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Sammanfattning

Studiens syfte är att få en uppfattning om hur individen upplever rörlighet i det
egna arbetslivet. De frågeställningar som utgör studiens ram handlar om vilka
faktorer som motiverar byte av yrke eller sysselsättning och hur detta byte upp-
levs. Även arbetets betydelse och hur individen upplever sitt nuvarande arbete
behandlas. Den empiriska delen baserar sig på kvalitativa intervjuer om indi-
viders arbetsliv. I den teoretiska referensramen behandlas Castells, Baumans och
Giddens teorier om individens och arbetets villkor i det moderna samhället. Slut-
satsen är att motiven för byte av yrke i första hand ligger i yttre omständigheter
som tvingar fram handling hos individen (så kallade push-faktorer) medan in-
re drivkrafter är avgörande för fortsatt utveckling och målfokusering (så kallade
pull-faktorer). Processen att gå från ett yrke till ett annat upplevs till största del
som något positivt, speciellt utbildning ger stor tillfredsställelse. Självidentiteten
stärks under denna process. Arbete uppfattas som en viktig del av den egna själv-
identiteten och får ta stor plats i individens liv. Fortsatt rörlighet i det egna ar-
betslivet är inte heller främmande. Flexibilitet och förmåga att tänka nytt är
viktiga egenskaper som krävs för att individen ska ha framgång i ett allt rörligare
arbetsliv. Avslutningsvis diskuteras arbetets framtida utveckling samt arbetslivs-
rörlighetens betydelse ur ett samhällsperspektiv.
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Kapitel 1

Inledning

Många samhällsdebattörer hävdar att ökad rörlighet inom arbetslivet har många
positiva aspekter för samhället som helhet. Dels menar man att den ekonomiska
tillväxten främjas av att människor rör på sig eftersom detta underlättar organi-
sationers anpassning i en föränderlig värld, dels finns det hälsoaspekter kopplade
till rörlighet i och med att rörlighet skulle kunna förebygga ohälsa i arbetsli-
vet (Aronsson, Dallner och Gustafsson, 2000). Ur individens synpunkt är rörlig-
het positivt i och med att den möjliggör självutveckling och omväxling, något
som värdesätts av allt fler människor (Hallqvist, 2005, sid. 1).

Intrycket är att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat, men mycket av
arbetsmarknadsforskningen visar att så inte är fallet. Tvärt emot vad både eko-
nomer och sociologer hävdat är förhållandena förvånansvärt stabila. Anställ-
ningsbytena har inte ökat nämnvärt under de senaste årtiondena och en fast
anställning är fortfarande mycket viktigt för enskilda individer. Korttidsanställ-
ningar har oftare med konjunkturnedgångar att göra än att människor skulle
röra på sig mera av fri vilja. Arbetsmarknaden är med andra ord relativt sta-
bil (Furåker, 2004).

Hur kommer det sig då att vissa individer är mera rörliga på arbetsmarknaden
än andra? Vilka krafter driver på och hur upplever individen sin egen rörlighet
på arbetsmarknaden?

Den här studien kommer att behandla rörlighet inom arbetslivet i form av
byte av sysselsättning. Det handlar om när en individ besluter sig för att bry-
ta upp från en etablerad yrkeskarriär och göra något nytt. Beslutet kan ha sitt
ursprung i förändrade anställningsförhållanden, till exempel varsel eller regelrätt
uppsägning, som gör att individen utsätts för yttre omständigheter som kräver
aktivitet och därigenom startar en utvecklingsprocess. Det kan också handla om
individer som trots relativt säkra anställningsförhållanden väljer att byta inrikt-
ning på karriären genom att välja ett helt nytt yrke. Ibland behöver det inte ens
handla om att byta jobb, en del väljer att ta ett sabbatsår och resa jorden runt,
satsa på någon konstnärlig verksamhet under en tid, studera eller stanna hem-
ma och ta hand om barn. Alternativen är många och varierande, en gemensam
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nämnare är dock att individerna besitter en personlig drivkraft som gör att de
tar steget mot något okänt istället för att fortsätta i gamla spår. Jag vill ta reda på
hur dessa individer upplever denna omställningsprocess och vad som får dem att
skapa denna förändring.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syfte med detta arbete är att få en uppfattning om hur individen upplever rör-
ligheten i det egna arbetslivet. Mera specifikt är jag intresserad av vad det är som
motiverar och påverkar val av ny sysselsättning. Sedan vill jag också analysera
hur individen upplever processen att gå från en sysselsättning till annan syssel-
sättning samt analysera och diskutera arbete och dess betydelse i mera generella
termer.

Jag kommer att fokusera på identitet i förhållande till rörlighet i det moder-
na samhället. En allmän definition på begreppet rörlighet är människors rörelse
inom och mellan organisationer, det vill säga arbetsgivarbyten och därmed byte
av sysselsättning i form av nya arbetsuppgifter. Det handlar då om anställnings-
byte, där individen går från en anställning till en likvärdig anställning hos en
annan arbetsgivare, men det kan också handla om yrkesbyte då en individ går
från ett arbete via omskolning till ett nytt yrke. I denna uppsats avses i första
hand yrkesbyte och i samband med detta arbetsgivarbyte. Uppsatsen kommer
inte att beröra geografisk eller social rörlighet.

Begreppet karriär är inte centralt i denna uppsats, men jag kommer i viss mån
att beakta det eftersom det har en stark koppling till rörlighet inom arbetslivet.
Detta val grundar sig dels på att karriären som en del av arbetslivsrörligheten
ligger utanför ramen för denna uppsats, och dels på att karriärbegreppet i sig
har fått nya betydelser som jag inte har för avsikt att behandla här. Jag ämnar
dock använda begreppet i en öppnare bemärkelse i denna uppsats och då med
koppling till rörlighet och identitet. Detta kommer jag att beskriva utförligare i
nästa kapitel.

1.2 Disposition
Uppsatsen är uppbyggd på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs bakgrund och tidi-
gare forskning inom ämnet rörlighet i arbetslivet. Kapitel 3 behandlar den teore-
tiska referensram som ligger till grund för tolkningarna i den empirinära delen
av uppsatsen. Kapitel 4 tar upp metod och metoddiskussion samt etiska övervä-
ganden. Resultaten från intervjuerna beskrivs i kapitel 5 där också den teoretiska
tolkningen av resultaten presenteras. I kapitel 6 diskuteras och analyseras resul-
taten. I kapitel 7 beskriver jag mina egna reflektioner över arbetet och ger förslag
till fortsatt forskning.



Kapitel 2

Bakgrund

Rörlighet inom arbetslivet har utforskats relativt mycket. I första hand har det
handlat om nyttan av rörlighet ur samhällsekonomisk synpunkt men också ur
ett företagsekonomiskt perspektiv. När det gäller rörlighet har arbetslivsforsk-
ningen i Sverige till stor del handlat om geografisk rörlighet och har ofta haft
en koppling till samhällsekonomi (Hallqvist, 2005). Det har således i hög grad
handlat om rörlighet på samhälls- och organisationsnivå. Rörlighet ur indivi-
dens perspektiv har däremot inte studerats i lika hög grad, ett undantag är dock
karriärforskningen inom organisationsteorin. Nedan presenteras ett axplock av
tidigare forskning inom arbetslivsflexibilitet och karriär taget från i huvudsak
Arbetslivsinstitutets skriftserier. Till sist beskriver jag hur jag ämnar använda
karriärbegreppet kopplat till Anthony Giddens begrepp självidentitet och reflex-
ivitet.

2.1 Det flexibla arbetet

Rörlighet inom arbetslivet tolkas ofta som någon form av flexibilitet, antingen
hos individen eller hos organisationer eller på arbetsmarknadsnivå. Begreppet
flexibilitet har många betydelser. Flexibilitet kan vara förmågan till anpassning
efter förändring, vilket är antingen potentiell anpassning eller faktisk anpassning
efter förändring. Eller så kan man tala om ”labour mobility” vilket innebär för-
mågan till flyttning, vilja eller benägenhet till flyttning samt faktisk flyttning. Då
handlar det om en individs fysiska rörlighet på arbetsmarknaden. Arbetsmark-
nadsflexibilitet i sin tur kan handla om allt från antal anställda, olika typer av
arbetstidsflexibilitet, löneflexibilitet till funktionsflexibilitet. Flexibilitet kan så-
ledes vara mycket skilda företeelser (Furåker, 2005). I denna studie har jag valt att
likställa begreppen flexibilitet och rörlighet och då avser jag individens rörlighet
mellan olika sysselsättningar.

Flexibilitet inom arbetslivet kan tolkas som en konsekvens av att omvärlden
blivit allt mer komplex och oförutsägbar. För att kunna möta kraven behöver en
person kunna anpassa sig och ständigt lära sig nytt. Flexibiliteten tar sig också

3



4

uttryck i form av uppluckrade anställningsförhållanden och att gränserna mellan
arbete och privatliv suddas ut. Gränslösa arbeten och vad som är karaktäristiskt
för dessa och hur de påverkar individen har studerats vid Arbetslivsinstitutet
(1998, 1999, 2006). Gränslösheten består ofta i flexibla arbetsvillkor, både vad
gäller tid, plats, organisation och anställningsform. Den består även i arbetsvill-
korens heterogenisering, det vill säga att villkoren skiljer sig mellan åtaganden.
En tredje innebörd är arbetsprocessens omvandling till kommunikationsprocess,
vilket innebär att arbetet kommit att innefatta allt mer transformering av in-
formation i stället för en linjär, avgränsad tillverkningsprocess. Detta leder till
att arbetet i sig blir mera oförutsägbart och öppet eftersom normer och regler
inte längre har samma betydelse. Dessutom blir arbetet mera personfixerat. Ar-
betet går från en yttre, objektiv reglering till inre, subjektiv reglering (Allvin,
Wiklund, Härenstam och Aronsson, 1999).

Ofta leder det gränslösa arbetet till högt arbetstempo och svårigheter att
koppla av och varva ner (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg och
Skärstrand, 1998; Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg, 2006).
Arbetet ses som ett personligt projekt som ska passa in i livsmålen, arbetet träng-
er in i privatlivet. Därför får den sociala gemenskapen i arbetslivet också en
annan dimension, den blir förutsättningen för arbetet eftersom arbetet kretsar
kring personerna. Gränserna mellan privatliv och arbetsliv suddas helt enkelt
ut (Allvin et al., 1999).

Arbetslivsinstitutets studier är delvis gjorda på branscher inom modern infor-
mationsteknologi och kan därför sägas beskriva arbetsvillkoren för en elit inom
dagens arbetsliv, men man kan räkna med att andra branscher och yrkesområden
kommer att omfattas av samma förändringar i framtiden. Detta påpekas även i en
studie utförd inom EU där flexibilitet och ett individualiserat synsätt på arbete
beskrivs som inte enbart en fråga för högutbildade utan också för lågutbildade.
För att klara av det flexibla och mångsidiga arbetslivet förutsätts individen ha en
entreprenörsmässig attityd till arbetet vilket innebär att individen måste utveckla
multidimensionella arbetsidentiteter som kan revideras beroende på omständig-
heterna (Kirpal, 2004).

2.2 Flexibla karriärer

Inom karriärteori beskrevs karriär tidigare ofta som en ”vertikal rörlighet i pyra-
midformade hierarkier” (Lindgren, Packendorff och Wåhlin, 2001, sid. 32). Of-
tast handlade de om chefsjobb där företrädesvis män tävlade om makt och eko-
nomiska fördelar och anseende. Senare lade man till specialistkarriären som en
alternativ karriär vid sidan om den hierarkiska, i första hand ämnad för dem som
inte ville eller kunde ha chefsjobb, men ändå ansågs behöva en befordringsgång
vid sidan om den hierarkiska befälsordningen. Karriärbegreppet har med and-
ra ord handlat om individens förändrade behov under arbetslivets gång och hur
dessa kan tillfredsställas. Utöver detta har man också delat in karriär i karriärval
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och karriärutveckling. Karriärvalet handlar då om unga människors yrkesval där
individens utbildningsbehov och utvecklingsmöjligheter står i fokus medan kar-
riärutveckling handlar om den faktiska utvecklingen under en individs arbetsliv i
termer om löneutveckling, befordringar, etc. Detta sätt att se på karriär har dock
blivit allt ovanligare (Lindgren et al., 2001).

Ett annat sätt att betrakta begreppet karriär på är att koppla ihop det med
identitetsbildning. Många samtida teoretiker, bland annat Beck och Bauman,
skriver om den tilltagande individualiseringen av samhället som resulterar i att
individens identitetsbildning blir en allt viktigare faktor i arbetslivet (Bauman,
2002; Beck, 1998). Modernitetens utveckling har med andra ord förändrat in-
nebörden i begreppet karriär. Från att tidigare ha varit en relativt förutsebar
process har det moderna livets rörlighet gjort att karriär i traditionell mening
börjat bli allt ovanligare, speciellt för kommande generationer. Karriärer idag är
riktade åt flera håll, de är dynamiska och flytande. En sådan karriär bestäms av
individen själv och anpassas efter individens egna önskemål, vilja och känslor.
Hur framgångsrik man ska bli bestäms och definieras av den enskilda indivi-
den (Baruch, 2004).

Tidigare forskning hos Arbetsmiljöinstitutet (1994) visar också på en utveck-
ling mot ett förändrat synsätt på arbete. När ett samhälle når en viss ekonomisk
standard förändras människors värderingar mot mera immateriella värden vilket
leder till att arbete inte längre enbart ses som en inkomstkälla. Arbetets inne-
håll blir därför viktigare. Arbetet handlar med andra ord mera om kvalitet och
livsstil och ett behov av självförverkligande. Det blir också viktigare att inte bli
för snäv i sin yrkesroll eftersom förmågan att anpassa sig till nya omständigheter
får en central betydelse. En bred yrkesroll är därför bra för individen eftersom
denna då kan använda sig av olika delar av sin personlighet, vilket underlättar
eventuella omställningar (Aronsson och Sjögren, 1994, sid. 62–65).

I bemärkelse av den breddade yrkesrollen blir det också svårare att tala om
linjära karriärer eller specialistkarriärer. I viss utsträckning handlar det även om
en generationsfråga där den yngre generationen är uppvuxen under delvis andra
förhållanden och med andra värderingar än äldre generationer. Det gör att rör-
ligheten inom arbetslivet i viss mån är naturligare och mindre problematisk för
yngre än för äldre (Hallqvist, 2005, sid. 23).

