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Engström, V., & Olsson, S. (2012). Lönearbete och dess påverkan på hälsan. Uppfattningar 
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Ekonomi, Avdelningen för Kultur, Religion och Utbildningsvetenskap. 

Sammanfattning  

Situationen på arbetsmarknaden idag ser annorlunda ut än tidigare ur flera olika avseenden, 

vilket kan påverka människors hälsa både positivt och negativt. Syftet med denna 

undersökning var att identifiera några uppfattningar av lönearbete, för att genom dessa få en 

ökad förståelse för människors handlingar utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv samt 

arbetssituationens påverkan på hälsan. Detta undersöktes genom intervjuer som 

transkriberades och analyserades, vilket resulterade i beskrivningskategorier. Resultatet 

visade att lönearbete inte per automatik innebär välmående utan välmående bestäms snarare 

utifrån individuella faktorer som meningsfullhet och känslan av tillhörighet. Uppfattningarnas 

gemensamma bild av lönearbete visade att arbetet var en källa till gemenskap och tillägnande 

av en identitet. Vidare visade resultatet att lönearbete är normen i samhället och uppfattas vara 

starkt kopplat till det mänskliga värdet. Denna studie har tillfört ny kunskap till 

forskningsområdet genom att lyfta fram uppfattningar av lönearbete i relation till människors 

hälsa. 

 

Nyckelord: Lönearbete, Arbetslöshet, KASAM, Hälsa, Ohälsa, Lärande, Fenomenografi. 
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1 Inledning 
Arbetsmarknaden i Sverige har under den senaste tiden genomgått stora förändringar vilka 

medfört att arbetslivet ser annorlunda ut än tidigare. Detta då det generellt var lättare att få ett 

arbete samt att det inte efterfrågades samma kompetens som idag. Vidare ställs högre krav på 

kompetens, både kunskapsmässigt och socialt. Förändringarna medför att såväl arbetstagare 

som arbetssökande står inför nya utmaningar, vilket kan påverka deras hälsa både positivt och 

negativt. Det ställs allt större krav på individer för att passa in i det klimat som råder på 

arbetsmarknaden idag vilket möjligen är en följd av att det finns fler människor som söker 

arbete i samband med utförsäkringar från a-kassa och liknande, att det med andra ord inte 

finns lika många arbetstillfällen som arbetssökande. Under utbildningen till Hälsopedagoger 

har intresset för problematiken kring den svenska arbetsmarknaden och dess krav växt sig allt 

större, och med vår utbildning i grunden blir det naturligt att se på problemområdet ur ett 

hälsoperspektiv. Arbetsmarknaden idag kan vara en källa till utanförskap och ohälsa, likaväl 

som den kan bidra med gemenskap, utveckling och glädje. I och med vår utbildningsbakgrund 

vet vi att ett problem kan förstås på olika sätt av olika individer, då vi alla är unika och har 

olika erfarenheter av fenomen i vår omvärld. För att bättre kunna bemöta problem som 

arbetslöshet, är det viktigt att förstå hur individer tänker kring fenomenet lönearbete.  

Denna studie avser att identifiera uppfattningar av lönearbete för att genom dessa få ökad 

förståelse för människors handlingar utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Detta eftersom vi 

inte hittat så mycket forskning om vilka uppfattningar människor har av lönearbete, något 

som enligt oss är en väldigt viktig aspekt att titta på för de personer som avser att arbeta med 

individer i eller utanför arbetslivet. Dessutom undersöks hur hälsan påverkas av huruvida en 

individ har ett arbete eller ej. Resultatet diskuteras sedan i relation till hälsa, för att bli 

betydelsefullt för vår utbildning till hälsopedagoger. Den teoretiska referensramen vi utgått 

från i diskussionen är KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005), samt begreppet 

mening från Frankl’s (2006) logoterapi. Fenomenet lönearbete har två sidor och kan beskrivas 

dels ur perspektivet att ha ett arbete och dels ur perspektivet att inte ha ett arbete, varför båda 

dessa perspektiv behandlas i denna studie. Det som i denna undersökning menas med 

lönearbete är ett arbete som ger en anställd lön för det jobb han eller hon utför. Motsatsen till 

detta begrepp är arbetslöshet, som i detta arbete avser att vara utan lönearbete.  
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2 Bakgrund 

Nedan tas tidigare forskning inom området upp samt övrig relevant litteratur. Dessutom 

definieras vissa begrepp som anses relevanta för att öka läsarens förståelse. 

2.1 Lönearbete i dagens samhälle 
Till följd av samhällsutvecklingen har arbetets villkor förändrats. Enligt Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson och Lundberg (2011) har arbetssituationen förändrats från att bestå av 

tydliga regler för arbetsplatsen vilka arbetarna kunde lära sig och sedan följa, till att arbetet 

blivit mer av en individuell angelägenhet där kunskaperna inte längre är bundna till den 

specifika arbetsplatsen. Allvin et al. (2011) beskriver att individen är utlämnad till sig själv 

och får själv ta ansvar för situationen, vilket kan innebära att ändra på sig själv för att göra sig 

anställningsbar på arbetsmarknaden. De menar vidare att individer i dagens samhälle istället 

förväntas lära sig “det sociala spelet” (Allvin et al., 2011 s. 100) och personligheten har 

kommit att få allt större betydelse, vilket medfört att arbetslivet numera kan liknas vid ett 

personligt utvecklingsprojekt snarare än kollektiv nytta. Individer som ser sin yrkeskarriär 

som ett livsprojekt kan identifiera sig med sitt arbete, och genom detta uppnå personlig 

tillfredsställelse (ibid.). Nordenmark (1999) beskriver att arbete är största källan till personlig 

tillfredsställelse i dagens samhälle, men även att det ger materiell tillfredsställelse. Vidare 

beskrivs att arbete gör det möjligt för individen att upprätthålla en viss ekonomisk standard 

och ger en social tillhörighet och identitet.  

