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Titel  

Arbetar vi för att överleva eller lever vi för att arbeta? - en antologi om arbete och arbetslöshets 

betydelse för livsvillkor och identitet 

Sammanfattning 

Antologin består av tre bidrag som studerar betydelsen av arbete och arbetslöshet ur olika 

perspektiv. Två av de tre bidragen inriktar sig på lastbilschaufförer och privatrådgivares 

upplevelser av deras arbeten. Det tredje bidraget fokuserar på hur det är att vara ung och leva 

utan arbete, samt vilka konsekvenser det får för individen. I anslutning till våra frågeteman 

rörande arbete och arbetslöshet har vi genom mindre omfattande fältarbeten och kvalitativa 

intervjuer samlat in material till studien, som därefter analyserats med hjälp av Grundad teori-

metoder. Analysen av materialet har bidragit till att olika teorier kring bland annat livsvillkor, 

sociala interaktion med andra, samt arbetsrelaterad stress, blivit centrala för antologin. Några 

slutsatser som är övergripande för studien är att arbete tycks spela en central roll för människors 

livsvillkor och att såväl arbete som arbetslöshet har betydelse för människors självbild och hälsa. 

Nyckelord 

Arbete, lastbilschaufför, banktjänsteman, privatrådgivare, ungdomar, ungdomsarbetslöshet, 

stress, coping, hälsa, livsvillkor, identitet, privatliv, yrkesliv, åkeribranschen, Grundad teori, 

kvalitativa intervjuer.  
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Förord 
Denna antologi bestående av tre individuella studier är skrivna i syfte att belysa och öka 

förståelsen för berörda ämnen och de medverkandes situation. Vi vill rikta ett stort tack till 

samtliga deltagare i antologin. Dessutom vill vi tacka vår handledare Anna-Liisa Närvänen extra 

mycket, som har lagt ner mycket tid på återkoppling och bidragit med väldigt bra och 

konstruktiva synpunkter på våra studier. 

Rickard Hellström tillägnar studien sin far som arbetar som lastbilschaufför, samt till minne av 

sin farfar som större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetade som lastbilschaufför. 
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Arbetar vi för att överleva eller lever vi för att arbeta? 

Emelie Gustafsson, Rickard Hellström, Bahman Nawroli 

Inledning 

Hur kan arbete eller arbetslöshet främja eller begränsa individers livsvillkor och 

identitetsskapande? Arbete upptar mycket tid av vår yrkesverksamma del i livet och utgör således 

en stor grund för glädje, smärta, krav och belöningar, självförverkligande och frustration. Arbete 

ger oss först och främst en inkomst, men bidrar även till en rad andra faktorer som kan främja en 

individs livsvillkor. Således är arbete något av det mest centrala i människors liv. Förhållandet 

mellan arbete och familjesituation samt ens sociala situation överhuvudtaget är betydande för 

hälsa eller ohälsa.1 

Eftersom arbete och arbetslöshet är något som berör många människor, väckte det vårt 

intresse. Hur upplever en bankrådgivare sitt yrke? Hur ser arbetsmiljön och livsvillkoren ut för en 

lastbilschaufför? Vad innebär tillståndet av att vara arbetslös för ungdomars välbefinnande? Detta 

är frågor som är centrala för vår antologi Arbetar vi för att överleva eller lever vi för att arbeta? 

Syfte 

Antologins huvudsakliga syfte är att lyfta fram vad arbete eller saknaden av arbete innebär för 

människors livsvillkor och identitet. Arbetets och arbetslöshetens betydelse för individers 

livsvillkor och identitet kommer att beskrivas ur olika perspektiv och utifrån olika yrkeskategorier 

samt ur situationen av att vara arbetslös. 

Metod 

Genomförandet av studierna har ägt rum på åkeriföretag, en sparbank samt arbetsförmedlingen. 

Kontakten med de olika studiedeltagarna har framförallt skett genom tidigare etablerade 

personliga kontakter. Detta kan i sin tur knytas an till det som Bryman kallar bekvämlighets urval. 

Författaren definierar detta som ett urval av deltagare som under den tid som forskningen utförs 

finns till hands för forskaren.2 En utförligare redovisning av de metoder som gruppen har 

tillämpat kommer att beskrivas nedan.  

Kvalitativa intervjuer 

Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer i vår studie. Bryman beskriver metoden som 

flexibel, där intervjuaren inte följer något strikt schema.3 Vid tillämpning av semi-strukturerade 

intervjuer finns möjligheter för intervjun att röra sig i olika riktningar, detta resulterar i en 

kunskap om vad intervjupersonen anser vara viktigast. Undersökningens fokus får då möjlighet 

                                                
1 Michael Marmot, Statussyndromet - hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden (Stockholm, 2006), s. 158 f. 

2 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2009), s. 114. 

3 Bryman, s. 301 f. 
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att anpassas efter riktningen som intervjupersonens svar lutar åt, samt de viktiga frågor som tas 

upp.4 Det är ett bra sätt att ge intervjupersonen en god förutsättning för att kunna formulera sina 

svar på ett utförligt sätt, och för att den som intervjuar ska kunna ha möjlighet till att ställa 

följdfrågor. Detta kan ses som en fördel, då man som intervjuare kan ta vara på det som 

intervjupersonen anser vara av stor vikt för studien. Intervjuguiden hjälper till som checklista för 

tematiken, dessutom anser vi att den har bidragit till att bibehålla fokus av det avsiktliga ämnet 

för intervjun.  

Deltagande observationer 

De observationer vi har genomfört har alla varit deltagande observationer, som är en av de mer 

vanliga metoderna som används inom etnografisk forskning. Observationerna gjordes i syfte för 

att vi skulle få en bättre förståelse och uppfattning av det fält som skulle studeras. Att observera 

och därmed vara delaktig i studerade människors vardagsliv är centralt för metodens 

tillvägagångssätt för insamling av material. Fördelarna med denna metod är många, som forskare 

utökar man sina kunskaper genom förstahandserfarenheter och rollen som observatör gör 

människors verklighet allt tydligare, vilket resulterar i ökade personliga kunskaper om det 

studerade fenomenet. En annan fördel är att deltagande observation kan öka möjligheterna till att 

ta del av information som deltagarna annars inte är villiga att diskutera i en intervju. Dessa 

lärdomar från observationen av fältet underlättar förståelsen och tolkningen av forskarens 

material.5 Som forskare kan man inta olika roller när man observerar, vi i gruppen intog rollen 

som delvis deltagande observatör, vilket innebär att vi deltog i det sociala samspelet, dock inte i 

själva arbetssysslorna. Genom vår delvis deltagande roll har vi strävat efter att inte störa de olika 

studiedeltagarna, genom att anpassa oss efter de rådande sociala normerna.6 Varje gruppmedlem 

har utfört minst en deltagande observation inom sitt valda studiefält. 

Grundad teori 

Grundad teori är en metod för att generera nya teorier genom ett induktivt förhållningssätt. Syftet 

med metoden är att om en teori genereras på ett korrekt sätt och således är noggrant grundad i 

data, kommer den sannolikt vinna trovärdighet.7 Fördelarna med att använda sig av denna metod 

är att man kan få en mer djupgående och systematisk analys av materialet och att man inte 

nödvändigtvis utgår från några tidigare formulerade teorier.8 Vi menar, att fördelarna även kan 

vara att man inte låter sina resultat påverkas. På detta vis kan det vara möjligt att upptäcka det 

viktiga och nya i ens datamaterial.    

                                                
4 Bryman, s. 300. 

5 Katrine fangen, Deltagande observation (Malmö 2005), s. 29 ff. 

6 Fangen, s. 141. 

7 Jan Hartman, Grundad teori- teorigenerering på empirisk grund (Lund, 2001), s. 9 ff. 

8 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of qualitative research – Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 

(Thousand Oaks, 2008), s. 12. 
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Grundad teori skapades av Barney Glaser och Anselm Strauss. De gav ut deras första bok 

om metoden 1967. Sedan dess har metoden utvecklats, till exempel genom Strauss och Corbins 

bok Basics of Qualitative Research från 1990.9  

Samtliga gruppmedlemmar har använt sig av den variant av Grundad teori-metoder som 

Juliet Corbin och Anselm Strauss i sin bok Basics of qualitative research från 2008 tar upp. Den första 

analysfasen i Grundad teori är öppen kodning. Enligt Corbin och Strauss kännetecknas detta av en 

procedur av brainstorming, tolkning av egenskaper i datan samt etikettering av den sovrade 

datan.10 Nästa steg i analysprocessen är axial kodning, som beskrivs som en procedur där 

kategorier jämförs och relateras till varandra.11 Den sista kodningsnivån kallas selektiv kodning och 

innebär “att man väljer ut en kärnkategori och systematiskt relaterar den till andra kategorier, 

validerar dessa relationer och fyller på med kategorier som behöver bearbetas och utvecklas 

ytterligare”.12 En kärnkategori utgör det huvudfokus till vilket alla andra kategorier relateras.13 

Den sistnämnda typen av kodning har dock inte använts i någon av våra studiers analyser.  

Vid vår tillämpning av Grundad teori-metoder började vi med att använda oss av öppen 

kodning, de uttryck som fångade våra ögon registrerades och blev därefter etiketter. Etiketterna 

sorterades in i olika kategorier, där nästa fas blev att använda sig av axial kodning. Detta innebär 

att vi gick djupare in i våra kategorier för att sedan skapa underkategorier och på så sätt få fram 

en koppling mellan dem. 

Forskningsetik 

I arbetet har vi som grupp strävat efter att följa de fyra etiska krav som vetenskapsrådet kräver.14 

Ett första steg var att varje gruppmedlem skrev ett specifikt informationsbrev för sitt valda 

område. I informationsbreven som skrevs till samtliga deltagare förklarade vi i korthet studiens 

tillvägagångssätt och dess syfte. Där vi alltså beskrev att insamlingen av empiri för studien skulle 

samlas genom kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. I de olika samtyckesbreven tog 

vi även upp de resterande etiska delarna, det vill säga att de när som helst kan återkalla sitt 

medgivande för deltagandet i studien och att samtliga uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, samt att all empiri enbart är till för vår studie och att vid slutförandet av studierna 

kommer detta att raderas. Vidare innehöll de olika informationsbreven även våra och 

kursansvarigas kontaktuppgifter. Dessa fyra olika krav som vetenskapsrådet kräver, är något som 

varje skribent i denna antologi upprepade för de olika deltagarna vid intervjutillfället. 

                                                
9 Hartman, s. 11. 

10 Corbin & Strauss, s. 160. 

11 Corbin & Strauss, s. 195. 

12 Bryman, s. 377. 

13 Bryman, s. 377. 

14 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm, 2002), 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, (2012-04-11), s. 6-16. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Centrala begrepp  

Arbete 

När vi talar om begreppet arbete syftar vi på den form som kallas lönearbete, närmare bestämt 

modernt, kapitalistiskt lönearbete.15 Jan Ch Karlsson framhåller filosofen G A Cohens 

beskrivning av vad som kännetecknar lönearbete, nämligen förhållandet att lönearbetaren är 

tvungen att sälja sin arbetskraft för att tjäna sitt uppehälle. Det som även kännetecknar det 

moderna, kapitalistiska lönearbetet är att det finns ett kapitalförhållande, det vill säga “ett led i en 

mervärdesskapande process”.16 Detta kan förklaras som att arbetets syfte främst är att främja 

ständig ekonomisk vinst. 

Livsvillkor 

Begreppet livsvillkor kommer att vara ett mångfasetterat begrepp vilket vi till stora delar kommer 

att beröra i samband med aspekter som fysisk och psykosocial arbetsmiljö, sociala relationer, 

marginalisering från arbetsmarknaden samt svårare beslutstaganden i arbetet. 

Erik Allardt skriver att välfärd, vilket vi ser som synonymt med livsvillkor, till stor del är 

beroende av det han delar upp i kategorierna: att ha, att älska och att vara. För att vi som människor 

ska uppleva goda livsvillkor är vi i behov av dessa komponenter. Att ha innefattar våra 

fysiologiska grund behov så som vätska, värme, luft, näring samt ett grundläggande mått av 

trygghet. Att älska berör främst människans behov av kärlek och att ha kärleksfulla relationer, 

människor är i behov av solidaritet, kamratskap eller att överhuvudtaget tillhöra ett socialt 

nätverk. Att vara syftar främst till hur individen blir betraktad som person, har ett anseende, 

tillgång till privata och sociala aktiviteter samt att individen har tillgång till att påverka de beslut 

som berör hans miljö och liv. 17 

Identitet  

Richard Jenkins definierar identitet som människans förmåga att kunna särskilja vem som är vem 

och därmed vad som är vad, samt att detta är inrotat i språket. Detta inkluderar vår kännedom 

om vilka vi är, att veta vilka de andra är, att dessa andra har insikt om vilka vi är, våra kunskaper 

om hur de tror att vi är et cetera. Det är med andra ord en flerdimensionell klassifikation eller 

kartläggning av den mänskliga världen och vår plats i den, som individer och som medlemmar av 

ett kollektiv. Identitet är en process, identifiering och inte en statisk inre egenskap, det är inte 

något som man kan inneha, eller inte, utan identitet baserar på individens handlingar och 

interaktionen med andra människor.18 

                                                
15 Jan Ch Karlsson, Begreppet arbete - definitioner, ideologier och sociala former (Lund, 1986), s. 68 f. 

16 Karlsson, s. 67 ff. 

17 Erik Allardt, Att ha, att älska, att vara - om välfärd i Norden (Lund, 1977), s. 27-34. 

18 Richard Jenkins, Social identity (London, 2008), s. 5. 
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Antologins disposition 

Denna antologi består av tre individuella studier som behandlar olika aspekter av arbete och 

arbetslöshet. I slutet av antologin knyts de tre bidragen ihop i en samlad slutdiskussion om 

gemensamma mönster relaterade till de centrala begreppen. 

Rickard Hellström belyser hur lastbilschaufförer upplever sin arbetsmiljö och relationen 

mellan arbete och livsvillkor. 

Bahman Nawroli belyser privatrådgivares upplevelser av deras yrke, därtill 

banktjänstemännens och kunders uppfattningar av yrket och erfarenheter av kundmöten, samt 

påfrestningarna i relation till deras yrke. 

Emelie Gustafsson beskriver ungdomars upplevelser av arbetslöshet, och vilka 

konsekvenser det har för individen livsvillkor och självbild. 
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Livet på vägen 

- En studie om lastbilschaufförer, för lastbilschaufförer, av en 

lastbilschaufför 

Av Rickard Hellström 

Inledning 

Likt blodomloppets betydelse för människans kropp, liknande betydelse har lastbilstransporterna 

för samhällskroppen. År 2008 stod vägtrafiken för 40 procent av det sammanlagda 

godstransportarbetet i Sverige, varav sjöfarten stod för 37 procent och järnvägstrafiken för 23 

procent. Lastbilstransporterna har framförallt en dominerande roll när det gäller kortare sträckor, 

detta därför att dessa transporter kännetecknas av en hög flexibilitet och ”möjlighet till dörr-till-

dörr lösningar, utan behov av omlastningar”.19 

Vad innebär då de effektiva lastbilstransporterna för den enskilde chauffören? Hur ter sig en 

arbetsdag för en verksam lastbilschaufför? Detta är frågor jag hoppas kunna besvara med denna 

studie.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur lastbilschaufförer beskriver sitt yrke och sin arbetsmiljö. 

Studiens övergripande frågeställningar lyder: 

 Hur upplever lastbilschaufförer sin arbetsmiljö och vad betyder arbetet för deras 

livsvillkor? 

 Hur hanterar de påfrestande arbetssituationer? 

Metod 

Nedan följer en metodologisk redogörelse och diskussion kring; urval av studiedeltagare, 

presentation av deltagarna, datainsamlingsmetoder, analysmetod för ens empiri samt 

forskningsetik.   

Urval 

I min studie har fyra personer deltagit. Sättet på vilket jag har funnit deltagare till min studie har 

varit genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt Bryman utgörs ett sådant urval av personer 

som för stunden är anträffbara för forskaren.20 Studiedeltagarna som valdes var tidigare 

etablerade kontakter i åkeribranschen, som jag visste fanns tillgängliga för medverkan i studien. 

                                                
19 Trafikverket, Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (2009), 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/11770/ntp_huvud_del1.pdf (2012-04-05), s. 30.       

20 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2009), s. 114. 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/11770/ntp_huvud_del1.pdf
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Problemet med ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman att det inskränker möjligheten till att 

generalisera studiens resultat.21 Dock avser jag inte att uppnå generaliserbara resultat. 

Urvalet av studiedeltagare bestod enbart av män. Detta finner jag dock inte problematiskt på 

något sätt eftersom jag inte ämnar anlägga ett jämförande genusperspektiv i min studie. 

Dessutom finner jag mitt urval relevant för den bransch jag har valt att studera, då 

åkeribranschen år 1999 bestod av 95 procent män.22  

Presentation av studiens deltagare 

Samtliga deltagare i studien är yrkesverksamma i samma län i en medelstor stad i Sverige. Den 

första deltagaren kallas i studien för Sune och är någonstans i 20 års ålder.23 Han arbetar på ett 

stort åkeri med omkring 40 fordon och ett sextiotal anställda. Sune kör lokala 

distributionstransporter av styckegods,24 och har varit verksam som lastbilschaufför i fem år. 

Sune kör lastbil utan något tillkopplat släpfordon.  

Den andra deltagaren går under namnet Karl-Axel och är någonstans i 50 års ålder. Även 

han arbetar på ett stort åkeri, som har cirka 135 anställda lastbilschaufförer och 60 fordon. Karl-

Axel arbetar som lastbilschaufför i rollen som lots. En lots arbete innebär att denne tar hand om 

en lastbil och lossar och lastar upp den. Karl-Axel transporterar styckegods likaså. Han har 

arbetat i 31 år som lastbilschaufför och har således väldigt lång erfarenhet inom åkeribranschen 

och har dessutom arbetat inom många olika grenar inom yrket. Karl-Axel kör lastbil med 

släpvagn (vanligast benämnt som bil och släp) med en ekipagelängd på 24 meter.  

Nästa deltagare kallas i studien för Håkan och är någonstans i 20 års ålder. Han arbetar på 

ett litet åkeri som enbart har en lastbil. Håkan arbetar med livsmedelstransporter och i yrket som 

lastbilschaufför ingår även grossistarbete, då han sköter inventering av varor i butiker och på 

lagret. Håkan har arbetat som lastbilschaufför i omkring tre år. I likhet med Sune kör även Håkan 

lastbil utan något tillkopplat släpfordon. 

Den sista deltagaren i studien har tilldelats namnet Fredrik och är omkring 20 år gammal. 

Han arbetar på ett åkeri med sex fordon och fem medarbetare. Fredrik kör en lastbil med en 

fordonsmonterad kran, vanligare benämnt som kranbil. Typen av gods som transporteras varierar 

i väldigt stor utsträckning, från containrar till byggnadsställningar med mera. Mestadels kör 

Fredrik lastbil med släpvagn, men det förekommer ibland att han kör utan släpvagn. Fredrik har 

varit verksam i åkeribranschen i fem år. 

Även om två av deltagarna båda kör styckegods arbetar alla deltagarna ändå inom skilda 

grenar inom yrket och har således till en vis del annorlunda arbetsförhållanden sinsemellan. Trots 

detta, ska det tilläggas att det förekommer många gemensamma mönster i samtliga 

studiedeltagares arbetsförhållanden, vilket denna studie belyser i analysen nedan.         

                                                
21 Bryman, s. 114, 121. 

22 Eddy Nehls, Lastbil som livsstil – en etnologisk yrkeskulturstudie bland lastbilsförare i yrkestrafik (Umeå, 1999), s. 7.  

23 Samtliga studiedeltagare har tilldelats fingerade namn för att säkerställa deras konfidentialitet.  

24 Styckegods kan förklaras som blandad last. Vidare definieras det som ”gods med sändningsvikter mellan 100 kg 

och ett ton”. Se Kenth Lumsden, Logistikens grunder (Lund, 2005), s. 44, 70. 
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Datainsamlingsmetoder 

Under mitt fältarbete har jag genomfört fyra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer samt en 

deltagande observation. Mitt arbete ute på fältet inleddes med den deltagande observationen där 

jag under en arbetsdag följde med studiedeltagaren Sune. Jag hade inte förberett någon 

frågeställning innan jag begav mig ut på fältet, vilket Fangen framhåller som ett korrekt sätt när 

man utför en studie där man använder sig av Grundad teori-metoder.25  

Under hela dagen förde jag noggranna fältanteckningar över allt som chauffören gjorde. 

Framförallt var det handlingar och yttre omständigheter som antecknades, och inte alls mycket 

sociala konversationer. Delvis var detta ett medvetet val då jag under observationen ville fånga 

typiska omständigheter och fenomen som karaktäriserar yrket som lastbilschaufför. Oftast 

innehöll de sociala konversationerna inget av beskrivande värde för karakteristika kring yrket. 

Utöver detta fann jag det också väldigt svårt att hinna anteckna en konversation mellan 

chauffören och den andre parten, därför var detta något som sovrades under observationen. 

Fangen styrker detta då hon skriver att man ute på fältet bör lära sig att vara selektiv både vad 

gäller vad man observerar och vad man för anteckningar om. Vidare poängterar hon att ”annars 

kommer du att skriva ändlösa referat som du har liten användning av senare”.26 

Den empiri jag erhöll genom observationen är deskriptiv och grundlade framförallt den 

första kategorin, Att vara lastbilschaufför, i min analys. Jag fann det inte nödvändigt att utföra fler 

observationer än en, då detta enligt min mening främst gav mig deskriptiv empiri om yrket och 

tillgodosedde för övrigt inte mitt syfte och mina övergripande frågeställningar.  

Den första intervjun jag genomförde var med deltagaren Sune. Jag erbjöd flera möjliga 

platser där intervjun kunde genomföras, men deltagaren föreslog att intervjun kunde genomföras 

hemma hos honom och därför blev det så. Likaså blev det vid intervju nummer två med Karl-

Axel, då intervjun genomfördes i deltagarens hem utifrån önskemål från denne. De resterande två 

intervjuerna skedde, vid två olika tillfällen, på en plats som jag hade föreslagit och tillhandahållit, 

vilket deltagarna positivt godtog. Platsen var inte en offentlig sådan och dessutom väldigt avskild, 

således kunde jag i större mån säkerställa en lugn och ostörd miljö. Bryman framhåller just detta 

då han skriver att ”man ska säkerställa att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö”.27 

Vidare poängterar författaren att personen som blir intervjuad likaså inte ska behöva vara orolig 

för att någon utomstående kan lyssna till vad som nämns under intervjun.28 

Enligt Fägerborg kan det vara en fördel att man som intervjuare är av samma kön som den 

intervjuade, likaså att man som intervjuare är insatt i ämnet som intervjun handlar om.29 Båda 

dessa faktorer uppfylldes av mig, vilket gjorde att jag kände mig bekväm i intervjusituationen 

samtidigt som jag uppfattade att de intervjuade var bekväma i sin interaktion med mig. Att jag var 

                                                
25 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 35.  

