgifter som de förväntas att sköta. Chefens 
uppgift i den hierarkiska organisationen var att fatta beslut och se till att de 
underordnade utförde sina uppgifter.67 Specialistkunskaperna fanns ofta på 
chefsnivå medan det idag finns bland dem som ska utföra arbetet. De 

                                           
64 Andersson, Bengt- Erik, Utvecklingsekologi (Lund 1997) s. 21f   
65 Svedberg, Lars, Gruppsykologi (Lund 2003) s. 252f 
66 Rubenowtiz, Sigvard, Organisationspsykologi och ledarskap (Lund, 2004) s. 17 
67 Svedberg, s. 253f 
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förändringarna som sedan skett har också påverkat chefsrollen. Idag är chefen mer 
som en ledare som sätter upp mål och engagerar de anställda i företagets idéer. 
Många företag strävar också efter att ”platta till” organisationerna d.v.s att det ska 
finnas få chefer. Detta för att öka effektiviteten men också för att spara pengar då 
färre personer får utföra fler arbetsuppgifter. Det ställer också högre krav på 
medarbetarna längst ner i organisationen då de får ta allt större ansvar, eftersom det 
inte finns några mellanchefer som fattar beslut åt dem längre.68Istället upprättas det 
produktionsgrupper och arbetslag som samverkar. 69För många chefer har 
övergången varit svår. Dels för att de inte har velat släppa ifrån sig delar av ansvaret 
till sina underordnade och dels för att förskjutningen av makt nedåt har sänkt deras 
status. Idag är det viktigt att de som arbetar inom ett företag har rätt 
kompetens.70Jane Kroger menar att framförallt yngre människor (20år -ca40år) 
strävar efter att göra ett bra individuellt jobb som de tycker ger dem något, istället 
för att satsa på att göra karriär uppåt eller att jobba för att företaget ska gå bra.71 
Lars Svedberg hävdar att kunskap är makt i det postmoderna samhället. Kunskapen 
är inte hierarkisk och kan inte ärvas och därmed är kunskapskonkurrensen mer 
jämlik. Genom att skaffa sig kunskap skapar man möjligheter att göra karriär 
genom att arbeta på olika företag.72 Företagen är idag mer mål- och 
resultatinriktade än tidigare vilket också ställer högre krav på kunskap. Det är också 
vanligt att lönen bestäms av resultatet eller att ett gott resultat belönas med en 
bonus.73 Idag kan det vara lika utvecklande att stanna kvar på sin nivå och skaffa 
sig nya kunskaper om arbetet som det är att sträva uppåt efter en högre tjänst. 
 

Ledarskapet 
Det har spekulerats i om en person kan ha medfödda anlag som skulle vara särskilt 
lämpade för att bli ledare men det är inget som kunnat fastställas. De egenskaper 
som är mest önskvärda hos en ledare är framför allt att han/hon har en positiv 
människosyn och social mognad. Tidigare forskning visar att en chef som har dessa 
egenskaper har lättare att se situationer ur medarbetarnas perspektiv.74 Birgitta 
Ahlstorp menar att i framtiden kommer chefen inte att ses som en auktoritär 
person utan mer som en lagspelare och coach. Enligt henne är det också en av 
ledarens viktigaste uppgifter att kunna skapa en fungerande grupp. Ledaren ska 
                                           
68 Rubenowtiz  s. 27f, 34f 
69 Sandberg Åke (red) Ledning för alla (Borgå Finland 1999) s. 26f 
70 Rubenowtiz, s. 27f, 34f 
71 Kroger, Jane, Identity development(United States of America) s.161f 
72 Svedberg, s. 326 
73 Sandberg, s. 26f 
74 Rubenowtiz, s. 127f 
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också motivera sin grupp och skapa en vi-känsla75 En bra ledare visar uppskattning 
mot sina medarbetare och ger dem positiv feedback, vilket i sin tur stärker deras 
självkänsla. Uteblir den positiva feedbacken krymper istället självkänslan och den 
underordnade blir osäker och vågar inte ta egna initiativ längre. På en arbetsplats är 
det oftast den närmaste chefen som är den mest betydelsefulla personen för en 
individs skapande av självkänsla.76Dessa resonemang om ledaregenskaper och 
ledarskap är något som informanterna verkar ha tagit till sig. Anledningen till detta 
kan vara för att det är just den här synen på ledarskap som eftersträvas i vårt 
samhälle.  

Det psykodynamiska perspektivet tar upp chefens roll för medarbetarnas 
skapande av identitet och självkänsla. Identiteten skapas genom olika 
beroendesituationer till olika ledare t.ex barn är beroende av sina föräldrar som då 
fungerar som ledare. En individ har ett antal beroendesituationer och på så sätt 
också en uppsättning av ledare att förhålla sig till i skapandet av identitet. På 
arbetsplatsen är individen beroende av sin chef.77 Medarbetarna får sin självkänsla 
och skapar sin identitet genom att den närmsta chefen bekräftar dem, vilket enligt 
den här teorin betyder att även chefer får sin självkänsla och skapar sin identitet på 
samma sätt fast genom bekräftelse av sin chef. Samtidigt som de måste vara 
medvetna om att de är med och påverkar sina medarbetares självkänsla. Enligt 
denna teori krävs det att den högsta chefen i en organisation också är en väldigt bra 
ledare eftersom den personen börjar bekräftelsen nedåt. 
  

Samspel på arbetet 
Inom symbolisk interaktionism skapas identiteten genom samspel med andra 
människor. Individen tillskrivs en roll som utgörs av de egenskaper som förväntas 
av henne i en viss situation. Individens handlingar kommer sedan mer eller mindre 
att styras av de förväntningar som rollen innebär.78Människor beter sig efter hur de 
bedömer situationen och i de flesta fall i vardagslivet sker bedömningen omedvetet. 
T.ex en student som kommer till en föreläsning stannar inte upp och försöker göra 
en bedömning av hur han/hon ska bete sig utan handlar omedvetet.79 I arbetslivet 
finns det färdiga roller som står fast oberoende av vem som har dem för tillfället. 
En sådan roll är yrket lärare. En lärare kan forma sin roll efter sin egen person men 
eftersom den är knuten till yrket finns det vissa ramar som läraren alltid måste 

                                           
75 Ahlstorp, Birgitta, Rollmedvetet ledarskap (Malmö, 1998) s. 23, 169ff 
76 Rubenowtiz, s.127f 
77 Svedberg, s. 315 
78 Nilsson, Björn, Socialpsykologi (Lund, 1996) s. 174f 
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upprätthålla, tillskillnad från en elev vars roll styrs av bl.a. av klasskamraternas 
förväntningar. Olika roller har också olika status att t.ex vara utbildad läkare 
innebär hög status och med statusen kommer också individen att bli betraktad. 80  
 Siv Boalt Boëthius skriver om Granström som har genomfört ett antal 
undersökningar i skola och näringsliv. Granström menar att chef och underordnade 
är både separerade och sammanbundna. Chefen är ensam genom att han/hon har 
en annan roll i organisationen en de anställda och där med kan chefen inte heller 
ses som en i gruppen i alla sammanhang. Men chefen kan enligt Granström aldrig 
göra sig fri från medarbetarnas förväntningar och föreställningar och därmed är 
han/hon också knuten till dem.81

Chefer måste på grund av sin roll i organisationen leva upp till olika förväntningar 
och krav enligt Boalt Boëthius. Hon menar att dessa utvecklas både medvetet och 
omedvetet mellan de underordnade och chefen. Hon skriver om Melanie Klein 
som hävdar att människor hela tiden tillskriver andra människor sina egna känslor 
och föreställningar s.k projektioner. Det motsatta d.v.s det som tas emot kallas 
introjektion och detta är något som påverkar individen. I en organisation sker detta 
genom att de underordnade tillskriver chefen en identitet som de förväntar sig att 
han/hon ska leva upp till och som chef kan det vara svårt att låta bli att färgas av 
dessa projektioner.82 Även om det kan tänkas vara bra för en chef att få positiva 
projektioner från sin personal menar T. Ogden enligt Boalt Boëthius att det är 
viktigt att som chef inte bli fast i dem och tro att de ska vara för evigt. Det kommer 
att skada chefens självkänsla om förhållandena ändras. Det är också viktigt att inte 
ta åt sig för mycket av de negativa projektionerna eftersom de tar bort en del av 
chefens energi som behövs för att utföra sitt arbete på ett bra sätt.83  
En chef skapar alltså sin identitet i samspel med de anställda och det sker genom att 
de anställda projekterar sina förväntningar på chefen som försöker leva upp till 
dem. Gruppen hjälper till att forma sin ledare.  
   

Resultatdiskussion   
I den här delen kommer empirin som presenterades i resultatdelen att diskuteras 
mot teorierna som presenterades i förra avsnittet.  
     

                                           
80 Levander, Martin, Psykologi (Stockholm, 1993) s. 194f 
81 Ekvall, Göran, (red) Navigatör och inspiratör (Lund, 1996) s. 270f 
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Privatlivet 
Som jag nämnde i resultatdelen berättar Charles och Sam båda att de har 
representation för arbetet i hemmet. Detta har enligt dem påverkat deras val av 
bostad. Det är viktigt att ha gott om plats för att kunna ta hem människor. Båda 
anser också att de har det gott ställt ekonomiskt. Sam och Charles berättar även att 
de brukar bjuda hem vänner. Även Carrie tar upp att hon brukar bjuda hem folk 
bl.a sin egen personal. Enligt Bronfenbrenners teori påverkas mikrosystemen arbete 
och privatliv av varandra. Här är ett exempel på detta. Sam och Charles är båda 
chefer och det ingår att ha representation i deras tjänster. Chefstjänsten innebär 
också en ekonomisk trygghet i form av en hög lön, vilket i sin tur medför att de har 
möjlighet att bo i representationsvåningar inne i staden eller som i Carries fall en 
villa utanför staden, vilket sin tur också ger dem möjligheter att ha stora 
middagsbjudningar både för privata vänner men ger dem också möjlighet att ha 
representation i hemmet. Det påverkar också familjen, eftersom de antagligen också 
är med på dessa middagar. På det här sättet påverkar alltså chefspositionen även 
privatlivet ekonomiskt, vilket senare leder till andra sociala villkor som t.ex stora 
middagsbjudningar. De nackdelar som informanterna tar upp med att vara chefer 
visar också på att chefskapet påverkar privatlivet. Exempelvis då Charles berättar 
att han tycker att han inte kan bära sig åt hur som helst eftersom han ständigt är 
observerad och han är medveten om att om han gör bort sig för någon anställd i 
privatlivet så kommer det även att påverka hans roll som chef på arbetet. Eller 
Carrie som tycker att det är svårt att släppa jobbet när hon är hemma. Det kan 
påverka familjen på det sättet att hon inte har tid att ägna sig åt dem eftersom hon 
tänker på arbetet och även måste ringa dit om kvällarna. Miranda har inte ens tid att 
laga mat eller städa hemma p.g.a av sin chefstjänst. 
  

Organisation och förändrad roll som chef 
Organisationerna har förändrats och det har medfört att chefspositionen inte längre 
har samma status. Tidigare låg det på chefens ansvar att ha kunskap om hela 
organisationen och därmed hade chefen också mer makt. Att 
organisationsförändringen är något som har påverkat informanterna och deras 
skapade av sin chefsidentitet märks på många sätt. Ingen av informanterna tycker 
t.ex att diktatorisk styrning är bra. Hade de varit chefer i början av 1900-talet hade 
de förmodligen haft en annan åsikt. Enligt den symboliska interaktionismens teori 
om roller finns det vissa färdiga roller i arbetslivet. Chefsrollen kan vara ett exempel 
på en sådan roll även om förväntningarna på hur en chef ska bete sig kan skilja sig 
åt beroende på vilket yrkesområde chefen är verksam inom. Jag tolkar det som att 
dessa roller inte är för evigt utan ändras när organisationen ändras. Då 
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organisationerna ändrades tyckte t.ex många chefer att det var svårt att delegera, 
något som inte märks på mina informanter. De talar om delegering som en 
självklarhet och litar på sina underchefer och arbetsledare. En annan förändring 
som har påverkat chefsidentiteten är betydelsen av att ha ett bra team av anställda 
och framtidens ledare kommer att fungera mer som en coach. Något som speciellt 
Sam, Charles och Carrie tar upp som viktigt när man är chef och som påverkar hur 
de sedan leder gruppen. Något som inte har förändrats lika mycket är 
beslutsfattandet. Det är fortfarande enligt alla informanterna en viktig egenskap hos 
en chef att kunna fatta beslut. Däremot har sättet en chef fattar besluten på ändrats. 
Charles anser att en chef kan ha en rådkrets men att han måste fatta besluten själv 
tillskillnad från de övriga informanterna som arbetar i organisationer som har ett 
större samarbete mellan olika chefer och arbetsledare. Detta påverkar i sin tur 
identiteten på det sättet att det ställs andra krav på en chef som ensam måste fatta 
beslut. Carrie och Trey som dessutom arbetar i organisationer som tillämpar 
konceptstyrning behöver aldrig oroa sig för om de gör rätt eller fel, eftersom de har 
sina koncept att tillämpa. Därmed är det inte sagt att det på något sätt skulle vara 
lättare att vara chef i en organisation som tillämpar konceptstyrning. Anledningen 
till att Charles anser att han måste fatta besluten själv kan vara att den organisation 
han arbetade i inte hade det samarbetet mellan avdelningar och chefer som vuxit 
fram alltmer på senare år.  
  Chefsrollen kan som tidigare nämnts ses som en s.k färdig roll och den som 
intar rollen förväntas också agera på ett visst sätt vilket i sin tur påverkar chefens 
identitet. Om Sam, Charles, Carrie, Trey och Miranda skulle välja att själva ha full 
kontroll och inte delegera ut ansvaret alls skulle de antagligen bli ifrågasatta och 
skulle sannolikt också tillskriva dem en negativ chefsidentitet eftersom 
organisationerna inte ser ut så längre. Medan det inte hade ansetts negativt utan 
mer självklart i början av 1900-talet då chefsrollen såg annorlunda ut. Chefsrollen 
har också ändrat status över tid och det märks speciellt i Charles berättelser då han 
är äldre än de andra informanterna. Han berättar t.ex om skiljda delar i matsalen för 
chefer och personal och om titlar och anställda som bockade med mössan i handen 
när han kom. Det är något som de andra inte nämner. Som jag nämnt i teoridelen 
anser Svedberg att kunskap är makt och dagens organisationer är uppbyggda kring 
ett samarbete mellan människor med olika kunskaper och därför anses det inte lika 
”fint” att vara chef idag som tidigare. Kroger menar att det idag är viktigare att ha 
ett arbete som man trivs med istället för att sträva uppåt. Det kan förklara varför 
Miranda och Carrie inte strävar uppåt utan vill utvecklas mer i sina positioner 
medan Charles från början hade stora ambitioner. Sam har också haft en 
uppåtsträvan men det kan bero på att han alltid sett sig själv som en ledare samt att 
det inte finns mer än en chefsposition i varje församling och han är därmed 
begränsad.    
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Prestation 
Som jag beskrivit i resultatdelen hör ett antal mätinstrument som bl.a mäter hur 
chefen sköter sin roll till det koncept som framförallt Carries  arbetsplats tillämpar. 
Dagens organisationer är resultat inriktade och därför är det viktigt att uppnå ett så 
bra resultat som möjligt. Carrie berättar att hon är noga med att inte låta t.ex dåligt 
humör gå ut över medarbetarna eftersom hon vet att detta påverkar resultatet. Då 
hon vet att hennes ledarinsats kommer att mätas försöker hon kanske leva upp till 
medarbetarnas förväntningar extra mycket och därmed blir den snälla chefen som 
alla tycker om. Det kan också vara så att Carrie ser ett dåligt resultat i mätningen 
som ett hot mot sin position. Får hon ett dåligt resultat finns det alltid en risk att bli 
förflyttad nedåt. Där med menar jag inte att Carrie endast vill vara en bra chef för 
att få ett bra resultat i mätningen men det går inte att bortse att mätningen påverkar 
hennes chefsidentitet. Även i Charles fall går det att se en koppling mellan goda 
resultat och hur han skapar sin identitet som chef. De gånger Charles blev 
befordrad av direktören skedde det på goda meriter. Enligt den teori som jag 
tidigare nämnt om hur självkänsla skapas på arbetet har den närmsta chefens 
bekräftelse stor betydelse. Charles har tack vare sina goda resultat fått den och det 
stärker hans egen självkänsla och gör honom till en mer säker ledare.  