Allvin et al. (2011) beskriver att i de fall arbetet inte motsvarar individens förväntningar ser 

hon till att förändra sin arbetssituation genom att byta arbetsplats, arbetsgivare eller position 

inom företaget. De beskriver även att det gamla normsystemet kring arbete inte längre är lika 

påtagligt, men att vi ändå har vissa förväntningar på oss själva som arbetskraft. 

Välfärdssystemet i Sverige är trots allt uppbyggd på att vi människor har en fast relation till 

arbete (ibid.). Allvin et al. (2011) beskriver vidare att arbete inte längre sker i samma 

kollektiva anda som förr, utan idag har självständigheten och individualiseringen en 

betydande roll i arbetslivet. Det handlar om ett ständigt pågående lärande, som innebär att 

kunna anpassa sig till de förändrade kraven i samhället (ibid.). Enligt World Health 

Organization [WHO] (2003) innebär arbete att vara del av en kultur, en arbetskultur, denna 

kultur återspeglas i de anställdas attityder, värderingar samt deras sätt att uppföra sig. 

Kulturen sätter även ramar för hur problem angrips och löses, dessa kan även påverka vad 

som uppfattas som stressande vilket därmed påverkar hälsoläget i en organisation. 

2.2 Arbetslöshet i dagens samhälle 
Hammarström och Janlert (2000) menar att människor som hamnar i arbetslöshet efter den 

obligatoriska skolplikten har en ökad risk för arbetslöshet även senare i livet. Faktorerna som 

påverkar om en individ får ett arbete kan vara många, men vad människor anser ingår i ett 

aktivt arbetssökande varierar också stort. En studie av Van Hoye och Saks (2008) har visat att 

det är viktigt att se över hur arbetssökande letar arbete, det vill säga om de nöjer sig med en 

metod som exempelvis att endast söka arbete via platsannonser eller om de använder fler 

metoder som att uppsöka olika arbetsplatser, nätverka, medverka på rekryteringsmässor o.s.v. 

Vidare menar de att det är viktigt att de arbetssökande verkligen har anställning som mål med 



8 
 

deras sökande eftersom det påverkar deras engagemang i sökandet (ibid.). Nordenmark (1999) 

beskriver i sin studie att ett arbete kan ha olika funktion för olika individer. För vissa personer 

är det pengarna som är viktigast medan det för andra personer kan vara sysselsättningen eller 

arbetskamraterna som är det mest centrala (ibid.). Den funktion en individ tidigare tillskrivit 

sitt arbete har enligt Nordenmark betydelse för dennes vilja att söka nytt arbete. Vidare 

beskrivs att de som tidigare haft ett jobb enbart för lönens skull tenderar att vara mindre 

motiverade till att söka nytt jobb än de som värdesatte aktiviteten och den sociala biten på sitt 

tidigare arbete. Han beskriver vidare att arbetslösa som lyckades tillgodose sina sociala behov 

genom andra aktiviteter inte hade så hög motivation till arbete, medan de som inte lyckades 

med detta hade högre motivation till arbete av den anledningen. Vidare menar Nordenmark 

även att de som klarade sig utan de pengar ett jobb skulle ge inte var lika motiverade till att 

söka arbete som de som verkligen behövde pengarna. Även en individs familjesituation har 

betydelse för dennes arbetsengagemang, på så vis att ensamstående kvinnor med barn samt 

män med familj hade högst motivation till att söka arbete (ibid.). 

2.3 Hälsa & Ohälsa 
Hälsa avser i detta arbete WHO’s definition från 1948 “Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp” 

(Pellmer & Wramner, 2009 s. 10). Definitionen utesluter inte att någon kan anse sig ha god 

hälsa trots att denne inte uppnått det fullständiga tillståndet enligt ovan, utan de kan besitta 

egenskaper som väger över och möjliggör en god hälsa på andra sätt. Vad som menas med 

detta beskrivs nedan och i synnerhet under rubriken KASAM. För att variera begreppet hälsa 

har vi valt att använda begreppen välmående och välbefinnande då vi anser dessa vara 

likvärdiga i sin betydelse. 

2.3.1 Stress 
Ekman och Arnetz (2007) beskriver en modell skapad av Karasek och Theorell, som visar 

sambandet mellan krav, kontroll och stöd i arbetslivet. Denna modell kallas krav-kontroll-

stödmodellen och visar att olika samband mellan dessa faktorer kan ge upphov till olika typer 

av stress, både positiv och negativ. Den negativa stressen beskrivs vara ett resultat av för höga 

krav kombinerat med låg kontroll, vilket ger upphov till en stress som kan öka risken för 

sjukdom (ibid.). Ekman och Arnetz beskriver vidare att den positiva stressen framförallt 

uppkommer i ett aktivt arbete och uppfattas som lustfyllt samt ses som en utmaning snarare än 

en börda. Men det får  heller inte bli för mycket av den positiva stressen, då denna kan 

medföra att individen får svårt att koppla av vilket kan leda till utmattningssyndrom som är ett 

stressrelaterat tillstånd då människor får slut på sina krafter och förmår sig inte att finna nya. 