26 Fangen, s. 93. 

27 Bryman, s. 306. 

28 Bryman, s. 306. 

29 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete (Lund, 2010), s. 60.  
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tidigare bekant med intervjupersonerna ser jag inte som något annat än positivt, eftersom jag 

tolkade det som att deltagarna i studien vågade anförtro sig till mig och ge utförliga och 

personliga svar vid intervjutillfällena. 

När jag skapade min intervjuguide försökte jag att formulera frågorna så att de skulle vara 

förhållandevis öppna och främja vidare resonerande av intervjupersonerna. Liknande nämner 

Fägerborg då hon skriver: ”frågorna skall också ställas så att de inbjuder till berättande, 

beskrivande och utförliga svar och inte till ett ja eller nej”.30 

Grundad teori i studien 

Efter att ha genomfört samtliga intervjuer påbörjade jag att transkribera dessa.31 När 

transkriptionerna var slutförda läste jag igenom dessa och markerade för hand sådana fraser eller 

meningar som fångade mitt intresse. Nästa steg blev att koda dessa markeringar för att sedan 

finna likheter eller samband dem emellan. Denna process beskrivs av Corbin och Strauss som 

öppen kodning.32 När jag sedan hade bildat kategorier utifrån dessa koder försökte jag i min 

analysprocess att jämföra kategorierna sinsemellan och således skapa underkategorier och 

huvudkategorier, vilket beskrivs som axial kodning.33 De mest centrala huvudkategorier som 

genererades och som följande analys bygger på är; Att vara lastbilschaufför, Då fritiden blir lidande, 

När det blir pressande samt Yrkets betydelse för hälsan. 

Metodreflektion 

Jag har reflekterat kring urvalet av deltagare i studien och jag anser mig förhållandevis nöjd med 

det. Dock hade jag gärna, om mer tid hade funnits, velat ha fler medverkande deltagare. 

Framförallt då fler lastbilschaufförer i övre medelåldern med en lång erfarenhet inom 

åkeribranschen, vilket förmodligen hade bidragit till en ännu mer nyanserad bild av yrket. Detta 

hade möjligtvis gett upphov till empiri med historiskt jämförande perspektiv. Dessutom hade ett 

urval med fler deltagare möjligtvis skänkt mer styrka åt studiens resultat.  

Etik 

Under hela min arbetsprocess med denna studie har jag ställt mig i enlighet till de 

forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet har utfärdat.34 En utförligare redogörelse 

angående samtliga antologiförfattares förhållningssätt till dessa riktlinjer hittas under 

gemensamma delen i antologin under rubriken Forskningsetik. 

                                                
30 Fägerborg, s. 64. 

31 För mer ingående beskrivning av Grundad teori-metoder, se den gemensamma delen av antologin under rubriken 

Grundad teori.  

32 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of qualitative research – Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 

(Thousand Oaks, 2008), s. 160.  

33 Corbin & Strauss, s. 195, 198. 

34 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm, 2002), 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2012-04-09). 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 10 

En viktig etisk aspekt som jag har reflekterat över under hela arbetsprocessen med denna studie 

är framställningen av deltagarna kontra risken för identifikation. Alver och Øyen för en 

diskussion om graden av anonymitet och vad det kan få för konsekvenser för identifikation av de 

intervjuade och en forskningsstudies resultat.35 Jag har valt att låta det framgå att samtliga 

deltagare är män och dessutom har jag tilldelat dem fingerade namn, som de själva har fått välja 

för att enligt min mening framstå som mest etiskt korrekt förhållningssätt. Under tidigare 

rubriken Presentation av studiens deltagare valde jag att nämna en del information kring deltagarna 

och deras arbetsplats. Detta i likhet med Alver och Øyens diskussion, för att ge mer styrka åt 

studien. Min tolkning är att dessa uppgifter inte möjliggör någon identifikation av deltagarna då 

åkeribranschen är väldigt omfattande, samt att staden som deltagarna är verksamma i inte nämns. 

J. A. Barnes framhåller en etisk viktig aspekt, nämligen att man bör försäkra sig om att 

studiedeltagarna samtycker angående vad som skrivs om dem.36 Detta har jag gjort genom att 

informera om bland annat vilka citat jag har använt utifrån deras utsagor, samt upplyst deltagarna 

om att de får bestämma hur de vill att de ska användas, omformuleras eller om dessa ska tas bort.   

Teoretiska ramar 

Den teoretiska ram som har varit mest central och användbar under analysarbetet har varit Töres 

Theorells teorier om psykosocial arbetsmiljö och stress.37 Begreppet psykosocial definieras som 

”interaktionen (samspelet) mellan psykiska och sociala faktorer”.38 Fysisk arbetsmiljö är inte 

något som har fokuserats på i Theorells studie, vilket inte heller har inneburit några problem för 

mig då min analys har styrt mer mot det psykosociala området. Vid användandet av Theorells 

teorier om stress avses i min analys endast negativ stress. 

Jag har medvetet valt att utesluta de medicinska redogörelserna som Theorell framhåller, då 

jag anser detta går utanför min studies syfte. Theorells mest centrala inslag i hans teorier är 

förhållandet mellan krav och kontroll samt begreppet beslutsutrymme och dess kopplingar till 

stress.39 Jag har även använt mig av Lennart Levis teorier om socialt stöd i förhållande till 

arbetsrelaterad stress.40 Andra teorier jag har använt, dock inte i samma omfattning, är bland 

annat Michael Marmots teorier om hälsa och stress.41 Dessa teorier har jag framförallt använt mig 

av i kategorin När det blir pressande. Tillämpandet av Theorells teorier har framförallt bidragit till 

att kunna tydligt belysa deltagarnas hantering av påfrestande arbetssituationer.  

 

                                                
35 Bente Gullveig Alver, Ørjan Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 108.   
36 J.A. Barnes,”Some ethical problems in modern fieldwork”, The British Journal of Sociology, 14 (1963:2), s. 118-134.   

37 Töres Theorell, ”Psykosociala faktorer – vad är det?”, i Psykosocial miljö och stress, red. Töres Theorell (Lund, 2003).   

38 Theorell, s. 14. 

39 Theorell, s. 16-23. 

40 Lennart Levi, ”Stress och hälsa i ett internationellt perspektiv”, i Psykosocial miljö och stress, red. Töres Theorell 

(Lund, 2003), s. 268 f. 

41 Michael Marmot, Statussyndromet – Hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden (Stockholm, 2006).  
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Tidigare forskning 

Det finns inte speciellt mycket tidigare forskning om åkeribranschen, vilket jag tydligt fått erfara 

efter omfattande litteratursökning. Även om det finns en del internationella studier såsom 

amerikanska sådana, har jag inte funnit dessa speciellt lättillgängliga eller relevanta, då det enligt 

min mening skiljer sig avsevärt mycket mellan till exempel den amerikanska åkeribranschen och 

den svenska åkeribranschen. 

De svenska (och relevanta) studier jag har funnit har de flesta haft tämligen annorlunda 

syften och perspektiv i jämförelse med min studie. Till exempel har etnologen Eddy Nehls skrivit 

två studier som båda handlar om yrkeskultur och genus,42 och båda bygger på, enligt min 

tolkning, i stort sett samma empiri. Nehls syfte i sina studier har varit att belysa och skänka en 

förståelse för lastbilschaufförers livsstil,43 samt utifrån ett fokus på maskulinitet och genus studera 

lastbilschaufförer som yrkesgrupp.44 En väsentlig skillnad mellan Nehls studier och min egen 

studie är att hans är inriktade mot fjärrtrafik medan min är inriktad mot framförallt lokala 

transporter. 

En annan studie jag har funnit och som är den som ligger närmast min egen studie, är 

Annika Holmén och Maria Olssons C-uppsats, som handlar om lastbilschaufförers upplevelse av 

kör- och vilotidslagen.45 Denna studie redogör för en del liknande upplevelser som mina 

studiedeltagare lyfter fram när det gäller just upplevelsen kring reglerna för kör- och vilotider. 

Det finns även en studie av Lotta Pettersson som handlar om åkeribranschen, dock är denna 

kriminologiskt inriktad och handlar framförallt om kontrollen inom åkeribranschen.46 Denna 

studie är den som jag anser skiljer sig mest mot min egen, då studiernas syften är helt olika.          

                                                
42 Eddy Nehls, Lastbil som livsstil – en etnologisk yrkeskulturstudie bland lastbilsförare i yrkestrafik (Umeå, 1999), samt  

Eddy Nehls, Vägval – Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på yrkeskultur och genus (Göteborg, 2003).  

43 Eddy Nehls, Lastbil som livsstil – en etnologisk yrkeskulturstudie bland lastbilsförare i yrkestrafik (Umeå, 1999), s. 7 f. 

44 Eddy Nehls, Vägval – Lastbilsförare i fjärrtrafik – perspektiv på yrkeskultur och genus (Göteborg, 2003), s. 13.   

45Annika Holmén & Maria Olsson, Lastbilschaufförers upplevelse av Kör- och vilotidslagen och dess betydelse för individens 

arbetsförhållande (2011), http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:431192/FULLTEXT01 (2012-04-04).   

46 Lotta Pettersson, Frihet under kontroll – om kontroll i åkerinäringen (Stockholm, 2009).  

http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:431192/FULLTEXT01
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Att vara lastbilschaufför 

Att arbeta som lastbilschaufför präglas inom de flesta grenar av yrket av mycket ensamarbete.47 

Majoriteten av deltagarna i studien framhåller att det som är bra med arbetet är att man sköter sig 

själv mycket. Vid frågan om vad som är bra med arbetet svarade Karl-Axel: 

Idag tycker jag nog inte att det är så mycket som är bra egentligen ((småskrattar)). Det är väl att man 

sköter sig mycket själv. Man är ju lite lurad, man tycker att det är en frihet men det är ingen frihet 

men. Men det är ju just det att man sköter sig själv. 

Precis som Karl-Axel framhåller präglas inte yrket av en fullständig frihet. Det går att tala om en 

kontrollerad frihet. Detta kommer i uttryck bland annat genom de regler för kör- och vilotider 

som har införts av Europeiska Unionen, som lastbilschaufförerna måste följa.48 Dessa regler 

reglerar hur länge chauffören får köra, hur lång rast han eller hon måste ta samt hur lång dygns- 

och veckovila chauffören måste ha innan nästa körpass får påbörjas.49 Reglerna upplevs av 

chaufförerna som positiva i vissa avseenden, bland annat att det ger en trygghet för chauffören - 

att denne måste ha raster. Karl-Axel anser att reglerna är tillkrånglade i onödan och att de hade 

kunnat göras mycket enklare. Han poängterar även att det finns folk som omedvetet bryter mot 

vissa regler för att det finns en avsaknad av kunskap, just för att reglerna är för komplicerade. 

Karl-Axel framhäver hur förutsättningarna att köra enligt regelverket,50 är i åkeribranschen: 

Det är nästan omöjligt. Så fort du sätter dig bakom ratten i en lastbil så bryter du mot nån lag eller 

förordning. Hur duktig du än är. Så det är nästan omöjligt att följa. Vi är mer påpassade än vad 

piloterna är, i flyget. Så att det säger ganska mycket. Väldigt, det är inte många yrken som du har så 

mycket lagar och förordningar. Det är i, både i trafiken och körning, och arbetstider och körtider och 

lastning rätt, och hantera godset rätt. Så det, det är kanske många som inte är inom den här branschen, 

inser, förstår inte hur mycket lagar och förordningar som vi ska följa egentligen. 

 Liknande uppfattningar om att regelverket är omöjligt att följa fullständigt, tar Nehls upp i sin 

studie.51 Sune framhåller liknande resonemang angående kontrollen av lastbilschaufförer: 

Dom [reglerna] har ett bra syfte, men det gör ju nästan så vissa chaufförer blir, mer eller mindre, 

jagade [av polisen]. […] Är det nån gniden jävel och man råkar köra över nån minut då står du där 

med 3000 i böter. 

Trots detta framhåller majoriteten av deltagarna att ”friheten” i yrket är det främsta som de anser 

är bra med arbetet. Fredrik säger:  

                                                
47 Undantag är till exempel renhållningstransporter där man oftast arbetar i en grupp på två. 

48 Reglerna avser endast lastbilar med en totalvikt på mer än 3,5 ton. 

49 Transportstyrelsen, Kör- och vilotider – Regler och vägledning augusti 2011 (Norrköping, 2011), s. 3 – 10. 

50 Detta avser regler för kör- och vilotider, vägarbetstidslagen, godshantering och lastsäkring. 

51 Nehls, s. 49. 
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Det är som är bra.. det är väl att det är fritt, för det mesta. Det är lite frihet liksom man får för det 

mesta får man sköta sig själv och man får lägga upp liksom hur man ska utföra det uppdraget som 

kunden vill att vi ska utföra då. Så det är nog det fria man har, är det. Sen är det ju, att man kommer ut 

man sitter inte på nåt kontor gör man ju inte. Men man kommer ju ut mycket och mycket kontakt 

med folk och så. Det är väl det roliga med yrket liksom, när man väl får komma i kontakt med nån, 

folk, man kan prata lite så när det är lugnt och tillfälle ges. 

Likaså i Petterssons studie tydliggörs det genom en studiedeltagares citat att denne upplever yrket 

som fritt.52 Det framkommer även i Nehls studie att dennes studiedeltagare upplever att yrket 

som lastbilschaufför präglas av frihet. Dessutom talar en av deltagarna också om att han är lite 

lurad när det gäller upplevelsen av frihet,53 precis som Karl-Axel framhåller i tidigare citat. 

Sociala möten i arbetet uppfattar samtliga deltagare som något av det mest positiva och roliga 

med yrket. Däremot upplever chaufförerna att den tidspress som förekommer i arbetet begränsar 

sociala möten, vilket upplevs som negativt. Samtliga deltagare framhåller att de har möjlighet att 

prata med kollegor om arbetet och dess problem. Detta uppfattar de som väldigt givande. Sune 

anser att den sociala kontakten med arbetskollegorna är det roligaste med arbetet. Chauffören 

försöker planera så att han kan äta lunch ihop med sina arbetskamrater. Något som de flesta av 

deltagarna framhåller som positivt är att man är ute mycket, och som både Sune och Fredrik 

poängterar när de säger ”man sitter ju inte på något kontor”. 

En central del av lastbilschaufförsyrket är godshantering. Hanteringen av gods förekommer i 

två former; maskinell godshantering och manuell godshantering.54 Som en ytterligare aspekt av 

godshantering förekommer även kontrollering, vilket kan syfta på kontrollering av fraktsedlar och 

lastsäkring. När det gäller maskinell och manuell godshantering förekommer dessa i olika 

utsträckningar beroende på vilken gren i yrket man arbetar inom. Till exempel präglas Fredriks 

arbete mestadels av maskinell godshantering då han kör kranbil och flitigt använder den 

fordonsmonterade kranen. Detta utesluter dock inte förekomsten av manuell godshantering, även 

om den inte existerar i samma omfattning. I Sunes fall är det vanligare förekommande med 

manuell godshantering då denne för det mesta använder en handtruck, men han har ibland 

tillgång till maskinella hjälpmedel i form av elektrisk truck. Resterande studiedeltagares arbete 

präglas också mestadels av manuell godshantering. Det är därför förståeligt att denna form av 

godshantering till en större grad bidrar till fysisk ansträngning, vilket även framgår utifrån 

deltagarnas utsagor. Håkan tydliggör detta: 

Det är när man ska skjuta på pallar som väger en 700-800 kilo på liften från asfalten. Det tar rätt 

mycket på krafterna det. Sen liksom uppe i kylen med där är det en ramp uppe där.  

Ett tydligt framkommande mönster i min analys är att åkeribranschen präglas av en 

effektivitetspräglad arbetsutformning. Karl-Axel menar allt är så hårt pressat idag, att man helst 

                                                
52 Pettersson, s. 64. 

53 Nehls, s. 64 f. 

54 Maskinell godshantering avser hantering med maskinella hjälpmedel som t ex elektrisk truck eller fordonsmonterad 

kran. Manuell godshantering avser hantering som utförs per handkraft. 
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ska vara framme innan man har åkt. Han framhåller dessutom att denna typ av arbetsutformning 

oftast inte möjliggör arbetshjälp för den enskilda chauffören – i form av fördelning av mängden 

gods på flera lastbilar – då detta inte är ekonomiskt effektivt. Karl-Axel säger: 

[…] det finns det ju inte ekonomi för. Du kan ju inte skicka flera bilar till ett ställe ((småskrattar)), det 

säger ju sig självt. Och det är ju, det ska ju vara så mycket som möjligt på varje bil för att få ekonomin 

[att gå ihop], det är hårt pressat allting idag. Väldigt hårt pressat är det. Det som vore det enda rätta 

vore ju om åkeriägare kunde se till att ta bra betalt för den service och det arbete dom utför. För det 

krävs mer och mer av chauffören, hela tiden. 

Den effektivitetspräglade arbetsutformningen kan enligt Fredrik bland annat komma i uttryck 

genom att arbetsgivaren uppmanar till accepterande av slarviga körupplägg. Motivet till sådana 

upplägg är enligt Fredrik ökad kundservice, vilket sker på bekostnad av chaufförens 

arbetsmiljöförhållanden. Fredrik berättar: 

Sen kan det ju förekomma vissa påtryckningar från ens chef att man ska tumma lite på regler och lagar 

och så, kan det ju förekomma med och så. Så trots att man har invändningar så kan det ju ske 

påtvingat, bara för att man ska ge service åt kunden eller så, eller bara för att ha kvar det uppdraget åt 

det företaget vi kör åt och så kanske. 

Även Sune tydliggör betydelsen av maktförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, där 

den sistnämnda saknar makt: 

Kan väl hända nån gång ibland att man gör det. Det är bara att köra det dom säger att vi ska köra. 

   Vid frågan ”Så plikten går före reglerna eller?” svarar Sune: 

Ja, så länge jag kommer hem. 

Enligt min mening tydliggör detta ett av de problem som den oregelbundna arbetstiden orsakar; 

stress över att komma hem så tidigt som möjligt.  
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Då fritiden blir lidande 

En vanlig företeelse i studiedeltagarnas arbete är att det oftast präglas av oregelbunden arbetstid. 

Flera av deltagarna upplever att ovissheten när det gäller arbetsdagens slut är det sämsta med 

yrket. I Nehls studie framhåller en studiedeltagare liknande, nämligen att det sämsta med yrket är 

att man inte kan planera någonting.55 Vad gäller Karl-Axel, Sune och Håkan har de lite mer 

strukturerade dagar, då de ibland kan förutse när de kommer att sluta ungefär. Ändå kan man inte 

tala om någon regelbundenhet. När det gäller Fredrik är han den deltagare vars arbete är minst 

strukturerat, och där han i de flesta fall inte har en aning om när han slutar arbetsdagen. Han 

framhåller även att arbetstiden snabbt kan ändras, från att det har framstått som att han kan sluta 

klockan fyra till att sluta flera timmar senare då ytterligare transportuppdrag tillkommit. Fredrik 

berättar: 

[…] det är oregelbundna tider är det ju. Ens arbetsdag är väl till största delen otidsbestämd då, är den 

ju. Man kan börja tidigt ibland och sluta sent. Och ibland kan man börja tidigt och sluta tidigt med, det 

vet man ju inte. Det är mycket som kan strula med på dagen, är det ju. Det är ju mycket som så. Man 

kan ju tro att man ska sluta sent och sen… Eller man kan ha hela ens dag förutbestämd, men sen kan 

det ändras nåt eller nåt strular som drar ut på tiden som gör att man kanske slutar senare än vad man 

har tänkt sig. Så därför kan man ju inte planera nåt i alla fall inte i det yrket jag har, för jag har ju inga 

fasta körningar. Uppdragen vi har dom ser ju olika ut från dag till dag då. Det är väl därför lite också, 

som man inte har nån exakt tid man slutar. Så det är väl mycket det sämsta med yrket. 

De oregelbundna arbetstiderna har enligt Fredrik till stor del att göra med arbetsgivaren: 

Sen är det ju liksom, sen kan det ju finnas en del chefer och så som är mindre intelligenta med, som 

inte förstår chaufförernas – att dom har ett liv utanför jobbet heller. Att dom bara tror att man vill 

jobba hela tiden liksom och så. Dom förstår inte att, dom som jobbar har ett liv utanför jobbet också. 

Samtliga studiedeltagare arbetar dagtid med undantag för en del förekommande övertid som kan 

uppstå, framförallt är detta vanligare förekommande i Fredriks arbete. Deltagarna framhåller att 

den oregelbundna arbetstiden orsakar att fritiden och det sociala livet utanför arbetet blir lidande. 

Framförallt kommer detta i uttryck genom att arbetstiden skapar oförmåga att planera tiden efter 

arbetet. Det framhålls även av flera av deltagarna att den för det mesta oregelbundna, ofta långa, 

arbetstiden ger upphov till trötthet samt avsaknad av ork till att genomföra olika fritidsaktiviteter. 

Sune tydliggör detta: 

Ja när jag väl får köra bilarna som har åtta timmars rutt så är det ju inga större problem. Då, ja då 

kommer man ju hem skapligt, har fortfarande mycket kvar av dagen och orkar även att göra aktiviteter 

efter jobbet. […] om man kör 10-timmars-bilen så slutar man vid sex – halv sju, då känner man sig 

ganska seg så då har man ingen större lust att göra nåt. 

                                                
55 Nehls, s. 68. 
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Grönlund nämner i sin studie begreppet flexibel arbetstid. Enligt författaren råder flexibilitet ”när 

arbetstiderna kan anpassas till organisationens och/eller individens behov”.56 Vidare poängterar 

författaren att arbetstagarens behov kan handla om att denne kan vilja reglera arbetsdagen efter 

fritidsintressen och/eller familj.57 Således kan man, utifrån ovanstående deltagares resonemang, 

tala om en icke-flexibel arbetstid. 

I en annan studie framhålls det att flexibilitet, i det här fallet i förhållande till reglerna för 

kör- och vilotider, kan skapa positiva effekter för lastbilschaufförens fritid och familjeliv.58 Detta 

skiljer sig från min studie, som främst ser till den oregelbundna arbetstidens betydelse för fritid 

och familjeliv.       

                                                
56 Anne Grönlund, Flexibilitetens gränser (diss., Umeå, 2004), s. 82.  

57 Grönlund, s. 82 f. 

58 Annika Holmén & Maria Olsson, Lastbilschaufförers upplevelse av Kör- och vilotidslagen och dess betydelse för individens 

arbetsförhållande (2011), http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:431192/FULLTEXT01 (2012-04-04).  

http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:431192/FULLTEXT01
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När det blir pressande 

Efter att ha analyserat samtliga fyra intervjuer har jag identifierat tydliga mönster i svaren när det 

gäller upplevelsen av yrket som lastbilschaufför. Studiedeltagarna framhåller tydligt den påtagliga 

stress och påfrestning som arbetet präglas av. Det kommer i uttryck på flera olika sätt, bland 

annat genom trafikstress, tidspress och fysisk ansträngning. 