De anställda 
Att samtliga informanter vill stanna kvar i sin position och utvecklas istället för att 
avancera uppåt kan ses som positivt för de anställda, under förutsättning att de 
tycker om sin chef. Granström och Klein menar att gruppen genom projektioner 
och introjektioner skapar sin chef. Informanterna berättar att de känner sig som en 
del av gruppen men kanske inte på samma villkor som sina anställda. Det bekräftas 
av Granström som hävdar att en chef aldrig riktigt kan vara en i gruppen. Något 
som också påverkar chefsidentiteten är hur chefen förhåller sig till de anställda. 
Carrie har en nära relation till sin personal. Hon säger att hon är lite som en 
mamma för dem. Hon finns där för dem även om de behöver prata om privata 
problem. Hon får då två ledarroller och detta förstärker hennes ledaridentitet. 
Genom att hon är mån om att ta hand om sin personal får hon enligt hennes själv 
positiva projektioner från sin anställda, vilket också skapar en bra chef enligt Kleins 
teori. Även Sam känner sina anställda bra eftersom de har arbetat ihop under 
många år och han tror att de har format honom mycket som chef. Både Carrie och 
Sam umgås med sina anställda även på fritiden men de är noga med att inte göra 
bort sig eftersom de fortfarande är chefer när vardagen kommer. Jag tolkar det som 
att Carrie och Sam har genom att både få och ge positiva projektioner skapat en 
trygg relation med sina anställda och därför vågar ha en mer nära relation till dem. 
Till skillnad från Miranda som vill ha mer distans till sin personal. Hon fick 
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negativa projektioner från sina anställda på sin förra arbetsplats. De anställda hade 
svårt att skilja på privatliv och arbete och det påverkade Mirandas identitet som 
chef negativt. Nu har Miranda bara anställda under säsongen och därför får 
Miranda svårare att skapa sin identitet genom de anställda, eftersom den då inte blir 
bestående. Charles var VD och hans anställda bestod av underchefer som inte 
utgjorde en grupp på samma sätt som de övriga informanternas anställda. Men 
längst ned i organisationen fanns industriarbetarna och de var en grupp. Charles 
berättar att han tyckte att det var viktigt att träffa dem. Han brukade t.ex äta lunch 
med dem trots att det fanns ett särskilt hörn i matsalen för chefer. Charles vet att 
han inte är en i den gruppen men han försöker ändå att sända positiva projektioner 
till de anställda genom att närma sig dem. Hans roll förändras också då han gör 
något som inte förväntas av honom. Att det fanns ett särskilt hörn för chefer i 
matsalen tyder på att det inte var meningen att de skulle ha kontakt. Då Charles 
bryter mot det framstår han kanske också som en mer ”mänsklig” chef i 
medarbetarnas ögon.    

Egna chefer 
Gemensamt för informanterna är att det de tycker att det är viktigare att bli 
bekräftad som en bra chef av sina egna chefer än av sina anställda. De har också 
angivit sina egna chefer som förebilder. Enligt det psykodynamiska perspektivet 
skapas identitet på arbetet genom bekräftelse från den egna chefen. Positiv 
feedback från den egna chefen är viktigt för självkänslan, vilket också gör att den 
egna chefens bekräftelse är viktig när det gäller skapandet av identitet. Sam, 
Charles, Miranda och Carrie har alla blivit befordrade till chefer av sina egna chefer, 
vilket har påverkat deras identitet. Carrie och Miranda berättar att de har fått ökat 
självförtroende genom att deras högre chefer hade förtroende för dem och trodde 
att de skulle klara av chefstjänsten. Att fortfarande få ha kvar det förtroendet är 
också något som de anser påverka deras självbild och identitet. Charles nämner sin 
chef direktören som en viktig person i hans arbetsliv. Det var direktören som 
befordrade honom vid ett flertal tillfällen. Men då han ska anställas vågar han till 
skillnad från de övriga inte lita helt på direktörens omdöme. Enligt det 
psykodynamiska perspektivet befinner sig den anställda i en beroendesituation till 
sin chef och eftersom Charles ännu inte är anställd har han inte hamnat i den 
situationen. Därför betyder inte direktörens befordran lika mycket för hans 
självkänsla som för Miranda och Carrie som avancerade inom samma företag. Sams 
organisation skiljer sig från de övrigas genom att han både är högsta chef i 
församlingen och arbetar för biskopen som är chef för ett helt stift. Dessutom 
anser Sam själv att han alltid har haft en stark ledaridentitet. Min tolkning är att 
Sam därför inte behöver samma bekräftelse från sin egen chef som de andra och 
det förklarar också varför han inte heller har några speciella förebilder.  
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Ingen av informanterna anser att de har behövt förändra sig själva för att kunna 
vara chefer.  De är dock medvetna om att chefsrollen har påverkat deras identitet. 
Charles säger att det har skett omedvetet och Miranda tror att hennes förändringar 
delvis beror på att hon har blivit äldre. Anledningen till att de inte reflekterar över 
förändringar som en konsekvens av chefsrollen kan vara just för att det har skett 
omedvetet. Alla informanterna har varit chefer i ganska många år och det har i sin 
tur medfört att de har vuxit in i sina roller och dem som en självklar del av sin 
identitet.  

Slutsatser  
Arbete och privatliv är två mikrosystem som påverkar varandra. Chefrollen 
påverkar därmed privatlivet. Informanterna har fått förbättrad ekonomi p.g.a sin 
position, vilket också har förbättrat deras livsvillkor. De negativa livsvillkor som 
informanterna tagit upp är tidsbristen och det faktum att de måste tänka på hur de 
uppför sig även privat.  
På samhällig nivå är det organisationen som påverkar hur chefen skapar sin 
identitet. Organisationen ändras när samhället förändras. Beroende på vilken 
organisationsstruktur ett företag har påverkas också chefsrollen, som är en s.k 
färdig roll men som kan ändras om organisationen ändras. De ledaregenskaper 
informanterna tar upp är präglade av vår tids syn på ledare. Jag drar slutsatsen att 
en chef går in i en färdig roll och med den följer ett antal förväntningar, vilket 
chefen försöker leva upp till och detta skapar chefens identitet. Chefen skapar 
också sin identitet främst genom projektioner från egna chefer men även från sina 
anställda. Det krävs positiv respons från båda håll för att en chef ska kunna skapa 
en positiv ledaridentitet. Informanterna anser dock att bekräftelse från deras egna 
chefer är av större betydelse än den från personalen, vilket kan bero på att alla 
informanterna inte är de anställdas närmsta chef.  
Dessa ovannämnda faktorer är de som jag funnit som de mest relevant då en chef 
skapar sin identitet.  
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Flexibilitet – Att motivera sitt arbete i den nya 
kapitalismen 

Andreas Rångeby 

Inledning 
Jag önskade i ett tidigt skede av detta projektarbete att fördjupa mina kunskaper i 
hur begreppet frihet stod i relation till arbete. Min fokus har nu flyttats närmre en 
specifik del av denna relation; flexibilitet. Detta har inte påverkat insamlandet av 
mitt empiriska material eller analysen av det. Detta är frågan om en fördjupning 
och inte en förändring.  
I denna del av antologin står att läsa om flexibilitet och resultat av postmoderna 
arbetsmetoder baserade på individens frihet och valmöjlighet. Här finns en 
teoretisk kritik mot ett föränderligt arbetsvärde och en oromantisk syn på 
arbetsfrihet och dess konsekvenser. Denna del i antologin har inte för avsikt att 
belysa eller konstruera en lösning på hur man undgår negativa sidor av flexibilitet. 
Den prisar inte heller traditionella och mödosamma arbetsformer. Dess ändamål är 
enbart att belysa hur människans identitet och livsvillkor kan påverkas av ett arbete 
i ständig förändring. 
 

Disposition 
Denna del av antologin innehåller en redogörelse för mitt empiriska material, 
insamlandet och bearbetningen av detta och slutligen den analys av vilken min 
empiri ligger till grund för. Jag kommer inledningsvis att redogöra för min metod 
och alla de bakgrunder efter vilka arbetet bör förstås. Min empiri analyseras sedan i 
under tre rubriker för att slutligen bidra till min avslutning.  
 

Förändringar gentemot grundidén  
Det jag inledningsvis önskade skriva om men som jag inte lyckats skapa grund för 
var höginkomsttagarens arbetsfrihet och den orättvisa som den skapar gentemot 
lägre samhällsklasser. Jag ansåg, i mycket större skala än nu, att arbetsfrihet var ett 
privilegium för den välbärgade och att dess följder var idel goda för överklassen 
men av ondo för under- och arbetarklassen. Efter att en andra gång ha fördjupat 
mig i Richard Sennetts När karaktär krackelerar varpå jag läste Anne Grönlunds 
Flexibilitetens gränser fick jag en mycket annorlunda syn på begreppet varvid jag 
valde att fördjupa mig i flexibilitet. Att förenkla ämnesvalet till ett ord gör det 
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avsevärt mycket enklare att arbeta med då ordet är såpass bevandrat att det skapar 
en stor förståelse för mitt ämnesval.   
Med flexibilitet som utgångspunkt har jag sedan för avsikt att se hur individen 
påverkas av att ha ett rörligt arbete. Precis som Sennett kommer jag i ett senare 
skede av arbetet att beröra familjen för att se hur flexibilitet kan komma till uttryck. 
Sennett menar att familjelivet påverkas av det kortsiktiga tänkande som återfinns 
inom dagens flexibla arbete vilket får individen att känna en förlorad kontroll över 
sitt familjeliv.84 Emellertid kommer jag inte att föra resonemanget lika djupgående 
som Sennett gör. Jag har till exempel inte valt att diskutera familjen tillsammans 
med mina informanter då jag ansett det som irrelevant. I efterhand kan jag finna 
det högst oklokt av mig att ha gjort på detta vis men trots att jag inte ställt någon av 
mina frågor med hänsyftning till familjen har jag fått mycket utförliga svar kring 
hur arbete ses på inom familjen. Detta leder mig till att tro att det finns ett samband 
dessa två emellan vilket jag har för avsikt att fördjupa mig i.    

Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt projektarbete är att se hur flexibilitet som ett uttryck för frihet 
inom ett arbete kan komma att påverka en individs identitet och dess 
skapande/omskapande. Jag vill studera hur människor med flexibla yrken upplever 
sitt arbete och sig själva samt hur deras familj och omgivning ser på/påverkas av 
friheten.  
I mitt projektarbete undersöker jag hur människor av olika kön, ålder, arbeten och 
livssituationer talar om begrepp som; flexibilitet, osäkerhet, frihet, gemenskap och 
yrkesidentitet. Dessa berättelser grundas i och ger uttryck för följande 
frågeställning. 
 
- Vad kännetecknar ett flexibelt arbete? 
- Hur tar flexibiliteten plats i det sociala livet? 
- Gör flexibiliteten att människor ser annorlunda på sitt eget arbete gentemot sin -
omvärld?  
- Kan ett arbete skapa frihet och vad är i så fall tecken på frihet?  

Tidigare forskning 
Jag har till denna studie valt att inte fördjupa mig i liknande forskning kring 
arbetsfrihet då främst av den enkla anledningen att forskning av detta slag är svår 
att finna samt att den oftast har fokus på en speciell samhällsklass. Undantag finns 
dock och jag vill i anslutning till denna antologi rekommendera Michael Tåhlins 

                                           
84 Sennett, Richard, När karaktären krackelerar (Stockholm 2000), s. 38ff 
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Arbetets värde och kostnader (Stockholm 1987) som bland annat innehåller en 
mycket noggrann genomgång av det emiriska material som Tåhlin använt sig av.  

Teoretisk referensram 
Under denna rubrik önskar jag fördjupa mig i några de författare jag har för avsikt 
att använda mig av. Jag kommer även att redogöra för det likheter i de resonemang 
kring flexibilitet och kortsiktighet som Sennett, Grönlund och Bauman för. 
Förhoppningen är att senare kunna använda mig av just detta resonemang i min 
text.  
Jag skulle inledningsvis vilja börja med Richard Sennett och dennes När karaktären 
krackelerar som kommit att bli mycket användbar. Sennett ligger till grund för mitt 
intresse i ämnet arbetsfrihet och utgör därför en bred grund efter vilken jag 
definierar många begrepp och tolkar många av informanternas berättelser. Sennett 
berör i sin bok flera teoretiker och har på ett koncist men ändå sammanhängande 
sätt lyckats få deras grundtankar sammansatta i högst intressanta stycken. Jag 
kommer inte vidare att beskriva boken innehåll här utan väljer istället att utveckla 
de mest centrala resonemangen i min text. 
Vissa av Sennetts fördjupningar ter sig diffusa och saknar ibland grund i frågan om 
flexibilitet. Detta gör att jag därför tar till Anne Grönlunds Flexibilitetens gränser. 
Grönlund resonerar på ett begripligt sätt kring mer konkreta aspekter av flexibilitet. 
Bland annat genom att behandla arbetsfrågan som en familjefråga vilket jag har för 
avsikt att utveckla senare. Grönlund försöker även i bokens inledande del återge ett 
svensk debattklimat kring frågan om flexibilitet där hon bland annat tar upp risken 
med att den kollektiva sammanhållningen undermineras. Hon pekar även på att 
man från fackligt håll ser risker i att individens skyddsnät uppluckras.85 Utanför 
denna debatt lägger Grönlund dessutom fram en ide om varför många 
organisationer har ett kortsiktigt synsätt inom sina organisationer. Som jag upplever 
det menar Grönlund att många anser att vi i takt med ett expansivt tänkande måste 
anpassa vår produktion och personalstyrka efter en mycket rörlig efterfrågan.86 
Grönlund är precis som Sennett fokuserad på familjen men menar också att frågan 
bör få utrymme att diskuteras utifrån efterfrågan och behovet av produktion.  
Zygmunt Bauman har ett tydligare klassperspektiv på frågan då han hänvisar till 
John Stuart Mills Principals of economy, vol. II i Arbete, konsumtion och den nya 
fattigdomen. Där klagar Mill över att arbetarklassen förgäves söker den rätta 
stoltheten för att berättiga sitt yrke samtidigt som allt för många inom 
arbetarklassen strävar efter att få så mycket lön för så lite arbete som möjligt. Jag 
drar här samma slutsats som Bauman gör när denne menar att Mill egentligen 
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klagar över hur enkelt yrkesutövaren anammade det rådande marknadsklimatet och 
valde att bortse från sina yrkesskickliga drag.87  För att återgå till Richard Sennett så 
menar även han att anpassning till följd av efterfrågan, eller ”den nya kapitalismen” 
som han väljer att kalla det, utarmar människans karaktär.88 Med Baumans tolkning 
av Mill ovan hoppas jag kunna förtydliga de resonemang kring yrkesidentitet som 
bland annat går att läsa om i redogörelsen för en av mina informanter.  

Teoretisk begreppsanalys 
De centrala begrepp jag kommer att använda mig av i mitt projektarbete är för mig 
mycket klara. Även då de bitvis kan framstå som mer komplicerade. Jag kommer 
därför att göra en begreppsanalys på några av de begrepp jag kommer använda i 
min enskilda del av projektarbetet. Poängen med detta är att förtydliga vad jag som 
författare av denna text har för mening med att använda just dessa ord.   

Flexibilitet och skapandet av yrkesidentitet  
I denna begreppsdefinition kommer jag att i huvudsak diskutera kring flexibilitet 
och hur den påverkar yrkesidentiteten. Syftet är att beskriva och problematisera 
begreppet för att försöka öppna upp för en helhet snarare än att skära av mindre 
betydelsefulla delar. Till att börja med vill jag belysa den definition som står att läsa 
i vår gemensamma inledning. Där finns en öppen med mycket kärnfull definition 
av flexibilitet. 
Richard Sennett skriver i enlighet med denna ovan nämnda definition i När 
karaktären krackelerar att ”Flexibilitet betecknar trädets förmåga att både ge efter 
och räta upp sig, både uttänjandet och återhämtandet av dess form”.89 Sennett 
menar vidare att så ej behöver vara fallet med oss människor utan att vi istället kan 
finna oss själv knäckta av flexibiliteten. Även André Gorz gör en kritisk bedömning 
av graden av flexibilitet som existerar i dagens arbete i boken Arbete mellan misär 
och utopi. Gorz förlägger dock perspektivet till en bredare maktanalys av arbetet 
genom att, utifrån ett perspektiv tydligt inspirerat av marxismen, problematisera 
ägandeförhållandena inom produktionen. Han menar att de anställda vid flexibla 
företag inte har en möjlighet till full överblick och bestämmanderätt p.g.a. de 
rådande ägandeförhållandena och maktuppdelningen inom företagen. Han menar 
att: ”[…] besluten rörande produktionen var något som fortfarande helt och fullt 
kontrollerades av kapitalägarnas representanter.”90   

                                           
87 Bauman, s. 16ff 
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89 Ibid., s. 67  
90 Gorz, André, Arbete mellan misär och utopi (Uddevalla, 2001), s. 50 
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Zygmunt Bauman har ett annat klassperspektiv på frågan då han hänvisar till John 
Stuart Mills Principals of economy, vol. II i Arbete, konsumtion och den nya 
fattigdomen. Där klagar Mill över att arbetarklassen förgäves söker den rätta 
stoltheten för att berättiga sitt yrke samtidigt som allt för många inom 
arbetarklassen strävar efter att få så mycket lön för så lite arbete som möjligt. Jag 
drar här samma slutsats som Bauman gör när denne menar att Mill egentligen 
klagar över hur enkelt yrkesutövaren anammade det rådande marknadsklimatet och 
valde att bortse från sina yrkesskickliga drag.91 Att anamma det rådande 
marknadsklimatet innebär idag att anamma det flexibla klimat som råder på 
arbetsmarknaden, någonting som inte innebär att bortse från sina yrkesskickliga 
drag utan snarare att bortse från skapandet av en fast yrkesidentitet.    