De beskriver även att socialt stöd kan bidra till att minska de negativa effekterna av stress och 

skydda mot ohälsa. Stress påverkar människor på många sätt och yttrar sig som bl.a. 

sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, svårt att slappna av, irritation och depression 

(WHO, 2003). Den förändrade synen på arbete i dagens samhälle är en viktig faktor när det 

gäller stress. Enligt Allvin et al. (2011) tenderar arbete och fritid att flyta in i varandra allt 

mer, vilket visar sig genom att många idag t.ex. sitter med datorn i knät i soffan och 

kombinerar familjeliv med arbete. Om individen hamnar i konflikt mellan arbetet och det 

övriga livet kan det leda till ohälsa som yttrar sig som stress och i vissa fall depression. 
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Motsatsen, alltså upplevelsen av balans i tillvaron, kan istället bidra till en känsla av 

tillfredsställelse och fungera som ett skydd mot ohälsa (ibid.). 

2.3.2 Lönearbetets hälsorisker 
Det har visat sig att den subjektiva uppfattningen av arbetsförhållandena hos en anställd är 

viktiga för att förstå konsekvenserna för dennes hälsa, dessutom kan anställningsformen ha 

betydelse för hälsan eftersom denna påverkar sysselsättningsomständigheterna för individen 

(Bernhard-Oettel, Sverke & De Witte, 2005). En individ med ett arbete är inte i och med 

arbetet garanterad en god hälsa, det kan tvärtom vara så att fler individer förknippar arbete 

med ohälsa än med hälsa. Detta beror på att det finns sjukdomar och besvär som orsakas eller 

försämras av arbetet, det kan exempelvis röra sig om muskel- och ledbesvär samt 

stressrelaterade sjukdomar (Holmström, Eklundh, Ohlsson, 1999). Ett hälsosamt arbete 

definieras enligt WHO (2003) som ett arbete där det inte endast råder avsaknad av skadliga 

förhållanden utan där det även finns rikligt med hälsofrämjande insatser. En studie av Körner, 

Reitzle och Silbereisen (2012) har visat att det alltid hjälper att bemöta krav på ett energiskt 

sätt samt att engagemang i arbetet var positivt relaterat till att de anställda var tillfreds med 

sina liv. Vidare visade studien att den positiva effekten av engagemang minskade när 

individerna uppfattade att kraven ökat vilket indikerar att överengagemang kan vara 

kontraproduktiv när individerna ställs inför höga krav (ibid.). I en skrift från WHO (2003) är 

stressade arbetstagare troligen mer benägna, än arbetstagare som inte är stressade, att ha 

sämre välmående, vara mindre produktiva och mindre motiverade samt att säkerheten minskar 

på arbetsplatsen. Uppkomsten av stress på arbetet anses vara när människor upplever att krav 

och förväntningar i arbetet inte överensstämmer med deras kunskapsnivå och förmåga vilket 

utmanar deras hanterbarhet. Denna stress förvärras ofta om individen inte anser sig ha stöd 

från kollegor och överordnade (ibid.). Allvin et al. (2011) beskriver att de tydliga gränser som 

tidigare fanns mellan arbete och övrig luckras upp allt mer och att arbetet har börjat ta större 

plats i människors liv. Eftersom dagens arbetsliv inte är lika strikt som tidigare i och med att  

vi har mer flexibla, självständiga arbeten idag, krävs att individer själva drar gränsen mellan 

arbete och övrig tid t.ex. genom att ha en speciell plats där arbete sker samt vissa platser som 

är avsedda för fritid (ibid.). Allvin et al. (2011) beskriver vidare att det läggs mycket ansvar 

på den enskilde individen idag, dels genom att hon hela tiden måste förbättra sig själv för att 

vara attraktiv på arbetsmarknaden och dels att hon förväntas styra över tiden själv och finna 

en balans mellan arbetstid och övrig tid. 

2.3.3 Arbetslöshetens hälsorisker 
Hur människor uppfattar sina chanser att bli anställda samt hur de uppfattar sin situation har 

visat sig påverka deras välmående (Berntson, & Marklund, 2007). Psykiskt välmående 

påverkas även av de arbetslösas arbetsengagemang, enligt en studie av Nordenmark (1999). 

Nordenmark beskriver att arbetslösa oftast saknar ett arbete av psykosociala anledningar, 

såsom strukturen och de sociala kontakterna, vilket är orsaken till att arbetslösa upplever 

högre nivåer av depression och stress än personer med arbete. Han beskriver vidare att både 

män och kvinnor som tillskrivit sitt tidigare arbete högt psykosocialt värde och har hög 

motivation till att söka nytt arbete för att de saknar arbetslivet av detta skäl, har en högre risk 

att må sämre psykiskt än personer som är mindre engagerade och istället söker arbete av 
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ekonomiska skäl (ibid.). En annan studie visar att människor som är utan arbete mår sämre i 

tider av hög arbetslöshet jämfört med när arbetslösheten är låg (Åhs &, Westerling 2005). 