Den påfrestande faktorn trafikstress är någonting som deltagarna uttrycker sig väldigt lika om. 

Samtliga deltagare menar att det saknas hänsyn i trafiken och framförallt då till tyngre och större 

fordon, som dessutom kräver speciell hänsyn i form av större utrymme och svängrum. Även 

själva klimatet i trafiken menar de har hårdnat, trafiken är mycket mer stressad i allmänhet och 

bilister visar väldigt sällan tecken, i form av användande av blinkers. Att det inte tas hänsyn till 

lastbilar i trafiken tydliggörs enligt Sune även genom att denne ständigt känner att han är i vägen 

var han än står med lastbilen. Håkan framhåller att han tycker att folk måste bli bättre på körning 

i rondell och framförallt när det gäller användandet av blinkers. Just frånvaron av användning av 

blinkers upplever deltagaren som det mest påfrestande och störande, då detta orsakar onödigt 

stannande och hämmar flytet i dennes körning. Fredrik framhåller framförallt problemet att han 

inte ges det utrymme som han bör ges, vilket tvingar honom till att ta mindre plats än vad han 

egentligen skulle behöva. Det upplevs naturligtvis som väldigt stressande. Fredrik nämner även: 

Att det är ingen förståelse i trafiken för hur mycket plats en lastbil och ett släp och sånt tar kanske. 

Det är nog mycket sånt också som kan inverka på chaufförernas dagliga stress och så. 

När det gäller tidspress grundar det sig i framförallt sådant som lastningar eller lossningar med 

tidpassning, hantering av stora mängder gods samt stora antal lastnings- och lossningsställen. Det 

framgår att deltagarna upplever sådana tidspressande omständigheter som påfrestande, och då 

framförallt psykiskt. En annan tolkning utifrån deras utsagor är att de upplever det stressande i 

sig att de inte kan påverka eller förändra omfattningen av dessa omständigheter och den 

påföljande stressen. Den ena deltagaren framhäver genom följande citat betydelsen av pressat 

tidsschema: 

Man kanske kommer iväg sent från terminalen ut på rutt och så, så tiden inte riktigt räcker till. 

Med andra ord kan problem med till exempel gods eller fraktsedlar, i det här fallet inte orsakat av 

chauffören själv, skapa en stressig arbetsdag, som chauffören själv i stort sett inte kan påverka. 

Deltagarna upplever att de enbart kan försöka hantera stressen eller den påfrestande företeelsen. 

Det går alltså att tala om ett litet beslutsutrymme. Denna stress är enligt min tolkning kopplad 

studiedeltagarnas psykosociala arbetsmiljö.  

Theorell definierar coping som ”sättet att bemästra problem”.59 Han framhåller att en viktig 

aspekt på coping bland annat är kontroll-lokus, vilket handlar om var personen placerar 

möjligheten att göra någonting åt ett problem. Ifall personen bedömer att denne har möjlighet att 

                                                
59 Theorell, s. 15.  
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själv påverka problemet handlar det om intern kontroll-lokus. När individens möjligheter att påverka 

problem berövas talar man om extern kontroll-lokus.60 Utifrån ovanstående beskrivning av 

studiedeltagarnas upplevda beslutsutrymme, kan man tolka det som att deltagarna saknar ett 

internt kontroll-lokus, och att deras vardag i arbetet präglas av extern kontroll-lokus. Som tidigare 

nämnt kan de enbart försöka hantera problemen – stressen, men saknar möjlighet att helt och 

hållet påverka själva problemen. 

Det är inte bara deltagarnas beslutsutrymme som är begränsat, utan även deras 

handlingsutrymme, med vilket jag menar hur de genomför sitt arbete och med vilka medel. Deras 

handlingsutrymme blir begränsat bland annat på så vis att de måste förhålla sig till regler för kör- 

och vilotider, vilket bland annat innebär att man som lastbilschaufför måste ta rast efter 4,5 

timmes körande61, som i sin tur kräver en planering av arbetsdagen. Detta är något som styrks av 

Jensen och Dahl som framhåller att stressnivåer kan påverkas av reglerna för kör- och vilotider, 

som ger chauffören ringa kontroll över arbetet och kan leda till social isolering.62 Det ska tilläggas 

att dessa regler i sig, enligt min mening, inte begränsar chaufförens handlingsutrymme, utan det är 

först i relation till yttre krav – vilka inte tar hänsyn till reglerna för kör- och vilotider – som dessa 

blir begränsade för handlingsutrymmet. Den tidigare benämningen ”kontrollerad frihet” kan här 

ses som synonymt med det begränsade handlingsutrymmet. 

Tidspressande företeelser som till exempel lastningar eller lossningar med tidspassning, 

upplever en del av deltagarna som väldigt stressande (deltagaren Sune upplever det som den mest 

stressande faktorn), samtidigt som detta minskar deras beslutsutrymme på så vis att de inte kan 

planera arbetsdagen helt enligt deras egen vilja. Exempelvis kan detta yttra sig så att det gods som 

chauffören ska hämta inte är klart för lastning vid den tidangivelsen som getts, vilket skapar stress 

för chauffören och spräcker dennes planering av arbetsdagen. Vid frågan om vad som upplevs 

som stressande i arbetet framhöll Fredrik följande: 

Det är väl, kan vara mycket tidspassning och så. Man ska va nånstans på ett visst klockslag, man ska 

hämta [något] ett visst klockslag eller man ska lämna nåt ett visst klockslag som är överenskommet. 

[…] Man kan ju bli stressad av att man vet att man har mycket att göra och att man vill sluta tidigt. Då 

kan ju det resultera i att man drar in på raster och lunch och frukost och sånt. Att man snålar på raster 

och så helt enkelt om man vill jobba undan som det heter. För att få en skaplig, hygglig dag än att 

jobba till kanske 7-8 på kvällen eller 6-7 så kanske man drar in på rasterna så slutar man ju en stund 

innan i alla fall gör man ju. Det är ju inte så bra men, det är ju, det får ju en att känna lite bättre och 

sluta lite tidigare, få lite tid över till annat blir det ju. 

Citatet tydliggör den stress och maktlöshet som deltagaren känner samt vilken sorts 

stresshantering, coping som denne tillämpar. I ett försök, enligt min tolkning, att erhålla ett 

internt kontroll-lokus försöker deltagaren att bemästra den stresspräglade arbetssituation som 

                                                
60 Theorell, s. 15. 

61 Transportstyrelsen, Kör- och vilotider – Regler och vägledning augusti 2011 (Norrköping, 2011), s. 6. 

62  Anker Jensen & Søren Dahl, “Truck drivers hours-of-service regulations and occupational health”, Work, 32 
(2009:3), 363-368.   
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uppstår, genom att reducera sina raster. Att känna att man vill komma hem så tidigt som möjligt 

är även något som deltagaren Håkan framhåller:  

Man vill ju komma hem. Ju snabbare man jobbar på, ju snabbare man blir klar, ju snabbare kommer 

man hem. Det blir ju så då. Många har ju sju-fyra jobb, men jag har ju liksom kvart över fem tills jag är 

klar. Blir jag klar tolv så går jag hem tolv. Det blir ju inte stressigt alltså, men man skyndar ju på sig lite. 

Men det är ingen stress på det sättet. Det går ju liksom inte att man stressar runt och tappar allt. Man 

har ju liksom tempo, men det är inget stresstempo, utan att det är ett högt tempo om man säger. Det 

är gränsen till stress kan man säga då kanske. Fast lite under, ja. 

Det blir tydligt utifrån ovanstående citat att den oregelbundna arbetstiden kan vara en 

stressframkallande faktor. Håkan har enligt min tolkning funnit en balansering mellan ett högt 

tempo och stress. Detta genom att han arbetar snabbast möjligt men inte så att det uppstår 

negativ stress. I Håkans fall blir dennes försök att erhålla intern kontroll-lokus genom att öka 

arbetstempot, vilket kan låta motsägelsefullt i en arbetsmiljö som präglas av tidspress.  

Samtliga deltagare i studien är eniga i sina svar på frågan vad de skulle vilja ändra på i sin 

arbetsmiljö, där svaren är; mindre stress. Karl-Axels svar lyder: 

Jaa… mindre stress framförallt. Allting är så uppjagat idag. Det ska helst vara framme innan du har 

åkt. 

Vid frågan om hur denna förändring skulle kunna genomföras svarade Karl-Axel: 

Ja, nja… Ja det är väl för allting är för uppjagat idag, men det är väl en bild av hur samhället ser ut idag 

att allting ska vara så stressat. Så det är nog svårt att ändra på. 

I tidigare studier om åkeribranschen lyfts det fram en del likheter med mina deltagares 

ovanstående utsagor, nämligen att ”stressen är det mest påtagliga arbetsmiljöproblemet”.63 Boken 

gavs ut 1984 och det belyser att stress inte är någon ny företeelse inom åkeribranschen.  

Lastbilsyrket präglas av att det styrs och påverkas av många aktörer,64 och detta är vad Karl-

Axel belyser när han nämner att stressen förmodligen är en bild av hur samhället i allmänhet ser 

ut idag. Låt oss säga att kunderna som beställer gods och företagen som tillhandahåller detta 

sätter ramen för tempot i denna kedja, påverkas naturligtvis chauffören negativt, som känner sig 

maktlös över situationen. Detta kan kopplas till det som Marmot skriver, nämligen att stress är 

obalansen mellan krav och kontroll.65 Granqvist med flera framhåller liknande aspekter av 

ovanstående resonemang då de skriver att de som är verksamma inom åkeribranschen besitter 

minimal potential att bestämma över branschens utveckling. Vidare påpekas det att sådant som 

lastnings- och lossningsförhållanden och arbetstider är faktorer som framförallt bestäms av de 

som beställer transporttjänster.66 Andra faktorer som påverkar arbetstiden, och som chauffören 

                                                
63 Roland Granqvist m fl, Åkeribranschen – små företag – strukturproblem och arbetsvillkor (Göteborg, 1984), s. 26. 

64 Dessa aktörer kan bl.a. vara kunder, åkare, speditörer och medtrafikanter. 

65 Marmot, s. 160 ff. 

66 Granqvist m fl, s. 7. 
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inte kan påverka, kan till exempel vara om det sker en olycka på vägen och denne bli stillastående 

i tre timmar, vilket i sin tur gör att chauffören kommer hem tre timmar senare. Detta skapar 

givetvis en stress som genomsyrar resterande delen av arbetsdagen. Återigen framkommer det 

tydliga tecken på att lastbilsyrket påverkas av andra, som chauffören själv inte kan göra någonting 

åt. 

Karl-Axel upplever att arbetet blir kämpigare ju äldre han blir, och att han ”åldersanpassar” 

sitt körande och inte jagar upp sig på samma sätt som när han var ung. Även om han framhåller 

att hans största önskemål när det gäller förändring av arbetet är minskad stress, så påpekar han 

samtidigt att han inte tar så hårt på stressen idag. Chauffören berättar att han jagade upp sig 

mycket, mycket mer som ung. Sune berättar om hur han hoppar ner från bakgavellyften, ofta på 

grund av att lastbilen inte är utrustad med fjärrkontroll till bakgavellyften. Han upplever det då 

ofta besvärligt att nå manövreringsknapparna när han står på bakgavellyften, och därför blir 

utgången ofta att han hoppar ner på från lyften. I det här fallet är fysisk ansträngning kopplat till 

stress genom att deltagaren hoppar ner från bakgavellyften för att på så vis vinna tid. 

Studiedeltagaren Håkan nämner liknande: 

Aa, det blir ju tidspress blir det. Det blir liksom, istället för att gå runt 10 sekunder så hoppar man ner 

från liften istället. Man orkar ju inte gå runt, ifall man vill hem också då. 

Det blir tydligt att chansen att ”vinna tid” är något som majoriteten av deltagarna i studien 

försöker uppnå. Fredrik betonar betydelsen av tidsvinst framför ny fysiskt avlastande utrustning: 

Nyare utrustning och så, […] visst det underlättar väl till en viss del arbetet, men det utgör ingen 

större tidsvinst så. 

Min tolkning av deltagarnas utsagor är att de på bekostnad av att tjäna tid åsamkar sig själva mer 

fysisk ansträngning än vad som egentligen är tvunget. Således är min tolkning att stress är 

mångdimensionellt i dess förorsakade konsekvenser. Majoriteten av deltagarna i studien nämner 

vilken negativ inverkan stress har på deras utföranden av arbetsuppgifter. Trots detta har de svårt 

att inte bli stressade.  

Fredrik beskriver bland annat hur han upplever sin chef som en orsakande stressfaktor: 

[…] och ens chef stressar på en att han bara tillför mer och mer jobb under dagen trots att man redan 

har tillräckligt att göra, så kan det fortfarande tillkomma vissa saker som man ska ta emellan två 

arbeten eller två uppdrag man har och det kan ju bli stressigt för att man liksom, man har redan då 

dragit på nån rast eller så bara för att man vill sluta tidigare så tillkommer det mera grejer, bara för att 

ens chef tycker att man kan ta det också. Såna saker liksom. Bara för att han vill ge service till 

kunderna, så ska chaufförerna bli drabbade. 

Det är tydligt i Fredriks fall att denne känner sig åsidosatt av sin chef, då åkeriets kunder kommer 

i första hand. Problematiken blir i det här fallet även att deltagaren i stort sett inte längre förfogar 

över några möjligheter att uppnå internt kontroll-lokus, eftersom deltagaren redan har dragit in 

på rasten. Min tolkning är utifrån ovanstående citat att det föreligger ett maktförhållande mellan 
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arbetsgivaren och arbetstagaren, där arbetsgivaren är den som besitter makten. Enligt Theorell 

finns det en koppling mellan makt och utövandet av kontroll. Vidare nämner författaren att den 

individ som besitter makt över sin situation för det mesta även kan utöva kontroll över den.67 

Således har även maktförhållandet en inverkan på chaufförens möjlighet att erhålla internt 

kontroll-lokus. Förutom att deltagaren känner att han saknar kontroll i förhållande till de krav 

som ställs, saknar denne även stöd – den här gången från sin arbetsgivare. Levi påvisar vikten av 

socialt stöd. Han skriver att stress i arbetet kan hindras eller förebyggas med hjälp av bland annat 

ett förbättrat socialt stöd.68 Det framkommer även att risken för sjukdom minskas genom ett bra 

stöd på arbetet.69  

Viktigt är också att lyfta fram att två av studiedeltagarna enbart upplever stress periodvis. 

Håkan nämner till exempel att hans arbete är stressigt under högtidsperioder som jul, påsk och 

midsommar, men även lite på sommaren. Under hösten och våren arbetar Håkan ”bara” sju till 

åtta timmar om dagen. Chauffören uppskattar att han under exempelvis julen jobbar femton till 

sexton timmar per dag. Sune upplever att hans arbete är stressigt ibland. Han påpekar att det 

främst beror på vilken bil och vilken rutt han får köra. Dessutom framhäver han att han tror att 

det är lugnare fler gånger än vad det är stressigt. Däremot framstår det som att Karl-Axel och 

Fredriks arbeten mer eller mindre präglas av ständig stress. Studiedeltagarna arbetar alla inom 

olika grenar inom yrket. 

Sättet på vilket deltagarna hanterar stress är förhållandevis likartat. Flera av deltagarna 

beskriver att de försöker lugna ner sig själva, ta ett djupt andetag och försöka att inte stressa. 

Håkan berättar att han ibland brukar stå still en minut och koppla av lite, ta en paus. Karl-Axel 

som har lång erfarenhet som lastbilschaufför beskriver sin stresshantering på följande sätt: 

Numera börjar jag bli lite äldre så nu kör jag så gott jag kan och sen hinner jag inte, då vet jag att jag 

har gjort så gott jag har kunnat. Och mer kan man inte göra. Jag tar inte så hårt på stressen idag. 

Sune hanterar stressen bland annat genom att ringa ett samtal till någon kompis. Fredrik betonar 

att han försöker att koncentrera sig på det han gör just för stunden, och försöker att inte tänka på 

det som skall komma sedan. Samma deltagare beskriver synen på stresshantering genom följande 

citat: 

Till en viss del kan man väl hantera stress, lite stress kan man ju hantera, men när det blir mycket då 

blir det rörigt och då är det ju lätt att man gör misstag och såna grejer, blir det ju. Det är inte så lätt. Är 

man stressad så blir man ju lätt ännu mera stressad så det är ju då man kan göra misstag och så. 

Återigen kan man säga, utifrån min tolkning av ovanstående citat, att stress kan ge upphov till 

mer stress. 

                                                
67 Theorell, s. 16 f. 

68 Levi, s. 269. 

69 Theorell, s. 17. 
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Yrkets betydelse för hälsan  

Enligt min analys av vissa av studiedeltagarnas utsagor, leder den påfrestning som stress skapar i 

arbetet till negativ inverkan på hälsan. Framförallt framgår det att upplevelsen av stress leder till 

trötthet och negativa konsekvenser för ens kropps välbefinnande. Enligt Marmot löper personer 

med arbeten som präglas av höga krav och liten kontroll större risk att råka ut för 

kranskärlssjukdom i jämförelse med de som har mer kontroll över sitt arbete.70 Theorell lyfter 

fram att bristen på tillräckligt beslutsutrymme indirekt har betydelse för funktionella mag-

tarmbesvär, muskuloskelettala sjukdomar samt för mentala sjukdomar.71 

Deltagarna beskriver att tendenserna till ohälsa i första hand orsakas av fysisk ansträngning. 

Karl-Axel framhåller: 

Jaa, arbete skapar hälsa och välstånd heter det. Nae men, man är ju sliten efter ett arbetspass så enkelt 

är det. Man blir inte yngre. Fast man känner mera att det tar emot nu när man kommer upp i ålder. 

[…] Men fysiskt känner man ju av mera, axlar, armar, knän. Att, och sen att man trött när man 

kommer hem alltså efter ett pass. För det är ganska mycket slita och dra under arbetsdag. Så är det ju, 

och det går ju inte att komma ifrån. Även om det finns mycket hjälpmedel idag, men inte överallt. 

Sune påpekar liknande aspekter: 

Mja man blir lite sliten i kroppen, knän och rygg. Ibland när man har suttit och kört långa pass så, 

suttit och spänt sig, så får man spänningshuvudvärk. Ja och så. Annars är det ju rätt bra att man rör sig 

hela tiden, håller sig aktiv. 

Ett annat gemensamt mönster som framgår av vissa av studiedeltagarnas utsagor är 

problematiken med tillgången till nyttig mat. De beskriver att det oftast är för fet mat som finns 

tillgänglig utmed vägarna. Vidare framgår det även att begränsat utrymme för lastbil med 

tillkopplad släpvagn många gånger kan orsaka att den nyttiga maten blir svårtillgänglig för 

lastbilschaufförer. Även chaufförsyrkets oregelbundna arbetstider inverkar på tillgängligheten och 

möjligheten att kunna finna restauranger som serverar nyttig mat. Håkan och Karl-Axel 

framhåller att de enbart har möjlighet att äta nyttig mat när de har med sig en egen matlåda. Båda 

chaufförerna betonar att det förutsätter att det finns möjlighet att kunna värma maten, vilket 

dessa två har. Fredrik är den av chaufförerna som framförallt saknar denna möjlighet, vilket 

tvingar honom till att oftast äta på restauranger som serverar onyttig mat. Således är utrustning, i 

form av mikrovågsugn eller dylikt, i vissa fall en förutsättning för att motverka utvecklandet av 

ohälsa. 

Fredrik framhåller även att han äter oregelbundet både när det gäller tidpunkter och antal 

måltider per dag. Han påpekar att för det mesta äter han ingen frukost, vilket oftast grundas i 

tidspress och önskan om att komma hem så tidigt som möjligt. Följande citat av Fredrik belyser 

hans ohälsosamma arbetsförhållanden:  

                                                
70 Marmot, s. 162. 

71 Theorell, s. 71. 
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Ja, för det mesta så blir det ju ingen frukost. Det blir oftast bara lunch då, blir det ju. Om man nu väl 

har lunch det vill säga. Då brukar det ju bli, man försöker ju ändå att äta, få tag i nåt ställe där man kan 

äta nyttigt och så, men det beror ju på som sagt tillgängligheten med. Om man har lastbilen eller om 

man har ett släp med sig, då är det inte lika självklart och stanna om man har lastbil med släp. Så det 

brukar bli det som är lättast och lämpligast att stanna på och när man tid. Det som finns att bjuda på 

när man tid helt enkelt. 

Enligt min mening blir den oregelbundna arbetstiden och tidspressen i arbetet förutsättningar för 

framkallande av ohälsa. Det finns studier som påvisar kopplingen mellan oregelbunden arbetstid 

och en 50 procent ökad olycksrisk i samband med körning.72  

                                                
72 Jensen & Dahl, s. 363-368.    
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Avslutande diskussion 

Yrket som lastbilschaufför präglas i hög grad av ensamarbete och stort eget ansvarstagande. 

Frihet är något som deltagarna anser kännetecknar yrket och är något som de gillar mycket, 

samtidigt som de tydliggör för den ”kontrollerade frihet” som även genomsyrar yrket. En av 

deltagarna i studien framför att han är ”lurad” när det gäller friheten i yrket. Det finns således 

olika uppfattningar om hur frihet upplevs och hur det verkligen ter sig i arbetsvardagen.  

Det finns en mängd regler och förordningar som man som lastbilschaufför ska följa, varav 

bland annat reglerna för kör- och vilotider är sådana. Reglerna har ett bra syfte är chaufförerna 

eniga om, dock borde de utformas till att vara mer flexibla så att de blir mer passande för flera 

grenar inom yrket. Utifrån min analys har jag funnit att åkeribranschen präglas av 

effektivitetspräglad arbetsutformning. Vidare framgår det att denna typ av arbetsutformning till 

stor del begränsar möjligheten till hjälptillgång för den enskilde chauffören, detta därför att det 

inte är ekonomiskt effektivt. 

Chaufförerna upplever att arbetet ofta gör att deras fritid blir lidande. Detta beror främst på 

de oregelbundna arbetstider som yrket oftast präglas av, vilket förhindrar planering av privatlivet 

med familj och vänner. 

Det mest centrala i min analys är beskrivningen av de påfrestande faktorer och den stress 

dessa medför. Framförallt är det två aspekter som upplevs påfrestande; trafikstress och tidspress. 

Den förstnämnda kommer i uttryck genom till exempel hänsynslösa medtrafikanter medan den 

sistnämnda aspekten framförallt handlar om företeelser som lastningar och lossningar med 

tidspassning, hantering av stora mängder gods samt stora antal lastnings- och lossningsställen. 