Jag har valt att koppla ihop karriär med Giddens begrepp självidentitet och re-
flexivitet. Reflexivitet handlar om att sociala bruk ständigt, vartefter ny informa-
tion uppkommer, utsätts för prövningar och reformer och på det sättet föränd-
ras (Giddens, 1996, sid. 43). Begreppet självidentitet innebär ”individens reflexiva
tolkning av självet mot bakgrund av hans eller hennes biografi” (Giddens, 1997,
sid. 276). Det krävs alltså rutinmässiga reflexiva handlingar för att skapa en själv-
identitet. Jag tolkar dessa begrepp i förhållande till karriär som att självidentitet
och arbete har ett dynamiskt förhållande till varandra. Det arbete en individ utför
återspeglar sig i individens självidentitet och vartefter individen byter arbetsupp-
gifter, organisationer och sysselsättningar kommer självidentiteten att utvecklas
via ett reflexivt förhållningssätt.
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Betraktar vi identiteten å sin sida kan den ligga till grund för de val individen
gör inom arbetslivet. Identiteten styr vilka arbetsuppgifter man kommer att rikta
in sig mot och vilka organisationer som kan vara intressanta att arbeta i. Indivi-
den visar alltså med sitt yrkesval vem han eller hon är och processen kan därför
sägas vara dubbelriktad. Således används begreppet karriär i denna uppsats som
en ständigt utvecklande och reflexiv självidentitet i förhållande till rörligheten i
en persons arbetsliv.



Kapitel 3

Teoretisk referensram

I följande kapitel kommer jag att presentera de teorier som jag valt ut för ana-
lysen av mina resultat. De teorier jag ansett relevanta är Manuel Castells teori
om nätverksamhället och dess inverkan på arbetet, Zygmunt Baumans teorier
om individen i konsumtionssamhället, samt Anthony Giddens teorier om själv-
identitet. Kapitlet avslutas med en kort teorisammanfattning.

Castells nätverksteori beskriver på ett övergripande sätt hur arbetet omfor-
mats i och med att kapitalismen med hjälp av informationsteknologin blivit glo-
bal och informationell. Med denna har jag velat belysa arbetets omvandling ur
ett makroperspektiv. För att flytta resonemangen om det förändrade samhället
närmare individen tar jag upp Baumans teorier om den ökade rörligheten i kon-
sumtionssamhället, vilket också ger en förståelse för vilka förutsättningar dagens
individ rör sig med. För att ytterligare ta ett steg närmare individen använder jag
slutligen Giddens teorier om självidentitetens betydelse i det moderna samhället
och hur denna påverkas i förhållande till arbetslivet.

3.1 Nätverkssamhället

Manuel Castells begrepp nätverkssamhället beskriver det moderna informations-
samhället på ett grundligt sätt med utgångspunkt i den nya tekniken. Nätverks-
samhället har uppstått i och med den tekniska utvecklingen och framförallt in-
formationsteknologin har förändrat förutsättningarna för kapitalismen. Castells
använder en mängd begrepp för att beskriva nätverkssamhället, bland annat in-
formationalismen som i motsats till industrialismen inte är orienterad mot eko-
nomisk tillväxt utan mot kunskapsackumulering och mera avancerad informa-
tionsbehandling. Han menar att den nya kapitalismen är informationell, global
och nätverkande (Castells, 2000, sid. 41).

Castells ger en komplex beskrivning av hur informationsteknologins utveck-
ling förändrat arbetets karaktär. Det är omöjligt att bevisa att en specifik tek-
nologi leder till en viss typ av utveckling, alltså är det till exempel omöjligt att
säga att industriproduktionen på grund av automation leder till färre arbeten

7



8

inom tillverkningsindustrin och således ökad arbetslöshet. Det är snarare kom-
binationen av informationsteknologi och institutionella och organisatoriska vill-
kor som avgör arbetets utveckling. Därför finns det ett antal olika varianter av
arbetsstrukturer runt om i världen. I och med globaliseringen av kapital och ar-
betsförhållanden finns dock vissa liknande tendenser som, trots att man inte kan
tala om en global arbetskraft, gör att det går att utröna en mera omvälvande
förändring av arbetet (Castells, 2000, sid. 267–275).

Tack vare den nya informationsteknologin blir allt fler arbeten uppgradera-
de vad gäller kvalifikationer. Det krävs helt enkelt mera utbildning för ett väx-
ande antal arbeten, vilket också leder till högre löner och bättre arbetsvillkor.
Samtidigt automatiseras arbeten med lägre kvalifikationer och dessa försvinner
efter hand, både inom industri och service. Detta leder till att vissa yrken som
innehas av lågutbildade följaktligen blir lågkvalificerade, speciellt så kallade in-
trädesyrken. Dessa är till stor del korttidsanställningar, deltidsarbete och diver-
se anställningar inom tjänstesektorn som innehas av invandrare, ungdomar och
kvinnor. Denna utbildningssegregation skapar en polarisering i samhället som
Castells menar är socialt determinerad eftersom utbildning i hög grad följer so-
cial klasstillhörighet (Castells, 2000, sid. 286).

Informationsteknologins utveckling leder till att nya jobb skapas men också
att andra jobb försvinner. Castells menar att det inte är teknologin i sig som gör
att eventuell arbetslöshet uppkommer utan att det i första hand är de makro-
ekonomiska och sociopolitiska förhållandena som styr sambandet mellan teknik
och sysselsättning. Informationsteknologin gör att arbetet blir effektivare per
produktionsenhet, vilket i sin tur gör att produktionssystemet kräver en annan
form av arbetskraft. Nätverksföretaget bygger på flexibla arbetsprocesser och en
flexibel arbetsmarknad som möjliggörs av informationsteknologin och resulterar
i att en ny typ av arbete och arbetare växer fram. Castells kallar denna arbeta-
re för flexaren. Den som inte är flexibel löper risken att inte få ett arbete eller
enbart lågkvalificerade sådana. Då kapitalet dessutom är globalt drabbar dylik
arbetslöshet vissa områden och befolkningar, till exempel ungdomarna i Paris
förorter (Castells, 2000, sid. 300).

Eftersom den nya informationsteknologin driver fram en omstrukturering
av organisationer leder detta till att arbetet tranformeras på ett sätt som gör det
allt mer individualiserat i själva arbetsprocessen. När företagsledningen decentra-
liseras, arbetet individualiseras och marknaderna skräddarsys, blir arbetet mera
fragmenterat och håller inte längre ihop samhället på samma sätt som tidigare.
Arbetsuppgifterna samordnas istället i globala nätverk och görs så specialiserade
och effektiva som möjligt. Därför uppstår en affärslivspraktik som består av un-
derleveranser, konsulttjänster och skräddarsydda lösningar. För att detta ska fun-
gera krävs flexibla arbetsarrangemang: Arbetstider, arbetsplatsens lokalisering,
arbetets kontinuitet och arbetsavtal måste göras flexibla (Castells, 2000, sid. 302).
Eller som Castells uttrycker det: ”Generellt håller den traditionella arbetsformen
som bygger på heltidssysselsättning, tydlig yrkesidentitet och ett karriärmönster
över livscykeln sakta men säkert på att urgröpas” (Castells, 2000, sid. 310). Arbe-
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tet mister således sin kollektiva identitet.
Flexibiliteten kan tyckas föra med sig enbart social otrygghet och polarise-

ring bland befolkningen, men den medför även positiva effekter som ökar till
exempel jämställdheten mellan könen. Kvinnor världen över är oftare de som
uppvisar större flexibilitet i arbetslivet vilket hjälper till att jämna ut de eko-
nomiska klyftorna mellan könen. Detta inte enbart stärker kvinnans ställning i
förhållande till mannen utan förbättrar också hushållsekonomin (Castells, 2000,
sid. 310). På samma sätt förhåller det sig med antalet jobb och sysselsatt befolk-
ning i ett mera övergripande perspektiv, enligt Castells. Det har historiskt sett
aldrig funnits så mycket jobb som det gör nu, vilket kan tyckas motsägelsefullt
med tanke på den rådande massarbetslösheten i Europa. Han menar dock att
detta i högre grad beror på socioekonomiska förhållanden än på produktionssy-
stemet (Castells, 2000, sid. 524).

3.2 Den ökade rörligheten

Baumans teorier behandlar en vision om det moderna samhället. Till viss del kan
man se tecken på att hans vision har infriats i vårt samhälle. En av grundpelarna i
denna vision är kapitalets ökade rörlighet. När industrialiseringen påbörjade sin
starka frammarsch på 1800-talet var kapitalägaren beroende av det lokala samhäl-
let för att få tillgång till produktionskrafter i form av fabriker och arbetskraft.
Arbete och kapital var med andra ord tätt förbundna med varandra, kapitalet
behövde arbetskraften för att kunna producera och arbetskraften var beroende
av kapitalet för sin försörjning. Vartefter den tekniska utvecklingen framskri-
dit har också kapitalet börjat anpassa sig till nya realiteter. Kapitalet har blivit
allt rörligare, det så kallade nätverksamhället har uppstått, vilket beskrivits ovan
enligt Castells synsätt. Detta har i sin tur påverkat arbetsmarknaden. Från att
förr ha varit beroende av rummet har kapitalet via de utvecklade kommunika-
tionerna kommit att bli allt mindre beroende av den fysiska platsen, kapitalet
har blivit exterritorialt. Bauman menar att denna lösgöring av förbindelserna
mellan kapital och arbete lett till att arbetstagarnas situation helt har förändrats.
De lokala banden till arbetarna, som kapitalet tidigare måste ta hänsyn till, exi-
sterar i allt mindre utsträckning. Tvärtom, ju mindre lokala bindningar en plats
kan erbjuda, desto bättre. Detta innebär att arbetskraften måste vara flexibel och
anpassningsbar. Ju färre krav arbetaren ställer desto lättare att få åtminstone en
tillfällig försörjning, därmed har arbetarnas kollektiva makt som förr kunde stäl-
la krav på kapitalet vittrat sönder. Arbetaren har blivit ensam i sin kamp för sin
försörjning.

Kapitalet å sin sida fungerar allt mer enligt principen om den “frånvarande
jordägaren”1, anser Bauman. I feodalsamhället var det inte helt ovanligt att de

1The contemporary global elite is shaped after the pattern of the old-style ’absentee landlords’.
It can rule without burdening itself with the chores of administration, management, welfare con-
cerns, or, for that matter, with the mission of ’bringing light’ ’reforming the ways’, morally up-
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som ägde stora jordegendomar sällan var på plats för att sköta om godsen och
engagera sig i de underordnades förhållanden, de tog enbart avkastningen från
godset och lämnade de som bodde på platsen åt sitt eget öde. Enligt samma prin-
cip fungerar kapitalet idag fast med mycket lösare bindningar och på global nivå,
kapitalet förflyttar sig dit det är mest lönsamt utan något annat mål än profit.
Detta resulterar i att också konkurrensen om arbetena blir global (Bauman, 2002,
sid. 36).

Eftersom arbetaren inte längre kan räkna med en livstidsanställning är det
inte rationellt för denne att engagera sig i sitt eget arbete, att ha sitt arbete som
en del av sitt livsmål på lång sikt. Det finns ingen garanti för att dagens arbetsin-
sats har någon betydelse i morgon. Det finns heller ingen nytta med att skapa
personliga relationer till sina arbetskamrater, för dessa kan vara borta i morgon.
Arbetet i sig blir enbart instrumentellt, man arbetar för att kunna försörja sig,
men inte mer. Kopplingen mellan hårt och lojalt arbete och belöning i form
av avancemang eller högre lön är inte längre lika självklar. För dagens arbetare
finns således ingen orsak att vara lojal mot vare sig arbetsgivare eller arbetskam-
rater (Bauman, 2002, sid. 39). Detsamma gäller också de kvalificerade yrkena.
Även om arbetstagaren har hög utbildning, lång erfarenhet och kompetens finns
det inga garantier för att jobbet inte rationaliseras bort i produktionseffektivi-
tetens tecken. Ingen går säker, men den som har utbildning och kontakter har
större tillgång till försörjningsmöjligheter.

Den tekniska utvecklingen har också lett till högre effektivitet vilket gör att
man idag kan producera varor med allt mindre arbetskraft. Resultatet har blivit
en bestående massarbetslöshet som inte längre löser sig själv genom konjunk-
turuppgångar eller via politiska arbetsmarknadsåtgärder. Denna massarbetslös-
het skapar ojämlikhet vilket drabbar den grupp människor som inte kan eller
förmår vara flexibel, välutbildad, rörlig och utan bindningar. Arbetet har blivit
något som eliten sysslar med. De som har arbete kan arbeta mycket och hårt,
de producerar i en takt som är omöjlig att komma ifatt för dem som inte har
förutsättningar att prestera i samma utsträckning (Bauman, 2002, sid. 35). En allt
större del människor står vid sidan om arbetsmarknaden och får nöja sig med
tillfälliga arbeten, deltidsarbeten och perioder av arbetslöshet. Dessutom drab-
bar arbetslöshet så gott som alla, vissa grupper dock mer än andra. Otryggheten
är därför stor men upplevs som ett individuellt öde trots att den är ett kollektivt
fenomen.

Enligt Bauman är alla människor i dagens samhälle i ständig rörelse. Männi-
skor reser som aldrig förr, förflyttar sig från en plats till en annan och är ständigt
på drift mot nya resmål. Man behöver inte ens förflytta sig fysiskt, men kan li-
kaväl resa jorden runt via internet. Det går att umgås med människor på andra
sidan jordklotet medan man sitter hemma vid datorn. Avstånd är inte längre en
begränsning utan kan lätt övervinnas. Eftersom alla och allt rör på sig kan ingen
stanna upp, vi är tvungna att röra på oss vare sig vi vill det eller ej (Bauman, 1998,

lifting, ’civilizing’ and cultural crusades (Bauman, 2000, sid. 13).
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sid. 77).
Den ständiga rörelsen skapar en kortsiktighet som förändrar samhället på ett

fundamentalt sätt. Bauman hävdar att vi övergått från ett produktionssamhälle
till ett konsumtionssamhälle, där individen inte längre är producent i första hand
utan konsument. Dagens konsumtion handlar inte längre så mycket om att upp-
fylla behov utan har övergått till att uppfylla begär, ett begär som dock aldrig
tillfredsställs enligt konsumtionskulturens logik. Konsumenterna får aldrig vi-
la utan måste hållas alerta genom ständigt nya frestelser för att kunna fortsätta
konsumera. Eftersom varorna ständigt uppdateras är det viktigt att behålla för-
mågan till flexibilitet och snabba omorienteringar så att man alltid är redo för
de nya förändringarna på konsumtionsmarknaden. De som kan konsumera i det
oändliga och bli tillfredsställda på ett ögonblick utan att låta detta ögonblick vara
längre än just ett ögonblick är de som ses som de mest framgångsrika i konsum-
tionssamhället (Bauman, 2000; Bauman, 1998). Eller uttryckt med Baumans egna
ord (Bauman, 1998, sid. 84):

Indeed, travelling hopefully is in the life of the consumer much more
pleasurable than to arrive. Arrival has that musty smell of the end of the
road, that bitter taste of monotony and stagnation which would put paid
to everything which the consumer – the ideal consumer – lives by and for
and views as the sense of living.