2.4 KASAM 
Antonovskys (2005) begrepp KASAM betyder känsla av sammanhang. Antonovsky menar att 

en individs KASAM bestämmer hur väl denne kan klara av motgångar, påfrestningar, krav 

och så vidare där individen samtidigt kan vara välmående med hälsan i behåll. KASAM består 

i sin tur av tre huvudkomponenter; meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet. Enligt 

Antonovsky är dessa tre komponenter vad som styr hur stark motståndskraft vi har till 

exempelvis oförutsedda händelser i våra liv. Antonovsky sammanställde ett frågeformulär 

som avsåg att mäta hur stark KASAM en individ tillskrevs.  Antonovskys frågeformulär har 

använts i en finsk studie utförd av Liukkonen, Virtanen, Vahtera, Suominen, Sillanmäki och 

Koskenvuo (2009) där KASAM visade sig ha koppling till vilken typ av sysselsättning 

människor har. Kopplingen mellan arbetslöshet och svag KASAM visade sig vara obestridlig 

(ibid.). Vidare visade studien att skiftet från arbetslöshet till fast anställning innebar den 

största enskilda förändringen i positiv riktning för en individs KASAM.  Liukkonen et al. 

(2009) upptäckte något oväntat att individers KASAM i vissa fall  stärktes när de gick från en 

fast anställning till en tidsbestämd. Detta ansågs bero på att vid tiden för den finska studien 

förändrades den finska ekonomin och arbetsgivare anställde mer samt att det fanns större 

möjligheter till att klättra i karriären genom att byta arbetsplats och alltså frivilligt välja ett 

tidsbestämt kontrakt mot, i deras tycke, ett bättre arbete (ibid.). 

2.4.1 Salutogent perspektiv 
Det går att se på hälsa som ett kontinuum där den ena polen står för hälsa och den andra polen 

för ohälsa (Antonovsky, 2005). Detta ska inte tolkas på så vis att människan är antingen sjuk 

eller frisk utan det visar endast var en människa befinner sig på kontinuet vid en viss tidpunkt. 

Människor som tillskrivs ett salutogent synsätt tänker i termer som främjar rörelse mot 

hälsopolen och istället för att fokusera på stressorer samt lösningar på dessa ses stressorerna 

som en del av livet. Därav blir frågan hur individen ska uppträda för att upprätthålla sin 

position på kontinuet eller påverka positionen i rörelse mot hälsopolen trots närvaro av 

stressorerna (Antonovsky, 2005). Innebörden av ett salutogent synsätt är således att individen 

ser till det friska och jobbar från ett friskt perspektiv istället för det motsatta. 

2.4.2 Begriplighet 
Graden av begriplighet bestäms av i vilken utsträckning omgivningen upplevs strukturerad, 

förklarlig, ordnad och gripbar istället för kaotisk och ostrukturerad (Antonovsky, 2005). 

2.4.3  Hanterbarhet 
Hanterbarhet innebär att kunna möta de krav som ställs av de stimuli som individen 

översköljs med varje dag genom resurser som upplevs stå till dennes förfogande (Antonovsky, 

2005). Det kan röra sig om resurser som ligger under den egna kontrollen såväl som under 

exempelvis sin partners kontroll, huvudsaken är att de står till individens förfogande utifrån 

denne själv eller någon denne litar på. Människor med hög hanterbarhet reder sig istället för 

att uppfatta livet som orättvist eller uppfattar sig själv som ett offer, dessa människor hanterar 
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olyckliga händelser i livet genom dessa resurser för att sedan gå vidare med sina liv 

(Antonovsky, 2005). 

2.4.4 Meningsfullhet 
Människor som är engagerade i något och ser sitt liv som meningsfullt och därmed värt att 

lägga ner energi på bedöms, av Antonovsky (2005), ha starkare KASAM. Meningsfullheten 

har visat sig vara den starkaste komponenten som påverkar självförtroende till ett flertal 

hälsofrämjande levnadsvanor. Vidare har det visat sig att känslan av att livet är meningsfullt 

hjälper människor att ta ansvar för sin hälsa samt ägna sig åt fler hälsosamma beteenden 

(Wiesmann & Hannich, 2011). 

2.5 Mening 
För att få en bredare och mer komplett bild av begreppet mening än den som är beskriven 

ovan från Antonovsky (2005), har vi även valt att lyfta fram den österrikiske psykiatern 

Viktor Frank och hans syn på mening samt vilja till mening med livet. Enligt Frankl (2006) är 

mening något som varje individ måste bestämma innebörden av själv, eftersom det är upp till 

varje enskild individ att uppfylla denna mening på egen hand. Mening är alltså inte något som 

finns att få i abstrakt mening utan något verkligt som individen måste ta ansvar för att 

upptäcka själv. Frankl menar även att det finns mening i lidandet och att förhållningssättet till 

lidandet är av avgörande betydelse, eftersom människor som upplever en mening med 

lidandet kan upptäcka att lidandet avtar. Det ska tilläggas att när Frankl talar om lidande 

syftar han till ofrånkomligt lidande, såsom exempelvis cancer, samt att det handlar om 

inställningar till lidande som avgörande för hur det uppfattas och upplevs av individen. Frankl 

har även intresserat sig för mening i förhållande till arbetslöshet efter att ha behandlat unga 

patienter som led av vad han kallade ‘arbetslöshetsneuros’. Det som var utmärkande hos dessa 

patienter var att de såg sig som värdelösa eftersom de inte hade något arbete, där känslan av 

att vara värdelös innebar ett meningslöst liv. Frankl hjälpte dessa patienter genom att övertala 

dem att delta i någon obetald men meningsfull aktivitet, och genom att fylla dagarna med 

meningsfulla aktiviteter försvann deras depression.  