Deltagarna framhåller att de inte förfogar över några möjligheter att påverka dessa företeelser 

utan kan enbart försöka hantera dem och den medförda stressen så gott det går. Det blir tydligt 

att stressen grundar sig i en obalans mellan yttre krav och förmågan till egenkontroll. 

Jag har funnit ett möjligt samband mellan stress och fysisk ansträngning. Detta kommer i 

uttryck på så vis att chauffören är stressad över att komma hem så tidigt som möjligt vilket ofta 

medför att han till exempel hoppar ner från bakgavellyften för att således spara tid. Detta i sin tur 

grundar sig i de oregelbundna arbetstider som chaufförerna har i sitt yrke. Således är stressen 

uppkommen ur ett led av arbetsmiljöfaktorer. 

Efter reflektion kring analysen har jag funnit ytterligare ett möjligt samband. Betydelsen av 

stöd i arbetet, för att förebygga stress, går även att koppla till den oregelbundna arbetstiden på så 

vis att en sådan arbetstid kan försvåra det sociala livet utanför arbetet. Saknar man stöd i arbetet 

blir det enligt min mening viktigt med stöd i ens privatliv under ens fritid. Dock kan denna 

möjlighet bli oerhört begränsad på grund av den oregelbundna arbetstiden. 

Vid försök, i Fredriks fall, att erhålla ett internt kontroll-lokus och således förhindra stress 

reducerar han sina raster, vilket i sin tur bryter mot reglerna för kör- och vilotider för yrkestrafik, 

skapar enligt min tolkning även stress – på så vis att denne känner en stressande känsla att bli 

ertappad för regelbrott och riskera höga böter. Således kan man säga att stress föder stress. Sättet 

på vilket deltagaren Fredrik försöker kontrollera sin stress kan man, enligt mig, uttrycka som ett 



 25 

förskjutande av ett problem till ett annat. Detta på så vis att denne ”minskar” problemet med 

lång arbetstid genom att reducera sina raster, vilket får följden att ett nytt potentiellt problem 

uppstår – nämligen risken att bli ertappad för regelbrott av kör- och vilotider. 

Förutom tidigare diskuterade stressfaktorer, framgår det av Fredrik att även arbetsgivaren 

kan upplevas som en orsakande stressfaktor. Det framkommer att det föreligger ett 

maktförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, där arbetsgivaren är den som besitter 

makten. Theorell framhåller att det finns en koppling mellan makt och utövandet av kontroll. 

Författaren poängterar dessutom att den individ som besitter makt över sin situation för det 

mesta även kan utöva kontroll över den.73 Därmed har även maktförhållandet en inverkan på 

lastbilschaufförens möjlighet att erhålla internt kontroll-lokus. Saknaden av internt kontroll-lokus 

innebär således oförmåga att själv kunna göra någonting åt problemet – i det här fallet stressen. 

Maktförhållandet kommer även i uttryck på så vis att arbetsgivaren som innehar makten, 

utnyttjar den för att uppmana den underordnade chauffören till att acceptera slarviga körupplägg, 

vars syfte är ökad kundservice och i sin tur – ökad ekonomisk vinst. Chauffören som befinner sig 

i underläge och som är ekonomiskt beroende av sitt lönearbete – är då rädd för att för att bli 

arbetslös och accepterar oftast sådana upplägg. 

Som en följd av den stress som framgår utifrån analysen uppkommer en rad potentiella 

hälsokonsekvenser. Deltagarna upplever att de blir trötta, får ont i armar, axlar och knän bland 

annat. En annan förekommande företeelse som på längre sikt kan ha negativa hälsokonsekvenser 

är arbetsförhållandenas inverkan på möjligheten att kunna äta regelbundet och nyttig mat. Flera 

av deltagarna upplever det svårt att kunna äta nyttig mat om det inte finns utrustning i form av 

matlådevärmare eller liknande i lastbilen som kan möjliggöra detta. 

Min tolkning är att studiedeltagarna tenderar att ha lättare att se hälsokonsekvenser av fysisk 

ansträngning än av psykisk påfrestning, vilket enligt min mening är fullt förståeligt. Dock är det 

frågan om inte den psykiska påfrestningen orsakar värre hälsokonsekvenser än vad den fysiska 

påfrestningen gör? Frågorna som jag även ställer mig är; kommer yrket som lastbilschaufför i 

framtiden att präglas av en ännu mer effektiviserad arbetsutformning? Kommer chaufförernas 

påfrestande arbetssituationer att bli ännu mer påfrestande? Vart går gränsen för hur mycket stress 

man som lastbilschaufför egentligen klarar av? Min förhoppning är att arbetsförhållandena 

kommer att förbättras för lastbilschaufförer.  

                                                
73 Theorell, s. 16 f. 
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Att vara privatrådgivare 

 - Hur anställda på en sparbank upplever sitt yrke 

Av: Bahman Nawroli 

Inledning 

Behovet av att arbeta är väldigt centralt i många människors liv, då arbetet ligger till grund för 

frambringandet av ekonomiska resurser för individens överlevnad. Arbetet är med andra ord ett 

nödvändigt ont.74 Människan belönas med pengar för sina arbetsinsatser, pengar som man i 

förtroende ofta låter bankerna att förvalta. Bankanställdas arbete präglas av ständiga 

beslutsfattanden som berör många människors ekonomiska situation, beslut som kan ha 

betydelsefulla konsekvenser för deras kunder, då pengar är ett väldigt känsligt ämne för många.75 

Därmed förstår vi hur ansvarsfullt arbete dagens bankanställda har och därför har jag i denna 

studie intresserat mig för att undersöka banktjänstemännens egna erfarenheter och upplevelser av 

yrket. 

Syfte och frågeställning 

Förutom att arbetet ger ekonomiska resurser, kan arbetet och det sociala nätverket i relation till 

arbetskamrater ha en stor mening för människan. Syftet med denna studie är att belysa 

banktjänstemännens beskrivningar av sina yrkesroller och därmed är studiens övergripande 

frågeställningar; 

 Hur upplever privatrådgivarna på en sparbank sitt yrke? 

 Hur beskriver privatrådgivarna förhållandet mellan yrkesliv och privatliv? 

Metod 

Nedan kommer jag att redogöra samt diskutera de metodologiska processer som har använts i 

studien. Det som kommer att behandlas är urvalet, presentation av deltagarna och hur jag har gått 

tillväga vid insamling av empirin samt analysprocessen. Vissa av dessa delar kommer beröras 

väldigt kort, då det finns en mer utförligare beskrivning av delarna i det gemensamma 

inledningskapitlet i början av antologin. 

Urval 

I och med att jag sedan tidigare har varit anställd på sparbanken, uppstod inga större bekymmer 

vid kontakten med fältet och därtill studiens deltagare. Med tanke på detta bygger mitt urval av 

deltagare därmed på ett bekvämlighetsurval, det vill säga ett urval som grundar sig på deltagarnas 

lättillgänglighet.76 Efter att ha skickat omfattande information om studien till privatrådgivarnas 

                                                
74 Thomas Johansson, Bilder av självet - vardagslivets förändring i det senmoderna samhället (Falun, 2002), s. 153. 

75 Lennart Börnfors, Bankmannen – en etnologisk studie av yrkesvardag och yrkesidentitet 1945- 1995 (Lund, 1996), s. 202. 

76 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2007), s. 114. 
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chef, tog det inte alls lång tid innan studien fick ett godkännande. Urvalet av deltagare skall enligt 

Hammersley och Atkinson, grundas på bästa möjliga bedömningar som kan göras under de 

rådande omständigheterna.77 Mina krav utgjordes av en jämn könsfördelning mellan deltagarna 

och att de skulle ha varit verksamma i branschen under en längre period, då deras förståelse av 

vad yrkesrollen innebär är viktig för studien. Min kontaktperson, privatrådgivarnas chef agerade 

som en ”grindvakt”, det vill säga att det var i själva verket genom chefen som deltagarna för 

studien valdes, men även med hänsyn till mina ställda kriterier. 78 Jag frågade efter 4-5 deltagare 

dock kunde endast tre personer medverka. 

Presentation av studiens deltagare 

Deltagarna bestod alltså av tre personer, två kvinnor och en man som är mellan 32-57 år gamla. 

Den av deltagarna som har arbetat längst på sparbanken har varit anställd i 21 år och deltagaren 

med kortast anställningstid har varit anställd i två och ett halvt år. I studien har stort fokus lagts 

på att deltagarnas anonymitet, därför har jag valt att helt och hållet utelämna deltagarnas ålder och 

kön i analysen. Eftersom det endast finns en manlig deltagare, har fiktiva namn heller inte varit 

ett alternativ. Därför har jag i studien valt att kalla dem för deltagarna, banktjänstemännen, 

privatrådgivarna och de anställda. Dessutom har jag använt mig av uttrycket denne, då jag hänvisar till 

samma deltagare. 

Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen för denna studie bygger i stora delar på tre omfattande och djupa intervjuer, 

samt en deltagande observation. Privatrådgivarnas arbetsplats var det fält som valdes för studien 

och det var även på arbetsplatsen som intervjuerna ägde rum. En fördel med deltagande 

observation är att den som observerar kan samla på sig information om händelser i individens 

omgivning.79 På grund av banksekretessen hade jag däremot ingen möjlighet att observera 

deltagarna i själva kundmötena, utan det som observerades var de tillfällen där privatrådgivarna 

mötte upp kunden och följde med denne till mötesrummet. Dessutom observerades vad de 

gjorde mellan mötena och deras beteende allmänt då de inte var inbokade på möten. Trots min 

tidigare bakgrund i banken, lade observationen en bra grund för många av de frågor som ställdes 

under intervjuerna. Intervjuerna var av den semistrukturerade typen, vilket innebär att forskaren 

utgår från vissa specifika teman som har förberetts innan intervjutillfället, dock kan intervjuaren 

även komma med frågor som inte ingår i den redan formulerade intervjuguiden. Dessutom har 

deltagaren friheten att resonera kring frågorna som denne känner för.80 Med tanke på deltagarnas 

kännedom om min bakgrund i bankbranschen, hände det flera gånger att de avstod från att 

nämna och diskutera sådant som de antog var redan underförstått för mig. Exempelvis fick jag 

många gånger höra ”men du vet ju hur det är”, vilket bidrog till svårigheter i avseende på 

                                                
77 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography- principles in practice (New York, 2007), s. 108. 

78 Hammersley & Atkinson, s. 104. 

79 Eva Fägerborg, ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 2005), s. 58 f. 

80 Bryman, s. 301. 
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ställandet av följdfrågor. Däremot var jag väldigt noga och tydlig med att både i början av 

intervjuerna samt de gånger deltagarna refererade till mina egna erfarenheter, att de skulle utgå 

från att jag var helt ovetande inom ämnet. Mina förkunskaper bygger endast på kundtjänstarbete 

och inte på rådgivningsmöten, dock har dessa förkunskaper ändå medfört att jag på ett lättare sätt 

har kunnat förstå deltagarnas beskrivningar. Givetvis har jag i studien strävat efter att lämna mina 

egna tankar och värderingar av bankyrket helt åt sidan och endast lyft fram deltagarnas 

erfarenheter. 

Grundad teori i studien 

Efter att intervjuerna var slutförda, inleddes transkriberingen av dessa. Nästa steg var att läsa av 

materialet och notera vilka uttryck och ordval av de intervjuades uttalanden som fångade min 

uppmärksamhet mest. Därefter finskrevs alla dessa uttryck, där jag noggrant försökte förstå vad 

det är mitt material egentligen förmedlar och började leta samband mellan uttrycken. När det 

fanns tillräckligt med många uttryck som yttrade ett liknande samband, fick dessa då utgöra en 

kategori, som benämndes efter de intervjuades egna ordval, det vill säga kategorinamnen utgörs 

av invivo koder.81 Denna process gjordes separat för varje transkribering. Nästa steg innebar ett 

jämförande av kategorierna från de olika transkriberingarna, detta för att se om det fanns 

kategorier som sammanföll i samtliga deltagares uttalanden. Dessutom fick jag fram många olika 

mindre underkategorier till de större kategorierna, förutom underkategorin Hantering, nämns de 

mindre kategorierna som löpande i resultatredovisningen.82 Bankyrket, Kundmötet, Folk ser bankman, 

samt Fullt fräs – påfrestande avser titlarna på de kategorier som kunde identifieras i studiens 

material. 

Metodreflektion 

Eftersom studien endast omfattar tre intervjuer med privatrådgivare från en och samma bank, ser 

jag svårigheter med att dra några generella slutsatser utifrån denna studie. För att verkligen återge 

privatrådgivarnas arbetsvardag på ett korrekt sätt, krävs det betydligt fler intervjuer med deltagare 

från olika banker. Vidare anser jag att det är viktigt med ett deltagande på några kundmöten, då 

detta dels bidrar med bättre insyn i privatrådgivarnas arbete samt att det underlättar ställandet av 

följdfrågor under intervjuerna. 

Etik 

Givetvis har jag haft vetenskapsrådet fyra etiska krav som utgångspunkt i denna studie, dessa krav 

är något som beskrivs utförligare under rubriken Forskningsetik i det inledande kapitlet av denna 

                                                
81 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of qualitative research – Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 

(Thousand Oaks, 2008), s. 65. 

82 För en utförligare förklaring av Grundad teori och vilken typ av GT som har använts i denna studie, läs det som 

står under Grundad teori i den gemensamma delen av antologin. 
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antologi.83 Eftersom deltagarnas medverkan till stora delar bestämdes av min kontaktperson, kan 

detta ur en etisk synvinkel ses som bekymmersamt. Med hänsyn till mina mindre kunskaper om 

de anställdas arbetssituation då, kan deltagarnas medverkanden i studien ha varit präglat av att 

rådande arbetsläget på banken har pressat dem till att ställa upp. Därmed blir deltagandet i detta 

fall inte alls frivilligt. Å andra sidan existerar det åsikter om att bankanställda är befogade med en 

viss självständighet och frihet. Därmed förväntas det inte av ledare att blanda sig i de anställdas 

arbeten och upplysa dem om vad som borde göras.84 Under den deltagande observationen blev 

det klart för mig att banktjänstemännen är väldigt sysselsatta människor, i och med det uppfattar 

jag det som att de olika privatrådgivarna på banken måste ha fått informationen om studien via e-

post. Antagligen har deras chef vidarebefordrat min e-post om studien och på detta sätt tagit reda 

på intresset hos banktjänstemännen, vilket innebär att samtliga privatrådgivare på banken med 

detta har kännedom om studien. Dessutom utfördes både intervjuerna och observationerna på de 

anställdas arbetsplats. Dessa nämnda aspekter kommer sannerligen komplicera graden av 

anonymitet för studiens deltagare, med tanke på omgivningens kännedom om studien och 

troligtvis om deras deltagande. Det är med anledning av detta som jag har tagit på mig ansvaret 

att utelämna delar som ålder och kön när jag återger de deltagandes synpunkter. Detta endast för 

att inte avslöja den individuelle deltagaren. Dessa nämnda etiska dilemman med arbetskollegornas 

kännedom och deltagarna sinsemellan, anser jag att helt och hållet bestå som anonym är nog en 

omöjlighet, eftersom jag för studiens resultat måste återge deltagarnas berättelser och 

erfarenheter. 

Teori/tidigare forskning 

Den teori som kommer användas i denna studie är Erving Goffmans teori om hur det sociala 

livet är ordnat, teorin bygger på en analogi med dramaturgi. Författaren lägger fram hur 

människan presenterar sig själv och det han sysslar med i mötet med andra i en normal 

arbetssituation, hur individen styr och kontrollerar den bild som andra människor konstruerar om 

honom. Vidare diskuterar författaren vad individen kan och inte kan göra under den tid som han 

utför sitt framträdande i närvaron av de andra. Alla dessa aspekter av människans sociala 

inrättningar kan enligt Goffman jämföras med skådespelandet som äger rum på en scen. Det som 

sker på scenen är påhittad, medan händelserna i livet antar vi som verkliga och inte alltid inlärda i 

lika hög grad. På teaterscenen är det tre parter som samverkar, skådespelare som utför en viss roll 

gentemot andra skådespelare som på samma sätt spelar andra roller, samt själva publiken som 

beskådar föreställningen. Däremot är detta begränsat till endast till två parter i verkligheten. 

Rollen som en individ framför är inordnad efter de roller som spelas av andra närvarande 

människor, samtidigt som dessa andra även agerar som publik.85 

                                                
83 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm, 2002), 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, (2012-04-11), s. 6-16. 

84Magnus Larsson & Susanne E. Lundholm, “Leadership as work-embedded influence: A micro-discursive analysis 
of an everyday interaction in a bank”, Leadership, vol. 6 (2010:2), s. 174. 
85Erving Goffman, Jaget och maskerna – en studie om vardagslivets dramatik (Stockholm, 2004), s. 9. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www-scopus-com.lt.ltag.bibl.liu.se/record/display.url?eid=2-s2.0-77954918669&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=work+identity+bank&nlo=&nlr=&nls=&sid=vM3Iw1vYZM2HXkVp-K1DUZb%3a670&sot=b&sdt=sisr&sl=38&s=TITLE-ABS-KEY-AUTH%28work+identity+bank%29&ref=%28sweden%29&relpos=0&relpos=0&searchTerm=%28TITLE-ABS-KEY-AUTH%28work%20identity%20bank%29%29%20AND%20%28sweden%29
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Under denna studie har jag även läst Lennart Börnfors bok Bankmannen – en etnologisk studie av 

yrkesvardag och yrkesidentitet 1945-1995. Precis som titeln avslöjar syftar boken till att belysa 

bankmannens yrkesvardag och yrkesidentitet under tidsperioden 1945-1995. Börnfors framhåller 

innebörden av vara en professionell bankman samt hur detta har förändrats med tiden, dessutom 

redogör författaren för hur bankmansbilden har ändrats under denna period.86 Goffmans teori 

och Börnfors forskning inom ämnet har tillämpats och utvecklats i studiens resultatredovisning. 

                                                
86 Börnfors, s. 10 f. 
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Bankyrket 
Alltså alla har ju med kontanter eller pengar att göra, eller placeringar och lån så det är någonting 

som alla människor har någon relation till. 

 

Citatet ovan tydliggör hur centralt pengar är i människans vardag. Därmed blir förtroendet för de 

institut som har hand om dessa pengar, vilket oftast är bankerna, väldigt viktigt.  Under denna 

rubrik kommer jag att redogöra lite av vad dagens banker arbetar med, samt ta upp vad studiens 

deltagare har för arbetsuppgifter i banken. Vidare kommer jag kort nämna några förändringar 

som har skett i bankbranschen. 

Ordet bank kommer från italienskans banco, som var det uttryck som stod för växlarbord. 

Det bankerna alltid har arbetat med har varit pengar och ekonomiska transaktioner. Människor 

ger ifrån sig sina sparpengar till bankerna, i hopp om att de skall förvaltas bättre. Ett finare ord 

för detta är inlåning, men bankerna arbetar också med utlåning eller kreditgivning, vilket betyder 

att bankerna lånar ut pengar till allmänheten. Bankanställda arbetar också med 

betalningsförmedling, det vill säga att bankerna förmedlar kundernas pengar mellan olika 

privatpersoner och verksamheter. Ovan nämnda sysslor är de som kan ses som grundtjänster i 

bankbranschen, andra göromål idag är bland annat värdepappersaffärer, köp och sälj av utländska 

valutor, rättsliga tjänster, aktiedepå, privatekonomisk rådgivning och försäkringsförmedling.87  

Börnfors skriver om de största förändringar som har skett i bankbranschen och det mesta 

kopplar han samman med de tekniska framstegen. Författaren menar att bankarbetssättet och 

tekniken har förändrats om man jämför läget med år 1945 och att bankarbetet är annorlunda 

idag.88 Detta är också något som en av studiens deltagare belyser i följande citat: 

 

Jag kan säga att det är ett helt annat arbete idag än vad det var för [antal] år sen. Alltså det är så stor 

skillnad så det inte går att jämföra, det är som två olika yrken kan man säga, men det är också hela 

samhället återigen, att vi lever på ett helt annat sätt med teknik. Allting är ju mycket snabbare, mer 

information på ett helt annat sätt än vad det har varit. 

 

Börnfors skriver också att det mesta av det manuella hanterandet har förenklats, förbättrats eller 

att den helt har blivit ersatt av ny teknik, samt att vissa arbetsuppgifter har förts över till kunderna 

och som exempel nämns uttag i automater.89 

Deltagarna i min studie berättar att bankyrket på just en sparbank är av en speciell karaktär, 

då bankens mindre storlek leder till en högre påverkningsgrad i jämförelse med de större 

bankerna. Studiens intervjuade berättar också att bankyrket innehåller en mängd olika 

arbetsuppgifter och att arbetsuppgifterna liksom arbetssättet är något som ständigt förändras. En 

av de medverkande i studien nämner att resultatet av bankarbetets bredd, blir oftast att ingen 

                                                
87 Börnfors, s. 22. 

88 Börnfors, s. 50. 

89 Börnfors, s. 51. 



 32 

anställd kan riktigt allt, utan det gäller att hjälpas åt. Liknande tankar förmedlar även en av 

Börnfors deltagare, då denne berättar att det tar lång tid att bli en fullfjädrad bankman och att 

man tar till sig nya kunskaper varje dag.90 Dessutom nämner samtliga deltagare i min studie att det 

är viktigt att ha en välutvecklad social förmåga, eftersom yrket präglas av ständig kundkontakt. 

En av deltagarna arbetar både med spontana och planerade möten, resterande två arbetar endast 

med planerade möten, det vill säga inbokade möten.  Att arbeta i det spontana innebär att man 

oftast inte har någon kännedom om vilken typ av ärende som det kommer att röra sig om, till 

skillnad från bokade möten, där man har bättre kontroll. Deltagarna arbetar med rådgivning till 

människor som har normala inkomster, och har alltså inte bankens förmögnaste klienter som 

kunder. Varje privatrådgivare har en egen kundstock och när det gäller de bokade mötena 

berättar en av de medverkande i studien att det till 90 procent är endast låneärenden. Varje 

anställd har också en budget, som de tillsammans med arbetsgivaren har kommit överens om, 

budgeten är alltså de mål som banken vill att privatrådgivarna uppfyller. Vid frågan om vad de har 

för arbetsuppgifter, berättar de intervjuade att det hjälper kunder med deras ekonomi, genom att 

bland annat diskutera sparande, lån, pension, försäkringar, med andra ord att erbjuda hela 

bankens utbud. Vidare nämner de att dessa ärenden oftast resulterar i stora pappersbuntar och 

därmed väldigt mycket administrativt arbete. 

                                                
90 Börnfors, s. 106. 
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Folk ser bankman 
Jag menar när man går in i en bank eller ett postkontor och det sitter massa äldre kvinnor i kassan, 

med bankgirobetalningar in och ut. Det känns ju inte så jätte utmanande kan jag inte påstå. 