Arbetsfrihet 
Arbetsfrihet står i mitt projektarbete för allt vad flexibilitet innebär och inte 
innebär, med andra ord anser jag att arbetsfrihet innefattar mer än vad flexibilitet 
kan göra. Arbetsfrihet kan vara friheten från ett arbete och friheten inom ett arbete. 
Att fokusera på det förstanämnda kan leda mig in på arbetsvägran eller frånvaro 
från arbetet i form av sjukskrivning eller sjukpensionering. Att ha frihet inom ett 
arbete behöver inte betyda att man arbetar flexibelt. Med arbetsfriheten ser jag en 
frihet från alla de institutionella band som knyter oss kring ett starkt arbetsvärde. 
Att vara fri från arbete eller att ha arbetsfrihet innefattar alltså en frihet från ett 
värde som vi skapar vår identitet efter. Att arbeta flexibelt är alltså att tänja på de 
band som knyter oss till arbetet som värde.   
Jag kan inte redogöra för när eller hur jag åtskiljer de två begreppen men då jag 
kommer till att använda begreppet arbetsfrihet bör det alltså inte liknas vid 
flexibilitet om så ej är angivet i texten. Arbetsfrihet kvarstå alltså som en större 
kategori i vilken flexibiliteten ingår.   

Identitet 
Genom projektarbetet kommer identitet att spela en central roll då den ligger till 
grund för projektarbetets övergripande forskningsområde. Jag understryker den 
definition av begreppet som finns att läsa i antologins inledande del med vill ändå 
lyfta upp och tillägga Richard Sennetts definition av ordet ”karaktär” som en 
djupare gemenskap och en långsiktig syn på samhället.92 Denna definition av 
karaktär finner jag högst relevant vid förtydligandet av begreppet identitet. 
Emellertid förtydligar den ej faktorer som ålder, kön, livsstil, yrke och klass. I mitt 
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projektarbete utgår jag därför även från Berger och Luckmanns definition av 
identitet när dessa menar att identitet skapas ”… genom interaktion med 
omgivningen” där vi tillskrivs olika identiteter av andra människor.93  

Postmodernt arbete 
Postmodernism och då främst postmodernt arbete kommer jag att förhålla mig till i 
enlighet med den definition som finns vidare att läsa om i den gemensamma 
begreppsanalysen. Begreppet kommer ej att stå utskrivet i texten men för att förstå 
vad som åsyftas ”med icke traditionellt arbete” och med ”modernt arbete” finns ett 
behov av att göra ett tillägg. Zygmunt Baumans diskussion om presumtiv arbetsetik 
blir därför källa till min definition. Diskussionen anspelar på en kritisk syn på det 
postmoderna arbetet och berör även Baumans resonemang kring yrkesidentitet 
som finns att läsa under min teoretiska referensram.  

”Om arbetsetiken hade genomdrivits fullt ut och införlivats med livets logik, skulle 
den ha ersatt alla andra mänskliga aktiviteter, såsom reflektion, värdering, val och 
målsättning, med ’slött och mekaniskt arbete’. Ett arbete som dessutom dikterades av 
en rytm som inte var ens egen. […] Hade den genomdrivits skulle arbetsetiken också 
ha skilt produktionsansträngningen från de mänskliga behoven; för första gången i 
historien skulle den ha prioriterat ’det som kan göras’ framför ’det som behöver 
göras’.”94

Metod  
Materialet till mitt projektarbete har insamlats genom intervjuer och observationer. 
Eva Fägerborg menar i Etnologiskt fältarbete att det centrala med intervjuer är 
informanternas personliga erfarenheter och tankar: ”Kärnan i intervjun är själva 
mötet” och det betyder att intervjutillfället är en tvåvägskommunikation.95

Jag kan här ställa mig kritisk till huruvida jag begav mig ut på mitt fält utan några 
som helst förkunskaper och förutfattade meningar, någonting som ”strider” mot 
GT-tanken. Kritiken skulle enligt mig helt och hållet sakna grund då jag enbart kan 
motivera min förkunskap med mitt intresse för ämnet. Jag ser det därför som helt 
omöjlighet att bortse från sina tidigare erfarenheter och kunskaper även då Jan 
Hartman i sin återgivning av Strauss menar att ”om man undersöker hur människor 
konstruerar sin verklighet, kan man inte förutsätta bestämda begrepp, eftersom 
man inte kan förutsätta att de är relevanta för det man undersöker”96  

                                           
93 Berger, Peter & Luckmann, Thomas, Kunskapssociologi (Falun 2003), s. 202  

94 Bauman, Zygmunt, Arbete konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg 1999), s. 17 
95 Fägerborg, Eva, Intervjuer, i Etnologiskt fältarbete (Lund 1999), Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus, s. 56ff 
96 Hartman, Jan, Grundad teori, (Lund 2001) s. 30 
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Jag har dock, med min förförståelse för ämnet, sammanställt de mest 
intresseväckande delarna i mitt emiriska material i kategorier utifrån vilka jag har 
för avsikt att koppla till relevanta teorier. Detta material kommer jag därför att 
redogöra för nedan i två avsnitt; observationer och intervjuer.   

Forskarrollen och etik 
I rollen som forskare har jag funnit mig själv ganska obekväm. Min inledande 
kontakt med mitt fält skedde genom en observation på  en plats där jag kände mig 
säker på min omgivning snarare än att platsen var direkt relevant för studien. Med 
tiden insåg jag dock att min första observation var högst betydelsefull vilket senare 
resulterade i en intervju med en av de medverkande. Vid samtliga intervjutillfällen 
önskar jag att jag hade haft en bättre kontakt med mina informanter. Den 
information jag gav dem i anslutning till vårt första möte eller samtal kunde ha varit 
utformad så att samtliga av mina informanter förstod vad för sorts studie de skulle 
ingå i och hur materialet var avsett att behandlas. Jag kunde ha undgått de 
missförstånd och den osäkerhet som ibland uppstod hos både mig och 
informanterna om jag valt att utforma ett informationsbrev som jag skickade i god 
tid innan intervjun. Det hade kanske varit lättare för dem att förstå vad jag 
egentligen hade för utgångspunkt och vad mina syften var. Emellertid gick samtliga 
observationer och intervjuer bra, troligen för att min roll som forskare inte 
genomsyrade min roll som student. Med det vill jag mena att jag betraktades som 
just en student vilket stundtals var till min fördel då informanternas berättelser 
antagligen blev mer öppna än om intervju hade genomförts av en 
välutbildad/auktoritär intervjuperson.         
De etiska aspekter av mitt arbete som bör lyftas upp är främst mitt hanterande av 
det emiriska materialet. Jag har brett spelrum i vilket jag kan besluta om i vilken 
omfattning och på vilket sätt jag lägger fram mina informanters berättelser. Jag bör 
alltså vara varsam när jag framställer mina informanter. Jag bör emellertid 
poängtera att jag trots allt inte arbetat överdrivet med att granska min forskarroll. 
Jag befinner mig i en kluven situation där jag tvingas erkänna att jag inte kan fastslå 
en rättvis och samtidigt ”riktig” bild av mina informanter eller mina observationer.  
 

Redogörelsen för observationer  
Jag hade inledningsvis för avsikt att göra tre observationer då min andra 
observation inte blev speciellt lyckad. Emellertid avstod jag från detta då även den 
misslyckade observationen visade sig innehålla viss grad av relevant information. 
De två observationer jag gjort har genomförts på Sveriges Radio och på 
Drottninggatan i Norrköping under lunchtid. Personligen upplevde jag den första 
observationen som mycket positiv då den gav mig en rad uppslag inför mitt vidare 
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arbete. Jag beslöt mig bland annat vid kodningen av denna observation för att 
återigen ta kontakt med fältet för att få möjlighet till en intervju med en av de 
personer som främst bidragit till intresset för observationen. Den andra 
observationen avbröt jag efter drygt 40 minuter då den ej uppfyllde mina 
förväntningar. Tyvärr kan även mina förväntningar ha påverkat att vissa av det 
saker jag observerat inte var relevant vilket syns tydligt i observationen när jag 
misströstar över det irrelevanta fältet.      
Vid kodning och analys av dessa observationer fick jag dock en annan bild av vad 
en arbetsplats kan vara. Främst påverkade detta funderingar kring betydelsen av en 
fast byggnad eller ett kontor. Detta försökte jag till viss mån smyg in i mina 
intervjuer vilket dock inte riktigt kom till uttryck vid själv intervjutillfällena. 
Emellertid kommer jag att diskutera just arbetsplatser under kapitlet ”Tiden och 
rummets betydelse för formning av arbete”.  
Jag har även i min kodning funnit att klassperspektivet blir mycket tydlig i sättet 
man väljer att klä sig, hur man talar med andra och om vad. Som jag tidigare nämnt 
önskar jag att, i den mån det går, bortse från klassperspektivet då jag anser att det 
inte berikar mitt tänkta arbetsresultat.   

Redogörelse för informanter  
Jag har gjort sammanlagt fem intervjuer, varvid fyra är inspelade på band och sedan 
transkriberade. Den femte intervjun har jag gjort via e-post p.g.a. det geografiska 
avståndet som gjort det omöjligt att vid den tidpunkten träffa personen i fråga. Jag 
var emellertid medveten om att dessa svar kunde komma att skilja sig mot de övriga 
intervjuerna vilket sedan visade sig vara fallet. Jag vill dock förtydlig att det inte var 
berättelserna som inte gick att analysera utan min möjlighet att följa upp vissa 
resonemang med följdfrågor som gjorde att jag valde att inte ha med denna intervju 
i studien. Jag upplever visserligen inte att svaren skilde sig speciellt mycket mot min 
övriga empiri men då jag erhöll svaren betydligt senare än mina övriga intervjuer 
har jag valt att bortse från denna intervju i texten.   
Nedan kommer jag att redogöra för samtliga av mina inspelade och transkriberade 
intervjuer. Jag kommer inte att redogöra för denna intervju som genomfördes via e-
post av ovan kända anledning. Eftersom varje informant ska tilldelas ett fiktivt 
namn jag har valt att i detta skede konsekvent använda mig av fiktiva namn för de 
person- och företagsnamn som kan ”avslöja” personens identitet. Min först 
intervju gjorde jag med Paul, 40 som arbetar som forskare vid två svenska 
lärosäten. Främst arbetar Paul i centrala Sverige men bor söder över där han även 
arbetar vid en liknande institution. Detta bidrar till att Paul har långa resvägar till 
och från sin arbetsplats som han besöker en gång i veckan. Paul berättade i sin 
intervju hur han inför ett möte eller vid någon annan form av sammankomst ofta 
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läste på den bok, artikel eller text han hade i uppgift att läsa. Hans arbetsdag 
började alltså redan den stund han satte sin fot på tåget.  
Det som inramade Paul berättelser är främst den frihet han upplever genom sina 
mycket flexibla arbetstider. Paul menar att han har god kontroll över sin 
arbetssituation och berättar vid flera tillfällen om hur bekanta eller kollegor som 
arbetar på samma sätt missbrukar sin frihet. Paul redogör mycket utförligt för hur 
han arbetar och analyserar varje moment i sin arbetsdag genom att tydligt 
exemplifiera vad hans beteende leder till eller hur han eller hans omgivning 
upplever det.  
Min andra intervju gjorde jag med Linda, 35 som vid tid för intervjun var 
butiksägare (drygt månaden efter att intervjun genomfördes lade Linda ned 
butiken). Linda hade vid ett par tidigare tillfällen haft butiker i samma stad som hon 
själv eller tillsammans med andra hade haft hand om.   
Lindas berättelser kom främst att handla om den frihet hon utövade över sin egen 
butik och sig själv. Eftersom hon drev en mindre butik utan förankring i något 
större företag kunde hon framförallt bestämma vad som skulle säljas i butiken, men 
även vad som skulle synas och höras. Vi diskuterade bland annat musiken som 
spelades i butiken samt möblemang och dekorering. Linda förklarade hur hon 
tydligt delat in sitt liv i ett arbets- respektive ett privatliv. På så vis öppnade butiken 
då Linda valde att öppna den och den kunde hållas öppen under tider eller dagar då 
andra butiker valde att ha stängt. Men när hon valde att stänga för dagen kunde 
hon stänga av arbetet helt ifall hon så önskade. Det var inte nödvändigtvis 
någonting hon gjorde.    
Min tredje intervju gjorde jag med Olivia som arbetade som präst i en församling 
utanför Norrköping (även Olivia bytte, precis som Linda, jobb efter att intervjun 
genomfördes, någonting som hon berörde mycket lite i intervjun). Jag kom i 
kontakt med Olivia genom Linda som förklarade att hon hade en bekant som 
arbetade som präst som var intresserad av arbetsfrihet. Olivia arbetade vid 
intervjutillfället diakonalt, d.v.s. hon arbetade tillsammans med barn ute bland 
skolor och tillsammans med äldre i ett servicehem. I Olivias berättelser kom 
yrkesidentitet att bli ett intressant ämne.  
Den fjärde och sista intervju jag här kommer att redogöra för är gjord med George, 
29. George arbetar som journalist och programledare för ett aktualitetsprogram och 
är en av dem som medverkade under min första observation.  George bodde några 
mil utanför den stad han arbetade i och tog sig därför med tåg till och från arbetet 
varje arbetsdag.   
George såg tågresan som ett mellanting mellan sin fritid och sitt arbete. Genom att 
åka tåg kunde han lyssna på radio eller musik för att koppla av. På resvägen hem 
försökte han antingen sova eller precis som tidigare lyssna på radio/musik för att 
varva ned. George försökte på detta sätt skilja på fritiden och arbetstiden även om 



 78

han medgav att det stundtals var svårt eftersom hans intresse för sitt arbete gjorde 
honom mottaglig för sådant som skulle vara intressant att arbete med dagen därpå 
eller i kommande vecka.   
 

Kategorier  
Som ett resultat av kodningen har jag utarbetat mellan sex till åtta underkategorier 
till varje enskild transkriberad intervju. Jan Hartman menar i Grundad Teori att just 
benämningen underkategorier blir meningsfyllt då man sedan samlar dessa under 
kärnkategorier.97 Detta har jag gjort i ett skede då jag ej varit medveten om 
Hartmans benämningar på kategorier. Jag har kategoriserat mina underkategorier i 
tre grupper efter vilka jag anser att mina informanters berättelser bäst förstås. 
Kategorierna kommer att ligga till grund för två delar av arbetet; analysen av mitt 
empiriska material (då i huvudsak intervjuerna) och den teoretiska analysen. Jag ser 
på dessa tre kategorier som de hörnstenar utefter vilka man bör analysera begreppet 
arbetsfrihet. I dessa kategorier finner nämligen arbetsfrihet den klarhet som behövs 
för att ett samband mellan arbetets natur och dess följder ska bli tydligt. Även här 
har Hartman ett liknande resonemang och menar att man bör se på kategorierna 
som ett fenomen där betydelsen av kategorins innehåll har en bestämd mening för 
den grupp människor den behandlar.98 Jag kan på samma vis, med utgångspunkt i 
mitt emiriska material, inte på något annat sätt se hur arbetsfrihet skulle kunna 
förstås i frågan om arbetets form och arbetets följder. Men då materialets bredd 
överskrider dessa tre kategorier kommer jag att ge plats åt de berättelser som 
berikar informanternas resonemang men som inte nödvändigtvis faller in i 
respektive kategoris ram. Kategorierna kommer framöver att behandlas i 
kapitelform var för sig för att sedan kunna sättas samman i en avslutande del. 
Kategorierna är följande: 
 
- Rummets betydelse för formning av arbetet 
- Säkerhet och osäkerhet 
- Att åtskilja arbete och fritid  

                                           
97 Hartman, Jan, Grundad Teori (Lund 2001), s.47f 
98 Ibid., s.47 
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Analytisk diskussion  
Under min analytiska diskussion kommer jag att beröra de tre kategorier efter vilka 
jag anser att mina informanters berättelser bäst förstås. Under rubriken Kategorier 
står att läsa om hur jag använt mig av under- och huvudkategorier. Resultatet av 
denna metod blir tre punkter vars innehåll tidvis faller in i varandra. Jag ser detta 
som en naturlig följd av kategoriernas natur, d.v.s. jag anser att dessa kategorier inte 
går att förstå utan vetskapen om de andras inverkan.   

Tiden och rummets betydelse för formning av arbetet 
”Samordning i tiden är grunden för kontroll över rummet”.99 Så menar Anthony 
Giddens att relationen mellan tid och rum kan förstås. I denna studie är begreppet 
tid viktigt för förståelsen av informanternas berättelser om när de arbetar och när 
de inte arbetar. Tid kan vara och är i vissa berättelser den i särklass viktigaste 
aspekten i informanternas flexibla arbete. Tiden påvisar på ett tydligt sätt när 
arbetet börjar och när det slutar. Noterbart är att ordet när är det enda användbara 
ordet för att beskriva det skede i vilket arbetet inleds. När signalerar en tid utan att 
för den sakens skulle beskriva ett rum. Rummet saknar emellertid inte betydelse. 
Genom de sätt mina informanter gör skillnad på sin tid sker oftast en förändring i 
rummet. Ifall inte förändringen i rummet sker kan ibland inte tiden kontrolleras 
eftersom tiden alltid tycks vara närvarande.  