Alla individer berörs av konsumtionssamhället vare sig man vill det eller ej,
men alla kommer inte i närheten av de resurser som krävs för att kunna uppfylla
sina begär. De som däremot har resurser kan röra sig fritt i världen och efter
eget behag. Turisterna reser lätt från plats till plats, ju mindre bagage desto bättre
och ju lättare de kan lämna en plats och dra vidare desto framgångsrikare är de.
Turisten behöver inte bry sig om lokalsamhället utan kan lämna det lika lätt som
den lämnar en campingplats när helst den vill. Turisten vill resa och ser världen
som en ytterst attraktiv plats att leva på, turisten är välkommen överallt och
valmöjligheten är hans eller hennes starkaste attribut (Bauman, 1998).

Vagabonden är likt turisten också i ständig rörelse, men inte för att han eller
hon vill det utan av tvång. Vagabonden har inte resurserna att resa men måste för
att det lokala samhället där vagabonden befinner sig i har blivit för outhärdligt.
Han eller hon har inga valmöjligheter och är inte välkommen någonstans. Va-
gabonden är den som tvingas stanna kvar på campingplatsen när turisterna har
gett sig av och tvingas sedan själv iväg när campingplatsen inte längre har något
att erbjuda (Bauman, 1998).

Enligt Bauman är den globala världen uppdelad i dessa två grupper där de ri-
ka, välutbildad och flexibla individerna kan ta för sig och konsumera efter behag
medan de fattiga och outbildade är överflödiga och bara kan drömma om ett gott
liv men aldrig har någon chans att nå dit. Turisten kan få intressanta jobb och
välja och vraka på en global arbetsmarknad. Lönen är bra och arbetsuppgifterna
utvecklande och intressanta. När turisten vill göra något nytt är det bara att söka
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sig vidare. Turisten är eliten och för eliten finns inga begränsningar i den globa-
la världen. Vagabonden är den outbildade arbetsstyrkan som får söka sig dit de
lågavlönade jobben finns. Vagabonden tvingas vara flexibel och lämna sitt hem
mot sin vilja och göra ett slitsamt arbete under dåliga villkor, men det är den
enda chansen vagabonden har för att skapa sig ett något så när drägligt liv.

3.3 Självidentitet och reflexivitet
Otryggheten i arbetslivet är en mäktig individualiserande faktor. Då arbetslös-
het kan slå till när som helst och var som helst vet man aldrig vem som drabbas
härnäst. De personliga egenskaperna får därför en mycket starkare genomslags-
kraft för hur en persons liv utvecklar sig. Då samhällsklass och familj inte längre
skapar ramarna för en individs möjligheter blir individen mycket mera ensam i
sitt utformande av sitt personliga öde. Man måste själv veta vart man ska gå och
vilka riskerna med olika val inom arbetslivet är. Man har ingen annan att skylla
sina eventuella misstag på än sig själv. Därför blir den egna identiteten av natur-
liga skäl en central faktor i utformningen av en persons arbetsliv (Bauman, 2002,
sid. 35).

Grunden till vår självidentitet ligger i det Giddens kallar ontologisk trygghet.
Ontologisk trygghet kan beskrivas som den tillit till omvärlden och den egna
självbilden som en person har och som gör att en individ kan fungera i var-
dagslivet, det handlar om ett slags tillit till vardagliga sociala interaktioner och
sammanhang. Man förväntar sig att personer ska bete sig på ett visst sätt och att
världen fungerar enligt vissa mönster. Om man börjar ifrågasätta verkligheten
har den ontologiska tryggheten börjat vackla, vilket resulterar i ångest. Giddens
menar att den ontologiska tryggheten skapas mycket tidigt i livet. Tryggheten
har sitt ursprung i emotionell och kognitiv tillit till vissa personer, det vill säga
det lilla barnets förtröstan till omsorgspersonen. Då detta förtroende till stor del
bygger på en kärleksfull relation mellan barnet och omsorgspersonen blir själv-
identiteten i hög grad kopplat till andra personers uppskattning. Den ontologis-
ka tryggheten skapas därför genom rutiner och upprepade handlingar i barnets
och omsorgspersonens vardag, eller som Giddens uttrycker det (Giddens, 1997,
sid. 52):

Rutinernas disciplin bidrar till att konstituera en ”formad struktur”
för existensen genom att skapa en upplevelse av ”varat” som något skilt
från ”icke-varat”, och detta är grunden för den ontologiska tryggheten.

Rutiner bildar ett försvar mot ångesten och skapar samtidigt en känsla av
att omvärlden är stabil. Giddens kallar barnets tillit till omsorgspersonen för ett
emotionellt vaccin mot existentiell ångest och detta hjälper individen att klara av
de faror och risker som personen trots allt kommer att uppleva och drabbas av i
sitt liv. Det är tack vare den ontologiska tryggheten som individen vågar känna
hopp och förtröstan även i svåra situationer (Giddens, 1997, sid. 52).
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Detta betyder att vardagsrutinerna är viktiga i individens liv, men det innebär
inte att ett tvångsmässigt följande av rutiner är ett tecken på ontologisk trygghet,
tvärtom. Ontologisk trygghet kräver kreativitet för att individen ska kunna han-
tera förändringar i omvärlden. Att kunna tänka kreativt är förutsättningen för
tillit. Detta gör att individen vågar ta steget mot det okända, men samtidigt ock-
så kan hantera möjligheten av risker och eventuella förluster. Självidentiteten har
därför sin grund i ontologisk trygghet (Giddens, 1997, sid. 53–54).

En stabil självidentitet gör att individen upplever en biografisk kontinuitet,
alltså en identitet som existerar i tid och rum och som individen kan tolka re-
flexivt. Denna självidentitet kan alltså beskrivas reflexivt och kommuniceras till
andra. Självidentiteten är därför beroende av ”förmågan att hålla i gång en spe-
cifik berättelse” (Giddens, 1997, sid. 69). För att ha en självidentitet måste in-
dividen alltså känna till sin personlighets utvecklingsmässiga bakgrund. Utifrån
detta kan individen sedan tolka och reflektera över sina egna handlingar och även
över vart individen är på väg.

Valet av livsstil fungerar som en inramning till individens självberättelse,
det vill säga identitet. Giddens påpekar att valet av livsstil inte enbart handlar
om konsumtionsval utan är något mera fundamentalt eftersom den senmoderna
människan de facto är tvungen att välja livsstil i motsats till individer i förmo-
derna samhällen där tradition och samhällsposition avgjorde vem individen var.
Livsstilar är ”rutiniserade praktiker där rutinerna införlivats i klädvanor, matva-
nor, handlingssätt och umgängesmiljöer” (Giddens, 1997, sid. 102). Det handlar
alltså om vem man vill vara. I detta hänseende är valet av arbete ett tydligt val av
livsstil, för det är inte bara frågan om ekonomisk försörjning utan det påverkar
också i hög grad vilken livsstilsorientering man har. Valet av arbete påverkar och
skapar vanor och mönster som tillsammans utgör ett slags helhet, som i sin tur
bidrar till känslan av ontologisk trygghet.

Trygghet är en huvudfaktor för att en individ ska kunna bygga upp en re-
flexiv självidentitet. Ingen kan dock undvika att råka ut för händelser som får
direkta konsekvenser för individens liv. Sådana händelser kräver att individen
fattar ett beslut och detta beslut får avgörande konsekvenser för individens fram-
tid. Dessa händelser kallar Giddens ödesdigra ögonblick. Ödesdigra ögonblick är
sammankopplade med vardagsaktiviteter, men på ett sådant sätt att de tillsam-
mans skapar en situation där individen står vid ett existentiellt vägskäl. Dessa
ögonblick berör individen vare sig han eller hon vill det eller ej. Exempel på det-
ta är att vinna en stor summa pengar på lotteri, att gifta sig, att byta jobb eller ta
en examen (Giddens, 1997, sid. 138).

Ödesdigra ögonblick har en nära koppling till risk. Eftersom ett ödesdigert
ögonblick kräver att individen fattar ett beslut som är av oåterkallelig karaktär
och gör att det inte går att återvända till det som var innan, betyder det att ett
sådant ögonblick hotar den ontologiska tryggheten. Giddens menar att det inte
alltid är frågan om att risken för att man ska förlora är stor, utan snarare risken
för straffet om man gör fel (Giddens, 1997, sid. 139).

Ödesdigra ögonblick ställer individen inför förhållanden som gör att denne
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blir tvungen att ifrågasätta rutinartade vanor. Ibland är dessa vanor så starkt ro-
tade i individen att de påverkar självidentiteten och gör att individen helt enkelt
ignorerar att förhållandena har förändrats. Ofta är det dock så att händelserna
i sig är av sådan karaktär att en person omöjligt kan fortsätta handla efter in-
vanda rutiner. Individen blir tvungen att förändra sina vanor och revidera sitt
livsprojekt (Giddens, 1997, sid. 159).

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensra-
men

Synen på utvecklingen i det moderna samhället sammanfaller i stora drag hos
Castells, Bauman och Giddens även om slutsatser och framtidssyn skiljer dem
åt något. På en övergripande nivå har den tilltagande globaliseringen och frigö-
relsen av kapitalet från tid och rum förändrat förutsättningarna för arbetet på
ett grundläggande sätt. Nätverksföretagen i den globala ekonomin verkar under
snabbt växlande förhållanden och kräver ständig omorganisering och revidering
av verksamheten. Detta förutsätter en arbetskraft som snabbt kan anpassa sig
till nya förhållanden för att kunna följa med nätverksföretagens dynamik. Flex-
ibilitet är med andra ord ett nyckelord både på den globala marknaden och hos
arbetskraften, vilket resulterar i kortsiktighet både inom produktion, konsum-
tion och arbete överlag.

De nya förhållandena förändrar arbetet i grunden och gör det flexibelt, frag-
menterat och individualiserat. Arbetet blir instrumentellt och dess kollektiva
karaktär har försvunnit. Individualiseringen av arbetet har tilltagit och blivit en
del av ett livsprojekt som ständigt omvärderas och revideras. Arbete har blivit
ett livsstilsval och har fått en annan dimension i konsumtionssamhället. Därför
har arbetet också fått en särställning för skapandet av den egna identiteten.

På individnivå innebär det att alla i högre grad blir tvungna att arbeta med
sin egen identitet. Självidentiteten är beroende av tillit till omvärlden och andra
människor vilket gör att den enskilda individen allt oftare får omdefiniera sig
själv i det moderna samhället för att bevara någon form av trygghet. Då samhället
befinner sig i ständig rörelse förändras samtidigt förutsättningarna för att leva och
arbeta i det hela tiden. Därför blir byte av arbete allt vanligare och i och med det
också en kontinuerlig omvärdering av självidentiteten.

Allt detta resulterar i samhällsförhållanden som slår olika mot enskilda in-
divider i samhället. De som förmår vara flexibla och ständigt arbeta på sin egen
självidentitet har goda möjligheter att få självutvecklande arbeten med goda in-
komster, medan den som av olika anledningar inte förmår leva upp till de nya
kraven får det allt kärvare. Arbetslöshet blir vanligare och slår hårdare mot den
senare gruppen än mot den förstnämnda. Tillvaron blir otryggare för en del
grupper medan utsikterna ser bra ut för andra. Detta leder till en polarisering
av samhället med ökade klassklyftor.



Kapitel 4

Metod

Följande kapitel berör studiens genomförande, urval, analys och metoddiskus-
sion samt etiska aspekter.

Studien har en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod.
Tanken med att välja en kvalitativ metod är att kunna gå på djupet och få för-
ståelse för olika samhällsfenomen, framförallt är det individens uppfattning av
den sociala verkligheten som är av intresse (Patton, 2002, sid. 14). Då uppsatsen
behandlar individers upplevelser av rörlighet inom arbetslivet ansåg jag att per-
sonliga intervjuer med så flexibel struktur som möjligt lämpade sig bäst. Detta
för att få så stor förståelse för personer, processer och sammanhang som möjligt.

4.1 Urval

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att hitta relevanta intervjupersoner, det
vill säga sådana som har de erfarenheter man är intresserad av och som kan och
är villiga att berätta om dessa (Repstad, 1999, sid. 46). Jag utgick därför från ett
bekvämlighetsurval där jag kontaktade personer i min omgivning som jag visste
hade de erfarenheter jag önskade fördjupa mig i. Av dessa var fem villiga att ställa
upp på intervjuer. Urvalet bestod av två män och tre kvinnor, alla med olika
bakgrund och sysselsättning i dagsläget.

Eftersom studien inte är så omfattande ansåg jag att fem stycken intervjuer
räckte för att få ihop tillräckligt med material. Antalet intervjuer berodde såle-
des främst på begränsat med tid och resurser och inte på något optimalt antal
informanter.

4.2 Intervjuer

Totalt utfördes fem intervjuer vid fyra tillfällen, i snitt drygt 30 minuter långa.
Samtliga bandades och transkriberades i sin helhet direkt efter intervjun. Totalt
uppgick intervjumaterialet till 37 sidor text. Intervjuerna genomfördes under en
period på en och en halv vecka. En av intervjuerna valde jag av effektivitetsskäl
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att göra med två informanter närvarande. Jag lät då informanterna besvara sam-
ma fråga så att den ena först svarade och sedan den andra. De övriga utfördes
enskilt. Två av intervjuerna gjordes hemma hos informanten medan en gjordes
på informantens arbetsplats och två på universitetet.

Intervjuguiden var uppbyggd enligt teman (se Bilaga B), men ordningsfölj-
den på frågorna varierade något intervjuerna emellan. Dessutom blev frågorna
inte ställda exakt på samma sätt vilket berodde på att informanterna uttryck-
te sig olika under själva intervjuerna. Intervjuerna var därför semistrukturerade
och tack vare denna flexibilitet blev alla intervjuer olika trots att de utgick från
samma teman. Samtliga intervjuer började dock med information om HSFR:s
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) där informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet gicks igenom. Under
intervjuerna lades störst fokus på frågor om vad som låg bakom bytet av sys-
selsättning, och hur detta upplevdes av de berörda. Den fullständiga frågeguiden
finns bifogad som bilaga B. En kopia av slutarbetet erbjöds samtliga informanter.

4.3 Bearbetning och analys

Analysen har jag haft ambitionen att göra på ett så induktivt sätt som möjligt,
det vill säga jag har försökt låta mönster och tolkningar växa fram ur materialet
istället för att gå ut och pröva hypoteser. Jag hade från början viss teoretisk för-
förståelse och vissa antaganden, som i ideala fall jag borde försökt bortse ifrån så
långt som möjligt, men som i praktiken är oundvikligt. Dessutom upptäckte jag
under intervjuernas gång en del mönster som jag skrev ner efter intervjuerna.
Analysen påbörjades således i realiteten redan vid den första intervjun.

Efter att intervjuerna transkriberats började sedan den andra analysfasen.
Först skrevs intervjuerna ut på papper och lästes igenom utan att kommente-
ras. Efter första läsningen tyckte jag mig få en uppfattning om informanternas
olikheter, men såg redan då också vissa likheter mellan svaren. Här märkte jag
att mina första antaganden inte höll vid närmare betraktelse av materialet. Vid
andra läsningen lades kommentarer in och vissa specifika drag började skönjas
bland informanterna. Därefter började jag koda materialet för att hitta kategori-
erna och strukturen. De anteckningar jag hade gjort efter intervjuerna togs också
i beaktande.