2.6 Lärande 
Enligt Ellström, Gustavsson och Larsson (2010) handlar lärandet i sig om relationen mellan 

det kända och det okända. När lärandet betraktas på detta vis sätts ingen stämpel på vad som 

är bra respektive dåligt lärande, utan vi konstaterar helt enkelt vad lärande innebär och vad 

som syftas till i detta arbete om inget annat anges. Enligt en skrift av Europeiska 

Kommissionen (2000) kan lärande delas upp i tre olika kategorier: 

  Formellt lärande syftar till lärande som utbildning där lärandet leder till erkända 

utbildningsbevis och kvalifikationer. 

  Icke- formellt lärande kan ske på exempelvis arbetsplatser, fackföreningar, politiska 

partier samt olika organisationer. 

 Informellt lärande är en naturlig del av det vardagliga livet som inte behöver vara 

avsiktligt lärande. 
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Till dessa tre kategorier tillkommer också begreppet livslångt lärande som beskrivs närmare 

nedan, begreppet livslångt lärande innebär ett lärande genom hela livet, ständigt eller 

återkommande (Europeiska Kommissionen, 2000). Inlärning och utveckling kan ses som två 

skilda begrepp där inlärning syftar till att människor tillförs olika mängder kunskap utifrån 

och utveckling syftar till att individen förändras genom att hans tänkande blir annorlunda 

(Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 2005). De menar även att denna utveckling inte har 

något åldersbestämt slut där individen plötsligt slutar utvecklas (ibid.). Det finns något 

gemensamt för lärande, kunskap och språk och det är att samtliga ingår i ett sammanhang; 

kunskap och språk är alltid invävd i en historisk kulturell kontext (Dysthe, 2003), på samma 

sätt sker inlärning aldrig av sig själv utan i olika sociala sammanhang (Marton et al., 2005). 

Ellström et al. (2010) menar att människor lär sig på dagis, i skolan, genom media, på 

arbetsplatser, i umgängeskretsen samt i sina egna hem. Med andra ord präglas vårt dagliga liv 

av olika läroprocesser. Det livslånga lärandet grundas på tre principer som följer: 1) om 

lärande under hela livstiden, 2) uppfattningen om att lärande återfinns i ett flertal 

betydelsefulla inlärningssituationer utanför den formella utbildningen, 3) att de två första 

principerna är beroende av att individen innehar de, för processen, nödvändiga egenskaperna 

(ibid.). På en arbetsplats är det till fördel om det finns tillfälle för reflektion samt 

erfarenhetsutbyte löpande i det dagliga arbetet för att få chans till erfarenhetslärande, d.v.s. en 

förståelse för de erfarenheter individen tillförskaffar sig genom samspelet med dennes 

omgivning för att individen faktiskt ska förstå och lära sig något om dennes omgivning 

(ibid.). 

2.6.1 Lärande och kunskap i arbetslivet 
Dagens arbetsliv ställer en del krav på kunskap och lärande hos den enskilde individen, som 

denne måste anpassa sig till för att passa in i arbetslivet. Det handlar delvis om de tekniska 

kunskapskrav som ställs på individen, det vill säga kognitiv kunskap, där det är viktigt att inte 

hamna på efterkälken (Allvin et al., 2011). En annan viktig aspekt som beskrivs är de krav 

som ställs på individen i relation till anda människor i arbetslivet, det vill säga kunskap om 

den sociala delen av arbetslivet. Vidare beskrivs kunskapskraven gällande samhället, hur det 

fungerar samt vilken roll arbetet har i den kultur individen är en del av, som individen måste 

leva upp till. Slutligen beskriver Allvin et al. (2011) de existentiella kunskapskraven som 

handlar om individens relation till sig själv som arbetskraft. Där måste individen själv se till 

att han är anställningsbar och tar för sig på arbetsmarknaden (ibid.). Dessa förväntningar på 

dagens arbetare att hela tiden anpassa sig och förbättras skriver även Le Clus (2011) om samt 

att en stor del av detta lärande sker på arbetet, varför arbetsplatsen betraktas som en viktig 

läromiljö idag. Vidare beskriver hon att lärande och utveckling ökar möjligheterna för 

individer att hantera förändringar, prestera bra samt uppleva tillfredsställelse i sitt arbete 

(ibid.). En annan studie har visat att i de fall som arbetstagare känt att de har en ökad kontroll 

över läroprocessen blir kompetensutvecklingen till något stimulerande, vilket troligen 

förenklar arbetet och därmed minskar stressen över att lära sig nytt (Paulsson, Ivergård & 

Hunt, 2005). Författarna menar att det därför är viktigt att arbetstagarna har möjlighet att 

uppleva kontroll vid inlärningen, att det finns tid för själva läroprocessen samt tid till 

reflektion vid kompetensutveckling och likande lärotillfällen. De menar även att lärandet som 
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sker i arbetet kan vara av både informell karaktär genom arbetskamrater samt formell karaktär 

genom kurser inom företaget (Paulsson, Ivergård & Hunt, 2005). 