Det är ju perioder, olika perioder, ibland kan det va riktigt meningslöst att jag sitter, 
inte en lördagskväll för det blir lite för provocerande va, men en annan kväll så kan 
jag sitta med ett anteckningsblock i knäet ungefär som man kunde producera något 
vettigt framför TV:n, det gör man inte för det mesta va. Om det inte är så att man 
tittar på någonting som är helt ointressant, alltså nått som inte har något som helst 
engagemang. Det är ju typiskt, det är ju typiskt sätt att reducera stress va att ha med 
sig litteratur eller ett anteckningsblock framför TV:n. Hade jag kunnat så skulle jag 
koppla upp mig, och det har nog hänt att jag har suttit med datorn framför TV:n. 
Paul: Stycke 36 

Giddens citat finner alltså sin totala motsats i informanternas berättelser.  Om inte 
rummet kan tyglas kan inte heller tidens intåg förhindras. Eftersom Paul och 
samtliga av mina informanter arbetar efter en delvis personligt tidslig bestämd 
ordning måste rummet avskilja den tid då man arbetar och den tiden då man inte 
arbetar. Om Paul till exempel tar med sitt arbete till ett rum som i andra 
sammanhang är avsett för en annan aktivitet (exempelvis i vardagsrummet framför 
en TV) kan det uppstå svårigheter i att fokusera sig på att utföra ett arbete. Men 
genom att ha arbetet närvarande framför TV:n reduceras den stress dess frånvara 
                                           
99 Giddens, Anthony, Modernitetens följder (Lund 1996), s. 27 
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skulle ha åstadkommit. Skulle Paul med andra ord inte ta med sig sitt 
anteckningsblock eller sin bok hade han alltså känt sig stressad även då det inte var 
en miljö avsedd att arbeta i. Problematiken i Pauls fall kan tyckas ligga i att han 
arbetar i större utsträckning från hemmet. Nedan förklarar Paul hur hans arbetsdag 
kan se ut: 

Idag så går det till såhär, då går jag upp klockan kvart i fem och så cyklar jag till 
stationen och tar tåget som går 05.28 och sen sätter jag mig och läser på tåget. […] 
Sen så sitter jag och jobbar här med datorn, forskar helt enkelt, jag skriver just nu på 
ett kapitel i en bok som jag håller på å skriver […] sen åker jag hem härifrån klockan 
17.36 sen läser jag i tre timmar om jag inte blir trött, för då läser jag i två timmar. Så 
är jag hemma klockan halv åtta. Och sen jobbar jag nog inte mer idag, det kan hända 
att jag jobbar med ikväll det beror på om jag har datorn med mig på tåget. Har jag 
inte datorn med mig på tåget så kan det vara saker som jag skriver när jag kommer 
hem. En annan arbetsdag ser ut så att jag masar mig upp nånstans vid sju ungefär, tio 
över, och sen så går min fru, lämnar vår son på skolan för det mesta, ibland gör jag 
det till åtta, från de sätter jag igång och jobbar, då läser jag eller skriver, Ähh, 
periodvis när jag är väldigt lat sitter jag och tittar på TV samtidigt som jag läser och 
de är ju inte speciellt effektivt då. Men sen kommer jag in i det där att jobba.. så .. 
Det jag gör i stort sätt är det att jag antingen skriver eller läser eller tänker. Paul: 
Stycke 12   

Men häntydning till Giddens teori om att rummet kontrolleras då tiden kan tyglas 
drar jag en sammanfattande slutsats. Denna slutsats tyngs enligt mig med Pauls 
ovan nämnda berättelser i åtanke, det finns emellertid inte någon annan av mina 
informanter som talar om detta vilket jag tror beror på att ingen av dem arbetar i 
lika stor utsträckning från hemmet. Dock påvisar både George och Linda en stark 
relation till det rum de arbetar i. Georges traditionella relation tycks vara starkare 
eftersom han har en arbetsplats där han på dagtid arbetar, han har där dessutom ett 
eget skrivbord att arbeta vid. I hemmet försöker George att undvika att jobba och 
menar själv att det eventuella jobb han utför är spontant och aldrig planerat. Den 
slutsats jag drar tror jag sträcker sig ut längre än till mina informanters berättelser. 
 Till följd av flexibla arbetsformer, så som möjligheten att arbeta från 
hemmet, har relationen mellan ledig tid och arbetstid inte tagit lika mycket stryk 
som relationen mellan arbetsplatsen och hemmet. Eftersom rummets lösa värde 
inte kan fungera som mätare för hur ett arbete ska inledas och avslutas måste man 
förlita sig till tiden. Genom de flexibla arbetsformerna har tidens ankomst i rummet 
försvagat dess samexistens. Tidigare fungerade rummet och tiden som två grunder 
efter vilka arbetsetiken formades och efter vilka arbetaren formade sin 
yrkesidentitet; när produktionen startade på dagen var man som arbetare tvungen 
att likt ett utbytbart tillbehör vara på rätt plats i rätt tid för att justera, kontrollera 
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och assistera det maskinen gjorde.100 Att skapa arbeten och arbetsformer efter tid 
var således nödvändigt under industrialismen. Att på samma sätt skapa flexibla 
arbeten efter rummet är numera nödvändigt för att kunna tygla sitt flexibla arbete. 
Att skilja på fritid och arbetstid kommer till exempel att handla om att skilja på tid 
och rum. Precis som tyglandet av tid och rum handlar om att skilja på hur och när 
man arbetar.  

Säkerhet och osäkerhet 
Vad som skapar säkerhet och osäkerhet i arbetet har hos mina informanter att göra 
med de moment i arbetet som skiljer sig mot hur man traditionellt arbetar. Att på 
ett icke-traditionellt sätt, ett postmodernt, arbeta i tids- och rumslig form påvisar en 
frihet. Friheten införlivar en rörlighet och i många fall en eller flera valmöjligheter. 
På samma gång skapar dessa valmöjligheter en osäkerhet gentemot vad Anthony 
Giddens menar är möjliga vinster och risker av ett visst agerande.101 För, som 
Richard Sennett skriver, så ”ingår ett element av regression eller återgång till något 
slags nolläge” i all riskexponering.102 Med andra ord innebär varje uppgång och fall 
att nästa situation kan te sig annorlunda eller likartat helt utan samband med vad 
som tidigare skett. Varje riskfyllt beslut som man tvingas fatta kan få ödesdigra 
konsekvenser för en själv eller för ens arbete. Sennett hänvisar dessutom i ett annat 
stycke till Ulrich Beck som i inledningen till sin bok Risk society sätter Giddens och 
Sennetts resonemang ovan i dagens ljus. Beck menar att dagens produktion eller 
produktionsformer framställer välstånd samtidigt som det produceras risker.103 Det 
flexibla arbetssättet tycks enstämmigt frambringa osäkerhet och risktagande, 
någonting som även går att utläsa i mina informanters berättelser. Därav kommer 
fokus i denna kategori att ligga på otrygghet och osäkerhet. 
Bland annat finner jag detta i Lindas underkategori ”Själv bestämmer” där fokus 
ligger på de moment som hon fattar beslut om i sin butik, detta kommer jag in på 
inom kort. Vad som först bör poängteras för att förtydliga skillnaden mellan Linda 
och en vanlig butiksägare, exempelvis inom ett franchisingföretag, är att påvisa 
likheten i att Linda fortfarande arbetar under förutsättningen att folk konsumerar 
och att hennes varor är intressanta för en grupp människor. Här har Giddens 
vidare en teori om att ingen till fullo kan välja att avstå från påverkan av abstrakta 
system som är förknippade med moderna institutioner.104 Linda kan som 
butiksägare inte avstå från att sälja saker, men det som skiljer Linda åt från andra 

                                           
100 Engels, Friedrich & Marx, Karl, Kommunistiska manifestet (Stockholm 2002), s. 20-22 
101 Giddens, s. 85 
102 Sennett, s. 116  
103 Beck, Ulrich, Risk society (London 1992), s. 19 & Sennett, s. 112f 
104 Giddens, s. 85 
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butiksägare är att Linda själv bestämmer vad som ska finnas i butikens sortiment, 
vad vissa saker kostar, när butiken ska öppnar och vad som spelas i högtalarna. 
Detta gör att butiken blir en gestaltning av hennes identitet.  

Asså här är ju jag ganska fri. Det har ju funnits perioder när jag, när butiken har fått.. 
asså man kan ju lägga ner hur mycket tid och energi som helst här, man kan möblera 
om och fixa och styra och göra massor men ibland har jag valt att sitta och sy eller 
göra något annat som jag haft lust med så att där är jag ju jätte fri. Jag brukar sitta 
med symaskin här ibland och sitta och sy ibland och sådär. Linda: Stycke 96 

I underkategorin ”Själv bestämmer” kretsar Lindas berättelser kring hennes butik 
och jag finner att kärnan i det hon säger om säkerhet och osäkerhet handlar om 
hennes osäkerhet gentemot de beslut och idéer som rör butiken. Då Linda till 
största del bestämmer själv över butiken blir alla förändringar, och funderingar på 
förändringar, påtagliga.   

Nä jag bara tänkte att det jag gjort.. man kan ju satsa hur mycket som helst när man 
har ett eget företag men jag har liksom valt att hålla denhär begränsningen för 
fritiden är viktigt också för mig så egentligen skulle man kunna jobba dygnet runt och 
utöka och få det större, förstår du? Linda: Stycke 68  

Lindas frihet uppstår alltså från hennes egna begränsningar. Hon förklarar hur 
hennes butik har möjligheter att utvecklas eller förändras men väljer själv att sätta 
en gräns för vad som görs och vad som inte görs. Kanske är det just risken att inte 
saker fungerar att sälja som hindrar henne från att göra det hon önskar. Som jag 
tidigare nämnde är fortfarande målet att folk ska konsumera hennes varor, det går 
alltså inte att bortse från var Giddens kallar påverkan av abstrakta system.105 Den 
frihet som kanske innebär minst risk för Linda och därav skapar störst rörlighet är 
den som inte direkt påverkar försäljningen, det vill säga inredning och dekor i 
butiken.  
Georges har i sina berättelser två underkategorier som berör säkerhet och 
osäkerhet; ”Visar otrygghet” och ”Lagkänsla”. Linda och George har på liknande 
villkor möjlighet att påverka det tillvägagångssätt som arbetet utförs på. George har 
dessutom möjlighet att i vissa situationer bestämma såväl tillvägagångssätt som 
arbetsuppgift, något han talar om i citatet nedan.  

Reportrarna har kanske lite mer styrt dom som ska leverera saker att ”Du Andreas 
ska göra den här grejen”. Medan jag som programledare ändå har den friheten att jag 
kan plocka russinen ur kakan och känna att detta är ett intressant ämne, det här är 
inte ett intressant ämne. Det här passar sig i programformen som vi har, det här gör 
det inte. George: Stycke 54 

                                           
105 Giddens, s. 85 
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Citatet säger mer om Georges frihet och möjlighet att påverka än om hans 
osäkerhet gentemot sina val. Men trots friheten talar George om en osäkerhet, 
främst i relation till sin arbetsplats. Detta syns tydligast i underkategorin ”Visar 
otrygghet” men tar sig även i uttryck under ”Lagkänsla” där George använder sig 
av begrepp som förklarar hans tillhörighet med arbetsplatsen och med sina 
kollegor. Dessa begrepp återkommer vid fyra tillfällen i intervjun. Det första citatet 
nedan är hämtade från underkategorin ”Lagkänsla”. Det påvisar Georges behov av 
att skapa en ”vi”-känsla genom att namnge sin arbetsplats med en traditionell 
arbetarterm. Detta framställer gemenskapen på en arbetsplats som viktig men ingen 
av mina andra informanter påvisar en avsaknad av eller en längtan efter en sådan 
gemenskap. Skillnaden kan ligga i att mina andra informanter har förbindelser med 
andra människor som sträcker sig utanför den plats man arbetar på. George har, 
som jag nämnde i tidigare kategori, den kanske tydligaste förankringen i ett 
traditionellt rumsligt perspektiv och därmed den starkaste förbindelsen till de 
människor som finns i detta rum.  

Jag vet inte... Men nä, den här kamratskapen på ”bygget” tycker jag är ganska viktig.  
Kunna tjafs lite vid kaffeautomaten och snacka skit vid lunchbordet så sånt där. 
George: Stycke 48 

Ja jag har ett skrivbord som är mitt, min lilla hörna där. George: Stycke 28 

Sen den (ett personligt fotografi sittandes vid skrivbordet, min anm.) har jag att titta 
på när det känns motigt. George: Stycke 38  

”Bygget” symboliserar enligt mig en bild av ett jämlikt arbetslag där värdet på den 
enskilde individen inte går att skilja från gruppen. Denna form av förtroende och 
kontaktsökande gentemot en ”vi”-gruppering menar Richard Sennett beror på vår 
tids användande av ordet ”vi” som en skyddsmekanism. ”Vi” används i vardagligt 
bruk för att misskreditera förvirring och rotlöshet.106 På frågan om George såg på 
otrygghet som någonting vanligt förekommande inom sin bransch svarade han ”Ja, 
man är aldrig säker alltså”. För att kunna hantera denna osäkerhet kan Georges 
benämning på sitt skrivbord i citatet ovan (”min lilla hörna”) vara ett 
kontaktsökande med den ”vi”-gruppering som han önskar tillhöra. Genom att 
personifiera en del av arbetsplatsen (så som att se den som sin egen eller genom att 
utforma den efter sin person) önskar Georges stärka sin tillhörighet med de andra 
på ”bygget” eftersom han då blir en del av gruppen och inte kan betraktas som en 
enskild individ. 

                                           
106 Sennett, s. 193 
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Att åtskilja arbete och fritid 
För mina informanter har behovet av att kunna skilja på sin arbetstid och sin fritid 
varit nödvändigt för att ett flexibelt arbete skulle kunna fungera. Att skilja på eller 
att inte skilja på dessa tider har kan komma att påverka relationer till familjen och 
bekanta. Detta är något jag har för avsikt att belysa mot slutet av denna kategori.  
Samtliga av mina informanter gör skillnad på den tid man arbetar och den tid man 
inte arbetar, vissa gör det dock i större uträckning än andra. Emellertid skiljer sig 
här berättelserna åt då övergången från arbetstid till fritid sker på olika sätt och i 
olika skeden. Linda och George berättar båda två om hur de ser på sin tid beroende 
på i vilket rum de befinner sig. George, som i sina berättelser kanske tydligast skiljer 
på arbetstid och fritid, svarar såhär på frågan om han jobbar någonting från 
hemmet eller om han stänger ute sitt arbete från sitt privatliv. 

Nä inget som är sagt att jag ska göra (att arbeta hemifrån, min anm.) men eftersom 
jag gillar nyheter så sitter jag väl och surfar lite och funderar på uppslag till 
programmet. George: Stycke 44 

Absolut. När man åker iväg på semester så kanske man läser något intressant och då, 
ja då funderar man lite. I och för sig är det viktigt att stänga av ibland också, har man 
ledigt så har man ledigt men det är nästan oundvikligt att man tittar på 
nyhetsprogram på TV och så funderar lite också då kanske på uppslag. George: 
Stycke 50 

På samma sätt som Georges intresse för det område han arbetar med påverkar 
arbetets närvaro i hans privatliv upplever Linda att hennes butik påverkar vissa 
moment i hennes vardag.  

Och mer vill jag inte jobba, men sen är det ju andra saker men.. när man åker på 
mässor eller lite sånahär inköpsresor men det räknar jag inte som jobb utan det är 
mer semester nästan. (Skratt) Linda: Stycke 53 

På samma sätt som med inköpsresorna berättar Linda om hur hon får inspiration 
och idéer när hon läser tidningar eller går i butiker. Det finns alltså ett samband 
mellan det rum i vilket hon skapar och utvecklar sin butik och det rum hon vistas i 
under sin fritid. Dessa har alltså ett samband men är samtidigt åtskiljda. Vidare 
berättar Linda att hon valt att ej lämna ut något hemtelefonnummer eftersom detta 
skulle välkomna arbetet till hennes hem och hennes fritid. Med detta måste alltså 
menas den fritid som inte inrymmer intresset kring hennes butik. Hon förklarar 
därför hur hon försöker arbeta undan så pass mycket så att hon kan känna att 
hennes arbetstider ryms under den tid hon är i butiken.  
Vad som skiljer sig i Olivias berättelser mot Lindas och Georges är hennes syn på 
sin yrkesidentitet. Olivia skilde aldrig vid något tillfälle på sitt yrke och sin tro, d.v.s. 
hon underströk aldrig om hon såg på sitt yrke som ett yrke eller om hon föredrog 
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att se på det som en kallelse eller livsuppgift. Här vill jag förtydliga det resonemang 
Bauman för i Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen där denne menar att 
arbeten av denna sort (ex. Prästyrket, min anm.) alltid har varit eftertraktade på 
grund av den tillfredställelse de ansågs infria. En tillfredställelse som gav stolthet 
och självkänsla åt den som såg sitt yrke som ett kall. Att på detta vis underminera 
människovärdet i att arbeta genom att skilja på arbete och arbete är enligt Bauman 
felaktigt.107 Ett exempel på Baumans redogörelse för syne på prästyrket finner vi i 
en Olivias berättelser.  