Den första kodningen av materialet visade sig vara alltför specifik. Nästa kod-
ning gjordes enligt motsatspar (inre-yttre, push-pull faktorer, hinder-stöd etc) ef-
tersom jag upptäckte att informanternas berättelser tydde på att deras situationer
hade en större komplexitet än jag först hade trott. Ytterligare kodningar pröva-
des, bland annat en kronologisk kategorisering som visade upp återkommande
likheter informanterna emellan. Kategorisering enligt kön och ålder gav inte någ-
ra utslagsgivande mönster.

Efter att mina frågeställningar berikats och fördjupats av informanternas be-
rättelser sammanställdes ett antal teman. Därefter plockade jag ut citat som be-
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skrev olika skeenden, inställningar och upplevelser till de olika temana.

4.4 Metoddiskussion

Ursprungligen hade jag velat få tag på personer som alla varit arbetslösa och
därefter bytt inriktning på karriären. Planen var från början att få kontakt med
dessa personer via en organisation som erbjuder handledning och coaching till
arbetslösa, men då de inte lyckades uppbringa lämpliga personer valde jag att göra
ett bekvämlighetsurval istället. Jag kontaktade personer i min bekantskapskrets
som jag visste hade gjort karriärbyten, men det visade sig att få hade bytt karriär
i samband med arbetslöshet. Jag släppte därför på arbetslöshetskravet för att få
ihop tillräckligt många intervjuer. Dessutom vidgade jag urvalskriterierna till att
också inkludera personer som för tillfället omskolar sig till nya yrkesområden
och fick därmed till sist tag på fem personer som var villiga att ställa upp. Det
visade sig i slutändan att samtliga informanter varit arbetslösa under kortare eller
längre perioder, utom en som i stället upplevt en längre periods sjukskrivning,
men alla hade inte bytt yrke i samband med detta.

Jag blev således tvungen att ändra urvalskriterierna från ett mera fokuserat
urval till ett bekvämlighetsurval vilket minskar tillförlitligheten i materialet. I
detta fall är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut med den ursprung-
liga urvalsgruppen. Samtidigt misstänker jag att om jag fått tag på informanterna
via den organisation jag ursprungligen tänkt mig, hade fokus hamnat mera på
handledningens betydelse och organisationens arbete vilket skulle ha fallit utan-
för syftet. Eventuellt hade det varit lättare att se skillnader mellan informanterna
om gruppen hade varit något så när homogen. Samtidigt anser jag att en hetero-
gen grupp underlättar möjligheten att se det som faktiskt, trots olika livssituatio-
ner, ändå är lika i omställningsprocessen.

Ett annat problem med att göra ett bekvämlighetsurval i den egna bekant-
skapskretsen är att min kännedom om personerna självklart kan ha inverkan på
resultaten. Det finns en risk att de personer jag valde att fråga hade en positivare
inställning till rörlighet än vad obekanta informanter skulle ha haft, men om så
är fallet kan jag inte avgöra.

Det faktum att en intervju gjordes med två informanter närvarande kan even-
tuellt vara problematisk ur forskningssynpunkt om informanterna är mycket
olika och tar upp olika stort utrymme, eller om informanterna håller inne infor-
mation som annars hade kommit fram i enskilda intervjuer. Jag tolkar relationen
mellan de två informanterna som öppen och naturlig och har ingen anledning att
misstänka att någondera skulle ha hållit inne information på grund av den and-
ras närvaro. Jag tyckte intervjun förlöpte smidigt och informanterna uppträdde
dessutom mycket disciplinerat vilket underlättade transkriberingen efteråt.

När det gällde inspelning av intervjuerna var en av informanterna något störd
av detta vilket denna också påpekade. Jag är inte helt säker på om informanten
upplevde sig förhindrad av detta, jag märkte inte någon större tendens till korta
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eller undvikande svar. Efter intervjun fortsatte dock diskussionen en stund om
berörda ämnen vilket skulle kunna vara ett tecken på att inspelningen var ett stö-
rande inslag. Å andra sidan uppstod diskussioner även efter de andra intervjuerna
så det är möjligen en normal följd av kvalitativa intervjuer och hör förmodligen
till sakens natur.

Inom kvalitativ forskning är det inte lika ändamålsenligt att använda be-
greppen reliabilitet, replikation och validitet i samma bemärkelse som inom
kvantitativ forskning. Enligt Alan Bryman kan man istället använda begrep-
pen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2002,
sid. 46). Bedömningen av dessa beror i hög grad på hur skickligt forskaren kan
beskriva verkligheten och hur transparent forskningsprocessen framställs. Jag
har haft ambitionen att återge materialet genom att göra så ”täta beskrivning-
ar” (Bryman, 2002, sid. 260–261) som möjligt och försökt redogöra arbetets gång
i alla faser i forskningsprocessen. Jag har så långt som möjligt försökt penetrera
materialet, vridit och vänt på det och försökt se så många nyanser som möjligt
och upplever följaktligen att jag uppnått en mättnad i materialet. Jag överlåter
därför bedömningen av studiens tillförlitlighet till läsaren.

4.5 Etiska överväganden
Studien har utgått från HSFR:s forskningsetiska principer. Samtliga informan-
ter informerades om att deltagandet var frivilligt, fick avbrytas när som helst,
att deras anonymitet var garanterad så långt som möjligt samt vilket syftet var
med studien. Det material som samlats in under intervjuerna i form av bandin-
spelningar och utskrifter av dem har förvarats på säkert sätt och de elektroniska
dokumenten har skyddats genom kryptering. Ingen av informanternas riktiga
namn har använts i något skede, varken på band eller i utskrifter. Det material
som eventuellt avslöjar ort och arbetsgivare, det vill säga band och utskrifter från
intervjuerna, kommer att destrueras i sin helhet.

Ämnesvalet i studien kan eventuellt uppfattas som känsligt då det kan beröra
känslomässigt svåra perioder i en persons liv, som till exempel arbetslöshet. Jag
har dock velat poängtera att frågor som har en emotionell koppling för personen
inte behöver besvaras om man inte vill. Detta har jag bedömt vara tillräckligt då
ämnet i sig inte är vare sig kontroversiellt eller oetiskt.



Kapitel 5

Resultatdel

I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna att redovisas samt den teoretis-
ka tolkningen utifrån valda teorier. Citaten från intervjuerna är till största del
återgivna i sitt ursprungliga skick, dock har jag för att bevara informanternas
anonymitet inte skrivit ut namnen på de företag och organisationer där infor-
manterna har arbetat eller arbetar i dag. Detta för att inte peka ut arbetsgivarna
och för att förhindra identifiering av informanterna. En del citat är något kom-
primerade för läsbarhetens skull, men uttryck och ordval har bibehållits i sin
ursprungsform. Informanterna har också anonymiserats genom fiktiva namn.

Kapitlet är uppbyggt enligt teman och de teoretiska tolkningarna ges efter
varje tema. De teman jag skapat utifrån intervjumaterialet har jag kallat:

• drivkrafter

• processen

• arbete och dess betydelse

Först i kapitlet presenteras de tre temana samt en övergripande beskrivning
av informanterna.

5.1 Informanter
Informanterna bestod av tre kvinnor och två män i åldrarna 36–54 år. Alla har
tydliga profiler som skiljer sig från varandra, både vad gäller yrkesinriktning och
arbetsuppgifter, men det finns påfallande många gemensamma drag i deras be-
rättelser, trots olikheterna. Samtliga har lång arbetslivserfarenhet och har haft
ett antal anställningar hos olika arbetsgivare, både privata och offentliga, och
med ett antal olika arbetsuppgifter. Informanterna har haft etablerade yrkesrol-
ler inom olika branscher däribland sjukvård, barnomsorg, IT-branschen, logistik,
administration inom statliga myndigheter, forskning, konsultation samt detalj-
handel. Samtliga har vid olika tillfällen vidareutbildat sig och alla utom en har
haft kortare eller längre perioder av arbetslöshet. Den av informanterna som
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inte upplevt arbetslöshet har en längre tids sjukskrivning bakom sig. Två av in-
formanterna är i dagsläge sysselsatta med studier och tre har anställning.

5.2 Teman

Det första temat, som jag kallar drivkrafter, fick jag idén till vid intervjuerna
därför att samtliga informanters nyinriktning bottnade i en reaktion på yttre
omständigheter. En annan tydlig likhet i berättelserna var informanternas lik-
nande attityd till förändring. Trots att både arbetsförhållanden och informan-
ternas livssituation i sig var mycket olika fanns dessa två gemensamma nämnare
i berättelserna. Det fanns alltså både yttre omständigheter och inre drivkrafter
som ledde till att personerna inte stannade kvar i ett etablerat yrke. Temat skapa-
des utifrån ett lån av migrationsteorins begrepp push- och pullfaktorer (Scott och
Marshall, 2005, sid. 319) för att beskriva de faktorer som påverkade informanter-
na att byta karriär. Då jag inte har valt att studera dessa faktorer i detalj valde jag
istället för enkelhetens skull att kalla dem drivkrafter. Jag delade upp dem i yttre
och inre drivkrafter även om dessa begrepp är lite för oprecisa för att korrekt
beskriva faktorernas karaktär.

Det andra temat, processen, uppstod ur informanternas beskrivningar av hur
de upplevde sitt byte av karriär; Vad de tänkte, hur de resonerade och vad som
hände sedan. Vid sammanställningen av respektive informants arbetsliv visade
de sig ha en hel del likheter i händelsekedjan och de tankeprocesser som verkade
ligga bakom de egna besluten.

Eftersom en stor del av intervjuerna berörde informanternas arbetsliv föll
det sig naturligt att det sista temat, arbete och dess betydelse, behandlar just arbete.
Fokus i detta tema ligger på informanternas arbete idag och dess betydelse. I sam-
band med detta tar jag också upp arbetslöshet och hur den upplevdes eftersom
de informanter som varit arbetslösa längre perioder gav mig infallsvinklar som
hjälpte till att förstå hela omställningsprocessen på ett djupare plan.

5.3 Drivkrafter

Detta tema handlar om de inre och yttre drivkrafter som gör att individen börjar
fundera på byte av karriär.

De yttre drivkrafter, så kallade push-faktorer, som informanterna nämner
som orsak till sina uppbrott från ett etablerat arbete är rationaliseringar och om-
organisationer i verksamheten, samt olyckor och ändrade arbetsförhållanden i
sitt yrke. När informanterna frågades om vad som var den mest avgörande fak-
torn som gjorde att de valde att byta inriktning inom arbetslivet svarade alla att
omständigheterna förändrades i förhållande till arbetet. Det handlade inte alltid
om dramatiska händelser. Omorganisationer på arbetet ledde till förändrade ar-
betsförhållanden som gjorde att individen måste ta ställning till sitt eget arbete.
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Effektiviseringen av IT-avdelningen ledde till att en informants arbete reducera-
des till att utföra order:

Ledningen där uppe på Europanivå lade sig i alltmer vad som skulle
göras på IT-avdelningen och jag blev mer och mer inskränkt i min roll, mer
och mer bara utföra uppgifter som andra hade dikterat. Min kompetens
användes inte längre och jag kände min yrkesvärld blev mindre och mindre.
(Per)

Ibland omorganiserades verksamheten på ett sådant sätt att personalen flyttades
runt på olika enheter vilket ledde till att en informant placerades på ett jobb som
inte passade henne. Eller som informanten uttryckte det:

Det berodde på att 1996 så gjorde man väldigt stora omorganisationer
inom [namn på organisation] och man behövde dra ner på personal inom
avdelningen där jag var anställd och jag var en av flera av den yngre ge-
nerationen som inte hade tillräckligt många år för att få vara kvar. Man
valde och behålla personer med många år så att det gjorde det att det blev
nästintill bara pensionärer kvar. Jag vart placerad utan min vilja på en medi-
cinavdelning där 95 procent av patienterna är över 70 år och det var absolut
inte vad jag ville jobba med. (Mia)

I två av fallen förorsakades informanternas byte av karriär av ett direkt tvång. En
av informanterna blev uppsagd från sitt arbete och valde därför att byta inrikt-
ning, medan en annan informant råkade ut för en bilolycka och blev sjukskriven
vilket ledde till en påtvingad nyinriktning eftersom det gamla arbetet blev fy-
siskt sett för tungt. Informanten beskriver situationen som en känsla av sorg och
desperation åtföljd av eftertanke.

Jag var 37-38 år någonstans där och alla pratade om att: ja men det finns
ingenting förstår du, det går inte, du kan inte jobba! Så jag blev ledsen, fick
panik, det måste finnas mer! Och sen så tänkte jag efter då. (Eva)

En informant nämnde att bytet delvis berodde på att arbetet inte längre fungera-
de i förhållande till hemlivet:

Sen att jag inte kunde styra arbetstiderna själv heller, om man säger så,
det var mycket sena kvällar. Då satte jag min make på pottkanten helatiden.
Han har ju en tjänst där han kör väldigt mycket bil i tjänsten också så. Jag
kunde tvinga honom ibland och köra över halva Sverige för att hämta bar-
nen klockan sju på dagis, och då vart det fel också. Så av den anledningen.
(Åsa)

I samspel med de yttre drivkrafterna verkar de inre drivkrafterna som hjälper
individen att formulera och arbeta mot egna mål och önskningar. Då de yttre
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drivkrafterna ofta fungerar som startskott för en händelsekedja krävs det också
inre drivkrafter, så kallade pull-faktorer, för att individen överhuvudtaget ska
kunna ta sig någonstans.

Den egna personliga utvecklingen är en stark inre drivkraft. I många fall
var stagnation i yrkesrollen en faktor som bidrog till ett nytt karriärval. En in-
formant insåg att den gamla utbildningen inte skulle räcka för att kunna ta sig
vidare till andra, mera utvecklande uppgifter medan en annan insåg att hon nått
vägs ände.