 

I studiens material finns det mycket beskrivningar som berör bilden av en bankman. I 

intervjuerna redogjorde deltagarna för deras bilder av bankmannen samt hur de själva ses av 

kunder och av andra människor i deras omgivning. Deltagarna nämnde även lite om de 

förändringar som har skett inom bankbranschen samt medias bild av bankyrket. Folk ser bankman 

avser titeln på de intervjuades reflektioner kring bankmannen. 

Deltagarna fick möjligheten att beskriva deras bild av yrket innan de började arbeta inom 

bankbranschen. Samtliga medverkande i studien delade med sig liknande tankar, där de bland 

annat beskriver bankyrket som stelt, kallt, mosigt, osexigt, institution, kostymbärande mot viljan 

etc. Dessutom trodde en av deltagarna att arbetet såg väldigt lätt ut från utsidan, att det var bara 

enkel matematik som sköttes av datorn och att bankarbetet såg ut att vara väldigt lugnt, inte alls 

krävande samt tryggt. Denna sistnämnda uppfattning av yrket var en av de avgörande faktorerna 

till att deltagaren sökte ett arbete inom bankväsendet. Det är delade meningar när det kommer till 

hur nöjda de är med bilden av yrket. En av de medverkande i studien anser att bankyrkets låga 

status hänger samman med yrkesbilden: 

 

Eftersom att jag har en känsla av att folk tycker som jag innan jag började jobba på bank, så kanske 

det är så att när man är på en fest, så är det inte det första man kastar ut sig att man är privatrådgivare 

på bank. Jag tycker själv inte det är speciellt spännande och det kan inte vara så spännande och säga 

man är det. Jag önskar att man kunde göra det och det här yrket hade lite en annan status. 

 

Samma deltagare jämför sig själv dessutom med sina tidigare vänner och klasskamrater, bland 

annat jämförelsen av att människorna som brukade vara i deltagarens omgivning har idag högre 

uppsatta yrken, med en framgångsrikare karriär. Jämföranden som denna, där man är medveten 

om att ens yrke kanske är av lägre rang, än ens tidigare bekanta har betydelse för individens 

självbild. Just jämförandet med människor i ens närhet är något som Marmot belyser, då 

skribenten skriver att individens referensram antagligen inte utgörs av de förmögnaste eller de 

mest populära människorna, dock inte heller av människor som har hamnat utanför samhället. 

En individs referensram består sannolikt av människor som man delar likheter med, det kan 

exempelvis vara personer med samma yrke eller människor som finns i ens närhet.91 Ett mönster 

som går att identifiera i samtliga intervjuer, är deltagarnas egna bilder av sig själva som 

banktjänstemän, nämligen ett avståndstagande från idealtypen av bankmannen. Goffman skriver 

att en handlande människa måste ta hänsyn till den information som åskådaren redan känner till 

om honom, i studiens fall kan detta sammankopplas med allmänhetens information om den 

typiske bankmannen. Författaren skriver att det är informationen i själva interaktionstillfället som 

                                                
91 Michael Marmot, Statussyndromet - hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden (Stockholm, 2006), s. 116 f. 
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blir den mest avgörande, och därför kan den agerande komma att lätta på sin fasad.92 Detta är vad 

de intervjuade gör, då de strävar efter att förmedla en annan bild av banktjänstemannen än den 

redan kända. En förklaring till undvikande av den redan kända bankmansfasaden, anser jag kan 

relateras till de intervjuades tidigare åsikter kring bankyrket och dess mindre status. Andra 

bankmansegenskaper som deltagarna nämner förutom de tidigare nämnda är bland annat, 

banktant, massa äldre kvinnor, tråkiga, ordning och reda etc. Vid frågan om hur de skulle 

beskriva sig själva svarade två av deltagarna som citaten nedan: 

 

En jäkligt udda bankman. Folk ser mig som en bankman, men de tycker jag är mycket konstigare än 

bankman eller jag tror att de tycker att jag är roligare än en bankman. 

 

Då skulle jag spontant svara att jag inte riktigt kvalificeras som banktant, för jag ser mig inte som det 

riktigt. 

 

De intervjuade anser att den bild de hade innan anställningen, delas fortfarande av många andra 

människor utanför branschen. Deltagarna har svårt att exakt redogöra för vilken bild som deras 

kunder har av dem, men de önskar för en större förståelse för deras yrke. De diskuterar bland 

annat kundernas förväntan på snabba besked och hög grad av tillgänglighet. En av de 

medverkande nämner något som denne anser sig höra ofta, nämligen att kunderna ofta tror att de 

bankanställda packar och beger sig hemåt efter kl 15. Det som kunderna inte tänker på är att varje 

privatrådgivare har en egen kundstock som är betydligt fler än endast den enskilde kunden. 

Dessutom diskuterar deltagarna att de oftast blir lätt igenkända av människor som har någon 

anknytning till banken, då de bor i samma mindre stad som banken är placerad i. Denna 

lättkännlighet har också sina nackdelar. Eftersom bankanställda arbetar ständigt med människors 

pengar, vilket är ett känsligt ämne i sig, anser deltagarna att det är enormt viktigt att man som 

bankanställd alltid förmedlar en bra bild utåt, då deltagarna representerar banken även på fritiden. 

Det skall alltid vara en professionell och seriös bild som förmedlas, precis som på arbetsplatsen. 

Detta kan kopplas till Goffmans resonemang om alla gruppmedlemmars betydelse för en grupps 

goda anseende. Författaren skriver att det räcker med att en gruppmedlem ställer till med en 

skandal eller uppför sig olämpligt, för att hela gruppens goda anseende skall förloras i folkets 

ögon.93 En av deltagarna beskriver hur yrket ger prägel på dennes privata liv och uppförande i 

följande citat: 

 

Jag är bankmannen [Namn], Och det är jag på krogen också. 

Jag är bankman nu för fan, jag kan ju inte gå ut och bli skit full, det blev jag ju förut.   

 

Detta kan alltså skapa en viss press på den anställda, att hela tiden leva upp till bankmansidealet. 

Däremot nämner den anställde att det råder en viss osäkerhet om detta endast kan vara en effekt 
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av bankyrket eller om denne har vuxit som person. Den strategi som den medverkande i studien 

använder sig av, för att undvika att ge dålig en bild av sig själv som banktjänsteman inför andra 

och av företaget är att helt enkelt undvika att gå ut på krogen. Deltagaren beskriver att detta har 

resulterat i att denne har blivit mer folkskygg. Dessa resonemang kan uttryckas som att det ständigt 

sker olika identitetsprocesser, där yrkesidentiteten och personliga identiteten kommer i konflikt 

med varandra. Detta resonemang förstärktes utav en av de intervjuades uttalande om att ”jag är 

jobbet”. En av Börnfors deltagare hade uttryckt sig på liknande sätt, då denne hade sagt ”Banken 

det är jag”.94 Min tolkning av att deltagarnas ständiga pendling mellan olika identiteter kan 

kopplas till Goffmans teori om främre regionen och bakre regionen, samt de olika roller som 

individen spelar i dessa regioner. Den främre regionen utgör platsen för interaktionsmötet som 

framträdandet utspelar sig i, medan bakre region står för platser där den agerande kan lätta på 

rollen som denne använder sig av i framträdandet, då individen vill förmedla intryck av intresse.95 

Främre regionen kopplar jag till de intervjuades arbetsplatser och bakre region förknippar jag 

med de anställdas personliga fritid. Goffman nämner inte begreppet identitet, utan han belyser 

människans olika agerande utifrån olika roller och dessa roller kan utgöra positionsbaserade 

identiteter enligt min tolkning. Deltagarna anser att det är svårt att släppa på rollen som 

privatrådgivare även då de inte befinner sig i den främre regionen. Goffman skriver att individens 

sysselsättning och därmed den roll som denne utspelar i den främre regionen kan bli så pass 

inrotad att det bidrar till att avkopplingen från rollen/yrkesidentiteten omvandlas även den till ett 

framträdande. Författaren skriver att när individen väl befinner sig i den bakre regionen kan 

människan känna sig tvingad att ändå handla i kamp mot rollgestalten på ett naturligt sätt. 

Därmed utgörs framträdandet i den bakre regionen/på personliga fritiden mer av ett poserande, i 

jämförelse med det naturliga framträdandet som var ämnat för avkoppling.96 

Deltagarna delar med sig olika resonemang kring yrket, det som diskuteras är bland annat 

respekten till banken. Att som kund gå till banken förr i tiden ansågs vara stort berättar en av de 

intervjuade och att man inte gick in i banken med exempelvis arbetskläder, banken sågs inte som 

vilken arbetsplats som helst och därav den stora respekten. Detta är något som även Börnfors 

intervjuade berör.97 Deltagaren upplever att det fortfarande existerar en viss respekt, när man som 

kund beger sig mot banken, dock upplevs banken som vilken annan arbetsplats som helst idag. 

Dessa förändringar kopplar deltagaren till de förändringar som har skett på samhällsnivå samt 

utvecklingen inom informationsteknologin. Deltagarna anser också att media har en viss 

påverkan på vilken bild som omgivningen har av bankanställda.  Bilden av att bankanställda är 

säljare nuförtiden var något som en av de intervjuade berörde.  
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Kundmötet 

Nuförtiden får vi ofta höra hur pass viktigt kunderna är för en viss verksamhet och att man bör 

lyssna på kunder, då de oftast har rätt samt att man ska erbjuda bästa möjliga service, dels för att 

få nya kunder men även för att få redan etablerade kunder att återkomma. Kunderna är en viktig 

konkurrensfaktor för verksamheten, eftersom de ger företaget dess intäkter. Genom att växla sitt 

uppförande efter kunderna och därmed få deras förtroende, är utmärkande egenskaper för den 

professionella bankmannen.98 Arbetstagarnas ökade uppmärksamhet på kunder och 

kundtillfredsställelsen har medfört att kunden kan upplevas som den ”egentliga arbetsgivaren”.99 I 

studien har deltagarna varit väldigt tydliga med att lyfta fram kundens betydelse och hur viktiga de 

är för deras arbete. Eftersom människokontakt är något som präglar bankyrket kommer jag 

nedan att redogöra vad deltagarna har delat med sig, när det kommer till deras erfarenheter i 

interaktionen med deras kunder. 

 

Jag har alltid jobbat med människor, har jag gjort och tillbaka i tiden. Ja allt jag har gjort har varit med 

människor och det är för jag är så, jag tycker om alla människor och se olika människor och det är 

därför jag har det här jobbet, för att jag vill träffa alla människor. 

 

Samtliga deltagare anser att det roligaste med arbetet är att träffa andra människor och lyfter fram 

den sociala delens betydelse. De medverkande i studien berättar att de alltid har arbetat med 

människor, även innan deras tid på banken. Att just få möta andra människor lyfts fram som ett 

av huvudargumenten till varför man sökte ett arbete inom bankbranschen, deltagarnas utbildning, 

som är ekonomirelaterad var ett annat argument som lyftes fram. De intervjuade anser att det 

viktigaste för dem i kundmötet är att få kunden och känna ett förtroende, samt att kunderna skall 

känna trygghet. Med andra ord är tystnadsplikt och sekretess viktiga delar i privatrådgivarnas 

arbete. Detta är något som de anställda strävar efter direkt när de skall möta upp kunden. Att vara 

trevlig och ha ett leende på läpparna är viktigt, vilket jag fick se mycket av på den deltagande 

observationen. Detta kan relateras till Goffmans tankar om individens framträdande. Nämligen 

att den agerande kan komma att bete sig på ett målmedvetet sätt och ge uttryck åt sitt handlande 

på ett visst sätt, endast för att frambringa det intryck som han/hon tror kan åstadkomma den 

specifika reaktionen hos de andra som individen eftersträvar.100 Eftersom varje anställd har en 

egen kundstock, kan det hända att man känner igen kundens namn. Å andra sidan har varje 

privatrådgivare väldigt många kunder, därmed händer det rätt ofta att man inte har någon 

kännedom om vilken person det är man skall sitta i möte med. Dessutom händer det att nya 

kunder söker råd om sin ekonomi och att flera kunder bokas in via bankens kundtjänst eller 

telefonbank. En av mina följdfrågor var hur deltagarna såg på att bli inbokade på möten, utan att 
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99 Andes Wikman, ”Indikatorer på förändrade arbetsförutsättningar”, i Arbetsliv och hälsa, red. Rolf Å Gustafsson m.fl. 
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ha kännedom om personen som de skall träffa. I citatet nedan återger jag en av deltagarnas svar 

på denna fråga: 

 

Ja men det är också bara kul, alltså då blir det en sport. Det är nästan det roligaste tycker jag, man går 

ner för trappan här och sen ska jag möta någon som heter Bengt och hans fru Christina. Jag vet hur 

gamla de är, för det kan jag kolla upp innan, för jag får personnummer och sen tittar jag liksom på 

deras konton så jag vet ungefär vad det är för person jag möter om det är en väldigt sparsam eller 

slösaktig och sen går jag in och tänker att nu ska de gilla mig. 

 

Med kundernas personnummer får man alltså en uppfattning om vad det är för kund. Av den 

information som finns tillgängligt om kunden i systemet, samt vad det är för typ av möte som 

kunden är intresserad av, är det upp till banktjänstmännen att på bästa möjliga sätt förbereda 

mötet, så att det gynnar båda. Det är alltså själva kundmötena som är grundstenen i de anställdas 

arbeten. Det är på kundträffarna man som anställd skall försöka nå upp till de mål som 

arbetsgivaren kräver av en. 

En av deltagarna berättar att eftersom de arbetar på en sparbank, som är folkets bank, så 

välkomnar de alla möjliga kunder med samma respekt oavsett plånbok eller bakgrund och detta 

gör deltagaren extra stolt att arbeta på sparbanken. Samma deltagare anser att varje kund ses som 

en gäst och en gäst skall man ta hand om. De anställda diskuterar hur alla kunder vill bli trevligt 

bemötta, att kunderna vill känna att privatrådgivarna har rätt kompetens för deras yrkesroll och 

att de är ärliga. Goffman belyser att när människan intar en viss roll, utgår han från att iakttagarna 

skall ta individens intrycksförmedling på allvar. Observatörerna förväntas därmed att tro på 

rollutspelaren och att denne verkligen har de egenskaper som han förväntas besitta och att 

konsekvenserna av individens arbete därmed blir som det observatören, i studiens fall kunden, 

har räknat med.101 Som tidigare nämnt går det att tyda deltagarnas önskan om mer förståelse för 

deras yrke. De intervjuade berättar att det oftast är väldigt höga förväntningar från kundernas 

sida. Att många kunder ofta bara vill att de bankanställda skall utföra det som de begär, om det är 

ett lån som efterfrågas, förväntar sig vissa kunder att de skall få det utan några vidare 

komplikationer.  Att privatrådgivarna återkommer med ett besked väldigt snabbt är också viktigt 

för kunderna. Det händer rätt ofta att de anställda måste förmedla negativa besked till kunderna, 

och deltagarna berättar att sådana situationer leder ofta till att kunder blir upprörda, det blir 

känsligt och att de tar det personligt. En av deltagarna tydliggör vad vissa kunder förväntar sig av 

denne, genom följande citat: 

 

Folk ser mig lite som en kaffemaskin, de ska bara komma hit och trycka på knappen och få vad de vill 

ha och sen bara gå. 

 

Detta kan återigen kopplas till en missvisande stereotyp bild av de bankanställdas arbete. 

Exempelvis är inte utlåning en så simpel process som vissa kan tro. Att privatrådgivarna sitter 
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bokade flera gånger om dagen, är något som den enskilde kunden oftast inte har någon förståelse 

för. De medverkande i studien berättar att de har haft kundmöten som har gått mindre bra, vad 

den exakta orsaken har varit till misslyckandet är något som de har handskats med i efterhand. 

Några orsaker som nämns är bland annat en mindre fungerande kemi, eller att kunden i förhand 

har bestämt att uppträda på ett visst sätt. Däremot berättar deltagarna att det inte har skett något 

allvarigt på kundmötena, så som att ha blivit hotade. Deltagarna lyfter fram betydelsen av att 

avsluta mötet på ett bra och förståligt sätt, att kunna titta i kundens ögon och förklara varför 

beslutet blev som den blev. Eftersom tanken är att få kunden att förstå att någonstans längre 

fram i tiden är det inte omöjligt, men att det just nu blir svårt med tanke på rådande 

förutsättningarna, när det gäller exempelvis ansökan om ett lån. Därmed är det viktigt för de 

anställda att så fort kunden lämnar mötesrummet, att de har avslutat mötet på bästa tänkbara sätt, 

dels för att kunden skall återkomma vid senare skede, men också att de har levt upp till sina roller 

som banktjänstemän. Hur man hanterar olika kundsituationer är något som deltagarna kopplar till 

erfarenheten och återigen lyfter de fram vikten av att kunna trivas med alla sorters människor och 

betydelsen av den sociala förmågan. 

 

Man får inte vara för hård, man måste liksom försöka hitta rätt nivå, man möter ju så otroligt många 

olika typer av människor. Man funkar inte med alla men måste vara hyfsat bred, så att man kan 

anpassa sig. 

 

Det är alltså viktigt med ett flexibelt förhållningssätt till kunderna, och deltagarna berättar också 

att många gånger är kunder nervösa inför kundmötet och att det då är deras uppgift att lätta på 

stämningen. För att göra detta är det viktigt att kunna läsa av kunden, att till en början tala om 

sådant som den bankanställde tror att kunden gillar. Detta uttalande kan relateras till det som 

Goffman beskriver, nämligen att rollutspelaren kan ibland komma uttrycka sig på ett sätt, så att 

publiken får uppfattningen om att relationen som för stunden äger rum är av en speciell karaktär 

och har särskilda kvaliteter.102 Att kunna få atmosfären att kännas behaglig är något som en av 

deltagarna kopplar till ens skicklighet av att kunna kommunicera med sina kunder, samt att det är 

just kommunikationsskickligheten som avgör hur duktig man är som privatrådgivare. En av de 

intervjuade anser att en av de mest givande och tillfredställande faktorerna på arbetet är när 

denne gör en kund glad. Banktjänstemannen berättar att hjälpandet av kunderna får denne att 

känna sig uppfylld och att det ger massa tillbaka. 

                                                
102 Goffman, s. 50. 
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Fullt fräs - påfrestande 

I denna sista del är syftet att lyfta fram det som deltagarna ser som påfrestande och dels det jag 

själv tolkat som påfrestande ur materialet. Deltagarnas berättelser av sådant som upplevs som 

pressande är till stora delar kopplat till arbetsgivarens samt kundernas krav och förväntningar. 

Följande avsnitt kommer först att beröra hur arbetsgivarens krav och förväntningar kan upplevas 

som påfrestande. Därefter kommer jag att ta upp sådant som upplevs påfrestande kopplat till 

kunderna samt kort nämna olika hälsorisker och slutligen hur de anställda hanterar stressen. 

Det som lyfts fram av arbetsgivarens krav är framförallt säljandet av produkter och hur de 

anställda ständigt är kontrollerade. Som tidigare nämnt har privatrådgivarna en viss budget och 

mål som skall uppfyllas och det är i kundmötena som detta skall ske. Exakta siffror på deras 

budget är inget som nämns, dock fick jag flertalet gånger höra att arbetsgivaren har väldigt stora 

förväntningar och att de måste ständigt leverera med tanke på att allt de gör syns i de olika 

systemen. Deltagarna berättar att de blir automatsikt registrerade med arbetsdagens start och allt 

som de utför under dagen registreras. De uttrycker det som någon typ av granskning. En av 

deltagarna uttrycker sig om att bankbranschen är en av de branscher där prestationerna mäts som 

mest och att man blir bedömd efter de registrerade resultaten. Deltagaren ger några upplysningar 

om vad det kan vara som arbetsgivaren mäter, bland annat nämns mätandet av antalet 

kundträffar, vad kunderna tycker om privatrådgivarna, vad de anställda presterar på kundmöten 

och hur mycket kringtjänster som de lyckas sälja på de olika mötena. Vidare nämner 

banktjänstemannen att detta görs för att se om de utför arbetet korrekt, men också på grund av 

en rad andra aspekter, som denne väljer att inte behandla djupare. Detta kontrollerande från 

arbetsgivarens sida är något som samtliga deltagare upplever som påfrestande, dock har de 

förståelse för att en viss uppföljning är något som är nödvändigt för att verksamheten skall kunna 

gå runt. Detta har med privatrådgivarnas disciplin att göra, då ett arbete till stora delar är 

förbunden med disciplin.103 De anställdas disciplin och arbetsgivarens kontrollerande kan i sin tur 

kopplas till Foucaults tankar om disciplinering och övervakning. Författaren definierar disciplin 

som en viss strategi för att upprätthålla ordning i den mänskliga mångfalden, detta genom 

maktutövande. Skribenten belyser att disciplin skall bidra till att maximera nyttan ur varje individ i 

mångfalden. Det är med anledning av detta som exempelvis tidscheman, hierarkisk övervakning, 

konstanta registreringar, varaktiga bedömningar och klassifikationer existerar, alltså för det 

maximala utvinnandet av tid och kraft ur varje individ.104 Vid flertalet gånger har de intervjuade 

berättat att deras arbete är väldigt krävande och kopplar detta till tidsbristen som det framhålls i 

citaten nedan: 

 

Jag upplever att det ställs krav både från kunder och från banken, så det är fullt fräs. Vi ska sitta 

bokade, vi ska inte ha tomma kalendrar och sitta rulla tummarna, man ska bara köra på. 

                                                
103 Johansson, s. 156. 

104 Michel Foucault, Övervakning och straff (Lund, 2003), s. 218 ff. 
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Jag springer mellan mina möten ibland och så jobbar jag jätte fort. 

 

Deltagarna berättar att det efter varje möte finns väldigt mycket administrativt arbete att ta hand 

om och som man skall hinna med, väldigt mycket pappersarbete som skall följas upp. I och med 

tidbristen anser en av de medverkande i studien att denne blir osäker på kvalitén av det utförda 

arbetet och att det leder till magont. Dessa uttalanden relaterar jag till bristen på kontroll över sin 

arbetssituation, vilket leder oss in på teorin om ”krav- kontroll- stöd -modellen” som Johnson 

diskuterar, nämligen att konsekvenserna av de krav som ställs på arbetstagaren, hänger samman 

med den anställdes självkontroll över arbetssituationen, men också beroende av hur mycket stöd 

som individen får från omgivningen. Allt för höga krav och mindre egenkontroll, liksom bristen 

på stöd från omvärlden ökar risken för att drabbas av ohälsa.105 Samma person beskriver att det 

inte finns en dag på arbetet då man kan känna att man har genomfört allt, för att kunna ha 

möjligheten att reflektera över förbättringar. En annan av de intervjuade delar med sig liknande 

tankar, då deltagaren berättar att det inte finns någon tid till att sätta sig ned för ett tillbakalutande 

och känna att man är färdig.  Det är hela tiden hyfsat ”snabba puckar” och sedan är det att bara 

ta sig till nästa möte som kan beröra något helt annat. Währborg skriver att tiden har blivit mer 

betydelsefull i vår moderna tid, då den debatteras, bedöms och prissätts. Vidare skriver 

författaren att man idag lyfter fram människan på ett annat sätt, nämligen som ett 

höghastighetsexemplar, marknadslämplig och vinstmaximerande elektronisk ensittare, som skall 

undvika överflödiga och tidskonsumerande kommunikationer.106 Konsekvenserna av bristen på 

tid bidrar till övertidsarbete, eller att arbetet tas med hem. Wikman diskuterar att följden av det 

intensivare arbetstempot är en bidragande orsak till individers allt mer övertidsarbetande och 

hemtagandet av ens arbete. En konsekvens av detta som författaren lyfter fram är svårigheterna i 

fråga om avslappning efter arbetet. Sömnproblemen är alltså en tydlig följd av detta, då 

skribenten skriver att arbetstagare många gånger har yrket i sina tankar även när de skall sova. 