Ofta så finns det ju ett intresse att diskutera religion och andlighet. Och det kan jag 
märka väldigt tydligt då på fester och middagar och så är det nästan alltid så att det 
dyker upp och man frågar… ibland är det så, ibland är det kul att diskutera olika 
filosofiska, teologiska frågor men ibland kan det ju blir jobbigt också kan jag tycka att 
alltid behöva, ja att prata om andra saker. Det tycker jag kan vara jobbigt och att jag 
vet också att när jag säger att jag är präst så får jag respons på det. Olivia: Stycke 66 

Olivia menar alltså att hennes vänner vill diskutera teologiska frågor utanför hennes 
rumsliga och tidsliga arbete. Här spelar alltså yrkesidentiteten en stor och viktig roll 
för hur man kan eller hur man väljer att åtskilja arbete och fritid. I Olivias fall sker 
detta eftersom hennes yrke tillskrivs ett högre värde.  
Olivia berättade mycket om hur hon arbetade bland skolor runt om Norrköping 
samt hur hon varje vecka träffade äldre vid ett servicehem. Här finner jag en direkt 
koppling till det Paul berättade. Även då Oliva förklarade hur hon upplevde sin 
tillvaro som fri så menar Paul att detta inte är möjligt för personer med Olivias 
arbetsuppgifter. Här nedan besvarar han frågan ”vem kan känna sig fri”.  

… Framförallt så tror jag att det är personer som inte behöver uppfylla andra 
människors behov... Sen är det ju så att det i många grupper inte finns den 
möjligheten att välja, om du är industriarbetare eller vårdpersonal va… Men att jag 
tycker att det som är regeln är om du har förpliktelser i förhållande till andra 
människor, det är ju uppenbart att när jag går ner till mataffären så förväntar jag mig 
att det står någon i kassan å även om de inte fått sin rast så tar jag ingen hänsyn till 
det här för jag vill ju komma ut ur denhär affären å så. Paul: Stycke 24 

Då Olivias yrke bland annat går ut på att arbeta diakonalt i skolor och bland 
boende vid ett servicehem skapas en del av hennes yrkesidentitet genom kontakt 
med de människor hon arbetar med. Hon har alltså i enlighet med Pauls citat ovan 
förpliktelser till andra människor vilket generera två saker; dels en öppen identitet 
där prästyrket alltså bli offentlig. Detta kan bland annat berättiga intresset i att 
människor vill diskutera teologi med en präst som för tillfället inte arbetar. 
Förpliktelserna genererar dessutom en ofrihet till dessa människor som alltså skulle 

                                           
107 Bauman, s. 53-55  
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kunna rättfärdiga synen på Olivia som låst i sitt arbete. Det bör poängteras att detta 
emellertid inte säger någonting om Olivias intresse i dessa arbetsuppgifter.    
Jag önskar avslutningsvis att belysa familjen i enlighet med utgångspunkt i mina 
informanters berättelser som står att läsa i min inledning. Familjelivet har inte 
behandlats av mina informanter så till vida att de besvarat frågor kring hur deras 
familj eller deras nära bekantskaper påverkas av deras arbete. Familjen har spontant 
blivit ett ämne att relatera till då några av mina informanter talar om hur familjens 
syn på arbetets närvaro i gemensamt tid och rum. Paul menar att hans son är för 
ung för att relatera till flexibiliteten som någonting negativt, för honom är Pauls 
flexibilitet positiv i den bemärkelsen att den skapar enkla lösningar; som till 
exempel hämtning från dagis. Paul menar emellertid att denna positiva syn inte är 
helt odelad. 

Min fru är, tycker jag, ibland negativ, asså om jag står uppe en lördagskväll när det 
inte sker någonting, det kanske bara tittas på TV och det är inte ens någonting jag vill 
se och så säger hon såhär ”Vad gör du, håller du på att jobbar eller?” Och i den 
frågan ligger det liksom en anklagelse, hon ser mycket hellre att jag tittar på TV än att 
jag jobbar och då kan det ju vara en fråga om det här att man umgås tillsammans när 
man tittar på TV även om man kan ifrågasätta om man gör det, men det kan till och 
med vara så att hon inte är i rummet va utan att det är någonting som inte är helt 
positivt va, alltså hon tycker nog att jag ängar för mycket intresse åt de åt de, och de 
är skälet att jag valt bort många fritidsintressen för att om jag både ägnade mycket tid 
åt de (att arbeta) och fritidsintressen, då skulle det bli mycket, i familjeförhandlingen 
skulle det bli mycket mer komplicerat. Paul: Stycke 35 

Pauls arbetssätt tycks skapa såväl förutsättningar som förhinder för familjelivet. 
Anne Grönlund hänvisar i Flexibilitetens gränser till Manfred Garhammers bok 
Changes in Working Hours in Germany där Garhammer menar att under 
industrialismen utgjorde arbetstiden en kollektiv rytm som inrymde tid för 
familjelivet på kvällar, helger och annan fritid.108 Resultatet av det flexibla arbetet 
blir som i Pauls fall att gränserna mellan tiden till familjen och tiden för arbete blir 
uppluckrad varvid Paul tvingas motivera sitt val att arbeta för sig själv och sin 
familj. I ett vidare resonemang kan Pauls berättelser sättas i relation till Sennett som 
menar att familjelivet påverkas av det kortsiktiga tänkande som återfinns inom 
dagens flexibla arbete vilket får individen att känna en förlorad kontroll över sitt 
familjeliv.109     

                                           
108 Grönlund, s. 155 
109 Sennett, s. 38ff 
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Avslutning 
Industrialismen innebar att arbetet övergick från hantverk till storskalighet och 
maskinell tillverkning. Innan industrialismen gjorde entré var parollen att arbeta för 
något mer än stundens behovstillfredsställelse.110 Med utgångspunkt i hur Baumans 
under min teoretiska begreppsanalys beskriver industrialismens förändring av detta 
arbetsvärde borde tanken på att arbeta flexibelt vara en avvikelse.  
Idag, precis som för hundra år sedan, arbetar människan för sin egen försörjning. 
Max Weber menar dock i Den protestantiska etiken och kapitalismens anda att 
skillnaden är den att arbetet förr i tiden sågs som en socialiserings- och 
identitetsskapande process och att något som flexibilitet skulle skapa förändringar i 
identiteten.111 Hur kan då frihet inom arbetet, alltså en avvikelse från en norm, vara 
någonting annat än just en avvikelse? Vi värderar oss själv i hög grad efter att vi 
arbetar och hur vi arbetar. Hur kommer det sig då att det inom många 
organisationer, institutioner och föreningar förespråkas ett flexibelt arbete om det 
vore avvikande? Har inte ett beständigt arbete något värde alls? Här drar jag 
slutsatsen att frihet i form av flexibilitet till följd av anpassning är direktiv direkt 
verkställda av dessa organisationer och institutioner. Att fastställa arbetet som ett 
beständigt värde efter vilket vi blir normala ökar viljan till att arbeta. Flexibiliteten 
kategoriseras med enkelhet upp i två grupper likt Grönlund gör i Flexibilitetens 
gränser; dels flexibilitet efter verksamhetens behov och del efter var det finns mest 
att göra.112 Vilken av dessa två kategorier man än väljer att utgå från har man som 
arbetsgivare möjlighet att snabbt förändra sin produktion till följd av efterfrågan 
vilket möjliggörs av människans vilja att vidmakthålla en norm i att arbeta. Detta 
måste alltså vara vad Richard Sennett menar med ”den nya kapitalismen”.  
Frågan är då om Webers och Baumans resonemang är anpassningsbara på de 
berättelser mina informanter ger om deras upplevelser av flexibilitet. Som står att 
läsa i analysdelen har intervjuerna med mina informanter frambringat tre kategorier. 
Dessa fokuserar på tid och rum, säkerhet och osäkerhet och slutligen relationen 
mellan fritid och arbetstid. Vad som står klart är att det flexibla arbetet har skadat 
relationen mellan människan och rummet. Genom att stationera arbetet till hemmet 
luckras gränserna för var man arbetar upp. Genom flexibla arbetsformer skapas en 
tidslig rörlighet och frihet vilket åsidosätter rummet varvid tiden får till uppgift att 
kontrollera både när och var arbetet utförs. I takt med att tiden och rummet får nya 
betydelser skapas en oordning mellan vad som kan kallas arbetstid och fritid, både 
                                           
110 Föreläsning med Anna-Liisa Närvänen vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping, Arbete, klass och 
konsumtion, 2005-01-25.  
111 Weber, Max, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (Lund 1978), s. 7ff, 22-25 
112 Grönlund, s. 14
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på ett tidsligt och på ett rumsligt plan. Tiden påverkar alltså när vi börjar och slutar 
arbete vilket öppnar upp för möjligheten att arbeta under traditionellt sätt fria tider. 
Detta gör att arbetet kan förflyttas in i det rum som ej tidigare varit avsett för 
arbete, såsom i hemmet, framför TV: n, dygnet runt.  
Att arbetet äntrar både det tidsliga och rumsliga sfärerna bidrar till skapandet av 
osäkerhet. När det inte längre går att skilja på var man arbetar, när man börjar och 
när man slutar skapar arbetet en stress och oro baserad på ovetskapen om frågorna 
Hur?, Var?, När?. Då det här finns tydliga tecken på att människan inte lyckats 
anpassa sig till institutionella eller produktionsbaserade viljor i att folk ska arbeta 
flexibelt blir följderna en osäkerhet gentemot hur vi utför vårt arbete och hur vi 
uppskattar oss själva.  
Avslutningsvis ser jag bortom min empiri och menar att flexibiliteten inte är 
individens möjlighet att ifrågasätta traditionellt industriella arbetssätt genom att 
arbeta flexibelt utan kapitalismens språkrör i en postmodern tid.  
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Klassresan: på gott och ont 
Stefan Ekbladh 

 

Det är väl när man får andra insikter i livet, när man inte längre är sådär enkelspårig. 
När man inte längre ser allt i svart eller vitt, utan upptäcker att andra människor i 
samhället också har kvaliteter. Alltså när man upptäcker att den identiteten som man 
en gång hade i arbetarklassen inte är den enda identiteten. När man upptäcker att det 
har öppnats nya dörrar för en och att man inte behöver gå in med den respekten eller 
rättare sagt rädslan. För idag kan man umgås med alla klasser och det är då man 
upptäcker att man har gjort en klassresa.113

Inledning 
I dagens Sverige är det många samhällsdebattörer som säger att vi inte har något 
klassamhälle, utan att vi har ett jämställt samhälle med en stor medelklass. Ett 
samhälle där klassidentiteterna är mindre tydliga.114 Frågan är om det är så eller om 
det fortfarande finns klasskillnader i det svenska samhället? Enligt kulturskribenten 
Anneli Jordahl har den gamla traditionella synen på klassamhället, där de 
ekonomiska resurserna tidigare spelade en stor roll, minskat. Jordahl säger vidare 
att klassamhället har tagit nya former och där spelar språkkulturen, det vill säga det 
akademiska språket kontra arbetarklass-språket, en allt större roll för ens 
klassidentitet.115  

Som nation har vi blivit allt rikare men resurserna vi har fördelas allt 
ojämnare bland befolkningen.116 På utbildningssidan har den sociala 
snedrekryteringen till universitet och högskoleutbildningar minskat de senaste 20 
åren, men det finns fortfarande stora klasskillnader. Andelen ungdomar från högre 
tjänstemannahem som läser vidare är tre gånger så hög som arbetarklassens unga. 
Andelen arbetarklassungdomar som läser vidare på universitet och högskolenivå 
har mer än fördubblats de senaste 20 åren. Detta kan jämföras med siffrorna från 
slutet av 70-talet som visar att det var fem gånger så vanligt med ungdomar från 
högre tjänstemannahem som studerade vidare på högskola och universitetsnivå.117 
Klasskillnaderna minskar successivt avseende utbildningsnivå, men som vi har sett 
finns det fortfarande stora skillnader mellan arbetarklassungdomar och 
medelklassungdomar angående eftergymnasial utbildning. 

                                           
113 Intervju med informant Kim 
114 Jonas Stier Identitet (Lund 2003) s. 73 
115 Anneli Jordahl ”Klassamhället kvar-men förändrat” Norrköpings tidningar 1.10.2004  
116 Tapio Salonen, ungas ekonomi och etablering, (Stockholm 2003) s. 2 
117 ibid. s. 22 
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Syfte/frågeställningar. 
Det ursprungliga syftet innan jag begav mig ut på fältet, var att undersöka varför 
det är svårare för människor i den traditionella arbetarklassen att satsa på 
akademiska studier än det är för människor från högre tjänstemannahem. Allt 
eftersom studien har växt fram så har istället syfte och fokus förskjutits till att 
försöka belysa hur personer, som i mina ögon kan ses som klassresenärer, ser på 
sina akademiska studier nu när de är avklarade. Har deras identitet och livsvillkor 
förändrats och hur de numera efter avlutade studier ser på det akademiska språket?  

Anledningen till att jag har valt att fokusera mig inom detta fält är att jag 
själv håller på att göra en klassresa, det vill säga att jag har en arbetarklassbakgrund 
och arbetarklassidentitet men vidareutbildar mig för att försöka förbättra mina 
livsvillkor. Jag är nyfiken på hur människor som redan har gjort en klassresa i 
någon bemärkelse ser på sina upplevelser. I de här fallen går klassresan via 
akademiska studier. Grunden till mitt ämnesval är nog själviskt och ligger i det som 
Anneli Jordahl beskriver ”Som skribent blir man hög på ämnen som kan berätta 
något om en själv, när man undersöker det som ligger nära ens egen bakgrund och 
livsproblematik.”118 Fokus i studien kommer att ligga på följande frågeställningar. 
 
- Hur ser informanterna på sin situation nu efter sina studier? 
- Anser de själva att de har gjort en klassresa? 
- Har de haft några svårigheter med den egna identitetsuppfattningen? 
- Hur ser de på det akademiska språket nu efter avslutade studier? 
- Har deras livsvillkor förändrats efter avslutade studier? 

Klassindelning 
Klassindelningen brukar traditionellt sett skilja på två olika grupper, tjänstemän och 
arbetare. Inom gruppen arbetare kan vi göra två indelningar, facklärd arbetare och 
ej facklärd arbetare. Inom gruppen tjänstemän kan vi dela upp dem i tre olika 
kategorier: lägre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå och tjänstemän på hög nivå. 
De grupper som faller utanför dessa ramar placeras i kategorin företagare med 
mera. 119 Jag tror att vi alla kan vara överens om att denna klassindelning inte längre 
är representativ för att beskriva klassindelningen av idag.120 Detta gör det hela mer 
problematiskt än jag först hade räknat med. Räknas tillexempel en elektriker som 
har blivit mångmiljonär på spel och dobbel fortfarande till arbetarklassen? En 
adelsman som har spelat bort alla sina tillgångar på börsen, räknas han fortfarande 

                                           
118 Anneli Jordahl Klass-Är du fin nog (Stockholm 2004) s. 67 
119 Salonen s. 22 
120 Gunnar Augustsson, , Anna Holmgren, Klassamhället (Stockholm 2001) 
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som överklass? Ska vi räkna med ekonomiska utgångspunkter, efter kön, etnicitet 
eller efter yrkesstatus? Ska vi utgå från den subjektiva klasstillhörigheten eller från 
en tilldelad klasstillhörighet? En viktig motfråga för min tilltänkta 
arbetarklassdefinition skulle kunna lyda: Är en individ arbetarklass om hon/han är 
miljonär men inte har en akademisk examen. Svaret på det är nej eftersom social 
klass ofta refererar till skillnader i levnadsstandard, makt och inflytande.121 De två 
dominerande namnen inom klassforskningen idag är John Goldthorpe och Erik 
Olin Wright. Gemensamt för de båda är att de betonar betydelsen av 
kvalifikationsnivå och auktoritet för att urskilja olika klasspositioner bland 
lönearbetare.122

Jag kommer därför i detta arbete att utgå ifrån en av Kerstin Johansons 
definitioner av arbetarklass som lyder: ”arbetarklass är de individer vars föräldrar 
inte har en akademisk examen”. 123

Metod 
Jag har i denna studie genomfört två observationer och tre intervjuer. Jag började 
med att besöka fältet genom de två observationerna för att senare övergå till att 
intervjua informanterna. De två observationerna varade i omkring två timmar 
vardera och genomfördes i en medelstor stad i Mellansverige. Innan min första 
intervju konstruerade jag en semistrukturerad intervjuguide124 med ungefär 
tjugofem basfrågor och ett antal presumtiva följdfrågor. Två av intervjuerna varade 
40-45 minuter och den tredje varade i lite mer än 1 timma. Platserna där 
intervjuerna utspelade sig var lugna och tysta ställen, eftersom det underlättade när 
jag sen skulle transkribera materialet, då störande oljud i bakgrunden minimerades. 
En enskild plats för intervjutillfället var även viktigt för att tillmötesgå 
informanternas önskemål om eventuell diskretion ifall de fann intervjuämnet 
känsligt. Jag försökte även undvika att ställa ledande frågor i den mån det gick. Min 
främsta uppgift såg jag som att få informanten att ”berätta” istället för att försöka 
få henne/honom att svara på mina frågor. Detta krävde att jag var en lyhörd, 
uppmärksam och en följsam lyssnare, redo med följdfrågor om informanten inte 
svarade som jag trodde att hon/han skulle svara. 