Det var för jag insåg att om jag vill ha nåt bättre jobb så räckte det inte
med treårig ekonomisk utbildning idag utan då var jag tvungen att ha nåt
mer. Och i våran organisation så kom du inte längre upp än till butikschef.
(Åsa)

Det var helt stopp, man hade ingen som helst chans. Jag tyckte då att jag
hade kommit som långt som jag kunde. Jag jobbade på ett sånt ställe som
jag tyckte var roligt att jobba på så att det gick liksom inte att komma vidare
på nåt sätt och jag ville inte utbilda mig till sjuksköterska eller barnmorska
utan ville i så fall jobba kvar som undersköterska, men där var det stopp
för utvecklingsmöjligheterna. (Mia)

Många informanter uttryckte en vilja att få styra själv som en bidragande orsak
till att man ansåg sig behöva göra något åt sin arbetssituation:

Ja, och att jag själv kan styra lite mera, att jag inte är fast i några regler
och liksom, så mycket får bara du göra utan jag vill göra mera. (Åsa)

Jag var trött på att ha någon som bestämde åt mig vad jag skulle göra.
(Per)

Inre drivkrafter kan också handla om viljan att få utveckla andra färdigheter,
att man saknar någon del i ett yrke som man gärna skulle vilja arbeta med. En
informant nämnde sitt byte av yrkesval från konsult till coach som ett sätt att få
komma mera i kontakt med människor:

Det tror jag inte utan det var nog mer kanske, mer kontakt med män-
niskor då än med datorer om man säger så. Jag tyckte ju om vissa bitar av
jobbet på [namn på organisation] men inte själva att sitta och knacka hela
dagarna. (Lars)

Omorganisationer och rationaliseringar är vanliga företeelser i dagens nä-
ringsliv och påverkar arbetet på ett fundamentalt sätt. Några av informanter-
nas berättelser bekräftar det som Castells hävdar är ett tecken på uppkomsten
av nätverkssamhället. Vissa arbeten standardiseras och den självständighet som
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tidigare präglade dem tas bort till förmån för snabbare och effektivare lösning-
ar. Arbetsuppgifterna blir därmed degraderade och utvecklingsmöjligheterna av-
stannar. Anpassningar till flexiblare organisationsformer går ofta ut över perso-
nalen på ett negativt sätt, något som Bauman hävdar leder till ett instrumentellt
förhållande till arbetet.

Nätverkssamhället bygger dock på att individen är flexibel och tar ett större
ansvar för sin egen arbetssituation eftersom nätverken är mera personberoende
och lösare till sin struktur än de gamla hierarkierna. Individen måste själv se
till att kompetensen och relationerna är uppdaterade. Genom att byta yrke och
uppdatera sin egen anställningsbarhet har informanterna gjort ett aktivt val som
baserar sig på egna önskemål och möjligheter.

När de yttre omständigheterna förändras är individen tvungen att anpassa sitt
arbete till de nya förhållandena eller göra något åt situationen ifall den inte längre
visar sig vara hållbar ur individens synvinkel. Informanterna har alla reagerat på
förändringar i miljön vilket skulle kunna tolkas som situationer som Giddens
kallar ödesdigra ögonblick. I vissa fall är de ödesdigra ögonblicken mycket kon-
kreta, som i fall av arbetslöshet och olyckor. Då är det omöjligt för individen att
fortsätta sitt vanliga liv utan det krävs något slags beslutsfattande som till sin ka-
raktär blir irreversibelt. När man mister sin anställning är man tvungen att göra
något annat.

Ett ödesdigert ögonblick behöver inte nödvändigtvis vara dramatiskt, det kan
också uppstå som en reaktion på att de yttre förhållandena förändrats och indi-
viden inte längre ser det som givande att fortsätta som förut. Förhållandena är
sådana att individen uppfattar det som att en revidering av arbetslivet blir en
nödvändighet.

Yttre omständigheter ligger ofta bakom ödesdigra ögonblick men dessa kan
också uppkomma utifrån egna handlingar. När det handlar om egna val måste
individen på förhand bedöma risken med att försätta sig själv i en valsituation
som har konsekvenser för framtiden. Som Giddens påpekar är det ofta risken
för straffet som har en större betydelse än risken för misslyckande. En informant
som i ett tidigare skede av sitt arbetsliv hoppade av en karriär som skatterevisor
utan att ha ett nytt jobb att gå till uttrycker det som ånger men samtidigt som en
lärorik händelse.

Ja, sen gjorde jag ju något sånt där som man aldrig ska göra, jag sa ju
upp mig själv för jag var så fruktansvärt trött på att jobba som skatterevisor
och tänkte att det blir ju jättelätt och få ett nytt jobb. Den perioden var
väldigt påfrestande eftersom jag tagit ställning och trodde att jag snabbt
skulle få ett annat jobb men, det kanske var lärorikt på sitt sätt. (Lars)

Att det egna valet kan kännas riskfyllt uttrycks också av en annan informant
som valt att hoppa av en fast anställning och börja studera med sikte på en helt
ny karriär:
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Ja, det gjorde jag, det var otäckt var det. Jamen visst, du vet vad du har
men inte vad du får, så det kändes i magen. (Åsa)

Informanternas berättelser vittnar om att det är den inre drivkraften som
får dem att kliva av ett spår som de en gång kommit in på. Modet att våga ta
en risk hänger ihop med den ontologiska tryggheten och därmed också med
självidentiteten.

5.4 Processen

Detta tema handlar om hur individerna upplevde processen att gå från en karriär
till en annan. Alla informanterna har upplevt hinder på vägen, antingen i form av
svårigheter med studier, eller det som verkar vara det största och mest påtagliga
hindret, ekonomin. Detta återkom i någon form hos så gott som alla, även om
det var mera framträdande hos vissa. Stöd från omgivning och institutioner var
mindre synliga i berättelserna. Temat berör också informanternas känslomässiga
upplevelser under övergångsprocessen och hur utvecklingen upplevdes.

Informanterna visar tydliga tecken på att det fanns en egen vilja och beslut-
samhet att fullfölja valen av ny karriär, oavsett hur omständigheterna runtom-
kring såg ut. Samtliga har fått kämpa med framförallt ekonomiska svårigheter i
samband med byte av sysselsättning, men också praktiska hinder. En informant
beskriver den tunga ekonomiska situation som följde på att hon börjat studera:

Jag hade inget som helst stöd ifrån arbetsgivaren, den hade jag ingen
kontakt med över huvudtaget, hade jag inte. Ifrån hemmet var det lite ar-
betsamt just då för min man råkade ut för en arbetsplatsolycka under tiden
så vi hade det lite tungt just då med hans sjukskrivning och jag pluggade.
Så ekonomiskt gick vi ju på tomgång, det var väldigt jobbiga år de där, var
det. (Mia)

Studier behöver inte alltid förorsaka ekonomiska problem, däremot kan tid och
andra resurser istället vara knappa och upplevas som betungande:

Hinder är ju ibland att man, alltså det är ju inte bara röda rosor om
du ska tenta och du ska läsa mycket och du har familj och du har barn om
man säger så, så visst kan det va tungt, det kan det va. (Åsa)

Några informanter nämnde att ovanan vid studier till en början kändes jobbigt,
men att detta släppte efter hand. Stödet från familj och vänner verkade inte vara
överväldigande, endast en informant nämnde att han fått fullt stöd av sin sambo,
både ekonomiskt och mentalt. Raka motsatsen var en annan informant där var-
ken släkt eller vänner förstod sig på hennes val och nuvarande livssituation. En
informant fick professionellt stöd i processen vilket han beskrev så här:
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Jag hade ju en coach på [namn på organisation] som jag tyckte var
väldigt bra då. Vi samtalade ju runt mycket, jag tror att det var han som
hjälpte mig fram till själva ... att jag skulle fokusera mera på den biten va
(människor). Jag hade kanske inte direkt fokusering på den typen av jobb
då. (Lars)

Känslomässigt uttryckte informanterna till största del positiva känslor inför
den nya karriären, framförallt i förhållande till de studier de en gång i tiden
påbörjade eller håller på med för närvarande:

Jag tyckte att det var riktigt, riktigt kul och just det här att nu står jag
här och nu är det liksom på riktigt och inte bara i papper längre när man
blev antagen. Och så var det ju extra kul att jag kom in på precis dom här
ämnena som jag bara känner att det här är min grej och det här är min grej
rakt av. (Eva)

Jo, men jag fick idén till att studera så var det ju också sådär, en upplyf-
tande upplevelse, en heureka upplevelse, en ny värld öppnade sig, som jag
inte hade funderat på tidigare. (Per)

Jag upplevde det så här att äntligen innan jag blir för gammal. Äntligen
så får jag göra nånting annat. För jag har alltid upplevt det att min inrikt-
ning mot vården, det var helt en slump, det var egentligen inget medvetet
val jag gjorde ändå när jag efter grundkolan skulle välja gymnasium. Det
var inte alls så att jag var intresserad av vård på något sätt. (Mia)

Karriärbytet verkar också vara en utvecklingsprocess, både kompetensmäs-
sigt och för den egna personen, framförallt när det gäller utveckling av egenska-
per.

Alltså jag ser ju att ju mer jag klarar av desto tuffare blir jag ju inuti.
Jag grejar det här, jag gör faktiskt det. Jag är betydligt mycket mer rak idag.
(Eva)

Ja, jag har lärt mig mycket som jag har tagit med mig, lite mer efter-
tänksamhet. Ett större perspektiv på tillvaron har det gett mig. (Åsa)

En informant beskrev det som att komma till något slags insikt om vad man själv
vill:

Ju mer jag lärde mig desto mer insåg jag hur roligt det var, ja, nästan
som en personlighetsförändring faktiskt. Började se världen med nya ögon
och inse att det är ganska inskränkt ibland och vara konsult och göra som
andra säger och man får inte tänka fritt. (Per)
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Vid en kronologisk jämförelse av informanternas berättelser verkar det som
om de flesta har råkat ut för flera händelser som fått avgörande betydelse för
framtida vägval. Nästan alla informanter har minst två händelser som kan klas-
sas som ödesdigra ögonblick. Det är alltså inte enbart en enda händelse som gör
att man behöver fatta nya beslut om sin framtida yrkeskarriär utan oftast efter-
följs ett ödesdigert ögonblick av ett annat längre fram i processen. Typexemplet
är att en yttre omständighet gör att individen inte längre anser sig kunna fortsätta
på samma spår som tidigare. Det sker en anpassning till nya omständigheter som
efter en tid följs av ett nytt ödesdigert ögonblick, i många fall skapat av individen
själv. Exempel på detta är Per som valde att börja studera efter att omorganise-
ringar på jobbet inskränkt hans arbetsuppgifter så att han inte längre kände sig
tillfreds med sitt jobb. Under studietiden arbetade han målmedvetet på att bli
konsult, men upptäckte vartefter studierna pågick att hans verkliga intresse låg
inom forskning och inte inom konsultation. Han gjorde alltså ett nytt karriärval
under tiden han arbetade på ett annat karriärmål.

Ett annat exempel på flera på varandra följande ödesdigra ögonblick är Eva
som på grund av sjukskrivning måste lämna sitt gamla jobb och valde att utbil-
da sig till nya uppgifter. Eva upptäckte under studierna att det finns en mängd
olika yrkeskarriärer där tanken på eget företagande har utvecklats och blivit ett
seriöst alternativ som hon inte övervägt tidigare. Per och Eva upplevde ödesdigra
ögonblick förorsakade av yttre omständigheter som startade en utvecklingspro-
cess som i sin tur frambringade nya tankebanor och möjligheter. Inre drivkrafter
som självutveckling, självbestämmande och egna intressen drev sedan processen
vidare mot nya mål och gjorde att individen inte blev stillastående.

Utvecklingsprocessen verkar också medföra positiva känslor i form av att
man upplever att de personliga egenskaperna förbättras, det sker en positiv ut-
veckling av den egna självbilden. Detta är speciellt utmärkande när informanter-
na talar om de hinder de måste kämpa sig igenom för att kunna ta sig vidare. Att
avstå från högre levnadsstandard, vänner, fritid och så vidare till förmån för hår-
da studier, ekonomisk stress och oförstående omgivning verkade inte avskräcka
informanterna från att försöka nå sina mål. Tilliten till de egna inre resurserna
verkade stark, vilket jag tolkar som ett tecken på en stabil självidentitet. Studier
upplevdes undantagslöst som något mycket utvecklande för den egna identiteten
och detta verkar också spela stor roll för hur man ser på sina egna möjligheter och
resurser. Att se världen med nya ögon talar för att individerna får ett flexiblare
förhållningssätt till sitt eget arbetsliv, det finns helt enkelt många fler alternativ
att tillgå än tidigare. Informanterna verkade inte se det som ett alternativ ”att
bliva vid sin läst”, vilket talar för att det handlar om en viss typ av människor
som har energi och drivkraft att förändra sin situation och inte passivt acceptera
sina livsvillkor. Den inre drivkraften verkar vara starkt kopplad till personens
identitet.

Giddens menar att ontologisk trygghet är en förutsättning för att kunna vara
kreativ. Detta visar informanterna tydliga tecken på. De vågar ta sig ur omstän-
digheter som inte längre är tillfredsställande istället för att klamra sig fast vid en
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situation och fortsätta som förut, trots att det inte är bra för individen. Kreativi-
tet innebär förmågan att tänka nytt vilken informanterna helt klart besitter.

Om man föreställer sig nätverkssamhället i Castells tappning blir den egna
självidentiteten viktig även där eftersom individen är tvungen att vara en ”flex-
are”. Ju stabilare självidentitet desto lättare har man att ta sig an nya uppgifter,
vilket informanterna också visar att de är kapabla till.

Enligt Baumans syn på konsumtionssamhället uttrycker informanternas atti-
tyd till utveckling att valmöjligheterna är många och att allt är möjligt. Viljan till
utveckling är stark i konsumtionssamhället eftersom marknaden ständigt ger nya
impulser och förebilder av vad man kan göra. Detta är konsumtionssamhällets
essens, att ständigt vilja ha nya upplevelser. Att vara i rörelse är normaltillståndet
vilket informanterna också är.

5.5 Arbetet idag och dess betydelse
Det sista temat handlar om arbetet och dess betydelse. Dels handlar det om hur
informanterna upplever sitt arbete idag och dels vad arbete egentligen innebär
för dem. Arbetets betydelse är också en central fråga för den som inte har ett
arbete.

Tre av informanterna har anställning i dagsläge och de uttrycker sig alla posi-
tivt om sitt arbete även om det finns delar som inte upplevs som lika angenäma.