2.6.2 Identitet och lärande               
Enligt Hellspång (2008) innebär identitet en plats i en social kultur. Hellspång menar att i 

denna kultur finns ett förhandlande samspel mellan andras bedömningar och individens 

självbild så dessa kommer i balans med bilden som omgivningen har av denne. Här får 

således andras uppfattningar stor betydelse för individen om de inte uppfattas stämma överens 

med individens egen bild av sig själv. Dessa uppfattningar behöver inte nödvändigtvis 

återspegla verkligheten men det är inte av betydelse i detta sammanhang eftersom individens 

uppfattning blir individens verklighet. Det beror på att uppfattningarna är den grund som 

människor oreflekterat utgår från i sitt resonemang och sitt handlande och utgör därmed 

individens verklighet (Uljens, 1989). Identiteten ligger med andra ord nära det sociala livet 

och samspelet med andra människor, något vi deltar i för att överleva och utvecklas 

(Hellspång, 2008). Enligt Ellström et al. (2010) utgår människan alltid från sig själv när hon 

lär sig något nytt, och då individen går utanför sig själv blir denne även beroende av det som 

finns runt omkring individen. Därmed finns ett samband mellan människans lärande och den 

kulturella kontexten, vilket således innebär att individen skapar sin identitet i relation till 

andra människor (ibid.). Motivationsmässigt är det viktigt att individen har tillgång till en 

miljö där denne känner sig accepterad och som på ett positivt sätt formar den lärande 

individens identitet, detta genom att individen känner sig uppskattad för att hon kan något och 

för att hon kan betyda något för andra (Dysthe, 2003). Dysthe (2003) beskriver också att ur ett 

sociokulturellt perspektiv betonas den motivation som finns invävd i samhällets och kulturens 

förväntningar på barn och ungdomar, vilket då kan ses som en grund till vuxenlivet där det 

också finns förväntningar. 

2.7 Dagens samhälle 
Vad är det som utmärker dagens samhälle? Några av dessa uppfattningar och tankar, vissa 

med filosofiska inslag, tas upp nedan i ett försök att kasta ljus på den kulturella kontext som 

informanterna ingår i och som utgör en del av deras verklighet. För att se den samhälleliga 

kulturkontexten som, i vårt fall, informanterna rör sig i kanske man måste se var de rör sig för 

att få en uppfattning om hur de tänker.  

Argullol och Trías (1992) menar att nutidsmänniskan är passiv, manipulerad och en robot i ett 

system där hon inte har något inflytande. Detta kan ställas parallellt med Frankl (2006) som 

anser att människan, i och med utvecklingen, tappat de instinkter som berättar vad hon ska 

göra samt även tappat de traditioner som säger henne vad hon bör göra. Detta gör slutligen, 

enligt Frankl, att människan till slut inte kommer att veta vad hon själv vill och därmed i 

större utsträckning bli styrd av vad andra tycker att hon ska göra. Argullol och Trías anser att 

införskaffande av verklig erfarenhet inte kan ske eftersom vi “med ökande hastighet 

konsumerar tid, rum och upplevelser” (Argullol och Trías, 1992 s. 39), med verklig erfarenhet 

syftar de till att människorna håller en relation av omvärlden som kan förändra dem. May 

(2005) menar att för att förstå någon annan människa är det viktigt  att vi delar dennes värld, 

alltså känner i dennes värld, och ser dennes värld från insidan annars kommer vi att prata på 

sidan av varandra och troligen heller inte komma fram till lösningar som kan främja 
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förändring till förbättring. Förändringar som kommit till följd av erfarenheter vilka påverkar 

våra uppfattningar av omvärlden. En människa som på ett eller annat sätt nekas att förverkliga 

sitt varande kan uppleva ångest och skuld vilket i sin tur blockerar utvecklingen (May, 2005). 

Frankl (2006) menar att det i den nutida västvärlden verkar som att tristessen innebär fler 

problem än nöd för mänskligheten. Till grund för detta ligger det faktum att många människor 

får mer tid till följd av den tekniska utvecklingen som fritar dem från sina arbeten, vilket för 

många människor kan bli ett problem då de inte vet vad de ska ta sig till med den nya fritiden 

(ibid.). Detta kan leda till att människor upplever sitt liv som meningslöst vilket Frankl (2006) 

förklarar med följande ord …”folk har tillräckligt att leva av men ingenting att leva för. De 

har medel men ingen mening. En del har förstås inte ens medel” (Frankl, 2006 s. 133). Den 

sista meningen i citatet syftar till alla arbetslösa i samhället och sett ur detta perspektiv blir 

kopplingen mellan lönearbete och hälsa tydlig. 

2.8 Problemformulering 
Idag finns det diskussioner dels i media och dels politiskt om hur problemet med arbetslöshet 

ska angripas på bästa sätt. Det uppvisas bilder av arbetslösa som utsatta men även ibland som 

lyckade när de lyckats finna nya vägar som främjar deras egna mål och intressen. Detsamma 

gäller för lönearbetande personer då det lika ofta pekas på nackdelar såsom stress och 

utbrändhet som det pekas på positiva aspekter med lönearbete. Därför vill vi undersöka om 

det är tillräckligt för en individ att ha lönearbete för att uppleva god hälsa eller om hälsan i 

större grad påverkas av individens personliga inställning. Människor beter sig på olika sätt i 

förhållande till ett fenomen beroende på hur de uppfattar det, vilket gör det viktigt att 

blottlägga uppfattningar för att få en förståelse om en individs tankar och uppförande. Uljens 

(1989) menar att uppfattningar utgör grunden för våra handlingar och resonemang, vilket 

innebär att ett synliggörande samt analys av uppfattningarna är av största betydelse när man 

vill påverka individers handlande. Det finns med andra ord en stor forskningsnytta med att 

undersöka människors uppfattningar.  