Enligt författaren har arbetet tagit en allt större plats och tid av individens liv.107 Däremot 

tydliggör deltagarna att bankarbetet inte riktigt kan tas med hem, dels på grund av sekretessen, 

men också för att man behöver ha tillgång till de olika systemen för att kunna genomföra arbetet 

korrekt. Att arbetet tas med hem mentalt är något som samtliga intervjuade håller med om, vilket 

vi också kan utläsa ur citatet nedan: 

 

Jag kan sitta hemma en helg och må ganska dåligt för att jag är orolig för hur det ska gå för en kund 

och det slutar aldrig, utan istället kommer det någonting som oroar mig ännu mer, kanske privat då. 

Jag oroar mig över saker hela tiden. 

 

Effekten av detta blir rent logiskt att även människorna i deltagarens sociala omgivning påverkas. 

                                                
105 Björn Johnson, Kampen om sjukfrånvaron (Lund, 2010), s. 210. 

106 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan (Stockholm, 2009), s. 90. 

107 Wikman, s. 72. 
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Johansson skriver att hoppet om att arbetet skall leda någonstans har bidragit till att många män 

har avstått från fritid och familj och därmed utvecklat en ohälsosam livsstil.108 En deltagare 

nämner att arbetet på bank inte är krävande fysiskt, utan väldigt mycket är mental trötthet vid 

arbetsdagens slut. Vidare nämner den intervjuade att dennes partner ogillar denna typ av trötthet 

och att partnern tycker att privatrådgivaren bör söka ett nytt jobb, eftersom den intervjuade anser 

sig vara väldigt sliten efter arbetet. Däremot anser deltagarna att, skickligheten av att slappna av 

efter arbetad tid är något som är personlighetskopplat. Just hur deltagarna hanterar stressen är 

något som jag kommer beröra längre fram. Deltagarna fick möjligheten att dela med sig av 

personliga egenskaper som de anser inte passar in på deras yrke. Två av deltagarna nämner att de 

oroar sig mycket och eftersom det är många olika system och mängder av pappersarbete, är det 

lätt att hamna i tankar som, om man verkligen gjorde rätt, alltså att inte ha riktigt koll på saker 

och ting, även detta kan kopplas till bristen på kontroll över ens arbetssituation. Detta förklarar 

deltagarna som ett minus i detta yrke. Andra mindre bra egenskaper som förhöjer stressen är 

bland annat ångest och risken för att arbeta fort och därmed göra fel. 

Förändringar i arbetssättet är också något som upplevs som påfrestande, inte bara 

förändringar kopplat till den tekniska utvecklingen, men också förändrade 

gruppsammansättningar. Jag uppfattade det som att, under de sista tio åren har det skett stora 

förändringar med bemanningen och personalomsättningen på banken. Detta är något som en av 

de medverkande i studien anser sig ha blivit påverkad av, på ett negativt sätt. Vidare uppfattade 

jag det som att det har varit många nyanställningar på sistone som har krävt personalens tid under 

upplärningsprocessen, samtidigt som de skall sköta sina ordinarie arbetsuppgifter. Hur detta har 

påverkat de anställda tänker jag återge med ett av de intervjuades uttalanden nedan: 

 

Det har varit tufft många gånger, man står och stampar liksom och sen känner man att jag också ska 

utföra mitt jobb, men ändå så ska jag dela med mig varje dag för att hjälpa fram andra också. 

 

Jag har redan nämnt mycket kring relationen mellan privatrådgivarna och kunderna under 

rubriken Kundmötet, men skall ändå lyfta fram några andra aspekter i den relationen som kan vara 

påfrestande. Det deltagarna lyfter fram är svårigheten med att leva upp till sin yrkesroll, samtidigt 

som man inte vill göra kunder besvikna. Privatrådgivarna redogör att de har förståelse för när en 

kund blir nekad på ett lån, då de är medvetna om att nekandet bidrar till att kunden får ännu 

större ekonomiska problem. Däremot lyfter de anställda fram betydelsen av att kunna hantera 

detta på ett bra sätt och leva upp till de regelverk som är uppsatta för deras yrkesroller. Det är 

viktigt för den agerande att sträva efter ett förståndsmässigt och känslomässigt handlande i det 

som sysselsätter individen, samtidigt som man skall tänka på att inte förlora kontrollen över det 

som är huvudsyftet med dennes verksamhet.109 Dock har jag tolkat det som att det inte alltid är 

lika lätt för de intervjuade. Det är oftast klart och tydligt för de bankanställda varför det blev ett 

                                                
108 Johansson, s. 160 f. 

109 Goffman, s. 188 f. 
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negativt besked i exempelvis en låneansökan, däremot är detta inte något som alltid är lika 

uppenbart för kunderna och som tidigare nämnts kan det ofta bli personligt och känsligt. Detta 

förklarar deltagarna som väldigt påfrestande och beskriver det som att de ibland känner sig 

klämda. 

 

Det är inte kul och träffa en kund, en ensamstående mamma med två barn som måste flytta och hon 

vill ha hjälp med att få ett lån till en lägenhet och jag måste säga nej. Jag mår ingen bra då, det är inte 

kul och komma hem, det är inte roligt. 

 

Börnfors skriver att bankmannen agerar lite mer av en terapeut idag jämfört med förut, då många 

människor har ekonomiska problem. Genom att engagera sig i kunders ekonomiska svårigheter, 

sjukdomar, separationsproblem eller andra liknande omständigheter, kan detta delvis slita på den 

anställde och därmed inverka på humöret privat.110 Nekandet kan alltså ibland leda till sämre 

mående för de anställda. En av de medverkande fortsätter i samma spår då denne berättar att 

förutom att man mår dåligt och bär det med sig, händer det att man stöter på kunderna även på 

fritiden. Att träffa på en kund, där man som rådgivare är medveten om att denne har blivit nekad 

på ett lån, är inte ett plus, utan påfrestande av det slag att man känner sig hatad. En av deltagarna 

berättar att denne ibland försökt undvika platser där nekade kunder arbetar, som en hantering på 

oönskade kundträffar. 

Alla dessa påfrestande faktorer, kan enligt min åsikt endast ha negativa effekter på de 

intervjuades hälsa. Som tidigare nämnt är det inte fysisk ohälsa det handlar om, utan det var det 

mentala som nämndes, alltså psykisk ohälsa. Johnson skriver att den psykosociala arbetsmiljön är 

av betydelse för framväxten av olika sjukdomstillstånd.  Författaren diskuterar vidare att 

beroende på hur pass tufft arbetssituationen är för den enskilde arbetstagaren, ökar också 

riskerna för att utsättas för olika hjärt- och kärlsjukdomar, plågor i rörelseorganen och 

psykosomatiska ohälsotillstånd.111 En av deltagarna talar om att det har hänt att många av 

kollegorna har gått in i väggen och har då blivit sjuka i arbetet. Lindbeck skriver att orsakerna till 

de många sjukskrivningar i dagens samhälle är just kopplat till den förändrade arbetsmiljön. 

Författaren belyser att förändringar med anknytning till arbetsorganisationen har varit en 

bidragande orsak till psykologisk stress. Just sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa är något 

som uppmärksammats allt mer på sista tiden och denna ohälsa framhåller ofta stress och en 

minskad välbefinnande för den anställde.112 Lindbecks resonemang kring förändringarna inom 

arbetsmiljön och arbetsorganisation kan mycket väl knytas an till deltagarnas syn på 

bemanningen, personalomsättningen och de förändrande arbetssätten. 

                                                
110 Börnfors, s. 87. 

111 Johnson, s.210. 

112 Assar Lindbeck, ”Välfärdsstat och sociala normer”, i Varför är svenskarna så sjuka? red. Birgitta Swedenborg 

(Stockholm, 2006), s. 81. 
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Hantering 

Studiens deltagare var fullt medvetna om vad dessa olika påfrestningar och stressen som dess 

följd kan ha för effekter på deras hälsa, men också effekterna på deras sociala omgivning. Nedan 

kommer jag att beröra de olika hanteringsstrategier som deltagarna använder sig av, för att 

undvika ohälsa. 

Det som deltagarna ser som det absolut viktigaste för ett undvikande av ohälsa, är balansen 

mellan arbete och fritid. De medverkande i studien belyser betydelsen av att ha ett bra fritidsliv 

och ser fritidslivet som en av de bästa förebyggande metoderna för att slippa drabbas av olika 

ohälsotillstånd. En av deltagarna resonerar kring hur vissa arbetskamraters obalans mellan yrke 

och fritid har resulterat i ohälsa. Samma deltagare nämner även betydelsen av att göra något 

positivt, något som man själv tycker om efter arbetet. Det är individens eget ansvar att försöka 

hålla sig borta från att hamna i negativa spiraler. De intervjuade belyser vikten av att bryta ett 

negativt mönster och göra något som man själv tycker om, promenader är något som nämns av 

samtliga deltagare. Deltagarna framhåller också att man måste se framåt och inte blicka bakåt allt 

för mycket, då detta egentligen bara drar ner en ännu mer. Att spendera mycket tid med familjen 

är också något som är ytterst viktigt enligt deltagarna, då de anser att det är familjen som ger de 

energin för att kunna utföra ett bra arbete, då de ibland känner sig uttömda på energi och 

motivation. Währborg diskuterar familjens betydelse och anser att familjen är en av de viktigaste 

sociala institutionerna för många människor, kanske den viktigaste, samt att familjen därmed 

utgör en viktig grund för stöd och återhämtning.113 Att familjen är viktigare än yrket är också 

något som belyses starkt av deltagarna, följande citat framhåller detta ännu tydligare: 

 

Vilka är det egentligen som kommer betyda någonting när jag ligger där och har mina sista dagar. Det 

kanske inte är bankjobbet, det är väl snarare barnen. Det är väldigt viktigt att försöka hitta balansen i 

livet och inse att man är någonting annat än sitt yrke. Det försöker jag tänka mycket på, försöker landa 

i det, det är viktigt. 

 

En av deltagarna hanterar stressen genom att boka av i sin kalender och ibland göra kalendern 

otillgänglig för bokningar, för att hinna ikapp med det som skall göras och på det sättet undvika 

stress. Däremot nämner deltagaren att detta inte alltid helt reducerar stressen och att det ändå blir 

en hel del övertidsarbete. Samma deltagare uttalar sig om hur viktigt det är att ibland ”ventilera” 

med någon nära och bara uttrycka sig samt att rensa tankarna. Deltagaren betonar vikten av att ha 

en bra och förstående chef som man kan vara sig själv omkring, vilket denne anser sig att ha och 

berättar att denne oftast pratar ut just med sin närmaste chef, men också med sin partner hemma. 

Detta handlar i själva verket om individens tillgång på socialt stöd, som kort kan förklaras med 

sociala och relationella tillgångar som man erhåller av andra människor. Dessa band är en av de 

mer viktiga förutsättningarna för framväxten av tilltro och trygghet. Precis som deltagarna 

                                                
113 Währborg, s. 101. 
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redogjorde, medför socialt stöd att stress kan reduceras, genom att individen kan få råd, 

uppmuntran och hjälp med att lösa eventuella problem.114 

Ett annat sätt för skapa en mur mellan arbetet och fritiden är enligt en av deltagarna att inte 

umgås med bankmänniskor på fritiden. Att sträva efter ett umgänge som har så lite koppling som 

möjligt till yrket, är något denna privatrådgivare lyfter fram som en hanteringsmetod för 

framväxten av en balans mellan arbetet och fritiden. Andra sätt att hantera påfrestningar och 

därmed stress är enligt de intervjuade att göra en sak i taget, då det alltid är bättre när något har 

blivit utfört än att allt står stilla på grund av upplevelsen av att det är för mycket. En av de 

medverkande i studien nämner också att ens egoistiska sida inte får ta allt för stort utrymme, utan 

det gäller att tänka positivt och tänka att det finns alltid de som har det värre. 

                                                
114 Währborg, s. 98 f. 
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Avslutande diskussion 

I studien har jag försökt återge banktjänstemännens egna upplevelser av deras yrke. Nu i 

efterhand anser jag att de medverkandes uttalanden i studien som jag har återgett hänger ihop till 

stora delar. Privatrådgivarnas vardag präglas för det mesta av att leva upp till arbetsgivarens krav, 

som endast kan uppnås i interaktionen med kunden och därmed i kundmötet. Eftersom 

deltagarna anser att tiden är en bristvara, kan de ibland uppleva en mindre egenkontroll över 

situationen och därmed osäkerhet på kvalitén, vilket innebär i sin tur att stressen blir ett faktum, 

samtidigt som risken för ohälsa ökar. Det är framförallt arbetsgivarens ständiga granskning av 

deras arbete som uppfattas som påfrestande, men samtidigt återger de att en viss förståelse finns 

för detta kontrollerande. Deltagarna har även förmedlat en bild av att deras yrke kan tränga sig in 

på deras privatliv många gånger, vissa har problem med detta dagligen medan det är till och från 

för andra. Däremot är samtliga medverkande överens om att de på fritiden måste ständigt ha 

yrket i baktankarna, i avseende på uppförandet och göromål då de är bosatta i en mindre stad. 

Deras yrkesidentitet tränger sig därmed in på deras personliga identitet. Hanteringsstrategin mot 

påfrestningar av olika slag, som deltagarna själva försöker handla efter och som de även 

rekommenderar andra är strävan efter en bra balans mellan arbetet och fritiden. 

Deltagarna belyser kundens betydelse för deras arbete många gånger om och hur man som 

anställd måste inta en viss roll gentemot kunden. Att vara runt människor och arbeta med 

människor upprepas flertalet gånger som en av huvudorsakerna till att de anställda arbetar inom 

bankbranschen. Att kunna hjälpa en kund och göra denne glad upplevs som väldigt givande, 

samtidigt som mindre nöjda kunder har motsatt effekt. 

De intervjuade anser att många människor har en vilseledande bild av yrket och att det är 

betydligt mer krävande än hur folket utanför branschen upplever det. Jag anser att detta kan ha 

att göra med den bild som privatrådgivarna alltid förmedlar utåt i interaktionsmötet: En bild vars 

syfte är att förmedla, trygghet, behärskning och kontroll i rådande situationen. Däremot har 

denna studie nu visat att det ställs krav av olika slag från både arbetsgivaren samt kunderna. Med 

tanke på dessa rådande förutsättningar och de effekter som yrket har på de anställdas självbild, 

diskuterade två av de intervjuade att de på allvar har börjat fundera på om yrket är det rätta för 

dem. Deltagarna nämner att självkänslan hänger ihop med arbetet och att den pendlar upp och 

ner beroende på själva arbetssituationen. Återigen använder en av deltagarna uttrycket ”jag är 

jobbet”: När det väl går bra på arbetet anser sig den intervjuade vara glad och stolt och när det 

går sämre är den anställda osäker och mår dåligt. Hur självbilden hänger ihop med arbetet är 

något som Johansson reflekterar kring. Författaren skriver att arbeta bidrar till att individen 

socialiseras in i ett bestämt förhållningssätt med hänsyn till tid, rutiner samt hanterandet av själva 

arbetsuppgifterna. Dessa anspråk på anpassande medför således till uppkomsten av en ”ny 

människa” och därtill ett visst skapande av självet. Människans tid på arbetet etsar sig in i 

kroppen och därmed in i individens sinne. Som tidigare nämnts överlägger författaren arbetet 

som associerande med disciplin och att arbetets inträngande in i kroppen bidrar till att arbetet 

därmed upplevs som en bestående del av självet och därtill kan man utrycka det som hela 
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individens livsform präglas av arbetet.115 En av deltagarna kopplar även självbilden till den mindre 

utvecklingspotential som denne anser sig bankyrket har och även hur självkänslan hänger ihop 

med yrkets status och förklarar att detta kan upplevas som påfrestande. 

 

Att jag inte riktigt vet om det finns en utvecklingspotential, skulle jag säga. Jag känner att jag skulle 

vilja ha en utveckling på sikt. och det är den jag funderar på, vad det finns för utveckling? Det är min 

stora fråga just nu. 

 

Bauman skriver att dagens arbeten i konsumtionssamhället i första hand utsätts för estetisk 

granskning jämfört med tidigare generationers synsätt på arbetet. Dagens arbeten skall vara 

tillfredställande, meningsfulla, intressanta, mångfaldiga, utmanande och arbetet idag skall därmed 

ligga till grund för stolthet samt självkänsla.116 Den intervjuades yttrande i citat kan mycket väl 

relateras till Baumans påståenden, då jag har tolkat det som att deltagaren upplever brist på vissa 

av dessa nämnda arbetsegenskaper som är viktiga i dagens samhälle. Som tidigare nämnts 

jämförde sig en av deltagarna med människor med liknande kompetenser och redogjorde för mig 

att dessa personers yrken, jämfört med den bankanställdes är betydligt mer framgångsrikt och 

erhåller högre status i andras ögon. Detta ansågs som väldigt negativt för självbilden och 

påfrestande. Efter att ha hört deltagarnas egna berättelser, om hur krävande yrket egentligen är 

från insidan, förstår jag att sådana tankar om just belöningen i form av status är något som 

efterfrågas. ”Ansträngnings - belöningsmodellen” som Johnson diskuterar kan kopplas samman 

med dessa yttringar. Denna modell kan i korthet beskrivas som, ju mer som individen anstränger 

sig desto mer belöning begärs för arbetstagarens välmående. Författaren nämner att belöningen 

kan inta ett brett perspektiv, där själva lönen, sociala statusen samt uppskattning är viktiga 

delar.117 

Jag tänker avsluta detta med en av de intervjuades slutkläm på dennes intervju. Jag delar 

dennes tankar om att allt fler yrken idag kompliceras och blir mer krävande, samt deltagarens 

åsikter om att det råder ett komplext förhållande mellan samhällsförändringar, arbetsliv och 

möjligen personlighet. 

 

En personlig reflektion, jag tror inte det spelar någon roll vart man jobbar. Jag tror att det blir tuffare 

och tuffare, alltså för 10 år sen kunde man ha ett jobb och bara jobba och sen gå hem, men det går 

inte idag. Jag tror inte det finns något sånt jobb. Det beror kanske mer på vem man är. Hur mycket 

man lägger in av sig själv i sitt jobb, du måste vara en maskin i princip om du ska kunna dra tydliga 

linjer mellan jobb och privatliv. Så jag kommer inte finna det där jobbet någon gång, tror inte jag. 

Utan om jag jobbar i kassan på [livsmedelbutik] då skulle jag också vara stressad och ta med mig 

jobbet hem, tror jag. 

 

  

                                                
115 Johansson, s. 154-161. 

116 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Uddevalla, 1998), s. 53 f. 

117 Johnson, s. 210. 



 47 

Ung och arbetslös 

- Ungdomars upplevelser av arbetslöshet 

Av: Emelie Gustafsson 

Inledning  

Att kunna leva ett självständigt liv bygger till stor del på våra ekonomiska tillgångar. I dagens 

samhälle innebär detta att många ungdomar på grund av sin arbetslöshet, helt eller delvis tvingas 

till att bli försörjda av sina föräldrar eller andra anhöriga. Att ha möjligheten till ett eget liv och 

självständig försörjning har minskat.118 Krysia N. Mossakowski skriver om hur arbetslöshet kan 

förorsaka ohälsa, då arbete är en del av markörerna för vuxenlivet, och har ett stort värde i 

samband med identitetskapande. Att inte uppnå dessa förväntade mål kan medföra att individen 

drabbas av stress och depression.119 Vilka är då de förväntade ”vuxna målen” som ungdomarna 

upplever att de inte lever upp till? Intressant blir att se vad det betyder för deltagarnas självbild 

och livsvillkor att inte kunna leva vuxenliv. Vilka alternativ finns det för ungdomarna att förändra 

sin situation? Tovatt skriver att en stor del av alla anställningar tillsätts via sociala nätverk. 120 Vad 

händer då om man står utanför dessa nätverk? Vilka resurser finns då att tillgå? 

Arbetsförmedlingen kan ses som en sådan resurs, men hur upplever ungdomarna själva stödet 

från arbetsförmedlingen? Av intresse blir därför att i studien lyfta fram deltagarnas egna 

erfarenheter och åsikter i relation till sin arbetslöshet.  

Syfte och frågeställningar 

Fältarbetets huvudsakliga syfte är att belysa ungdomars egna upplevelser av sin situation som 

arbetslösa, samt få en ökad förståelse för vad ungdomars arbetslöshet betyder för övergången till 

vuxenlivet och för det sociala livet. Jag avser även att belysa hur ungdomarna uppfattar det 

sociala nätverkets betydelse för möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, och vad detta kan ha 

för fördelar samt nackdelar för arbetslösa ungdomar. Mina frågeställningar blir därför följande:  

 Vad betyder arbetslösheten för ungdomarnas möjligheter att leva ett självständigt liv 

och att komma in i vuxenlivet? 

 Vad har ungdomarnas arbetslöshet betytt för deras sociala liv, samt självförtroende? 

 Har ungdomarnas sociala nätverk bidragit till att hjälpa dem i deras arbetssökande, och 

vad har skillnader i sociala nätverk för konsekvenser? 

                                                
118 Kjell Jansson, Sverige har jämnast inkomstfördelning, http://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0001_02.pdf 

(2011-11-14), s. 1.ff. 

119 Krysia N. Mossakowski,”Unfulfilled expectations and symptoms of depression among young adults,” Social Science 

and Medicine, vol 73 (2011:5) s. 729-736. 

120 Caroline Tovatt, ”Det sociala kapitalets betydelse för att få en plats på arbetsmarknaden”, i Utbildning, arbete, 

medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, red. Magnus Dahlstedt m.fl. (Umeå, 2007), s. 299. 

http://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0001_02.pdf
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Metod  

I studien använder jag mig av Grundad teori (GT). Med denna metods hjälp kan man bilda sig en 

djupare kunskap i det ämne man studerar.121 (För utförligare information om GT, hänvisas till 

den gemensamma metoddiskussionen.) I studien har jag använt mig av semi-strukturerad 

intervju, då jag anser att det är ett bra sätt att få fram fylliga svar på, samt att man har möjligheten 

att kunna ställa de följdfrågor som man finner intressanta att vidare utveckla för studiens syfte. 