Ja, själva arbetet är ju jättekul. Sen är det ju att arbeta statligt är ju
alltid som att arbeta statligt, och dessutom så drar ju största kunden ner nu
så vi har press på oss sälja mer och det har kommit in chefer från [namn
på organisation] som ju också är mer marknadsinriktade, mindre forskning
mer utveckling och så där så jag känner väl att den lilla akademiska biten
vi har av forskningen är på väg bort så jag kämpar hårt emot det. (Per)

Man kan väl säga att det var ju inte precis som jag trodde. Det finns
ju mycket andra bitar också som inte är så angenäma då, det är ju mycket
kontroll och mycket administration runt olika saker. Mycket politiska be-
slut som man får acceptera, så det svänger ju mycket. Bitvis så är det ju som
jag trodde va, bitar av jobbet, som jag har tänkt mig, andra bitar är inte så
roliga då, tycker jag, men så är det ju oftast. (Lars)

En informant arbetar på ett företag där marknaden kräver en ständig beredskap
av sina medarbetare. Denna flexibilitet beskrivs av informanten på detta sätt:

Från vecka till vecka, från uppdrag till uppdrag är det väldigt ryckigt.
Ibland så har man väldigt mycket och göra och man blir ofta uppringd av
sin chef att nu är det nästa uppdrag på gång och liksom då börjar man och
ställa in sig på det. Sen blir det aldrig någonting utav det och sen så kan
chefen ringa ytterligare någon gång, amen nu är det här på gång och så blir
det inget av det heller. Så att man pendlar väldigt mycket. (Mia)
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De positiva delarna av arbetet beskrivs så här av en informant:

Bästa med det här jobbet är väl att trots att det är väldigt styrt är det
ju en viss frihet i jobbet ändå, i samtal med sökande har man ju frihet, och
lite hur man jobbar också bara man håller sig inom ramarna då. Och sen
att, det tycker jag är positivt att man kan pröva på olika bitar och olika
arbetsuppgifter. (Lars)

Det verkar som om informanternas arbetssituation i många hänseenden tar
över också i privatlivet. Speciellt en informant som ägnar sig åt forskning uttryc-
ker att han nästan ständigt arbetar:

Ja, på gott och ont eftersom jag ju forskar så har jag ju inget privatliv på
ett sätt. Just forskare är väl ibland, det är som att arbeta med sin hobby och
inget sånt här 9 till 5 jobb. De bästa tankarna tänker du kanske i duschen
eller när du äter kvällsmat eller nåt så det pågår ju helatiden. Så är det också
så där, det är så roligt och intressant så att det är svårt att lämna det. Håller
man på med ett intressant experiment så vill man gärna bli klar innan man
går hem. Och hemifrån, jag jobbar ju mycket hemma och det blir många
sena kvällar och nätter. (Per)

Även den som har ett normalt jobb med normala arbetstider kan känna att det
är svårt att släppa taget. En av informanterna reflekterade över detta:

Ja, jag vet inte om det har med åldern och göra men många gånger kan
jag ligga och tänka, svårt och koppla av jobbet alltid så där. Jag vet inte om
det är jobbets karaktär eller att man träffar människor och så. Jag menar,
det är ju ingen övertid och så, utan man har ju ett balanserat liv på det
sättet, men ibland har jag svårt att koppla av själva jobbet då. (Lars)

Balansen mellan arbete och fritid lutar över till fördel för arbetet även om det
också kan variera. En informant beskrev med ett exempel hur arbetssituationen
kunde påverka övriga livet:

Det är helt och hållet beroende på vilket uppdrag du har. Jag kan ta
som exempel mitt förra uppdrag var i USA och det påverkar ju familjelivet
i allra högsta grad, kan man säga. Som kontrast kan vi ta det uppdrag jag
har just nu på ett företag i Stockholm där jag kan sitta hemifrån och arbeta,
så jag behöver inte ens va hos den kunden och då påverkar det inte min
situation över huvudtaget. Så att det varierar väldiga. (Mia)

De två informanter som studerade uttryckte liknande känslor som de som ar-
betade. Studierna tog över mycket av fritiden. ”Skollov, åh, vilket vackert ord”,
som en informant uttryckte sig.

Arbetet har definitivt ett positivt värde för de intervjuade. På frågan vad ar-
bete innebär för informanterna kom det lite olika typer av svar. En informant
kopplade arbete till yttre faktorer som ger självkänsla:
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Arbete för mig betyder nog mycket, vad ska man säga, självkänsla. Det
kretsar det mycket kring. Om jag har arbete och jag gör ett bra jobb och
jag har kolleger och jag har nöjda kunder, då mår jag bra, då känns det bra.
Så skulle jag sammafatta det hela. (Mia)

En annan informant beskrev arbete som ett tillstånd av rörelse:

Arbete i vidare betydelse är att jag inte sitter still, fast jag sitter ju still
när jag arbetar också i och för sig. Ibland väldigt still, med slutna ögon, jag
kan ju jobba när jag sover också, när jag tänker. (Per)

Arbete beskrevs också som gemenskap:

Arbete för mig är viktigt, jag tycker om och arbeta och jag tycker om
och arbeta tillsammans med andra människor, jag känner gemenskap då,
gör jag. Det är någonting som jag försöker vidarebefordra till mina barn
och tycka att det ska va roligt, vi gör det här tillsammans. Vi strävar efter
nåt, någonting kommer till någonting, vi får någonting uträttat. (Åsa)

Samtliga informanter uttryckte en önskan om att få arbeta för eller med män-
niskor. Alla ville ha arbeten som involverade att hjälpa människor på en eller
annan nivå, vare sig det rörde sig om barn, skolungdomar, kunder, klienter eller
som en informant uttryckte ”känna att det jag gör det har andra nytta av”. Det
fanns alltså en stor vilja att göra något för andra.

Eftersom arbetet är så viktigt är det självklart svårt att plötsligt stå utan ar-
bete. Arbetslöshet eller sjukskrivning drabbar individen på ett mycket hårt sätt.
Tre av informanterna hade upplevt en längre period utan arbete, en av dessa in-
formanter arbetstränade dock vilket gör att den skiljer sig något från de andra
två som inte hade någon sysselsättning alls under denna period. Informanterna
uttryckte följande om sin arbetslöshet eller sjukskrivning:

Jag upplevde den som väldigt pressande, det gjorde jag. Jag mådde psy-
kiskt dåligt utav det. Kände mig otillräcklig, utanför. Jag såg inget som helst
positivt med den tiden. (Mia)

Jag blev väl lite en grå skugga av mig själv kan jag väl säga. Jag tappade
ganska mycket självkänsla och självförtroende och just det här när man
famlar i tomma intet, vad är jag bra på, vad kan jag, vad kan jag nu? (Eva)

Arbete verkar också höra ihop med självidentiteten, det verkar som att man
definierar sig själv via sitt arbete. När man då inte längre kan eller får jobba slår
det hårt mot ens självidentitet. En informant beskriver detta tillstånd så här:

Och det är klart att det är ju en identitet i det, det var ju det jag tappade
när jag blev sjukskriven, det var ju som och halka omkring på gegga eller
hal is eller nånting, jag tappade ju fotfästet totalt för att så pass stor del av
min identitet var arbetet då. (Eva)



30

En annan informant beskrev att sociala situationer blev mera problematiska för
egen del när han inte hade ett arbete som gav legitimitet åt hans sociala position.

Har man inte ett arbete känns det ju viktigare med ett arbete än när
man har ett, så är det ju faktiskt. Så att på nåt sätt så, det är ju viktigt i
vårt samhälle att ha ett arbete, för ens personliga identitet framförallt då.
Det var inte så jättekul och gå på fest så att säga, ”ja, vad gör du nu då,
går du fortfarande arbetslös?” Ja, det var lite betungande. Likaså grannarna
när man gick hemma, det var inte legitimt, det känns inte legitimt och gå
hemma. (Lars)

När jag frågade informanten hur han hanterade arbetslöshetssituationen svarade
han så här:

Ja försökte ju ha rutiner då också. Eftersom jag har familj och så så blir
det ju ganska lätt och få rutiner då. Jag fick handla, jag fick städa, barnen
var ju mindre då så man gjorde ju mycket då. Ställa upp på tandläkarbesök,
läkarbesök och skjutsa hit och dit. Sen var jag ju med i [namn på organisa-
tion] också, hade olika aktiviteter, tränade på dagarna gjorde jag, försökte
och gå och träna mitt på dagen några gånger. Så att jag försökte fylla mina
dagar med någonting då. Vissa perioder gick jättelätt, andra perioder var
det svårt tycker jag, tyngre perioder då hösten kom och så där. (Lars)

En intressant synvinkel i sammanhanget ges av de två informanter som hade
en period av betald uppsägningstid och deras upplevelser av den perioden. Båda
reflekterade kring detta:

Däremot tiden när man hade lön under sin arbetslöshet, den kände jag
som något helt annat. Då kände jag att jag behövde lite tid för mig själv
och känna efter lite grann vad jag skulle göra. Och jag hade tid att göra
sånt som jag aldrig hann i vanliga fall. Jag såg det som en tid för mig att
komma igen efter att ha blivit uppsagd, på något sätt. (Mia)

Så ser jag nu hur jag skulle ha gjort så skulle jag nog ha kopplat av
mer, jag hade ju lön ett år, tio månader något sånt där. Då skulle man ju
ha kunnat utnyttja den tiden på något annat sätt, kunnat koppla av mera,
känt in mer och så. Nu var jag ju på direkt och sökte jobb. Jag skulle nog
ha försökt vara lite mera ”laid back” tror jag alltså. (Lars)

Detta tolkar jag som att arbetslöshet i själva verket är något socialt konstruerat.
Så länge man har en lön och inte är officiellt arbetslös saknas det sociala stigma
som arbetslöshet oftast uppfattas som, speciellt för den berörda individens egen
del. För individen verkar det också som att perioden mellan två anställningar
kan vara en bra omställningsperiod som kan utnyttjas på ett konstruktivt sätt.
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Hur det framtida arbetslivet kommer att se ut svarade informanterna i de
flesta fall att den ser ganska ljus ut. En informant trodde att hon inte skulle orka
med den ganska betungande arbetssituationen i hur många år som helst utan
förmodligen skulle skaffa sig ett ”vanligt kneg” med tiden. En annan trodde att
det eventuellt kunde bli svårt att få ett jobb direkt efter studierna, men att det
nog skulle gå eftersom hon kommit så här långt. En tredje var nöjd med arbetet
som det såg ut nu och hade inga direkta planer eller visioner för tillfället, men att
arbetet fortfarande var relativt nytt och det fanns mycket olika arbetsuppgifter
att pröva på ännu. En informant uttryckte sig så här:

Men, jag är obotligt optimistisk, det ska gå, det kommer och fixa sig,
det oavsett om jag inte kan starta mitt företag av olika anledningar. Det
kommer och gå, alltså jag är helt övertygad, har jag klarat mig så här långt
i livet då med massa konstiga grejer i bagaget så finns det ingenting som
säger varför jag inte skulle. Och det är väl snarare bara så att man ångrar
det man aldrig vågade prova på. (Eva)

Både Bauman och Giddens talar om identitetens betydelse i det moderna
samhället och framförallt att denna identitet idag är ett påtvingat val som varje
individ måste göra i och med att andra samhällsfunktioner inte längre bestämmer
den enskilde individens position. Valet av livsstil blir därför också tätt kopplat
till självidentiteten. Informanternas val av arbete, både de arbeten de tidigare haft
och framtida yrkesval hjälper till att skapa en självidentitet. Att arbete får ta en
stor del av livet bekräftar en del informanters utsagor. Även de som inte behöver
arbeta övertid lägger energi på arbetet på fritiden.

Å andra sidan är arbetet också ett medel att visa vem man inte är. Genom
att välja att inte låta arbetet styra hela sitt liv formar man också sin identitet på
ett eget sätt. Den självständighet i arbetet som många informanter nämnde som
viktig tolkar jag som ett sätt att styra sitt eget liv. På så sätt är arbetet en viktig
livsstilsmarkör.

Ingen av informanterna verkar främmande för att framtiden kan medföra yt-
terligare nyinriktningar men samtliga verkar har hitta rätt intresseområde även
om de kanske ännu inte har exakt rätt arbetsuppgifter. Att vara inställd på nå-
gon form av rörlighet verkar dock vara något informanterna räknar med även i
framtiden. Att våga gå på känsla och att ha sinnena öppna för alla tänkbara möj-
ligheter var informanternas råd till dem som vill söka sig vidare. Denna ständiga
rörlighet beskriver Bauman som typisk för konsumtionssamhället.

Rörlighet i arbetslivet kräver förmåga att tänka nytt. Informanterna är ty-
piska exempel på individer som kan ställa om när det krävs. De visar prov på
olika typer av flexibilitet. Det kan handla om att se sina egenskaper ur ett nytt
perspektiv och använda detta som basen till nya val, det kan också handla om
att vilja flytta fokus från till exempel teknik till människor, eller tvärtom. Det
handlar således inte alltid om att byta intresseområde utan i många fall behövs
det förmågan att se vad man kan göra utifrån de förutsättningar man har. Flexibi-
litet kan också innebära att gå ner i lön för att få arbeta med något man verkligen
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intresserar sig för. Gemensamt för informanterna är att samtliga har breda yr-
kesroller eller multidimensionella arbetsidentiteter, vilket innebär en fördel i det
kommande arbetslivet.

Informanterna verkar söka något slags självständighet i sitt arbete vilket jag
tolkar som ett tecken på att arbetet blivit mera individualiserat. Det Bauman
hävdar i sina teorier att arbetets kollektiva betydelse håller på att eroderas stäm-
mer således i viss mån in på informanternas inställning till vilken typ av arbets-
uppgifter de önskar sig. Helst vill de ha självständiga och varierande uppgifter.
Däremot anser jag att Baumans utsagor om att man inte bryr sig om att knyta
an till arbetskamrater som förhastade. Informanterna hävdar motsatsen, de vill
arbeta tillsammans med andra, i team eller bara genom att ha bra arbetskamrater.
Castells nätverkstänkande ligger närmare tillhands, där mindre grupper arbetar
i nätverk som i hög grad är beroende av personerna som ingår i dessa.

5.6 Slutsatser

Min första frågeställning handlade om vilka faktorer som motiverar och påverkar
ett aktivt val av ny sysselsättning. Av informanternas berättelser drar jag slutsat-
sen att rörligheten baserar sig på både inre och yttre drivkrafter (eller push-pull-
faktorer), det existerar ett slags dynamiskt förhållande mellan dessa två. Start-
skottet till förändring verkar finnas i de yttre drivkrafterna, men det ser ut som
om de inre drivkrafterna är det som avgör huruvida man stannar kvar eller går
vidare. Det handlar således om ett samspel mellan dessa.

Till de yttre drivkrafterna hör i första hand omständigheterna i och runt
arbetet. Den mest dramatiska yttre omständigheten som på ett mycket konkret
sätt tvingar fram aktivitet är förstås hotet om arbetslöshet eller reell arbetslöshet
och sjukskrivning. En annan påtvingad omständighet är omorganisationer och
rationaliseringar på arbetsplatsen. När arbetssituationen förändras blir individen
tvungen att anpassa sig eller bryta upp för att åstadkomma en förändring i den
egna situationen. De inre drivkrafterna bärs upp av viljan till självständigt arbete,
egen utveckling och att få styra sitt arbete själv.

Den andra frågeställningen handlade om hur individen upplever processen
att gå från en anställning till ny sysselsättning. Utvecklingsprocessen påminner
om en mognadsprocess där individen känner ett behov av nya utmaningar och
en vilja att få använda sig av andra delar av sin personlighet. Individen är villig att
uppoffra sin egen bekvämlighet för ett mål längre fram i livet. Hinder på vägen
stärker individens identitet och är tillsammans med kompetensutvecklingen en
stark källa till inre styrka. Processen upplevs som något positivt och har en stark
koppling till självidentiteten. Studier verkar ha en särskilt stark positiv laddning.