Informanter 
Eftersom det inte syns på en människa om hon/han är av arbetarklass eller 
akademikerklass har jag utnyttjat mitt sociala nätverk för att få tips och råd om 

                                           
121 Lars H. Hansen, Pal Orban (red.) Arbetslivet (Lund 2002) s. 327 
122 ibid. s. 361 
123 föreläsning med Kerstin Johansson Ungdom och arbete-en fråga om klass, genus, kultur och politik 3.2.2005 
124 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder (Stockholm 2002) 
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potentiella informanter och på så sätt fått tillgång till fältet ”bakvägen”.125 Jag 
hoppades att de tilltänkta informanterna skulle vara intresserade av att berätta sin 
historia, sina upplevelser och sina tankar om högskolestudier/universitetsstudier 
för mig. Jag ringde därefter runt till de presumtiva informanterna som bor i en 
mellanstor stad i Mellansverige. Samtliga tillfrågade personer tackade ja till att delta 
i studien och kontakterna med informanterna var därmed etablerade.  

Kort presentation av informanterna 
Alex: 
Alex är en kvinna mellan 30-40 år som arbetar inom vård och omsorg där hon har 
arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv. Efter utbildningen har hon numera 
en chefsposition inom samma område. Alex anser att hon tillhör de ”jävligt fattiga” 
som hon uttrycker sig. Även om hon har en chefsposition så är det inom ett 
lågstatusyrke som traditionellt sett inte är särskilt högavlönat. Hon känner sig i 
grund och botten fortfarande som en ”arbetarunge”. Alex har efter avslutade 
studier en filosofie kandidatexamen det vill säga tre års universitetsstudier inom 
filosofisk fakultet. Alex känner inte att hon har gjort en klassresa, men att hon 
kanske har påbörjat en 
 
Kim: 
Kim är en kvinna i 30 årsåldern som arbetar med fackliga frågor. Tidigare har hon 
ansett sig tillhöra arbetarklassen där hon också hade sin identitet men tillstyrker att 
hon nu efter avslutade studier har rört sig i klasserna så att hon numera tillhör 
medelklassen. Hon tror däremot att släkt och gamla vänner fortfarande ser henne 
som arbetarklass. Hon har efter avslutade studier en magisterexamen det vill säga 
fyra års universitetsstudier inom filosofisk fakultet. Kim anser själv att hon har gjort 
en klassresa. 
 
Robin: 
Robin är en man som befinner sig i åldersspannet 25-30 år och arbetar inom barn 
och fritidsområdet. Han kommer från en arbetarfamilj men sätter sig själv i 
medelklassen numera. Robin tror att andra personer skulle beskriva att han rör sig 
inom arbetarklass-medelklass beroende på vem som tillfrågas. Han har efter 
avslutade studier en filosofie kandidatexamen det vill säga tre års universitetsstudier 
inom filosofisk fakultet. Robin känner att han har påbörjat en klassresa.  

Å ena sidan kan det anses skralt att försöka bygga en analys på tre 
informanter, men å andra sidan kan inte andemeningen med kvalitativa intervjuer 
vara att ge en rättvis bild för en viss grupp människor, då det är frågan om 
                                           
125 Bente Gullveig Alver, Örjar Öyen etik och moral i forskarens vardag (Lund 1998) s. 118 
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subjektiva upplevelser, vilka bara belyser situationen för de informanter som har 
intervjuats. Jag anser att det är först när flera enskilda kvalitativa 
forskningsundersökningar pekar åt samma håll, som det går att utläsa ett mönster, 
vilket är representativt för den specifika gruppen som undersöks. 
 

Etik och reflektioner 
Innan jag gav mig ut på fältet fördjupade jag mig i lämplig metodlitteratur avseende 
etik, empiri och kvalitativa undersökningar. Under observationerna har jag försökt 
tagit hänsyn till den inverkan jag kan ha haft på mitt fält. Genom min närvaro på 
fältet kan vissa beteenden ha frammanats som kanske inte hade uppkommit om 
inte jag varit närvarande.126 De olika miljöer som observationerna utspelades på, 
kan ha haft betydelse för informantens beteende på fältet, vilket också bör beaktas.  

För att mina informanter skulle känna sig så bekväma och avslappnade som 
möjligt i sina informantroller, fick de själva föreslå en plats där intervjun skulle äga 
rum. Helst skulle jag önskat ha den på en så neutral plats som möjligt, så att ingen 
av oss vare sig informant eller intervjuare skulle känna att hon/han har ett överläge 
över den andre. Men eftersom det är jag som ville ha en intervju så fick jag anpassa 
mig efter mina informanters önskemål. Platserna där intervjuerna utfördes var 1) på 
min informants arbetsplats på kvällstid. 2) hemma hos informanten, även denna 
intervju var på kvällstid. 3) hemma i min lägenhet på kvällstid, då informanten hade 
barn som skulle nattas och som lämpligen inte borde störas.  

När jag intervjuade mina informanter använde jag mig av personliga 
erfarenheter och min egen förförståelse och vävde implicit in och redogjorde för 
mina egna tankar och känslor under intervjuprocessen då det är omöjligt att inta en 
helt objektiv forskarroll under forskningsprocessen. Å ena sidan kan det vara en 
fördel att ha ett innifrånperspektiv127 med tanke på min egen bakgrund i 
arbetarklassen, men å andra sidan kan det innebära att ens egna referensramar har 
en begränsande effekt då jag kanske ser på saker med ”arbetarklassglasögon”. 
Denna insikt i att det är mina egna subjektiva tolkningar är något som jag har 
försökt tagit hänsyn till då jag har analyserat det empiriska materialet. 

Även om mina informanter inte tillhör någon socioekonomisk utsatt grupp 
så fanns det frågor som jag uppfattade som känsliga för dem. Erfarenheten som jag 
drog av detta är att jag som intervjuare kan få det svårt att förhålla mig till de 
personliga upplevelser som informanterna beskriver. Både jag som intervjuare och 
mina informanter kan med andra ord brista ut i emotionella svängningar, oavsett 
om det är en socioekonomisk utsatt grupp som intervjuas eller inte. 
                                           
126 Lars Kaiser, Magnus Öhlander Etnologiskt fältarbete (Lund 1999) s. 41 
127 Anders Gustavsson Inifrån utanförskapet (Lund 2001) 
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Empiriskt material 

Observationer 
Mitt empiriska material består av två observationer och tre intervjuer. De båda 
observationerna genomfördes med informanten Kim. 

Under observation nummer ett följde jag Kim under ca två timmar på 
hennes arbetsplats med kollegor med förhållandevis låg utbildningsnivå. Platsen var 
ett kontorslandskap i en mellanstor stad i Mellansverige. Observation nummer två 
utspelade sig på ett universitet i samma stad med samma informant det vill säga 
Kim. Skillnaden mot den första observationen var att här iklädde sig Kim rollen 
som föreläsare. Även denna observation varade i ca två timmar. 

De lärdomar och erfarenheter jag gjorde under mina observationer var 
främst den språkliga förändringen hos Kim. I föreläsarrollen försökte hon tona ned 
svordomarna men de bröt fram ibland. Likaså var det med dialekten och språket i 
övrigt. Kim försökte tala tydligt och klart på rikssvenska men även här bröt ibland 
det dialektala språket igenom. Vidare uppmärksammade jag att Kim försökte 
förstärka föreläsarrollen under observation nummer två genom sitt klädval, då 
klädstilen som valdes var mörka sobra representativa kläder. Även ljudnivån på 
Kim skratt gick från att vara högt och bullrigt till att istället vara mer lågmält under 
observation nummer två. Kims händer som under den första observationen gärna 
sökte sig till ansiktet försökte hon hålla borta från huvudet under observation två.  
En annan sak som var tydligt i båda observationerna var att Kim försökte förstärka 
vad hon menade genom att visa med händerna och övriga kroppen. 
 Dessa erfarenheter har sedan använts under analyserandet av 
informanternas intervjuer.  

Intervjumaterial 
Jag kommer nu att beskriva de kategorier som framkommit under analyserandet av 
intervjumaterialet. Min första kategori ”Habitus” är till stor del en teorigenomgång 
med lite empiriskt material som skiljer sig från hur resten av kategorierna är 
upplagda, då de blandar teori och empiriskt material på ett mer tydligt sätt. 
Anledningen till att ”Habitus” har fått en egen kategori är att den är en så pass 
central del av mitt arbete och genomsyrar hela studien genom detta tankesätt då 
informanterna beskriver sina upplevelser och tankar om akademiska studier. 
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Habitus  
Begreppet Habitus går tillbaka till Aristoteles och beskrivs som ”disposition eller 
beskaffenhet som gör att någon vanemässigt förhåller sig på ett visst sätt.”128 Innan 
jag går in närmare och förklarar vad begreppet habitus går ut på skulle jag vilja 
citera ett par meningar från en skönlitterär bok som jag anser beskriver själva 
andemeningen med begreppet, det vill säga klass sitter i kroppen. 129

Du är stämplad genom dit ordval och uttal, ditt sätt att tänka, dina kläder, dina gester. 
Jag skulle till och med vilja säga att ditt sätt att se på verkligheten avgörs av 
klasstillhörigheten130

I sociologiska sammanhang förknippas kanske begreppet med den franske 
sociologen Pierre Bourdieu. I boken Kultur och utbildning som handlar om Bourdieus 
sociologi kan vi läsa att habitus är ”det system av dispositioner som både genererar 
och blir genererade av våra dispositioner. Vår habitus är alltså baserat på alla de 
dispositionsskapande situationer som vi genomgår i våra liv.”131 För att beskriva en 
människas habitus måste vi alltså beakta hela hennes/hans livshistoria, där till 
exempel den rådande kulturen strukturen måste räknas in. Men först och främst är 
habitus ett instrument för kapitalinhämtning. Med kapitalinhämtning menas, att 
med hjälp av sin habitus kan en människa öka eller växla mellan sina olika former 
av kapital132

För att kunna förklara reproduktionen av klassintressena har Bourdieu delat 
in människans kapital på olika områden och kallar det för det kapitalets 
totalvolym.133 Det totala kapitalet som en individ förfogar över och den makt som 
faktiskt går att utnyttja delas in i tre olika sorters kapital. Ekonomisk kapital, det vill 
säga finansiella resurser i form av pengar och materiell välfärd. Det sociala kapitalet, 
vilket innefattar kontakter, vänner och bekanta. Individer kan genom detta kapital 
hämta stöd genom ett stort socialt nätverk och har även bättre tillgång till 
information vilket är en ovärderlig tillgång i dagens samhälle. Det Kulturella 
kapitalet innefattar utbildning, konst, musik och litteratur. Det kulturella kapitalet 
ger en människa en bildning och ett förhållningssätt som särskiljer en individ från 
en annan. Det kulturella kapitalet är särskilt viktigt då det gäller högre studier och är 
ett kapital som arbetarklassens ofta åsidosätter.  

                                           
128 www.ne.se 
129 Föreläsning av Alireza Behtoui, Linköpings Universitet, Campus Norrköping Arbete och arbetsmarknad-sociologiskt 
perspektiv 2005-02-11 
130 Marianne Fredriksson, Älskade barn (Stockholm 2001) s. 132 
131 Donald Broady (red) kultur och utbildning (Stockholm 1985) s. 132 
132 ibid 
133Pierre Bourdieu kultursociologiska texter (Stockholm 1994) s.272 



 96

Enligt Bourdieu har de olika kapitalen var för sig olika symboliska värden som 
förknippas med tillgångar i sociala positioner. Dessa positioner kan avläsas på till 
exempel faktorer som smak, pengar, utseende och språk. Kapitaltillgångar kan 
omvandlas, förbättras, förvärvas eller förvaltas till nya värden i en annan social 
position.134 Genom att genomgå en klassresa och förbättra sitt kulturella kapital kan 
en individ förvärva en annan social position. Men att därifrån gå till att helt 
anamma den nya stilen och den nya klassen kan vara svårt då många subtila detaljer 
kan avslöja ens ursprungliga position. Saker som kan avslöja en individ är t. ex. 
musiksmak, val av bil, litteratur i bokhyllan, konst på väggarna, möblemang, 
bostadsområde, parfym, klädstil, om individen röker och vad i så fall individen 
röker (cigaretter, cigariller eller cigarrer) fritidsintressen såsom sport, spel kulturella 
nöjen med mera 

En sak som informanten Alex har förändrat för att passa in i sin nya position 
som akademiker är klädstilen. 

Näe ((skratt)) usch vad pinsamt. Det brukar våra handledare skratta åt. Det märks 
ganska tydligt på våran utbildning. Man börjar i jeans och stora t-shirtar. Det är ju 
mycket vårdfolk som söker sig till den här utbildningen och efter hand så kommer 
dom här, inte dräkterna precis ((skratt)) men chefsstuket då, med kavaj och byxor 
fram. Så det har jag nog gjort. 

Kim säger att hon bara byter klädstil när det handlar om officiella sammanhang 
vilket jag även iakttog vid de båda observationerna med Kim. Den informant som 
har förändrats minst är Robin som till exempel har kvar samma klädstil som förut. 
 Det ekonomiska kapitalet har Robin och Kim ökat, medan Alex känner att 
hon inte har gjort det ännu. Inom det sociala kapitalet har Robin och Kim 
förvärvat högre kapital, medan Alex på grund av sin separation från sin partner 
känner att hon snarare har minskat det kapitalet. Slutligen det kulturella kapitalet, 
här har samtliga informanter ökat sina kapital genom sina universitetsstudier. 
Förändringsiver 

Under intervjuerna framkom det att en av informanternas främsta 
anledning till att söka sig till akademiska studier var en önskan om att förändra 
saker. En väg att göra det är att förändra livsvillkoren för andra människor. Kim 
berättar om ett tillfälle då hon på ett fackligt årsmöte kunde känna en stolthet över 
hur vissa av mötesdeltagarna hade utvecklats. Tio år tidigare hade hon nämligen 
haft oerhört jobbiga diskussioner med mötesdeltagarna då hon var kursledare 
under en facklig utbildning. De var då kritiska till den fackliga organisationen 
överhuvudtaget men hade enligt Kim utvecklats så att de själva numera var 
intresserade, kunniga och drivande i fackliga frågor.  Alex beskriver hur hon genom 
att börja studera fick större möjligheter att ”göra en skillnad för andra” som hon 
                                           
139 Pär Månson (red) moderna samhällsteorier (Stockholm 2003) s. 408 ff  
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uttrycker det. I Robins fall är inte förändringsivern lika explicit uttalad, men han 
uttrycker ändå glädje över att förgylla sina vårdtagares/elevers vardag. Han har 
även funderingar på att eventuellt studera vidare och införskaffa lärarkompetens. 
Genom att studera på universitetsnivå och därigenom införskaffa en större 
intellektuell bas och ett högre kulturellt kapital, ökade samtliga informanters 
möjligheter att påverka andra människor i en enligt informanterna positiv riktning.  
Kim och Alex beskriver sig själva som drivande personer med höga mål här i livet 
vilket framkommer tydligt när jag ställde frågan om hur de såg på sina liv om tio år. 
De diskuterar båda högre chefsjobb inom en tioårsperiod och Alex ser sig själv i 
som hon säger ”nån liten klassresa där, lite högre lön lite bättre status” medan 
Robin nöjer sig med att fundera på att läsa vidare, ”huvudsaken är att man trivs 
med det man gör som han uttrycker det. 

Den direkta orsaken till att Kim och Robin valde att börja studera hänger 
samman med det som Anthony Giddens betecknar som ödesdigra ögonblick, ett 
begrepp och resonemang som han har lånat från Erving Goffman. Dessa ödesdigra 
ögonblick uppstår då en person står vid ett existentiellt vägskäl och vid sådana 
tidpunkter då händelser flätas samman135 det vill säga ögonblick då en människa 
måste fatta avgörande beslut eller ge sina handlingar en inriktning. 136 Robin hade 
en existentiell livskris då han funderade på vad han skulle göra med sitt liv medan 
Kim förlorade sitt jobb som busschaufför på grund av en ryggskada och därigenom 
förlorade hon en del av sin identitet. 

Med tanke på ovanstående resonemang skulle en stor bidragande orsak till 
deras val att söka sig till universitetsstudier vara det som kallas subjektifikation (den 
inre självomvandlingen) det vill säga de inre processer där individen själv aktivt 
deltar i förändringen och skapandet av sig själv.137 Detta tankesätt är en av 
grundstenarna i den symboliska interaktionismen där G. H. Mead och C. H. Cooley 
tillhör två av de mer tongivande teoretikerna. Inom den symboliska 
interaktionismen finns det en föreställning om en ”social verklighet” som inte är 
statisk eller fast utan att verkligheten omformas och konstrueras genom den 
dynamiska interaktionsprocessen som pågår mellan människan och den sociala 
verkligheten. Den föds så att säga genom att människor formas och utvecklar 
gemensamma föreställningar och meningssammanhang. Genom denna 
föreställning av verkligheten blir verkligheten ”socialt konstruerad”.138 W.I Thomas 
har ett ofta citerat teorem som lyder: ”Om människor definierar sina situationer 
som verkliga så blir de verkliga i sina konsekvenser.” 139  Teoremet knyts till det 
                                           
135 Anthony Giddens Modernitet och självidentitet (Göteborg 2002) s. 138 
136 ibid s. 276 
137 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren (Stockholm 1999) s. 34 
138 Thommy Svensson Människa interaktion och social omgivning (Mullsjö 1996) s. 64-78 
139 Mats Hilte Avvikande beteende (Lund 1996) s.40 
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symboliska interaktionismen grundantaganden och har mycket riktigt fått namnet 
”Thomasteoremet”.  
  