Idag görs det insatser för arbetslösa, men hur effektiva blir dessa om inte hänsyn tas till 

individernas olikheter? Om man inte förstår hela sammanhanget kring arbete eller icke arbete 

hur ska problemen då kunna lösas? Det är intressant att undersöka fenomenet lönearbete ur 

individens perspektiv, alltså uppfattningar av arbete respektive arbetslöshet, för att få en ökad 

förståelse för människor i och utanför arbetslivet. Det kan i sin tur hjälpa arbetsförmedlare 

och liknande arbetsgrupper att få upp ögonen för att olika individer faktiskt uppfattar arbete 

och arbetslöshet på olika sätt, vilket kan vara en hjälp vid planering av åtgärder och aktiviteter 

som är avsedda att minska arbetslösheten i samhället. Det handlar om att försöka förstå och 

sätta sig in hur en annan människa tänker och känner inför ett visst fenomen för att lättare 

vara ett stöd i förändringen, oavsett om det handlar om arbete,  hälsa eller något helt annat. Då 

det mesta av forskningen vi hittat som handlar om arbete och arbetslöshet utgår från själva 

fenomenet och beskriver vad det är och varför det är så, har vi valt att rikta in oss på 

individens perspektiv. Ett perspektiv som istället beskriver hur fenomenet uppfattas av andra, 

för att komplettera tidigare forskning och på så vis ge en mer heltäckande bild av fenomenet.  
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3 Syfte 
Undersökningens syfte är att identifiera några uppfattningar av lönearbete för att genom dessa 

få en ökad förståelse för människors handlingar utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv samt 

arbetssituationens påverkan på hälsan. 

3.1.Frågeställning 
För att uppfylla undersökningens syfte har två frågeställningar formulerats: 

 Vilka uppfattningar av lönearbete finns i undersökningsgruppen? 

  Vilken inverkan kan dessa uppfattningar ha på människors hälsa?  
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4 Metod 
Under följande rubriker beskrivs valet av  forskningsansats och metod samt tankar kring 

urval. Det redogörs även för tillvägagångssätt, validitet och reliabilitet samt för de etiska 

aspekter som bör tillgodoses i forskningssammanhang. 

4.1 Val av forskningsansats 
Undersökningen har inspirerats av en fenomenografisk ansats, då det intressanta för oss var 

att identifiera de kollektiva uppfattningarna av ett visst fenomen i omvärlden (Uljens, 1989). 

Den fenomenografiska forskningsansatsen har utvecklats av Ference Marton (Alexandersson, 

1994). Vi är väl medvetna om att fenomenografi är ett stort område och att det innefattar 

bland annat variationsteorin, ett redskap inom fenomenografin till att beskriva lärande samt 

till att förstå bakomliggande orsaker till uppfattningar av ett visst fenomen, hur och varför 

förståelsen uppstår och utvecklas (Marton & Booth, 1997). På grund av nivån på detta arbete 

valde vi att inte utgå från allt vad fenomenografi innebär utan endast fokusera på vissa delar 

av denna ansats. Avsikten med denna studie var, som beskrivits tidigare, att undersöka hur 

fenomenet lönearbete uppfattas för att bidra med en överblick av uppfattningar av 

lönearbetets betydelse, samt hur detta kan påverka hälsan ur ett arbetsmarknadsperspektiv. 

Fenomenografer ägnar sig åt forskning som syftar till att analysera och beskriva den 

uppfattade världen, alltså världen som den visar sig för olika individer (Marton et al., 2005), 

varför vi valde att inspireras av denna ansats. Ordet fenomenografi kan översättas till; 

beskriver det som visar sig. Ordet byggs upp av delarna fenomenon och grafia, som betyder 

det som visar sig respektive beskriva i ord eller i bild (Alexandersson, 1994).  

Enligt Uljens (1989) innebär det fenomenografiska synsättet att verkligheten konstitueras av 

människornas uppfattningar av den, varför det är omöjligt att jämföra människors 

uppfattningar av verkligheten med verkligheten själv. Det man kan göra är att jämföra olika 

människors uppfattningar av samma fenomen i omvärlden för att upptäcka likheter och 

skillnader (ibid.). Det intressanta inom fenomenografin är inte om individers uppfattningar är 

sanna eller falska, utan det som är av intresse är bara hur en viss företeelse uppfattas (ibid.). 

Uljens menar dock att det inte räcker att bara räkna upp de olika uppfattningarna av 

fenomenet som framkommit, utan det viktiga är att relatera dessa uppfattningar till varandra. 

Eftersom det inom fenomenografin är det under- eller bakomliggande budskapet som är det 

viktiga, bör innehållet behandlas som en helhet där delarna betraktas i relation till denna 

helhet för att på ett holistiskt sätt ge en djupare förståelse för fenomenet (Marton et al., 2005). 

För vår del handlade det även om vad dessa bakomliggande budskap har för påverkan på 

hälsan samt hur det yttrar sig. När det inom fenomenografin talas om uppfattning menas den 

innebörd människan tillskriver relationen mellan sig själv och ett visst fenomen i omvärlden, 

(Alexandersson, 1994). Det är en viktig skillnad mellan “vad något är” och “vad något 

uppfattas vara”, vilket Marton kallade första respektive andra ordningens perspektiv 

(Alexandersson, 1994). Första ordningens perspektiv handlar om hur verkligheten ser ut och 

varför den ser ut som den gör, alltså fenomenologi, medan utgångspunkten i andra ordningens 

perspektiv ligger i hur andra människor uppfattar verkligheten, vilket undersöks inom 

fenomenografin. Eftersom syftet med detta arbete var att identifiera några uppfattningar av 
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lönearbete, alltså andra ordningens perspektiv, föll det sig naturligt att inspireras av den 

fenomenografiska ansatsen (Alexandersson, 1994). 