Processen att gå från ett yrke till ett annat består ofta av minst två ödesdigra
ögonblick, för att använda Giddens begrepp. Det typiska är att en yttre omstän-
dighet utgör startskott för en händelsekedja som justeras efter hand, eller till och
med ändrar riktning på vägen mot nya mål. Ny kunskap och självreflexivitet
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bidrar till att skapa nya ödesdigra ögonblick i arbetslivet, det vill säga man blir
själv källan till de ödesdigra ögonblicken. Exempelvis kan ökad utbildning öppna
ögonen för nya alternativ som man tidigare inte kände till och som man aktivt
väljer att arbeta mot.

Den sista frågeställningen berörde arbete och dess betydelse. Informanterna
vittnar om att arbete och studier tar en stor del av deras liv och innebär lite olika
saker för varje individ. Det kan beskrivas som självkänsla, att inte sitta still eller
som gemenskap. Att få arbeta för andra och med andra är också en viktig del av
arbetet enligt informanterna. Arbetet har också en viktig funktion för den egna
identiteten, en insikt som förstärks när man inte kan eller får arbeta. Arbetslös-
het upplevs utan undantag som något negativt och är i hög grad ihopkopplat med
ett socialt utanförskap. Att byta sysselsättning i framtiden är inte heller uteslutet
enligt informanterna, vilket vittnar om att man förväntar sig åtminstone en viss
rörlighet inom arbetslivet.

Informanterna verkar vara flexibla individer som har relativt lätt att anpassa
sig efter olika förhållanden. Berättelserna ger ett intryck av att rörligheten till en
början kan upplevas som betungande, men när startsträckan är avklarad tar de
inre drivkrafterna över. En egen inre vilja driver på och tillåter inte att individen
fastnar i gamla rutiner. I en allt rörligare omvärld kan man räkna med att detta
kommer att bli vanligare för allt fler individer.
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Kapitel 6

Diskussion och analys

I det här kapitlet diskuterar jag först arbete och identitet ur olika perspektiv
och avslutar sedan med en sammanfattande beskrivning av arbetslivsrörlighet ur
individens perspektiv med hjälp av Baumans turist-vagabond-metafor och några
tankar om hur det framtida arbetslivet kanske kommer att se ut.

6.1 Arbete och identitet
Definitionen av arbetet är under omvandling och vi befinner oss i gränslandet
mellan en syn på arbete som något stabilt och ganska förutsebart och ett an-
nat synsätt som innebär större flexibilitet och oförutsägbarhet. Arbetet har som
begrepp blivit mera individualiserat och starkare kopplat till identitet och livs-
stil. Nedan diskuteras först det individualiserade arbetet och därefter arbetet som
identitetsskapare och livsstilsmarkör.

6.1.1 Det individualiserade arbetet

Både Castells och Bauman hävdar att arbetets kollektiva karaktär har försvunnit
och att arbetet har blivit mera fragmenterat, vilket jag tror delvis stämmer. Ar-
betet håller på att mista sin kollektiva bas som tidigare var en viktig faktor för
samhällsordningen. I och med att klassamhället i sin forna skepnad splittrats har
arbetet också förvandlats till en angelägenhet för individen. Det finns inte längre
någon enande gemenskap i arbetet där man ser sig som en del av ett kollektiv.
Det självbestämmande som informanterna talar om tycker jag är ett tecken på
detta, ingen uttryckte sig i termer av att tillhöra ett kollektiv, därmed inte sagt
att man inte skulle bry sig om kollektiva intressen. Att kollektivismen i sig skul-
le vara död är jag inte så säker på, jag tror snarare att den har bytt skepnad till
mindre format och har kanske sin bas inom andra områden än arbetet. Eventu-
ellt är värderingar en starkare bas för kollektivistiskt agerande och en kollektiv
identitet.

Det faktum att informanterna gärna vill arbeta med människor och för sina
medmänniskor tolkar jag som att nätverksamhället är på frammarsch eftersom
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nätverksamhället är mera person- och kontaktorienterat i jämförelse med tidigare
hierarkiska organisationsstrukturer hos både företag och samhällen. En skillnad
mot förr, nätverk existerade ju även då, kan vara att man idag vill arbeta med
människor på sitt eget sätt, vilket också tyder på att arbetet blivit mera indivi-
dualiserat. I denna studie uttrycker samtliga informanter att de vill göra något
för sina medmänniskor, vare sig det gäller medmänniskorna som kunder och
klienter eller som goda arbetskamrater. Att få hjälpa andra verkar vara en stark
drivkraft. Kan man då se detta som ett instrumentellt förhållande till andra, pre-
cis ett sådant förhållande som Bauman hävdar att det individualiserade arbetet
förorsakar? Eventuellt kan man tolka det så att behovet av relationer blir starka-
re ju mindre vi upplever oss leva i en kollektiv gemenskap, vilket både Bauman
och Giddens tar upp i sina teorier. Kanske ersätter vi förlorade långsiktiga re-
lationer med ytligare relationer på arbetet eftersom arbetet är en så stor del av
våra liv? Jag är inte helt säker på detta. Jag tror snarare att en större del av våra
sociala behov idag tillfredsställs inom olika institutioner utanför den privata sfä-
ren jämfört med förr. Då kärnfamiljen tappat något av sitt fäste i samhället finns
det kanske en större andel människor som till viss del har sina primära relatio-
ner via arbetet. Detta skulle snarare innebära att relationerna till arbetskamrater
blir mindre instrumentella, vilket jag tror är fallet inom till exempel småskaliga
företag. Arbetskamrater blir med andra ord viktigare än förr och blir snarare en
del av individens privatliv istället. Den instrumentalism Bauman avser kanske
gäller vissa konsultyrken eller korttidsanställningar, men jag är inte säker på att
det är dithän alla är på väg. Jag tror tvärtom att det blir vanligare att man star-
tar företag och projekt tillsammans med sina vänner, något som också tidigare
forskning från Arbetslivsinstitutet visat, speciellt för branscher som sysslar med
immateriella tjänster. Eventuellt gäller alltså Baumans generella perspektiv inte i
alla kontexter.

Det verkar som om arbetet i många fall har blivit viktigare idag än det var
förut, åtminstone i förhållande till den sociala position som medföljer ett arbete.
Det är kanske därför informanterna har en så stor vilja att låta arbete och studier
utgöra en så omfattande del av sitt vardagsliv, arbetet har helt enkelt fått en större
betydelse för människor. Detta kan också bero på hotet om arbetslöshet, man är
helt enkelt tvungen att anstränga sig för att få ett arbete överhuvudtaget. Bauman
menar ju att denna otrygghet i sig skapar ett individualiserat förhållningssätt till
arbetet.

6.1.2 Arbetet som identitetsskapare och livsstilsmarkör

Det Bauman syftar på när han talar om att den ständiga rörligheten skapar kort-
siktighet stämmer delvis in på informanternas inställning till nya byten av jobb,
men deras berättelser tyder samtidigt på att det för egen del handlar om att ska-
pa ett bra arbetsliv på lång sikt. Att detta resulterar i kortare anställningar har
förmodligen mera med individens flexibilitet att göra. Det verkar finnas en lång-
siktighet och röd tråd i planerna som inte nödvändigtvis yttrar sig i fastställda vi-
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sioner och mål som ska uppnås, även om dessa också förekommer i berättelserna,
utan snarare i ett slags reflekterande över den egna identiteten. Detta framkom
också tydligt i intervjuerna. När informanterna berättade om sitt arbetsliv fanns
det också analyserande drag i berättelserna, ett slags reflekterande över hur det
hade blivit som det blev och vad detta betydde. Detta ser jag som en stark indika-
tor på identitetens allt större betydelse för arbetslivet. Jag är övertygad om att ett
reflekterande över det egna arbetet kommer att bli mycket vanligare i framtiden,
något som Giddens menar hör ihop med självidentitetens allt större betydelse.

En individs arbete är ett livsstilsval och därmed bestämmande för självidentiteten.
Man kan se det ur två perspektiv, individens och samhällets. Eftersom individen
tvingas leva i ett kortsiktigt konsumtionssamhälle kan man räkna med att den på-
tvingade arbetslivsrörligheten ökar och därmed blir individen tvungen att oftare
än förut reflektera över sin egen identitet. Individen å sin sida är också drivande
och vill, tack vare konsumtionssamhällets valmöjligheter, själv välja livsstil och
sysselsättning. Eget företagande och självständigt arbete blir därför attraktivt för
individen eftersom dessa bidrar till skapande av självidentiteten. Arbetet hjälper
till att definiera den typ av liv man vill leva. Detta uttrycks också av informan-
terna när de säger sig vilja styra själv över sitt arbete och att inte ha någon som
bestämmer vad man ska göra och hur man ska göra det.

Att arbeta mycket och hårt blir vanligare ju mera ansvar man har för sin
egen arbetsutveckling och ju mera av sin person man lägger ner i arbetet. Många
använder sitt arbete för att markera sin identitet gentemot andra, men också för-
hållandet till arbetet blir en identitetsmarkör. Genom att välja att arbeta mindre
visar man också att man prioriterar andra värden. Några av informanterna gav
intryck av att deras byte av yrke också hade med livsbalans att göra, även om de
inte sade det rakt ut.

När det gäller arbetet som en del av en livsstil kan man säga att informanterna
i denna studie hör till en viss kategori av människor. Samtliga har eller håller på
med högskolestudier i någon form, vilket självklart inverkar på benägenheten att
både kunna och vilja röra på sig i arbetslivet. Det inverkar också på attityden till
förändring, vare sig den är önskad eller påtvingad. För dessa människor finns det
större möjligheter att välja livsstil än för andra med sämre förutsättningar.

Arbetslösheten är intressant ur det perspektivet att den blottlägger arbetets
betydelse i samhället och för individen. De informanter som hade varit utan ar-
bete under en längre tid uttryckte väl upplevelsen av att tappa en del av sin själv-
identitet och vilka känslor detta medför. Giddens begrepp ontologisk trygghet
beskriver på ett utmärkt sätt vad som händer när vardagslivet plötsligt saknar en
stor och viktig beståndsdel. Beror dessa känslor på avsaknad av sysselsättning och
inkomst eller på arbetets sociala status? Eller är det det sociala stigmat som med-
följer arbetslösheten som är tungt att bära? Speciellt intressant var en informants
särskiljande på arbetslöshetsperioder, där den betalda arbetslösheten uppfattades
mera som en period för återhämtning och reflektion medan den officiella arbets-
lösheten enbart hade negativ påverkan.

Ovanstående frågor är viktiga om man tar fasta på Castells och Baumans far-
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hågor om en ökande arbetslöshet för allt flera grupper i samhället. Om de flesta
kommer att vara arbetslösa under perioder av sitt liv behöver detta inte vara en
personlig katastrof för individen ifall dessa perioder kan hanteras på ett bra sätt.
Eventuellt kommer detta också att leda till att synen på arbetslöshet avdramati-
seras eftersom det i allt mindre utsträckning hänger på individen om den kastas
ut i arbetslöshet eller inte. På så sätt kanske arbetslösheten också mister sitt ne-
gativa stigma. Självidentiteten skulle med andra ord inte nödvändigtvis behöva
bli lidande i lika stor utsträckning som i ett samhälle där arbetslöshet vanligen
ses som ett personligt misslyckande. Skulle det eventuellt finnas anledning att
omdefiniera arbetslösheten som fenomen och den institutionella hanteringen av
den? Arbetslöshet skulle inte behöva vara negativt om individen får möjlighet att
anpassa tiden till sina egna behov och utveckling. Eventuellt skulle rörligheten
inom arbetslivet öka ifall individen hade möjlighet att styra arbetslöshetsperi-
oderna själv. Detta skulle självklart kräva stora politiska och socioekonomiska
förändringar, men blir kanske en nödvändighet i framtiden.

Att byta inriktning på sin karriär upplevdes av informanterna som ett po-
sitivt steg i utvecklingen. Man var villig att försaka mycket för att ta sig vidare
i arbetslivet. De flesta informanterna sade sig uppleva en positiv personlighets-
utveckling, vilket stärker självidentiteten. Att utveckla nya sidor av sig själv är
typiskt för den moderna människan och där är arbetet en viktig beståndsdel.

Studier upplevdes av samtliga som mycket positivt vilket passar väl in i bilden
på självidentitetens ökande betydelse. Ny kunskap hjälper individen att bredda
sina livsmöjligheter och val i ett turbulent samhälle. Utbildningens betydelse
torde därför öka i framtiden eftersom individen behöver utveckla nya färdigheter.
Castells hävdar att utbildningen blir en klassmarkör vilket kan stämma då allt
fler behöver utbilda sig allt oftare. De som inte får sina utbildningar betalda av
företagen och inte har ekonomiska resurser som tillåter studieledighet hamnar
därför i en sämre sits än de som har råd, vilket kan leda till samhällsproblem
på lång sikt. Även här skulle eventuellt finnas anledning till nytänkande kring
framtidens utbildningsmöjligheter.

6.2 Turisten och vagabonden

I Baumans resonemang är världen uppdelad i turister och vagabonder där det
finns en himmelsvid skillnad mellan dessa två grupper. Metaforen är fyndig och
mycket beskrivande, men i verkligheten är nog förhållandena något mera diffusa.
De flesta människor i västvärlden kan förmodligen placeras in någonstans mitt
emellan dessa två motpoler, men beroende på vem som är betraktaren kan det ena
eller andra väga över. Ur individens perspektiv innebär det att ju mera individen
upplever att det egna valet styr desto mera turist anser den sig nog vara. En
stor majoritet av människorna kommer att vara beroende av omständigheterna,
så den som snabbt kan byta inriktning i arbetslivet kommer förmodligen att
uppleva att den har mera kontroll och fattar egna beslut, det vill säga är turist.
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Sett från en högre nivå är dock frågan om vi inte alla är vagabonder innerst inne
och tvingas bryta upp och göra ny karriär eller välja nya livsstilar vartefter våra
tidigare val blir omoderna och oefterfrågade?

Om man överför Baumans metafor till svenska förhållanden handlar det
kanske mera om förmågan till flexibilitet än något annat. Eftersom det för de
flesta i dagens svenska samhälle finns möjligheter att utbilda sig är det i sig inte
en avgörande faktor för om man blir en turist eller en vagabond. Avgörandet be-
ror eventuellt i högre grad på förhållandet stad-landsbygd, där arbetena till stor
del skapas i storstäderna och landsbygden utarmas allt mer, men inte heller där
går det alltid att dra en skiljelinje eftersom infrastruktur och samhällsfunktioner
ändå är så välutbyggda. Eventuellt handlar det när allt kommer omkring om den
som stannar kvar i en organisation istället för att gå vidare när individen själv
känner för det. Att vara inlåst1 är kanske vagabondens kännetecken i det svenska
samhället?

Utifrån intervjuerna verkar det som om informanterna är både turister och
vagabonder. Samtliga har varit tvungna att bryta upp på grund av förändrade
omständigheter. Vagabonden är tvungen att bryta upp. Å andra sidan har alla
informanter också en egen vilja till utveckling som mera påminner om turistens
roll. Frihet, självbestämmande och viljan att göra något eget är starka inre driv-
krafter bakom motiven att byta karriär.