Detta betyder att jag använde mig av en intervjuguide, men ställde följdfrågor under intervjun.122 

Kvale skriver att intervjuer ger forskaren möjligheten att gå djupare än ett vanligt vardagligt 

utbyte av åsikter, att med hjälp av noggrant valda frågor får man en djupare förståelse och 

kunskap om det ämne som berörs.123 Intervjuerna har bandats med hjälp av en minidisc och har 

därefter transkriberats och bearbetats. Genomförandet av arbetet har skett genom noggrant förda 

anteckningar, över skeenden och idéer som dykt upp under arbetets gång. Jag har under arbetets 

gång även följt Brymans råd, där han pekar på vikten av att inte vänta med att koda materialet, 

tills allt datamaterial är insamlat. Författaren anser att i samband med GT är det angeläget att 

insamlingen samt analysen av data äger rum parallellt med varandra. Det är därför av stor vikt att 

man har i åtanke att transkribering är tidskrävande.124 Jag har därför varit noga med att arbeta 

parallellt med insamling och analys av data.  

Presentation av studiens deltagare 

Jag har intervjuat fyra arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-22 år. Dessa ungdomar kommer att gå 

under namnen, Nelly, Stella, Nadja och Jonas. Det gemensamma för deltagarna är att de alla 

genomfört sin gymnasiala utbildning och har tidigare arbetserfarenheter, dock i olika 

utsträckning. De fyra ungdomarna har varit arbetslösa under olika långa tidsperioder. En del av 

dem bor kvar hemma medan andra lever med en sambo. En av deltagarna har utländsk bakgrund.  

Studiens kategorier  

Analysen består av fyra huvudkategorier. Den första kategorin heter Att känna sig ensam, här 

behandlas ungdomarnas upplevelser kring arbetslöshetens betydelse och konsekvenser för deras 

sociala liv. Kategorin Att hindras från att bli vuxen, tar upp hur det är att som ung och arbetslös bli 

utesluten från att kunna leva ett liv som vuxen, samt vad det är som gör att ungdomarna upplever 

att de inte kan leva upp till markörerna för vuxenlivet. Den tredje kategorin Att tappa 

självförtroendet berör arbetslöshetens betydelse för ungdomarnas självförtroende, och på vilket sätt 

arbetslösheten bidrar till att deltagarna upplever att de får ett försämrat självförtroende på grund 

av sin arbetslöshet. Att sakna nätverk är den sista kategorin, här analyseras betydelsen av att ha 

                                                
121 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basic of quality research - techniques and procedures for developing grounded theory 

(Thousand Oaks, 2008), s. 16. 

122 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 301. 

123 Steinar Kvale, Den kvalitativa forsknings intervjun (Lund, 1997), s. 13. 

124 Bryman, s. 458. 
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sociala nätverk och vad det innebär för möjligheterna att ta sig in i arbetslivet, underrubriken: 

Kontakten med arbetsförmedling, beskriver ungdomarnas upplevelser av bemötandet från 

arbetsförmedling, samt i vilken utsträckning de anser att de fått hjälp och stöd i sin situation som 

arbetslösa.  

Metodreflektion 

Av intresse för studien, kunde ha varit att jämföra hur män och kvinnor ser på sig själva och sin 

arbetslöshet, om det skiljer sig i hur man upplever sin situation som arbetslös och om man 

hanterar arbetslösheten på olika sätt. Att studera ungdomsarbetslöshet ur olika samhällsklasser 

hade också kunnat bidra till min studie. Ett större och mer varierat urval skulle ha kunnat ge 

möjligheter att finna andra mönster i t.ex. bristen eller tillgången på sociala nätverk som leder till 

arbete. En annan aspekt hade kunnat vara att jämföra hur unga invandrare och svenskar upplever 

sin situation som arbetslösa. En av mina deltagare har nämligen en utländsk bakgrund, denna 

person uttrycker hur denne upplever hur det är att söka arbete i Sverige när man har ett utländskt 

namn. Personen säger följande: 

[…]det är troligtvis lättare för någon med ett svenskt namn att söka jobb i Sverige[…] 

Det hade varit av intresse att gå in djupare och lyfta fram dessa ämnen, men på grund av 

studiens tidsresurser kunde inte urvalet bli mer omfattande.  

Etik  

I upplägget av studien har jag varit noga med att de etiska kraven ska eftersträvas. Första 

kontakten med fältet ägde rum genom tidigare kontakter, via e-post. Jag har lagt stor vikt vid att 

mitt informationsbrev ska ge ett seriöst intryck och få studiedeltagarna att känna sig väl 

informerade i vad studien går ut på, samt känna sig trygga med studiens innehåll. I 

informationsbrevet förklarade jag därför tydligt vilket syfte min studie har och vilka 

frågeställningar som mitt arbete fokuserar på att besvara. Deltagarna informerades även om sina 

rättigheter att dra sig ur studien och möjlighet att neka ett deltagande. Jag har också varit tydlig 

med att deltagarnas personuppgifter ska hållas anonyma samt vara otillgängliga för andra att nå, 

samt endast kommer att användas för forskningens ändamål.125 I och med att mina deltagare till 

stor del är inom samma bekantskapskrets och att studien till viss mån berör ett känsligt ämne 

inser jag betydelsen av att anonymisera personerna så mycket som möjligt. Då det kan finnas en 

risk att de kan känna igen varandra vid läsandet av studien. Deltagarna kommer att presenteras 

med fingerade namn. Bryman skriver att man dock bör ha i åtanke att användandet av fingerade 

namn inte helt eliminerar riskerna för identifikation.126 Jag inser att läsaren blir medveten om 

vilket kön deltagarna har, vilket kan ses som en brist. Jag anser dock att risken är liten att 

ungdomarna på grund av detta ska känna igen varandra vid läsningen. Att namnge deltagarna 

med fingerade namn ger enligt min mening en enklare och mer tydlig läsning och förståelse av 

                                                
125 Bryman, s. 440 f. 

126 Bryman, s. 445. 
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texten. Jag har även valt att inte ta med personlig information som kan avslöja vem personen 

bakom det fingerade namnet är. I studien kommer likaså inte deltagarnas individuella ålder att 

nämnas. I arbetet med analysen har jag reflekterat över hur pass etiskt känsligt det ämne jag 

studerar är. Att studera arbetslöshet kan ses som ett känsligt ämne, då de arbetslösa i studien kan 

befinna sig i en utsatt situation, såväl ekonomiskt som socialt och privat. Arbetslöshet kan även 

associeras med skamkänslor hos deltagarna. I intervjuerna med deltagarna upplevde jag dock inte 

att ungdomarna uppfattade någon av mina frågor som särskilt känsliga. De besvarade enligt min 

uppfattning alla frågor utan att verka besvärade. Möjligtvis kan detta ha att göra med 

informationsbrevet som tydligt beskrev vad studien behandlade, vilket troligen medförde att de 

var beredda på den typen av frågor som skulle komma att ställas. 

Tidigare forskning  

Här presenteras den litteratur jag funnit mest relevant och intressant för min studie. Författaren 

Hammarström tar främst upp aspekter av arbetslöshet ur ett hälsoperspektiv och redogör för 

arbetslöshetens betydelse för vår hälsa, i relation till stress, samt självförtroende.127 Rantakeisu 

med flera skriver intressanta reflektioner kring vad arbetslöshet betyder för ungdomars sociala liv, 

på grund av ekonomiska begränsningar och förlusten av tidsstrukturer. De tar även upp 

ungdomars behov av stöd från föräldrar och vad det betyder för ungdomarnas livsvillkor.128 

Tovatt skriver om det sociala kapitalets betydelse, när det gäller att få ut ungdomar på 

arbetsmarknaden.129 Stojanovic reflekterar kring den sociala kompetensens betydelse för att klara 

sig på arbetsmarknaden.130 T. Johanssons, går även in djupare på vad arbete har för betydelse för 

vår identitet och status. 131 Carle beskriver vad det innebär för ungdomar att inte kunna leva sitt 

liv som vuxen, samt vilken betydelse det har för skapandet av identitet.132 För att definiera 

markörerna för vuxenlivet har jag använt mig av K. Johanssons studie.133 Dessa litterära verk tar 

upp frågor kring identitet, livsvillkor och de konsekvenser av arbetslöshet som jag är intresserad 

av. Denna tidigare forskning kommer jag att använda mig av i studien för att relatera och utveckla 

studiens resultat. 

                                                
127 Anne Hammarström, Arbetslöshet och ohälsa (Lund, 1996). 

128 Ulla Rantakeisu m.fl, Ungdomsarbetslöshet - Vardagsliv och samhälle (Lund, 1996). 

129 Tovatt, s. 299 ff. 

130 Verica Stojanovic, Att leva som arbetslös - svenska och danska ungdomars relationer, ekonomi, bostadssituation och värdesättning 

av arbete (Lund, 1998).  

131 Thomas Johansson, Bilder av självet (Stockholm, 2002). 

132 Jan Carle, Ungdomsarbetslöshet - Välfärd och livsstil (Göteborg, 1992). 

133 Kerstin Johansson, Bli vuxen i en arbetarstad - Fem ungdomar berättar om skola, arbete och det egna livet (Linköping, 2003). 
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Att känna sig ensam  

Något som framkom av intervjuerna med deltagarna, var att majoriteten av de intervjuade på ett 

eller annat sätt kände sig ensamma till följd av sin arbetslöshet. Arbetslösheten innebar en 

isolering från samhället. Att inte ha ett arbete gör att deltagarna spenderar mycket tid hemma 

själva när anhöriga arbetar. Den ekonomiska begränsning som arbetslösheten innebär, medförde 

också att man inte på samma sätt kan delta i olika aktiviteter, vilket i sin tur också påverkar det 

sociala livet. Nelly utrycker hur bristen på pengar leder till att hon känner sig begränsad i att delta 

i sociala aktiviteter:  

Eftersom det begränsar mig ekonomiskt, begränsar det mig också socialt, eftersom man inte har råd 

till att göra allt som kanske de som har jobb, har råd med.  

Rantakeisu m.fl. skriver att många aktiviteter kräver en viss standard, sämre ekonomi än kamrater 

som arbetar leder därför ofta till minskad aktivitet samt ökad social isolering.134 Jag tror liksom 

Rantakeisu m.fl. att mycket av den sociala isoleringen som kan bli en följd av arbetslöshet, har sin 

grund i att man av ekonomiska skäl inte kan delta i olika aktiviteter. Följdfrågan blir då om den 

ekonomiska begränsningen är det enda skälet till att man blir mer socialt isolerad? Rantakeisu 

m.fl., tar upp hur den fria tiden kan innebära att man istället bli begränsad. Vår tid karakteriseras 

av det värde som tiden tilldelas. För att tillgodogöra sig tiden måste den användas på ett effektivt 

sätt. Passivitet är i kontrast till det värde som vår kultur tilldelat tiden. Arbetslöshet tycks leda till 

att man kopplas bort från det moderna tidsmedvetandet. Arbetslösheten hävdar författarna leder 

till tillbakadragande, att man blir mer passiv och mindre aktiv. Ekonomi och stigmatisering ses 

som en förklaring på situationen.135 Behovet av aktivitet och till och med tvånget av att utnyttja 

tiden är inbyggt i dagens samhälle. Att inte ha arbete kan innebära ekonomisk förlust och förlust 

av status. Det klockfria livet innebär till stor del i samhället det privata livet, det sociala livet 

utanför kärnfamiljen kräver i sin tur strukturering av tid.136 Något som framgår tydligt i intervjuer 

med deltagarna är känslan av att vara avskild från samhället, ju längre tid man är arbetslös desto 

mer kommer man ifrån det sociala livet. På frågan hur arbetslösheten begränsar dig? Svarar Stella 

följande: 

Att jag inte kommer ut, ja att jag känner mig ensam ibland, alla andra gör nått.  

Här kommer också jämförelsen med andra in. Uttrycket ”alla andra gör nått”, tolkar jag som ett 

sätt att peka på den egna otillräckligheten, där man på grund av sin arbetslöshet inte i samma 

utsträckning har en sysselsättning som upptar ens tid. Att ha ett arbete resulterar också i att man 

har daglig kontakt med människor, medan arbetslöshet enligt min tolkning leder till att man själv 

                                                
134 Rantakeisu m.fl, s. 53. 

135 Rantakeisu m.fl, s. 69 ff. 

136 Rantakeisu m.fl, s. 70. 
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bär ansvaret för att få daglig kontakt med människor utanför hemmet. Nadja tar upp att eftersom 

människor i hennes närhet har jobb och studerar, resulterar det i att hon känner sig ensam.  

Det är okej till en början, men eftersom de flesta man känner antingen jobbar eller studerar är man 

ganska ensam så jag ser inte så många fördelar med att vara arbetslös. 

Jag tolkar det utifrån detta citat som att Nadja känner sig utanför ett socialt sammanhang i och 

med att hon inte studerar eller arbetar. Den tiden spenderar Nadja istället ensam, eftersom de 

runt omkring henne arbetar eller studerar. Rantakeisu m.fl. skriver att de arbetslösa ofta upplever 

att vännerna blir allt mer reserverade, vilket resulterar i att den arbetslöse drar sig undan från det 

sociala livet, om inte annat så på grund av att deras ekonomi begränsar möjligheterna att vara 

med i olika aktiviteter.137  

För många av deltagarna innebär hemmatiden mycket tv-tittande och datoranvändning. Vad 

fyller då detta för syfte för deltagarna? För majoriteten av deltagarna tycks detta fylla en social 

funktion, via sociala nätverk så som Facebook kan man hålla kontakten, tv:n erbjuder också 

sällskap och underhållning, ett tidsfördriv i denna tillgång av fritid. För den som arbetar kan ofta 

fridtiden tyckas vara en lyx i vardagen, men för den arbetslöse tycks det i längden bli en tid då 

man funderar över det faktum att man inte har ett yrke och de begränsningar som detta innebär 

för ens livsvillkor. Hammarström menar på att arbete ger oss en grundtrygghet. Vid arbetslöshet 

ökar risken för ekonomisk otrygghet, ändringar i vår tids struktur, isolering, ökad känsla av 

meningslöshet, minskat självförtroende, samt ökad passivitet.138 Det Hammarström tar upp, tycks 

stämma överens med majoriteten av deltagarnas egna upplevelser. 

                                                
137 Rantakeisu m.fl, s. 61. 

138 Hammarström, s. 21. 
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Att hindras från att bli vuxen 

Carle skriver att det är viktigt att betona att ungdomsarbetslöshet inte har samma innebörd som 

vuxenarbetslösheten, eftersom ungdomar råkar ut för arbetslöshet vid en tid då de växer upp och 

formar ett vuxenliv. När de unga försöker finna delaktighet i samhället, bidrar arbetslösheten till 

att de istället blir ställda utanför.139 Enligt K. Johansson ger arbetslivet möjligheter för individen 

att kunna bilda ett självständigt ekonomiskt liv där arbete innebär en vuxenmarkör, detta skriver 

författaren innebär att arbete har betydelse för identitetskapandet som vuxen.140 Något som 

visade sig i intervjuerna är det beroende av nära, som arbetslöshet kan innebära när det gäller 

främst ekonomisk stöttning och boende. Vissa av deltagarna uttrycker en önskan om att bli mer 

självständiga och att deras situation leder till att de blir beroende av andra. Det verkar innebära en 

viss skam att inte kunna försörja sig själv, men också en begränsning i den personliga 

utvecklingen. Detta tycks också medföra vissa konsekvenser för relationen med föräldrarna, 

menar vissa av ungdomarna. Nadja svarar på frågan om huruvida hennes arbetslöshet påverkar 

relationen med nära, i följande citat:  

Ja absolut, på ett negativt sätt, man får dåligt samvete eftersom man vill kunna försörja sig själv vid en 

viss ålder och för att de bidrar med pengar, man vill känna att man har egna pengar som man kan 

använda hur man vill. 

Att leva med sina föräldrar när man vill bilda sitt eget liv verkar även medföra att en del av 

deltagarna upplever att de ibland grälar med sina anhöriga. Stella beskriver hur hennes situation 

går utöver hennes föräldrar: 

[…] Ibland låter jag det gå utöver andra liksom […] som mamma och pappa, speciellt mamma, jag kan 

lätt bli irriterad på henne om hon tjatar för mycket, fast jag vet att hon vill mitt bästa. 

Enligt min tolkning grundar sig grälen i känslan av att befinna sig i gränslandet mellan 

ungdom och vuxen. Stella känner sig vuxen inombords, men uppfyller inte de markörerna 

som finns för vuxenlivet. Hon lever fortfarande under sina föräldrars omsorg, vilket 

troligen leder till att föräldrarna inte ser henne som en vuxen individ. Att Stella lever under 

samma tak som sina föräldrar gör antagligen att hon förväntas följa samma regler som hon 

alltid gjort hemma. Stella får därigenom troligen inte tillträde till det privata och 

självständiga livet som hon egentligen är vuxen nog att hantera.  

Det som tycks vara jobbigast i deltagarnas relation med sina anhöriga är känslan av att 

man vid en viss ålder som många uttrycker det bör kunna försörja sig själv. Att inte kunna 

göra det leder ofta till en känsla av att man är en osjälvständig person, som inte kan lösa sin 

situation på egen hand utan måste ta hjälp av anhöriga. Jonas säger följande om att inte 

kunna försörja sig själv: 
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När man nått en viss ålder ska man ju klara sig själv och kunna försörja sig själv, det är ju också 

samhällets krav på en att man kunna göra det. Vilket jag tycker är helt rätt, men det är klart att det 

känns tungt att man inte har möjlighet att bidra till sin egen överlevnad och inkomst. 

Jag tolkar det som att Jonas ser det som ett personligt misslyckande att inte kunna försörja sig 

själv utan hjälp från personer i hans närhet. Han tar även upp att det är samhällets krav att man 

ska kunna försörja sig själv, att inte kunna göra detta ses som ett misslyckande av Jonas. Det 

dåliga samvetet är också centralt, att leva på sina anhörigas pengar gör att många av deltagarna 

känner sig otillräckliga. I intervjuer med ungdomarna står det klart att föräldrarna får ta ett stort 

ansvar för sina barns ekonomiska behov. Rantakeisu m.fl. tar upp att familjer bär ett allt större 

ekonomiskt ansvar för ungdomars arbetslöshet, och att konsekvenserna kan resultera i orättvisor, 

då familjer har olika förutsättningar att möta det stigande ansvaret. De menar på att det redan nu 

ligger störst ansvar hos familjer som har det tyngst socioekonomiskt, eftersom att det där finns en 

större risk att råka ut för arbetslöshet.141 I intervjun med Stella framkommer att hennes föräldrar 

bidrar mycket till hennes försörjning:  

[…]dem har varit väldigt snälla, de har lånat mig pengar tills jag kan betala tillbaka, jag behöver inte 

betala något hemma, men nu ska jag börja med det, eftersom jag får betalt från försäkringskassan och 

ge 500kr i månaden för att betala tillbaks och bidra till mat och så. 

Föräldrarna spelar en stor roll för att ungdomarna ska kunna leva ett drägligt liv, med hjälp av 

föräldrarna har ungdomarna tillgång till boende och mat. Deltagarna uttrycker dock en frustration 

över att inte kunna försörja sig själva. I vissa fall försöker deltagarna kompensera för föräldrarnas 

stöd genom att utföra hushålltjänster, för att på något sätt kompensera upp för att det stöd de får. 

Nadja menar på att arbetslösheten leder till att hon intar rollen som ”hemmafru”. 

Jag är som en hemmafru, eftersom jag är hemma om dagarna gör jag de flest sysslor som ingår i 

hemmet.  

För Stella, resulterar arbetslösheten i att hon jämför sig med andra runt omkring henne, som har 

jobb och ställer sig frågan varför hon själv inte har ”lyckats”. Stella säger följande om sin 

arbetslöshet:  

[…] man känner att man inte duger, man känner att alla andra liksom gör något med sina liv, så man 

känner att man ligger efter. […] 

Jag tolkar det som att Stella upplever en stress över att inte ta vara på sin tid på ”rätt” sätt, hon 

lever inte fullt ut det liv hon vill leva, utan känner sig begränsad av sin arbetslöshet. Hon jämför 

sig med andra i hennes närhet och känner att hon inte lever upp till samma nivå, alltså att kunna 

leva sitt liv som vuxen, detta resulterar troligtvis i en känsla av att inte räcka till. Detta leder 

förmodligen också till funderingar kring varför man själv inte har kommit dit man vill. Stella 
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nämner också den stress hon känner över att inte hinna med alla punkter hon har satt upp för sitt 

liv: 

Jag känner stress över alla punkter jag måste hinna med [...] resa runt i världen, skaffa pojkvän, barn, 

utbildning, innan jag är 30 i alla fall, jag vill ju hinna med alltihop. 

Enligt min tolkning känner Stella stress över att inte kunna utföra de åldersrelaterade markörer 

som betecknar vuxenlivet. På grund av arbetslösheten känner hon sig begränsad att kunna leva 

upp till det som hon bör hinna med.  Liksom Stella tar upp är utbildning något som alla deltagare 

ser som en möjlighet för att få en ökad kompetens och en bättre möjlighet att komma ut på 

arbetsmarknaden. Kanske kan det också ses som en möjlighet för ungdomarna att kunna leva ett 

mer självständigt liv, mindre beroende av sina anhöriga? En väg mot vuxenlivet? Genom 

utbildning får man chansen att dels flytta hemifrån, samt till en annan stad, man kan med hjälp av 

studiemedel leva ett liv oberoende av anhöriga, dock är detta att betraktas som ett lån. Genom att 

utbilda sig får man också troligen en högre status som person. Det tar också bort den lathets 

stämpel som många arbetslösa ofta obefogat stämplas med. Nelly tar upp att hon ser studierna 

som en möjlighet till ökade chanser på arbetsmarknaden: 

Jag vill studera vidare till hösten och efter det kommer fler möjligheter att skaffa jobb, när man har 

utbildning och mer erfarenhet. […] 

Att utbilda sig tycks inte endast vara ett sätt att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden utan 

även innebära att man upplever att utbildning bidrar till att kunna göra en karriär. Jonas är en av 

deltagarna som tar upp just detta: 

Jag vill ju bli någonting mer än bara ett simplare jobb, som man inte behöver någon direkt kompetens 

för att uträtta[…] 

Jonas är alltså av uppfattningen att utbildning, ger möjligheter till att ha ett jobb som kräver 

kompetens. Det tycks viktigt för Jonas att ha ett arbete som är förknippat med en viss 

status. Att ha ett jobb som kräver kompetens bidrar troligen inte endast till att man som 

person uppfattas som en lyckad individ. Att ha ett jobb som kräver kompetens medför 

troligtvis också en bra inkomst.  
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Att tappa självförtroendet 

Av intervjuerna visade det sig att alla deltagare upplevde att arbetslöshet haft betydelse för deras 

självförtroende. Det framgick ofta att deltagarna jämförde sig med andra som har jobb, och själva 

ibland upplevde att de inte nådde upp till sina egna eller samhällets förväntningar. Att vara 

arbetslös upplevs av deltagarna som något dåligt och något man inte vill eller bör vara. Den press 

som deltagarna till stor del lägger på sig själva upptas av deras krav på att de själva bär ansvaret 

för att lösa sin situation. Nelly beskriver detta: 

Pressen kommer endast från mig själv, eftersom jag vill lösa min situation. 