Signifikanta andra 
Två socialisationsteoretiker som tillskriver föräldrar och vänner stor betydelse i en 
individs uppväxt är Peter Berger och Thomas Luckmann. I deras klassiska bok 
Kunskapssociologi 140kan vi läsa om den roll som signifikanta andra det vill säga 
föräldrar och individer med stort inflytande över en individs uppfostran, spelar. 
Deras centrala tes är att socialisation är något föränderligt141 och att identiteten 
formas genom sociala processer. När identiteten väl har tagit sin form vidmakthålls, 
modifieras och omformas den genom sociala relationer.142 Människan är en social 
produkt.143 Den viktigaste delen av socialisationen tillskrivs den primära 
socialisationen. Den primära socialisationen beskrivs som den socialisation en 
individ genomgår i barndomen där hon/han blir en medlem av samhället. Den 
sekundära socialisationen är namnet på varje efterföljande process som leder en 
redan socialiserad individ in i nya sektorer av individens samhälles objektiva 
värld.144 Denna sekundära socialisation påbörjas när barnet internaliserat och 
etablerat den generaliserande andre i sitt medvetande och på så sätt tagit till sig 
samhällets normer och värderingar Orsaken till att den primära socialisationen är 
den viktigaste socialisationen beror på att ett barn inte kan välja sina signifikanta 
andra. Barnet kan med andra ord inte internalisera de signifikanta andras värld som 
en av många tänkbara världar, utan internaliserar den som den enda verkligt 
existerande världen. Genom sina signifikanta andras internaliserade världsbild 
övertar alltså barnet sina signifikanta andras roller och attityder och gör dem till 
sina egna. Därigenom blir barnets identitet oerhört präglad av sina signifikanta 
andra. Av denna anledning är alltså den primära socialisationen den internalisering 
som får en fastare förankring i medvetandet än den sekundära socialisationen som 
en individ upplever senare i livet.145 Den primära socialisationen tillskrivs alltså 
barndomen och förblir ”hemvärlden” och bevarar därigenom sin speciella 
verklighet oavsett hur långt en individ färdas in i okända miljöer. Av ovanstående 
anledning är det alltså lättare att förstå varför barn från arbetarklassen blir arbetare 
och barn från akademikerhem blir akademiker. 

                                           
140 Peter Berger, Thomas Luckmann Kunskapssociologi (Stockholm 2003) 
141 Berger, Luckmann s. 162 
142 ibid s. 201 
143 ibid s. 78 
144 ibid s. 154 
145 ibid s. 159 
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Stödet från föräldrarna har i alla informanters fall varit av stor betydelse och en 
nödvändig hjälp i jakten på en akademisk examen. Särskilt viktigt har det varit för 
Kim och Alex då de bara hade moderns stöd att förlita sig på. Anledningen till att 
Kim bara hade sin mor att förlita sig på var att hon hade brutit med sin pappa efter 
studietiden, men som även hade kontroverser med fadern under studietiden. 
Anledningen till att Alex bara hade sin mor att anförtro sig åt berodde på att 
pappan hade avlidit. Robin å sin sida kände lika stort stöd från båda sina föräldrar. 
En bidragande orsak till det stora stödet tillskriver Robin hans existentiella 
krissituation. När föräldrarna såg att han intresserade sig för akademiska studier såg 
de en utväg på sonens existentiella grubblerier och gav honom därför sitt fulla stöd.  
Stöd från signifikanta andra är nog en viktig förutsättning idag eftersom det krävs 
både ekonomiska och kulturella resurser för att studera. Å ena sidan är det 
nödvändigt med ett ekonomiskt kapital för att studera, vilket förövrigt gjorde att 
alla informanter arbetade extra under studietiden. Detta kanske inte är lika 
nödvändigt om man kommer från en familj med ett stort ekonomiskt kapital. Å 
andra sidan finns det personer från medelklassen som har ett litet ekonomiskt 
kapital men som kompenserar detta med ett stort kulturellt kapital som väljer att 
studera vidare. En bidragande orsak till att människor från medelklassen med litet 
ekonomiskt kapital men med ett stort kulturellt kapital kan studera på 
universitetsnivå är att de har andra kulturella förutsättningar än mina informanter. 
Detta genom att de har intellektuellt bildade föräldrar och därigenom har 
diskussionskulturen med sig i bagaget så att säga. Men eftersom ingen av mina 
informanter hade erfarenheter av universitetsstudier i släkten och på så sätt lågt 
kulturellt kapital så drabbas de dubbelt av att komma från en arbetarklassbakgrund, 
det vill säga, de har lågt ekonomiskt och kulturellt kapital. 

Den sekundära socialisationen146 som Kim och Robin gick igenom med 
hjälp av en folkhögskolas försorg gjorde att de fick upp ögonen för högre studier. 
Lärarna på folkhögskolan stärkte deras självförtroende så till den grad att de inte 
längre såg några hinder för att söka en universitetsutbildning. Kim hade även flera 
vänner som också funderade på att söka högre studier, vilket stöttade henne i det 
val hon stod i begrepp att göra.  

Förändrade relationer 
Under själva utbildningstiden var det inte så många av deras vänner som stöttade 
dem. De flesta vännerna intog en ljum, för att inte säga avståndstagande attityd till 
informanternas val att börja studera. Alex exemplifierar detta genom följande citat 

Min riktiga barndomskamrat jobbar ju då inom hemtjänsten och har alltid gjort det. 
Det är klart att hon tyckte att jag blev mest jobbig. När hon berättade om sitt jobb så 

                                           
146 Berger, Luckmann s. 162-171 



 100

sa man ju förut då nähää, lägg av, gud så dant. Men nu då, om du tänker si då eller om 
du tänker så då, jag tycker faktiskt du ska gå vidare med det här. Då blev hon ju alltså 
så jävla trött på mig, dej går det ju inte att prata med längre skrek hon. ((skratt)) 

Nu efter utbildningen så har de flesta av deras vänner accepterat deras val att 
studera även om inte alla var lika positivt inställda till det innan. Kim har till 
exempel brutit med sin pappa vilket hon ansåg hade med utbildningen att göra och 
Alex har separerat från sin partner nu efter utbildningen, vilket inte är så ovanligt 
enligt henne själv. Båda dessa exempel skulle vi kunna se som sviter av ett 
krackelerande patriarkalt sönderfall då kvinnor kliver fram och utbildar sig medan 
männen finns kvar i arbetarklassen. I Robins fall var det så att han hade en partner 
som också studerade och på så sätt kunde de hjälpa varandra. Detta skulle kunna 
tolkas som att människor gärna söker efter en partner med samma klasstillhörighet.  
Antagandet skulle kanske kunna utvecklas ytterligare om det nu inte vore för att 
samtliga informanter explicit uttryckte att det inte var särskilt viktigt om partnern 
hade en akademisk examen eller inte, utan att ”huvudsaken är att man ligger på 
samma plan” som Alex uttrycker sig. 

Robin och Kim har genom sitt studerande fått flera nya vänner medan Alex 
har minskat sitt sociala umgänge på grund av separationen från sin partner. De 
utrycker alla att de inte har förlorat särskilt många vänner men att de har fått ett 
annat förhållningssätt till dem. Robin har en gammal vän som var skeptisk till 
universitetsstudier men som även han har börjat fundera över sin framtid. Han 
fyller snart 30 år och han har vänt sig till Robin och frågat hur det var att studera 
och om vad de fick göra samt frågat om vad för litteratur de fick läsa. Det tycker 
Robin är roligt och tillägger skrattande att vännen blev vuxen han också.    

Kameleontanpassningsstrategin 
Efter sina universitetsstudier har informanterna insett att de har förändrats vilket 
har fört med sig ett annorlunda förhållningssätt till de gamla arbetarklassvännerna. 
Numera bemöter de vännerna olika, de ikläder sig olika roller/identiteter beroende 
på vem de umgås med. När de umgås med gamla vänner plockar de fram den 
gamla identiteten och rollen medan de vid umgänge med nya vänner ikläder sig sin 
nya identitet och sin nya roll. 

Kim berättar vidare om rotlösheten hon ibland kan känna, känslan av att inte 
höra hemma någonstans. Denna känsla beror på att den kunskap som hon har fått 
genom sina studier, kan hon inte delge sina gamla vänner och signifikanta andra då 
de helt enkelt inte finner något intresse i dem. Att vara klassresenär skulle kunna 
jämföras med att vara en statslös människa om vi hårdrar det hela. ”The marginal 
man” som Mats Trondman viger en stor del av i sin bok till, förklarar att begreppet 
är reserverat för de individer som är uppväxta i en värld men som av olika skäl 
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kommer att vara del av en annan värld senare i livet.147 Personligheten är alltså 
präglad av två olika kulturer och värdar vilket kan ta sig uttryck i intensifierat 
självmedvetande, instabilitet, rastlöshet och anpassningssvårigheter. Det är när 
denna upplevelse permanentas och upptar individens hela livssituation som 
begreppet ”The marginal man” kan användas.148 I min studie har jag svårt att dra 
de parallellerna på grund av de hårda kriterier som Trondman berättar om. 
Kriterierna stämmer helt enkelt inte överens särskilt mycket på mina informanters 
situation. Den som kommer närmast ”the marginal man” skulle i så fall vara 
informanten Kim. 

[…] alltså en fördel med det här är att jag kan umgås i alla klasser. Jag har kvar allting. 
Jag kan glida som en sån där kameleont som kan anpassa mig i alla klasser. Men jag 
har ingen respekt för deras ursprung, jag skiter i ifall dom kör buss eller ifall dom har 
femhundra miljoner högskolepoäng, och det är positivt, för förut hade man ju lite 
fördomar mot dom som hade läst. Så idag kan jag umgås över klassgränserna utan 
problem men det gör ju också att man inte hör hemma nånstans.  

Alex och Robin tror att bilden av dem bland de gamla vännerna har förändrats 
medan Kim förklarar att hon tror att bilden av henne bland de gamla vännerna är 
samma som förut. 

Vem är jag? 
Jonas Frykman skriver i Karin Molin och Britt Ågrens bok Klassresan att varje 
klassresa är ett exempel på en misslyckad socialisation.149 Misslyckad socialisation 
leder fram till frågan ”Vem är jag?”150 Denna existentiella fråga sätter jag i samband 
med informanterna då jag anser att de var existentiella sökare innan de påbörjade 
sina studier. Orsakerna till denna misslyckade socialisation kan uppstå om 
signifikanta andra förmedlar olika objektiva verkligheter. När en individs 
signifikanta andra förmedlar starkt diskrepanta verkligheter under den primära 
socialisationen kan misslyckad socialisation uppstå även där. Ytterligare en orsak 
skulle kunna vara att det råder stor diskrepans mellan den primära och den 
sekundära socialisationen. Sammantaget skulle vi kunna säga att misslyckad 
socialisation uppstår om det råder asymmetri mellan den objektiva och den 
subjektiva verkligheten.151

Alla informanter diskuterar inre individuella drivkrafter, en slags inre kärna 
som en bidragande orsak till att de började studera. Vidare vill alla informanter hitta 

                                           
147 Trondman s. 443  
148 ibid s. 144 
149 Karin Molin (red.) Britt Ågren klassresan (Värnamo 1991) s.108 
150 Berger, Luckmann. s. 198 
151 ibid s.190 
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en mening i tillvaron och är på så sätt existentiella sökare. René Descartes sa en 
gång att tvivla är att tänka, därför kan vi hävda att eftersom vi tvivlar så existerar vi: 
Cogito ergo sum – jag tänker, därför är jag. Robin berättade att han hade en 
existentiell livskris och Kim utrycker sig på följande sätt: […] Alltså, antingen så 
står man kvar på avsatsen för ”omening” då som man pratar väldigt mycket om, 
och då ramlar man ner i avgrunden, eller så tar man skuttet över till ”mening”. Och 
för att hitta meningen i livet så kände jag i alla fall att jag ville veta mer och jag ville 
läsa mer.  

Det dåliga självförtroendet avseende högre studier 
Det dåliga självförtroendet avseende högre akademiska studier genomsyrar hela det 
empiriska materialet då samtliga informanter trodde att det skulle vara svårare att 
erövra en akademisk examen än det faktiskt var. Alex beskriver att det var ett 
jättesteg för henne eftersom ingen av hennes familj eller släkt hade studerat på 
högskola förut och hon undrade om hon skulle klara av det överhuvudtaget. Alex 
säger vidare att om hon hade haft kunskap om att det inte var svårare än det 
faktiskt var så hade hon börjat studerat minst tio år tidigare. Kim säger att 
grundstenen till det dåliga självförtroendet lades redan i grundskolan då 
oengagerade lärare bara såg till att skolplanen följdes. Det fanns därför inte plats för 
något kritiskt tänkande, något som Kim tycker är en sund inställning i livet. Vidare 
berättar hon att där hon växte upp ansågs det som onormalt med höga betyg. 
Robin säger att han blev ”skapligt” nervös när han fick beskedet att han hade 
kommit in på sin utbildning. Han började därefter ifrågasätta om han verkligen 
skulle vara kapabel till att klara av en universitetsutbildning. Han säger till exempel. 

[…] Men under tiden där så peppade dom så himla mycket på folkhögskolan och att 
man minsann kunde klara sig även på den kvoten, så att även om dom inte hade så 
jättehög status, så tar man faktiskt in folk som har gått på folkhögskola också. Jaa 
hela den där grejen med att våga tro på sig själv, fick mig nog att tänka att, vafasen, 
det är klart att jag ska söka, kommer jag in så gör jag. 

Det dåliga självförtroendet som informanterna beskriver, har enligt Trondmans 
resenärer med arbetarklassprägeln att göra. 152Trondmans resenärer tillskriver ofta 
det dåliga självförtroendet med människor från arbetarklassen och detta gäller 
särskilt när det gäller kontakter med samhället utanför den egna familjen och 
arbetsplatsen. Jordahl beskriver även hon att hennes dåliga självförtroende 
härstammar från hennes arbetarklasstillhörighet.153 Antagandet att det dåliga 
självförtroendet är stort i arbetarklassen förstärks härmed ytterligare genom Alex, 
Robin och Kims utsagor ovan.  
                                           
152 Mats Trondman Bilden av en klassresa (Stockholm 1994) s. 360 
153 Jordahl s. 24 
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Livsvillkor 
När jag frågar om informanterna kan ge några exempel på nackdelar med att ha 
tagit en akademisk examen säger de alla unisont att studielånen är en trist ryggsäck 
som de har fått på köpet med den akademiska examen, där varken öppet köp eller 
den vanliga garantitiden gäller. Men tillägger att förutsättningarna för bättre 
livsvillkor på längre sikt har höjts. Robin säger till exempel med glimten i ögat: 

[…] Pengamässigt är det ju klart att det har ju förändrats, man kan köpa en pizza en 
fredag utan att behöva tänka, jaa klarar jag mej dom resterande två veckorna nu 
((skratt)) 

På frågan om Alex livsvillkor har förändrats så säger hon att ” Nej, det har dom 
inte […] Nej, jag är nog fattigare nu än vad jag var förut. ((skratt))”  
Här skulle vi kunna dra slutsatsen att livsvillkor är starkt förknippat med 
ekonomiskt tänkande. Men på samma fråga till Kim så svarar hon att hon numera 
får diskutera intressanta frågor som feminism med mera. Hon säger att 
diskussionskulturen på hennes nuvarande jobb är en av de största vinsterna som 
universitetsstudierna har fört med sig och förknippar således livsvillkor med 
psykiskt välbefinnande och livskvalitet. Även Robin säger att det inte var själva 
examen i sig som var den högsta vinsten utan säger att det var att han utvecklades 
som människa och blev till den individ han är idag. 

Den positiva sidan med att ha tagit en akademisk examen är att de alla har 
ett arbete som de kanske inte skulle ha haft annars. De har i alla fall givits 
förutsättningar att klara av det arbetet de utför och kan lättare tackla det högre 
ansvar de numera anser att de har tilldelats, på ett bättre sätt. En annan positiv sida 
är att de alla har fått ett bättre självförtroende och framförallt bättre självinsikt. 
Detta har inneburit att de inte längre är rädda för att säga vad de anser i olika 
frågor. Den diskussionskultur som informanterna beskriver att de har anammat 
genom sina akademiska studier gör alltså att de inte längre känner att de befinner 
sig i ett underläge då de hamnar i diskussioner med andra människor.  