Turisten är beroende av en reflexiv självidentitet för att kunna navigera i det
rörliga nätverksamhället, något som informanterna tydligt uppvisar i sina berät-
telser. De låter inte ogynnsamma omständigheter stå i vägen för sina mål utan
arbetar enträget vidare trots hinder på vägen. De vågar också ta svåra beslut och
kliva ut i det okända, vilket tyder på en inre trygghet och en solid självidentitet.
Det går inte alltid smärtfritt, men de verkar hitta nya vägar när de gått bet på
andra. Flexibilitet i olika former behövs för att kunna agera som en turist, något
som informanterna verkar både besitta och vara medvetna om krävs för att kun-
na arbeta med det man vill. I många hänseenden handlar således turistens styrka
om förmågan att röra sig i tanken.

Vad säger då detta resonemang om framtiden? Vad har det för betydelse för
vårt samhälle och vad pekar det på? Arbete verkar åter bli en klassmarkör men
på ett annat sätt än i tidigare klassamhällen. Utbildning ger i princip alla möjlig-
het att välja vilken yrkesbana som helst, däremot är förmågan att byta karriär en
tydligare klassmarkör. Det verkar viktigare att ha många olika kompetenser att
växla mellan än att specialisera sig alltför mycket, eftersom specialisering kan få
konsekvensen att det området man råkat välja plötsligt inte finns längre. Specia-
listkarriären är kanske delvis på väg att omvandlas. Förmågan att kunna ta in ny
information är också väsentlig för att individen ska kunna fatta rätt karriärval.
Att ha mångdimensionella karriärer med olika typer av arbeten och arbetsgiva-

1Med inlåsning menas att ha en fast anställning men inte vara i sitt önskade yrke. Begreppet är
ofta ihopkopplat med kontroll, det vill säga att ha kontroll över sin arbetssituation och ha makten
att byta arbetsplats eller yrke (Aronsson et al., 2000, sid. 1).
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re är en styrka på den framtida arbetsmarknaden eftersom det ger möjlighet att
snabbare och lättare ställa om när behov uppstår.

På grund av ett rörligare arbetsliv kommer arbetets kollektivism sakta men
säkert att försvinna, men kanske återuppstår den igen bland de arbetslösa och ut-
stötta. Eventuellt kommer kollektivismen att återuppstå via identitetsbildningen
där de som delar samma värderingar bildar mindre kollektiv. Synen på arbete
kommer förmodligen också att förändras så att arbetet enbart som inkomstkälla
gäller för allt färre. Där stämmer inte Baumans resonemang om att arbetet enbart
får en instrumentell karaktär, anser jag. Det verkar istället som att en förändrad
syn på arbete är ett tecken på att man söker annat än materiella värden. Till ex-
empel visar min studie att informanterna är villiga att investera tid och energi på
nya karriärer som involverar mänskliga relationer och självbestämmande i högre
grad än hög lön.

Det finns en risk med att tro att individen är helt fri att välja sitt eget arbets-
liv. Detta gäller inte för alla eftersom det fortfarande krävs förmåga att röra på
sig, det vill säga att ha ett slags kulturellt kapital2 bakom sig som tillåter individen
att vara flexibel. Saknar man detta har man inte samma möjligheter att ta sig dit
man vill. Det handlar med andra ord om den klassiska frågan om struktur eller
handling. Om individen inte är så fri i sina val kommer den ju att upptäcka detta
när den misslyckas i sina försök att skapa det perfekta livet. Finns det någon risk
med detta? Ja, om individen inte förmår se sammanhangen och skuldbelägger sig
själv för sina misslyckanden. Nej, ifall individen ser att verkligheten är mera be-
gränsad än det fria valet påskiner. Detta leder förhoppningsvis till större empati
gentemot dem som inte klarar av att navigera i flexibilitetens kölvatten.

Om man vänder på resonemanget om arbete och identitet kan man tänka sig
att en del individer kommer att välja arbete och arbetsgivare utifrån den självbild
de vill projicera utåt. Vill man ha en viss image väljer man att arbeta med vissa
saker tills man väljer ny image. Då skulle arbetet reduceras till en livsstilsacces-
soar, vilket inte är en helt främmande tanke om man till exempel betraktar vissa
fenomen inom nöjesindustrin eller media.

Eventuellt kommer arbete att få helt nya betydelser efter hand att individua-
liseringen ökar. Parallellt med de gamla, traditionella arbetsformerna kanske det
växer fram helt nya sätt att både utföra och betrakta arbete på som vi inte ens
kan föreställa oss idag. Således kommer fragmenteringen av samhället att fort-
sätta och i framtiden kommer det att finnas mängder av livsstilar, arbeten och
identiteter.

2Termen kulturellt kapital kommer från Pierre Bourdieus klasstudier där begreppet refererar
till de symboler, idéer, smakinriktningar och preferenser som kan användas som strategiska resur-
ser i social aktion. Kulturellt kapital är i hög grad ett socialiserat beteende och styr hur individen
tänker, känner och agerar socialt (Bourdieu, 1984).



Kapitel 7

Avslutning

Det finns ett samband mellan den ökade individualiseringen och den allt snabba-
re förändringen av samhällsförhållandena vilket gör att det finns orsak att miss-
tänka att rörligheten också kommer att öka inom arbetslivet, speciellt om man
med rörlighet avser yrkes- och arbetsplatsbyten. Dock tyder uppgifter på att
vi inte är riktigt där ännu inom alla områden och sektorer på arbetsmarkna-
den (Furåker, 2004). Arbetet kommer förmodligen på längre sikt att omvandlas
men kanske inte för alla individer. Det kommer fortfarande att finnas enahanda
rutinarbeten inom både industri och service som inte kommer att upplevas som
särskilt utvecklande. Andra arbeten däremot kommer att vara mycket attraktiva
och självutvecklande, speciellt för de som lyckas driva egna verksamheter.

Informanterna i denna studie vittnar om anpassningförmåga, flexibilitet och
en stark inre vilja till självutveckling. De betraktar sin omvärld med realistis-
ka ögon och förmår navigera i föränderliga farvatten. Jag har dragit en parallell
till Baumans turister och vagabonder och tycker mig se drag av bådadera, med
en slagsida mot turisten. I Sverige handlar rörligheten i hög grad om att kun-
na röra på sig eller tvingas stanna kvar på ett arbete som inte längre fungerar
för individen. Den som förmår röra på sig kommer att ha lättare på framtidens
arbetsmarknad.

En bred yrkesroll och en reflexiv identitet möjliggör rörlighet inom arbets-
livet och hjälper individen att bättre hantera en föränderlig värld. Ur individens
synpunkt innebär detta att arbeta på sin anställningsbarhet i form av bland an-
nat utbildning och kompetensutveckling. Ur samhällssynpunkt innebär det att
skapa förutsättningar för individen att hantera rörligheten på arbetsmarknaden.
Frågan är om det är individens eller samhällets ansvar att underlätta rörlighe-
ten i arbetslivet? Ska samhället driva på rörligheten i arbetslivet och hur skulle
en samhällelig hantering se ut? Ska samhället tillhandahålla karriärplanering och
utbildningsmöjligheter åt individerna? Kan samhället tvinga människor att röra
på sig i arbetslivet på samma sätt som arbetslösa tvingas söka jobb för att få ar-
betslöshetsersättning? Eller är det individen som ska se till att den är tillräckligt
flexibel och kompetensmässigt uppdaterad för att kunna ställa om vid behov?
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I min studie betraktas rörlighet som något i grunden positivt för individen,
men är rörlighet positivt för alla individer? Vilka är de negativa konsekvenserna
av rörlighet och hur ska både individen och samhället hantera dessa? Ovanstå-
ende frågor hör hemma i den offentliga debatten och jag överlämnar dem därför
till läsaren för fortsatt diskussion.

7.1 Reflektioner över det egna arbetet

Denna studie har varit mycket lärorik för min egen del. Dels har jag fått pröva
på att styra en forskningsprocess på egen hand, vilket var både stimulerande och
frustrerande, dels har jag upptäckt nya sidor hos mig som person som jag tror
kommer att vara till nytta längre fram i karriären. Det har med andra ord varit
en mycket givande period i utbildningshänseende.

Intervjuerna var en trevlig upplevelse som gav mig helt nya erfarenheter. Ef-
tersom det var första gången jag gjorde djupintervjuer på egen hand upptäckte
jag vissa fenomen som jag tidigare bara läst om men nu också själv kan relatera
till. Det första var insikten om att 30 minuters intervjuer ger mycket material!
Både när det gäller transkribering och genomläsning av utskrifter kunde jag kon-
statera att datamängden kommer att växa lavinartat ju längre intervjuer och ju
fler informanter som ingår i en studie. Det är förmodligen väldigt lätt att tap-
pa överblicken. Det är precis som Patton säger att utmaningen inom kvalitativ
forskning är att hitta de röda trådarna i massiva mängder data (Patton, 2002,
sid. 432). Detta indikerar att det är ytterst viktigt att ställa relevanta frågor och
att få tag på rätt informanter för annars går det nog att arbeta ihjäl sig. Lite ef-
tertanke är definitivt att föredra innan man sätter igång. I efterhand är jag därför
glad att intervjuerna inte överskred en timme eller mera, för redan 37 sidor text
är tillräckligt mycket att analysera för en person för att risken att man ska tappa
tråden blir oroväckande stor.

En annan mycket lärorik insikt var hur svårt det egentligen är att intervjua,
det vill säga hurdan är jag själv som intervjuare? Speciellt svårt tycker jag det är
att ställa relevanta följdfrågor. När jag lyssnade på intervjuerna undrade jag i ef-
terskott om jag ställde ledande följdfrågor som gjorde att informanterna svarade
på ett sätt som de trodde jag ville att de skulle göra. Skapade jag som intervjuare
situationer som skulle kunna tolkas som forskareffekter? Jag kan inte svara på
det, men jag hade nog haft nytta av en provintervju innan jag skred till verket.
Det är framförallt viktigt att veta exakt vad man är ute efter och där är följdfrå-
gorna oerhört relevanta i sammanhanget. Jag kan bara konstatera att intervjuer
kräver övning!

När det gäller urvalsgruppen har jag också några tankar om eventuella effek-
ter av att jag var bekant med informanterna. Jag har funderat på det och ser två
aspekter som bör tas i beaktande. Om jag varit obekant för informanterna ha-
de det kanske tagit längre tid att komma fram till svaren, intervjuerna hade helt
enkelt blivit längre. Eftersom jag nu kände informanterna gick det förmodligen
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fortare att komma igång, speciellt som några av informanterna dessutom kände
till mina egna erfarenheter av studier och arbetslöshet. Eventuellt underlättade
detta samtalen. Samtidigt ska man ta i beaktande att detta också kan förorsaka
forskareffekter, inte bara med hänseende till hur informanterna svarar utan också
till forskarens egna förförståelse om informanterna. Att jag känner personerna
kan ju faktiskt innebära att jag tolkar svar och ställer frågor utifrån andra kriteri-
er än det som faktiskt sades under intervjuerna. Detta är en mycket komplicerad
fråga att försöka utröna, och något som man bör ha i bakhuvudet innan man
skrider till verket.

Personligen har jag, eftersom jag själv upplevt liknande situationer som in-
formanterna beskriver, fått ny kunskap om det individuella agerandet i samband
med en omställningsprocess som jag tidigare inte reflekterat över i mitt eget ar-
betsliv. Självreflektion är således en viktig del av den kvalitativa forskningspro-
cessen och kan vara mycket givande. Jag tror också att denna självreflektion blir
viktigare ju större forskningsprojekt man bedriver.

7.2 Förslag till fortsatt forskning
Då arbetslivsrörligheten i framtiden förmodligen kommer att öka är detta ett
intressant ämne att forska i. Speciellt viktigt anser jag det är att lägga fokus på
individens hantering av rörlighet och inte enbart studera rörlighet ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. En kritisk granskning av arbetslivsrörlighet skulle
kunna ligga till grund för detta, speciellt när det gäller individens och samhällets
gemensamma ansvar. Vad kan man kräva av individen och vad bör samhället stå
till tjänst med?

Materialet i denna uppsats skulle också kunna fördjupas på olika sätt, till ex-
empel skulle man kunna forska vidare i identitetsbildningen och dess inverkan på
byte av yrkeskarriär. Ett annat alternativ är att studera rörlighet ur vagabondens
synvinkel, för att se vilka konsekvenserna blir av påtvingad rörlighet.

Något som vore intressant att forska är att mera ingående studera motsatsen
till rörligheten, det vill säga arbetsplatsinlåsningen. Varför stannar individen kvar
trots att arbetet inte längre känns givande? Har alla individer möjlighet att välja?

Multidimensionella karriärer är ett annat område som vore intressant att stu-
dera ur identitetssynpunkt. Hur använder sig en individ av sin identitet när det
gäller karriärplanering och hur självstyrande kan individen egentligen bli?
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Bilaga A

Intervjuer

• Intervju 1 genomförd 2006–11–03

• Intervju 2 genomförd 2006–11–07

• Intervju 3 genomförd 2006–11–07

• Intervju 4 genomförd 2006–11–07

• Intervju 5 genomförd 2006–11–10
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Bilaga B

Intervjuteman

Bakgrundsfrågor

• Ålder?

• Utbildning?

• Tidigare arbetslivserfarenhet?

Nuvarande arbete/sysselsättning

• Vad arbetar du med nu?

• Hur kom det sig att du började med detta?

• Hur upplever du ditt nuvarande arbete/sysselsättning?

Arbetslöshet

• Om du varit arbetslös, under hur lång tid var du det?

• Om du tittar tillbaka, kommer du ihåg hur du upplevde tiden som arbets-
lös?

• Hur hanterade du situationen som arbetslös? Vad hände? Vad gjorde du?

Nyinriktning, byte av arbete

• Vad fick dig att börja fundera på att byta ”karriär” och ta dig in på nya
områden?

• Hur upplevde du dina möjligheter att göra något nytt? Fanns det några
hinder? Fick du stöd av andra (familj, vänner, chef, råd etc)?
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• Vad skulle du säga var det mest avgörande som fick dig att pröva på något
nytt?

• Kommer du ihåg vad du upplevde/vilka känslor du hade när du bestämt
dig för att pröva på något nytt? Vad hände inom dig?

• Tycker du att byte av arbete har förändrat dig som person? Uppfattar du
dig själv på ett annat sätt nu än när du arbetade med ...?

Arbete och arbetsliv
• Hur upplever du balansen mellan arbete och privatliv just nu? Din nuva-

rande livssituation i allmänhet?

• På ett mera filosofiskt plan, vad betyder arbete för dig? Hur ser du på ditt
arbete, vad har det för betydelse?

• Vad skulle du rekommendera andra att göra som också vill byta inriktning
på sin karriär eller som blir arbetslösa? Vad är viktigt? Vad har du lärt dig?

• Hur ser du på framtida arbeten för egen del?
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