Det som inträffar när deltagarna inte lyckas lösa sin situation är ofta en känsla av frustration, 

nedstämdhet och en känsla av otillräcklighet. Efter att ha sökt många arbeten och gått på 

anställningsintervjuer utan att få något arbete känner man sig oförmögen att ändra på sin 

situation och i vissa fall ifrågasätter sin egen duglighet. Nelly beskriver vad arbetslösheten innebär 

för hennes självförtroende: 

Jag skulle väl ljuga om jag sa att det inte påverkar självförtroendet. Varje gång man får ett nej blir jag 

väldigt besviken och man känner sig nedstämd, men jag känner inte att jag inte duger, till exempel jag 

vet att jag kan göra ett bra jobb oavsett vart jag hamnar, det är mer stressen som man känner att man 

inte har jobb eller pengar.[…] 

Nelly menar på att arbetslösheten påverkar hennes självförtroende, här tar hon upp att ett nej 

betyder besvikelse och nedstämdhet. Jag tolkar det som att få upprepade nej ifrån arbetsgivaren 

kan leda till att man ifrågasätter sig själv, sin personlighet och sina kunskaper. Rantakeisu m.fl. 

skriver att upprepade nej på anställningsintervjuer, bidrar till att ungdomar väljer att dra sig bort 

från arbetsmarknaden och låter bli att söka arbete, när de inte får chansen att arbeta blir de också 

utan arbetsvanor.142 En annan aspekt av arbetslösheten är att vissa av deltagarna oroar sig för vad 

andra runt omkring dem ska tycka om deras arbetslöshet, för andra anses det vara mindre 

skamset. Stella berättar om ett tillfälle då hon undviker att stöta på en gamla bekant för att slippa 

tala om sin arbetslöshet, hon säger följande:  

Jag ville inte säga hur min arbetssituation var, alltså jag har varit arbetslös i ett år, det är inte att skryta 

med precis. 

Rantakeisu m.fl. menar på att arbetet ligger till grund för normer och ideal i vår kultur. En person 

som är hedersvärd arbetar och gör rätt för sig, som arbetslös anses man göra motsatsen.143 Detta 

kan förklara varför Stella inte vill prata om sin arbetslöshet. Det intressanta är också att hon 

nämner tiden som arbetslös, här tolkar jag det som att ju längre man är arbetslös desto mer dömd 

känner man sig. Eftersom tiden visar på hur lång tid det har tagit för att inte kunna reda ut 
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situationen. Rantakeisu m.fl. tar också upp hur arbetslösa kan ses som lata samt arbetsovilliga, 

och att även om dessa anklagelser är oriktiga medför de en skamgörande effekt. De pekar då på 

att lösningen för att bli accepterad är att inta rollen som aktivt sökande.144 Detta anser jag vara en 

mycket intressant aspekt, eftersom jag kan se att mina deltagare ofta är noga med att påpeka att 

de är aktiva i sitt arbetssökande. Extra tydligt blir det när Nelly beskriver detta:  

Jag anser att jag gör allt jag kan för att få jobb. Jag söker allt jag kan söka, jag kontaktar personer och 

är väldigt aktiv i mitt sökande. 

Att beskriva sig själv som aktivt sökande visar på att på att man försöker göra någonting åt sin 

situation, det kan även minska fördomar kring att man som arbetslös är lat och inte vill arbeta. 

Tiden som arbetslös tycks också ha betydelse i andra avseenden. Stella tar upp vikten av att 

tidsperioden som arbetslös också innebär att man blir mer nervös för sociala sammanhang, så 

som anställningsintervjuer:  

Ju längre tid det går utan arbete ju nervösare tror jag man blir för att söka arbete och gå på intervjuer, 

när man inte gjort nått på länge då får man dåligt självförtroende. 

Vad är det då som gör att Stella blivit mer nervös för sociala sammanhang? Stella förklara att 

tiden som arbetslös spelar in och bristen på prestationer. Enligt min tolkning kan också bristen 

på sociala möten utanför hemmet, leda till att det blir mer jobbigt att utsätta sig för sammanhang 

där man blir granskad, som tillexempel på en anställningsintervju. Som arbetslös är man troligen 

mer van vid att vistas i den privata sfären, där man inte på samma sätt blir granskad. Dessutom 

bidrar antagligen det sänkta självförtroendet på grund av arbetslösheten, till att man känner sig 

mer nervös över att träffa människor man inte har samma avslappnade förhållande till. 

Betydelsen av att Stellas självförtroende blivit sänkt till följd av arbetslösheten kan också vara en 

orsak till varför hon är orolig för hur hon ska bli betraktad av en arbetsgivare.  
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Att sakna nätverk 

Det som majoriteten av deltagarna har gemensamt är bristen på sociala nätverk, vilket hindrar 

deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden med hjälp av personer i deras närhet. 

Ungdomarnas anhöriga har försökt att hjälpa deltagarna så gott det går, men eftersom de själva 

ofta saknar nätverk som kan hjälpa ungdomarna till arbete, blir detta ett hinder. Tovatt skriver att 

alla lediga tjänster till större del ordnas med hjälp av sociala nätverk eller informella 

rekryteringsmetoder och att social nätverksrekrytering för med sig en reproducering av ojämlika 

strukturer i vårt samhälle.145 Jag anser att Tovatt tar upp en viktig poäng i att anställning via 

sociala nätverk kan leda till ojämlika strukturer i samhället, att inte ha tillgång till sociala nätverk 

gör att deltagarna i min studie till stor del står utan denna hjälp. Deltagaren Nadja beskriver hur 

hennes bekanta försökt hjälpa henne att skaffa ett arbete:  

Ja de har försökt men det har ej gått så bra, eftersom de ej har något större nätverk själva blir detta en 

begränsning. 

Enligt min tolkning innebär bristen på nätverk en begränsning för den arbetssökande, vilket 

också bidrar till ojämlikheter på arbetsmarknaden. En person med samma kompetens eller till 

och med bättre kompetens kan på detta sätt bli bortsållad på grund av andra som har tidigare 

etablerade kontakter med arbetsgivaren. Tovatt tar även upp att ungdomar i en större omfattning 

tar hjälp av familjemedlemmar och personer i deras närhet då de söker arbete.146 Att ungdomar 

tar hjälp av personer i deras närhet för att ta sig in på arbetsmarknaden kan vara ett sätt att ta 

första steget in på arbetsmarknaden och kunna skaffa sig meriter. Nelly är en av deltagarna som 

upplever att hon fått hjälp av sina sociala nätverk, eftersom många lediga jobb inte är synliga för 

de arbetslösa upplever hon att hon fått värdefull information från sina anhöriga.  

Ja, jag har fått mycket hjälp från familj och vänner, men just nu är det svåra tider [...] men hör de om 

några lediga jobb så pratar de alltid för mig om det finns möjlighet, eller tipsar mig om det. Så det är 

till stor hjälp, många lediga jobb kommer ju inte ut i tidningar osv.  

Utan dessa nätverk går man alltså miste om arbeten som inte kommer ut i offentligheten, så 

kallade ”dolda jobb”. Ett annat försprång som man får, när det kommer till arbetssökande via 

nätverk är att den som rekryterar troligtvis har en bild av den de anställer. De vet vad personen 

”går för”. Detta sparar också säkerligen in tid och pengar för den som rekryterar. Dessa fördelar 

medför då istället en nackdel för den som står utanför ett nätverk. Detta leder in mina tankar på 

att utan sociala nätverk, ligger tillsynes mer ansvar hos den enskilde individen att lösa sin 

situation. Syns man inte genom sina nätverk, ligger mycket av ansvaret hos individen själv att göra 

sig synlig på arbetsmarknaden. Det sätter möjligen mer krav på den sociala kompetensen, man 
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måste bevisa att man som arbetssökande har kompetensen av att klara av ett arbete, eftersom den 

som rekryterar inte har en bild av vem man är som person.  

Kontakten med arbetsförmedlingen 

Utan sociala nätverk har tillsynes ungdomarna ingen annan hjälp att ta till än den man får på 

arbetsförmedlingen. Jag har därför funnit det intressant att titta närmare på ungdomarnas egna 

upplevelser av i vilken utsträckning de finner att arbetsförmedlingen fungerat som ett bra stöd i 

deras arbetssökande. Det jag lade märke till under mina intervjuer med deltagarna är att 

majoriteten av dem inte anser sig ha fått någon vidare hjälp av arbetsförmedlingen. Jonas är en av 

deltagarna som uttrycker sitt missnöje:  

De hjälper inte till med särskilt mycket, de har så mycket folk att jobba med och handläggaren har fullt 

upp med att bara hantera pappersarbete för alla nya som kommer in, mer än att försöka hjälpa dem, 

men det enda som jag tycker verkar vettigt är att de har yrkesinriktande utbildningar och sånt som kan 

hjälpa folk till arbete, annars är det väldigt mycket skit. 

Det intressanta i Jonas uttalande är att han tar upp hur de på arbetsförmedlingen har fullt upp 

med att hantera pappersarbeten, snarare än att hjälpa sin arbetssökande. Jonas känner alltså att 

han inte får det stöd han önskar från arbetsförmedlingen. Jag tolkar det som att Jonas känner sig 

som en i mängden av alla arbetssökande, detta för troligen med sig att han inte finner något 

förtroende för sin handläggare. Som arbetssökande på arbetsförmedlingen är man utelämnad till 

personer man troligtvis inte känner, för att få stöd och hjälp i sitt arbetssökande. De som 

däremot har sociala nätverk, är inte lika beroende och utelämnade till arbetsförmedlingen. Detta 

för sannolikt med sig att man utan sociala nätverk är mer i behov av den hjälp man förväntas få 

av arbetsförmedlingen. Nelly som tidigare berättade att hon har fått hjälp av sina anhöriga i sitt 

arbetssökande, anser också att arbetsförmedlingen inte varit något vidare stöd, utan att hon klarar 

sig bättre på egen hand.  

Jag tycker väl egentligen att stödet skulle kunna vara bättre. Jag känner att de inte hjälper mig så 

mycket, utan att jag klarar mig bättre på egen hand. De visar lite länkar och ger lite tips, men det mesta 

är för mig självklarheter och något som man oftast redan vet, men för osäkra personer tror jag det kan 

vara till hjälp ibland, men jag är ganska självständig som person. 

Nelly känner liksom Jonas att stödet kunde vara mycket bättre och att hon inte får den hjälp hon 

behöver. Nelly anser att den hjälp hon får inte är särskilt användbar eftersom hon ser det mesta 

som självklarheter. Nelly uttrycker även att denna hjälp kan vara bra för osäkra personer. Stella 

tar även upp hur hon känner att hon blir behandlad på arbetsförmedlingen, Stella upplever det 

som att hon blir förhörd när hon kommer till arbetsförmedlingen:  

Jättemånga har gått till arbetsförmedlingen och känner att de blir förhörda, ja fast det kanske är något 

de inbillar sig. 
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Stella upplever alltså att hon blir förhörd på arbetsförmedlingen. Jag tolkar det som att Stella dels 

upplever sig själv som en i mängden, vilket gör att mötet med hennes handläggare blir högst 

opersonligt. Under mötet med handledaren blir hon troligen dokumenterad och får frågor om 

hennes arbetssökande. Att behöva redogöra för sin situation, väcker troligen en känsla av att bli 

utfrågad, möjligen väcker det också en känsla av att man måste försvara sig själv och sin situation 

som arbetslös.  
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Avslutande diskussion 

Efter arbetet med studien är min tolkning att arbete tycks fylla en rad viktiga funktioner för att vi 

människor ska leva ett gott liv och att arbetslöshet har betydelse för såväl det privata som det 

sociala livet. Att som ungdom tidigt stängas ute ifrån arbetslivet verkar ha en hel del 

konsekvenser för mina deltagare, att inte komma ut i arbetslivet betyder svårigheter att ta steget 

in i vuxenlivet. Genom arbete får man tillgång till en mängd viktiga beståndsdelar som tycks ha 

stor betydelse för vårt välbefinnande och möjligheter att bli självständiga individer. Att ha ett yrke 

innebär ofta en ekonomisk trygghet, en plats för daglig kontakt med andra människor, en 

personlig status, och sysselsättning. Den ekonomiska begränsningen gör att ungdomarna i många 

fall bor kvar hos sina föräldrar samt får ekonomiskt stöd av dem. Den ekonomiska situationen 

som arbetslösheten orsakar gör också att deltagarna inte har råd att delta i olika aktiviteter, vilket 

också bidrar till att man delvis kommer ifrån det sociala livet.  För en del medförde 

arbetslösheten att man tappade kontakten med vänner som flyttat eller som själva har arbete eller 

studerar. Arbetslösheten resulterade också i mycket hemmatid med tv och dator, istället för den 

sociala relationen som arbete ofta medför. Tiden användes inte fullt ut till att umgås med vänner 

och familj, utan resulterar i att deltagarna istället stannar hemma. Vad beror då detta på? Leder 

arbetslösheten till att man blir mer och mer passiv? Kanske kan en del av förklaringen ligga i att 

självförtroendet i många fall blivit sänkt till följd av arbetslösheten, vilket bidrar till att man drar 

sig ifrån det sociala livet.  

Carle skriver att arbetslösheten har socialpsykologiska konsekvenser genom upplevelser av 

ensamhet, utanförskap och en känsla av att inte behövas. Arbetslösheten leder till uppfattningen 

att man inte är duktig nog vilket inverkar på självförtroendet. Arbetslösheten blir ett tecken på att 

man inte platsar in i vuxensamhället.147 Självförtroendet tycks vara starkt förknippat med att 

prestera, på arbetet presterar du någonting, och bidrar till samhället. Det tycks finnas en 

skamkänsla hos vissa av deltagarna, att inte ha ett arbete. Skamkänslan kan grunda sig i att man 

inte vill uppfattas av omgivning som en lat individ som inte vill arbeta. Alla ungdomarna i studien 

vill inget hellre än att ha ett arbete. Även om många av deltagarna är medvetna om att de gör det 

de kan för att få ett arbete, är många oroliga över att få stämpeln som lata och icke arbetsvilliga. 

Hur länge man har varit arbetslös tycks också ha betydelse för hur personerna uppfattar sig själva 

och sin situation. Att under en längre period gått arbetslös kan även inverka på motivationen. 

Känslan av att vara maktlös och att inte kunna förändra sin situation medför också en 

uppgivenhet och en upplevelse av att inte kunna utföra de saker man vill i livet som att 

tillexempel flytta hemifrån och resa. Att ungdomar hindras från detta gör också att deras 

möjligheter till utveckling stannar av. Att inte ha ett arbete innebär troligen att man stannar kvar i 

ungdomsfasen under en längre period än önskat, eftersom man saknar tillgångar för att leva ett 

liv som vuxen. 
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T. Johansson skriver att framgång har blivit ett nyckelord för nutidens människor, där det blir 

mer och mer viktigt att vara och utstråla en människa av framgång. Unga människor med 

trendiga kläder, prylar, och vältränade kroppar visar på just detta.148 Ungdomar utan arbete har 

inga ekonomiska resurser att tillgå för att leva upp till dessa bilder av framgång. I och med att 

karriären och framgången har stor betydelse för hur man blir betraktad av andra människor, blir 

istället ungdomar utan arbete motsatsen till framgångsrika människor. Detta kan troligen bidra till 

att de hamnar utanför i sociala sammanhang. Många av deltagarna pekar på att de jämför sig med 

varandra, liksom Stella tidigare uttryckte det: 

Alla andra gör nått. 

Möjligen är det så som T. Johansson skriver att vi lever i ett samhälle där karriär och framgång 

har blivit allt mer centralt och kanske även för vår identitet, genom kläder och prylar samt 

tillgången till upplevelser så som resor skapar vi bilden av oss själva som lyckade individer, som 

gör viktiga saker med sitt liv. T. Johansson menar att det handlar om upplevelsen av framgång 

som inverkar på hela livsstilen.149 Att ha ett arbete ger ekonomiska möjligheter att tillgodose sig 

med alla dessa ting. Samtidigt som unga matas med vilka enorma valmöjligheter de har att bilda 

sitt eget liv, och göra egna val, innebär arbetslösheten en stor begränsning i ett hav av 

möjligheter. En individ tillskrivs det största ansvaret i att leva upp till en lyckad individ, och detta 

sker i konkurrens med andra. Att konkurera med andra och att hela tiden jämföra sig med andra 

gör också att man tvingas reflektera över sig själv och sin egen kompetens.  

Tillgång på sociala nätverk varierar mellan ungdomarna i studien. Dock saknar majoriteten 

av ungdomarna sociala nätverk som kan resultera i arbete, vilket kan ses minska deras möjligheter 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta medför i sin tur att de med större nätverk har ett 

försprång som kan bidra till att lättare ta sig in på arbetsmarknaden. För de ungdomar som inte 

hade tillgång till nätverk återstod ofta stödet från arbetsförmedlingen. Ungdomarna fann inte att 

de fått den hjälp de behövt från arbetsförmedlingen. Detta kan möjligen grunda sig i en känsla av 

att vara en i mängden på arbetsförmedlingen, där det blir en opersonlig kontakt med 

handläggaren. Det verkar också finnas en allmän uppfattning bland deltagarna att man klarar sig 

bättre på egen hand, och att arbetsförmedlingen mer är en plats där man redovisar sökta jobb och 

blir informerad om hur man söker arbeten. Som arbetssökande utan sociala nätverk ligger alltså 

troligtvis mycket av ansvaret och pressen på dig själv att kunna lösa din situation. Detta sätter 

också press på din sociala kompetens, då detta kan sägas ha en stor betydelse för dina möjligheter 

att skaffa ett arbete. Stojanovic skriver att social kompetens har fått en stor innebörd för det 

offentliga livet, privat och yrkesmässigt. Den som inte behärskar social kompetens ses som 

inkompetent.150 Nu kanske det inte alltid stämmer att personer utan social kompetens ses som 

                                                
148 T. Johansson, s.159. 

149 T. Johansson, s. 159. 

150 Stojanovic, s. 9. 
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inkompetenta, men det är troligen så att en person med en god förmåga att kunna interagera med 

människor går före en person som har svårare för detta. 

T. Johansson beskriver vikten av att fungera i sociala miljöer, och att snabbt kunna utveckla 

sociala band samtidigt som man snabbt kan överge dem för att klättra uppåt. Risken med detta 

menar han är att man inte längre bryr sig om varandra utan bara satsar på sin egen karriär. Istället 

för att knyta band med personer i sin närhet, knyter man kontakter med personer som kan ge 

någonting i utbyte.151 Det som författaren talar om kan mycket väl kopplas till tankar om det 

individualistiska samhället, där var man får klara sig själv och den som inte håller måttet får skylla 

sig själv och är en svag individ.  

Att leva utan arbete tycks som tidigare nämnts resultera i att ungdomarna begränsas i att leva 

ett liv som vuxen, samt att leva upp till samhällets krav. Deras självförtroende har i olika grad 

påverkats av arbetslösheten, majoriteten av ungdomarna har inte möjligheter att komma ut i 

arbetsmarknaden med hjälp av sociala nätverk. Mycket av ansvaret för att förändra sin situation 

ligger hos deltagarna själva. Trots dessa begränsningar, ser de flesta av deltagarna positivt på 

framtiden. De flesta verkar vara beslutna om att inte helt låta sig dras ner av sin arbetslöshet, utan 

letar efter alternativa vägar för att ta sig in på den, med hjälp av tillexempel vidareutbildning. Att 

vara ung innebär också att man förhoppningsvis har framtiden framför sig. En av ungdomarna 

säger följande om framtiden:  

 

Jag ser på min framtid som ljus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
151 T. Johansson, s. 163. 
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Gemensam slutdiskussion 

Under arbetet med vår studie har vi oavsett våra individuella inriktningar kunnat se gemensamma 

mönster mellan våra studier. Det mest centrala gemensamma mönstret som går att identifiera i 

samtliga antologibidrag, är arbetets betydelse för individen. De flesta människor är idag i behov 

av ett lönearbete, förutom att arbetet är mervärdesskapande,152 har det också stor betydelse för 

individens sociala liv och hälsa. Med tanke på de ökade kunskaperna om arbetets betydelse för 

individen, har allt fler arbeten, enligt oss, idag blivit utsatta för en större myndighetsgranskning. 

Denna antologi har diskuterat att resultatet av en sådan granskning har visat att människans 

arbete eller bristen på arbete kan ha en möjlig inverkan på psykosocial ohälsa hos deltagarna i 

våra studier. 

Allardt definierar välfärd, vilket vi hävdar avser livsvillkor, genom tre huvudsakliga områden; 

att ha, att älska och att vara.153 Begreppet livsvillkor är något som indirekt framkommer i 

antologins samtliga studier. Studien Livet på vägen belyser framförallt betydelsen av 

lastbilschaufförers påfrestande arbetsmiljöförhållanden i relation till deras livsvillkor.  I Att vara 

privatrådgivare diskuteras livsvillkor i form av hur yrket kan tränga sig in på privatlivet hos de 

anställda, då de upplever svårigheter med att frigöra sig från yrkesrollen.  Ung och arbetslös påvisar 

att en avsaknad av lönearbete begränsar, i detta fall, ungdomars möjligheter till tillfredsställande 

livsvillkor, samtidigt som det kan resultera i psykisk och social ohälsa. 

Identitet är något som framförallt tas upp i Att vara privatrådgivare.  Identitet framgår i denna 

studie genom att individen intar olika sociala roller, beroende på den kontext som denne befinner 

sig i. Vidare diskuterar deltagarna att det ibland kan vara svårt att helt frigöra sig från rollen som 

banktjänsteman även i det privata livet, då deltagarna känner pressen att de måste leva upp till de 

normer som förväntas av en banktjänsteman.  Jenkins diskuterar identitet som ett resultat av en 

individs handlingar,154 därför anser vi att olika teorier om identitet dessutom skulle kunna vara av 

relevans för resterande bidrag i antologin, men författarna har valt att utelämna identitetsteorier i 

sina respektive studier, då detta inte har visat sig i resultaten av deras analys. Dessa nämnda 

begrepp, det vill säga identitet och livsvillkor menar vi är centrala i alla människors liv, dessa kan 

te sig annorlunda beroende på individens situation med hänsyn till typen av yrke, men som 

antologin även har påvisat kan begreppen också diskuteras i relation till avsaknaden av ett arbete.  

                                                
152 Karlsson, s. 69. 

153 För utförligare beskrivning se rubriken Centrala begrepp i första kapitlet av antologin. 

154 Jenkins, s. 5. 
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