Informanternas negativa syn på studielån som ett medel för att betala en 
utbildning som diskuterades tidigare, skulle kunna knytas till Paul Willis och hans 
bok Fostran till lönearbete.154 Skötsamhetskulturen i Willis bok beskriver bl.a. 
arbetarkulturens motstånd mot långsiktig ekonomisk planering där istället de 
kortsiktiga behoven tillgodoses. I arbetarklassen pratas det om korta tidsperspektiv, 
kortsiktig planering, låg aspirationsnivå, få alternativ och behovsnärhet medan det i 
medelklassen pratas om långt tidsperspektiv, långsiktig planering, flera alternativ, 

                                           
154 Paul Willis fostran till lönearbete (Göteborg 1991) 
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kvalitativa krav på jobbet och förträngning av aktuella behov. Ovanstående 
divergenser anses vara de viktigaste skillnaderna mellan arbetarklassens barn och 
medelklassens unga eller ”arvtagarna” som Trondman föredrar att kalla barn med 
föräldrar som har en akademisk examen.155 Den viktigaste ”moroten” för 
motivation och prestationsbelöningar anses vara att i medelklassen får barnen lära 
sig att anlägga en långsiktig planering på sin individuella karriär. Genom att skjuta 
upp omedelbara behov kan de skörda frukterna av sitt minimalistiska leverne 
senare i livet. Den strategin är särskilt gångbar i utbildningsväsendet där 
medelklassen dominerar med sin framgångsideologi där tonvikten ligger på 
individuell prestation och konkurrens. Därmed har medelklassens barn ett 
försprång i utbildningssammanhang som arbetarklassens unga har svårt att hämta 
in.  

Ronny Ambjörnsson skriver i sin bok Den skötsamme arbetaren 156 om den 
svenska arbetarkulturen där arbetarklassens skötsamhetskultur skildras på ett 
adekvat sätt. Detta är inte en allmän arbetarkultur skriver Ambjörnsson i förordet 
till den tredje upplagan, utan det ska ses som en beskrivning av den kultur vilken 
folkrörelserna har upprättat. Där ställs b.l.a. frågan om vad som är arbetarrörelsens 
största fiende rusdryckerna eller okunnigheten. Svaret som ges är att de är lika 
stora. Därför att okunnigheten fungerar som ett rus eftersom den inskränker 
arbetarens omdömesförmåga och gör honom till ett offer för arbetsgivarens 
godtycke. 157 Här antyds alltså vikten av att studier är viktiga om arbetarklassen ska 
kunna tillvarata de livsvillkor som de högre klasserna åtnjuter. Vidare berättas det 
om den amerikanska pedagogen Neil Postman som säger att läskunnigheten även 
tillför ett visst sätt att tänka, men att det är en lång process.158 Denna långa process 
gynnar kanske främst de högre klasserna då vi har sett i Willis tidigare resonemang 
att arbetarklassen främst pratar om kortsiktighet. Utöver nykterheten och 
fackföreningsrörelsen som beskrivs i Ambjörnssons bok beskrivs det även om en 
jantelagsidkande kultur i arbetarklassen.159     

Jantelagen 
Enligt jantelagen gäller det att inte förhäva sig, att inte tro att en individ är förmer 
än en annan. Där gäller det att inte sticka ut från mängden eller spela märkvärdig. 
Detta tankesätt råder i arbetarklassen, 160 där de viktigaste principerna är att sköta 
sitt arbete och att alltid göra rätt för sig. Detta kan härledas till samtliga informanter 
                                           
155 Trondman s. 276 ff 
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157 Ambjörnsson (1998) s. 108 
158 s Ambjörnsson (1998). 117 
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som alla säger sig ha ett stort rättspatos. Den kollektivistiska tanke som ligger 
arbetarklassen nära, för tankarna till Marx vilket kanske inte klingar så bra i dagens 
marknadsekonomiska samhälle. Detta kan jämföras med medelklassens motto där 
självständighetsbegrepp som flexibilitet, eget ansvar, anpassningsförmåga och 
individualitet råder. Ett motto där ditt värde bara existerar i förhållande till andra161  

Enligt Alex är hon själv fostrad av denna jantelagstradition vilket hon tycker 
är jobbigt. Samtidigt tror hon att den i stor utsträckning finns kvar ute i samhället 
idag. Robin håller med till viss grad men tillskriver den lite äldre generationen 
denna tradition. Han säger att som samhället ser ut idag, där jämställdhet är så pass 
viktigt mellan kön, etnicitet och klasser, gör att jantelagen inte existerar längre. 
Robin kan i alla fall inte säga någon i hans generation som praktiserar 
jantelagstänket. Kim svarar direkt att det är en social konstruktion och blir väldigt 
upprörd när jantelagen kommer på tal. Hon brister därefter ut i en lektion om 
Sveriges historia.  

[…] Vi har alltid velat va bättre än andra, vi har alltid satt oss på Norge och Finland 
och sagt hur jävla bra vi är, i grupp har vi alltid gjort det. […] Vi har ju utvecklat 
människor att tro på jantelagen och det är jävligt bekvämt att bo i ett Jantesamhälle, 
för då kan man se ner på andra människor som sticker ut och då behöver man inte 
riktigt ta ansvar för sina gärningar eller så där, för då behöver man bara glida undan 
och glida och glida. Jag tror inte alls att det är en svensk mentalitet. Faan vi hade ju 
bondeuppror på 1500-talet och det hade vi ju inte haft om det var jantelagen. 
Jantelagen tror jag kom nånstans vid 60-70 då man skulle fostra människor. Liksom 
lära och då talade man om för människor att ska inte tro att du är förmer än andra 
för att alla skulle ha samma identitet och så. Så jag tror inte på jantelagen. 

Analyserar vi ovanstående skulle vi kunna dra slutsatsen att alla informanterna har 
tagit till sig det medelklassiga tänket. Även om Alex fortfarande anser att jantelagen 
lever kvar i stor utsträckning så upplever hon att den är jobbig att efterleva och inte 
heller något eftersträvansvärt. 

Utbildningshierarkier 
Mina informanter har samtliga tagit sina examina inom filosofisk fakultet på 
utbildningar som kanske inte har så hög status i ett marknadsekonomiskt samhälle. 
Detta kan problematiseras på följande sätt. 

Robin och Kim säger att de har valt helt rätt linjer/utbildningar eftersom det 
är utbildningar med inriktning på deras respektive intressen. Robin känner stor 
tillfredsställelse över sitt utbildningsval, detta trots att han är medveten om att det 
är en lågstatusutbildning. 

                                           
161 Ambjörnsson  (1996) s. 80 
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[…] Det finns nog utbildningar som är mer typiska så kan jag tänka mig. […] Som ja 
utbildningar med högre status. […] Jamen ingenjör och jaa tekniska utbildningar, 
data och sånt där har jag fått för mig. Jag tror att dom förknippas mer med 
universitet o högskola än vad den utbildningen jag har gör 

Alex  är precis som Robin medveten om utbildningens låga status och säger 
 […] Även fast jag utbildar mig till chef så utbildar jag mig till chef inom vårdsektorn, 
jag är egentligen inte en vårdande människa. Så om jag hade valt en, om jag hade valt 
lite bättre och inte varit så jävla lat ((skratt)) när jag gick i gymnasiet. För jag var 
väldigt skoltrött så jag valde den enklaste vägen där. Så kanske jag hade jobbat med 
nåt helt annat och tyckt det va himla kul också. 

Alex berättar alltså att hon inte egentligen är någon vårdande människa utan att 
hennes intressen ligger mera på den tekniska sidan. Detta tyckte jag lät väldigt 
paradoxalt med tanke på hennes yrkesval. Då tillade hon skrattande att hon tycker 
om att jobba med människor också. När det var dags att välja gymnasielinje så 
tyckte alla människor kring Alex att hon skulle välja 4 årig teknisk, men att hon 
valde bort det på grund av att hon var så lat. 

Jag skulle snarare vilja koppla det som jag har diskuterat tidigare under 
kapitlet livsvillkor, där det kortsiktiga tänket präglar arbetarklassens planering. 
Förklaringen till Alex och Robins studieval skulle kunna kopplas till det kortsiktiga 
tänket, då deras utbildningar är relativt korta och med låg status. De har istället för 
att utbilda sig till till exempel. civilingenjörer, jurister eller läkare, som både har 
längre utbildningstid och högre status valt den lättare och den kortare vägen till en 
akademisk examen.  

Språklig differentiering. 
Samtliga informanter intar en ambivalent inställning till det akademiska språket och 
säger att de använder sig av det beroende på den kontext som de befinner sig i. De 
är alla överens om att det finns ett akademiskt språk och att de har tillägnat sig det. 
Kim använder sig av det akademiska språket för att öppna dörrar som annars är 
stängda för människor utan ett akademiskt språk. Alex och Robin använder det 
sällan på grund av andra bekantskapskretsar än Kim. Kim umgås till exempel med 
regeringsmedlemmar och människor som jobbar på olika departement och har 
alltså större användning för det akademiska språk hon har tillägnat sig. Kim berättar 
vidare att hon i kontakter med till exempel sjukvården och sin bostadsvärd övergår 
till ett mer akademiskt språk och därigenom får ett annat bemötande, en bättre 
behandling än tidigare då hon inte använde sig av det akademiska språket. Hon är 
alltså medveten om att det finns olika sätt att prata på vilket hon exemplifierar med 
följande citat: 
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[…] jag använder ett akademiskt språk väldigt mycket i mina föreläsningar men 
samtidigt så försöker jag […] förklara dom här begreppen för att få med mig folk, för 
att få igång en diskussion. Så det är ju inte så att jag använder dom här akademiska 
begreppen för att slå folk på näsan, utan snarare för att lära folk andra människor 
som inte kan dom här akademiska begreppen att använda dom här, för att det 
öppnar dörrar. Det gör faktiskt det.  Sen kan jag ibland tycka att varför kan man inte 
skriva en akademisk uppsats på ett vanligt språk? Det är klart att man inte ska utarma 
språket, men det blir ju så jävla töntigt ibland att man ska skriva så jävla uppstyltat. 
[…] När man skriver en akademisk uppsats så är det ju klart att man måste använda 
ett akademiskt språk för det är en akademisk uppsats, men vem skriver man 
uppsatsen för? Skriver man den för sin examinator eller skriver man den för att 
människor vill ta del av min uppsats och faktiskt för att lära sig nånting av det som 
jag faktiskt har kommit fram till. […] Då tycker inte jag att man ska använda för 
mycket akademiskt ord. Sen kan man ju liksom sitta i sin lilla kokong på universitetet 
och använda akademiska ord för det kan ju vara kul på sitt sätt. Men jag menar det 
beror ju på hur man ska använda det och jag vill ju att andra människor ska få upp 
ögonen på olika samhällsfenomen och sådär. 

Robin håller i stort sett med och säger: 
[…] Jag har nog hela tiden haft nån slags filosofi att jag vill nå ut till så många som 
möjligt med det som jag skrivit och gjort på universitetet. Även nu efteråt med, så jag 
har valt att använda ett vanligt språk som så många som möjligt förstår. Men som när 
man läser litteratur och är på föreläsningar, så visst är det en hel del ordbajs skulle jag 
vilja säga ((skratt)) och engelska termer. Jag tycker att det blir lite fjantigt. Det blir 
ofta lite för mycket kan jag tycka. Det är som att man ska skriva eller samtala om just 
den lilla kretsen som vi rör oss om, som man använder sig av uttryck som bara vi 
akademiker ska förstå. Men då tycker jag att då missar man en stor klunga folk 
utanför som förhoppningsvis ska utnyttja mina tjänster och då tror jag att dom 
uppskattar att jag kan göra mig förstådd. 

Alex har en lite annorlunda syn på det akademiska språket och säger: 
[…] alltså jag är väldigt intresserad av ord, tycker det är jättekul med språk. Så jag 
tyckte inte att det var jobbigt utan jag tyckte bara att det va kul och lära mej en massa 
nya ord, sen blir det ju nästan så att man svänger ((skratt)) sig med ord som inte alltid 
går hem överallt. Jag vet jag sa nånting till mina barn en gång och dom bara tittade på 
mig liksom. Jag kommer inte ihåg vad det var för ord nu som jag sa, jamen dom var 
ju inte så jäkla stora ändå och då sa x min före detta då, men hörrödu snacka svenska 
då sa han. ((skratt)) Så jag kom på mig själv också att så där kan man ju inte prata 
med vem som helst, men jag tyckte inte att det var jobbigt så, men jag kan förstå att 
folk som alltså utanför kretsen har samma inblick i dom orden och det kan ju också 
uppfattas som lite högtravande om man använder dom på fel plats. Så man kan väl 
säga att jag använder inte så många av dom orden längre.  

Som vi kan se så gör informanterna en distinktion mellan vi och dem. Mellan 
människor innanför respektive utanför kretsen.  Samtidigt kan vi se att skillnaden 
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mellan vem skrivandet är avsett för, spelar en stor roll för informanterna och de 
väljer även sätt att prata på beroende på den kontext som de befinner sig i.  

Att språk är viktigt intygas av Berger och Luckmann162 som säger 
”framförallt måste språket internaliseras. I och med språket, och med dess hjälp, 
internaliseras olika motivations och tolkningsscheman som institutionellt 
definierade.” 163 De skriver vidare att barn från de lägre klasserna inte bara lägger 
sig till med den lägre samhällsklassens perspektiv på den sociala världen utan att de 
även färgas av den motvilja som de signifikanta andra implicit signalerar. Denna syn 
kan vi se hos informanterna i citaten ovan där föraktet mot akademiker ligger under 
ytan och lurpassar, trots att de själva numera ingår i akademikerklassen. 

Kan det vara så att det akademiska språket används för att göra en 
distinktion mellan arbetarklassen och den akademiska världen? 164  
 

Avslutande diskussion 
När informanterna tittar i backspegeln och ska sammanfatta sina upplevelser 
berättar informanterna att de är mycket nöjda med att ha erövrat en akademisk 
examen och säger att det var lättare än de hade anat. De har även fått en större 
självinsikt och ett bättre självförtroende vilket de värdesätter högt och ser som ett 
viktigt verktyg i sin fortsatta karriär. De mest omvälvande förändringar som deras 
examen har gett upphov till är att Kim har brutit med sin pappa och att Alex har 
separerat från sin partner. Det som informanterna upplever negativt efter 
universitetsstudierna är studielånen och att de måste spela olika roller, beroende på 
om det är gamla eller nya vänner de umgås med. Den akademiska språkkultur de 
har tillägnat sig använder de i varierande grad beroende på den kontext de befinner 
sig i. Kim och Robin anser att deras livsvillkor har förbättrats direkt efter deras 
studier medan Alex ser en förbättring på längre sikt. Kim anser att hon har gjort en 
klassresa medan Robin och Alex känner att de har påbörjat en. 

Å ena sidan kanske är inte mina informanter är särskilt representativa som 
klassresenärer då två av dem har valt en universitetslinje med låg status och på så 
sätt inte rört sig särskilt högre i klasshierarkin, utan istället rört sig i vertikala 
förflyttningar av det sociala rummet som Bourdieu skulle ha sagt165. Men å andra 
sidan så är det universitetsstudier som de har genomfört och enligt mitt sätt och se 
på klassindelning så har alla mina informanter tillägnat sig det akademiska språket 
och på så sätt rört sig uppåt i klasserna. 

                                           
162 Berger, Luckmann s. 160  
163 ibid. s. 155 
164 Trondman s. 299 
165 Pierre Bourdieu s.287 
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För att få ett arbete idag räcker det oftast inte med att ha ett högt 
ekonomiskt eller kulturellt kapital. Det sociala kapitalet håller på att få en allt 
viktigare roll i dagens samhälle där sociala nätverk och kontakter är av stor 
betydelse för vilken karriär en individ kan få. Därför är det viktigt att människor 
pratar samma språk och på så sätt är universitetsstudier ett ypperligt sätt att förvissa 
sig om att ha ett försprång på arbetsmarknaden. 

I ett samhälle där industrierna flyttar ut gamla arbetarklassarbeten till länder 
där arbetskraften är billigare, där rationalisering och neddragningar av de 
arbetstillfällen som finns kvar ökar, där flexibilitet166 och anpassning är ledstjärnor 
på den marknadsekonomiska himlen, får den traditionella arbetarklassen allt svårare 
att behålla jobben. Därigenom kan de hamna i en besvärlig ekonomisk sitts när 
deras barn inte kan få det ekonomiska stöd som de högre klassernas barn åtnjuter. 
Sålunda kan arbetarklassens unga drabbas av moment 22 och den sociala 
reproduktionen kan fortsätta. Kontentan av det hela kan då vara att det leder till att 
det blir ännu större klyftor mellan arbetarklass och medelklass. 

I det flexibla samhället vi lever i idag kan vi inte längre räkna med att en fast 
anställning är en garant för livslång och trogen tjänst inom det företag vi jobbar i. 
En del klassresenärens osäkerhetskänsla, vilken grundar sig i det dilemma om att 
inte känna sig hemma i vare sig sin gamla arbetarklass eller den nya akademiska 
världen är något de får lära sig att leva med.  Alla människor oavsett klass får vara 
beredda på minskande trygghet och stabilitet i tillvaron då flexibilitet och 
anpassning gör sitt intåg inom alla yrken och branscher.  

                                           
166 Richard Sennett När karaktären krackelerar (Stockholm 2003)  
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