4.2 Urval 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval gjort ur ett fenomenografiskt perspektiv. Detta betyder att 

informanterna har valts ut ur en bestämd grupp människor i en kulturell kontext som vi är 

delaktiga i, eftersom språket då kan ses som en garant och verktyget som hjälper att förstå 

informanternas uppfattningar (Uljens,1989). Ett viktigt kriterium i valet av undersöknings- 

personer är att innehållet är relevant för deltagarna och ligger i deras intresse, för att öka 

möjligheten till bättre kvalitet på informationen som framkommer (Alexandersson, 1994). Det 

är också bra om de tillfrågade har erfarenhet av och kunskap om fenomenet detta för att kunna 

delge sin uppfattning av det (Uljens, 1989), vilket vi tagit hänsyn till både i valet av 

undersökningsobjekt och i urvalet av deltagare genom att de har erfarenhet av lönearbetets 

båda sidor. Vidare har informanterna valts ut med syftet att få en så stor spridning som möjligt 

inom den utvalda kulturella kontexten. Det som tagits i beaktning är; kön, åldersspann, 

sysselsättning, befattning och status på den eventuella arbetsplatsen samt utbildningsnivå. 

Fyra personer som passade in på de uppsatta kriterierna valdes ut till att delta i 

undersökningen. 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Intervjun är den dominerande metoden för datainsamling i fenomenografiska studier, och var 

även den metod som valdes för insamling av det empiriska materialet i denna undersökning 

(Svensson, 1976). Den viktigaste anledningen till att intervju valdes var att vi inte ville 

begränsa svarsutrymmet med på förhand bestämda svarsalternativ. Intervjuers uppbyggnad 

kan variera från välstrukturerade till väldigt öppna, men oavsett hur intervjun byggs upp 

syftar inte frågorna till att avgöra om undersökningspersonerna ger rätt eller fel svar utan att 

få fram hur det undersökta fenomenet uppfattas (Alexandersson, 1994). Då uppsatsens 

huvudsakliga syfte var att identifiera uppfattningar av fenomenet lönearbete ansåg vi att 

denna metod var bäst lämpad i detta sammanhang.  

4.4 Tillvägagångssätt 
Under följande rubriker beskrivs hur intervjuguiden skapades samt hur intervjuerna 

genomfördes och transkriberades. 

4.4.1 Skapande av intervjuguide 
En intervjuguide (se bilaga 1) skapades med utgångspunkt i uppsatsens syfte. Intervjuerna var 

halvstrukturerade vilket innebar att de var uppbyggda av teman, med möjlighet att förändra 

frågorna under intervjuernas gång (Kvale, 1997). Guiden byggdes upp av tre teman som 

handlade om arbetslöshet, arbete samt hälsa. Vid skapandet av de hälsorelaterade frågorna 

inspirerades vi av den korta varianten av Antonovskys (2005) frågeformulär om hälsa, men 

modifierade frågorna så att de bättre passade denna undersökning. Tanken med skapandet av 

samtliga frågor var att de skulle vara relevanta för undersökningen och bidra till att uppfylla 

dess syfte och den hälsopedagogiska frågeställningen. 
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4.4.2 Genomförande av intervjuer 
Efter att intervjupersonerna valts ut kontaktades dessa via telefon eller e-post, för att tillfrågas 

om deltagande. Deltagarna fick ta del av ett missivbrev (se bilaga 2) innehållande information 

om undersökningen innan de bestämde sig för att delta. Sedan genomfördes intervjuerna på en 

tid och plats som valts i samråd med varje deltagare. Enligt Uljens (1989) är det endast 

meningsfullt att ställa frågor som är relevanta för intervjupersonerna och som de har 

erfarenhet av. Detta tog vi hänsyn till vid genomförandet av intervjuerna, varför vi under 

intervjuernas gång ändrade, lade till eller tog bort vissa frågor, som inte ansågs vara relevanta 

för just den personen som intervjuades. Intervjuguiden följdes inte helt och hållet av den 

anledningen att informanterna skulle få chansen att styra intervjuns innehåll och uttrycka sina 

uppfattningar utan påverkan av intervjuaren (Svensson, 1976), vilket medförde att följdfrågor 

som ställdes anpassades efter situationen. Intervjuerna spelades in på band för att sedan kunna 

transkriberas ordagrant, så att fokus kunde läggas på själva samtalet istället för att skriva ned 

svaren direkt (Alexandersson, 1994). Fyra intervjuer genomfördes och arbetet med dessa 

pågick i cirka två veckor och kombinerades med transkribering av materialet. 

4.4.3 Transkribering 
Efter att intervjuerna genomförts lyssnades materialet igenom upprepade gånger och 

transkriberades ordagrant, där varje tvekan, skratt, hostning med mera skrevs ned för att så 

noggrant som möjligt kunna återge intervjusituationerna. Där informanterna har nämnt en 

person, en speciell plats eller ett företag vid namn har detta markerats med X för att inte 

avslöja identiteten. Korta pauser såsom viss tvekan och eftertanke markerades med tre punkter 

i texten och avbrott i en mening markerades med kommatecken. Vid transkriberingen 

avidentifierades informanterna genom att de tilldelades fiktiva namn. Dessa fiktiva namn 

användes sedan i resultatet för att påvisa en viss spridning på citaten och därmed styrka 

validiteten.  

4.5 Analys och tolkning av det empiriska materialet 
Inom fenomenografin förespråkas en bestämd arbetsgång där analysen inte ingår eftersom 

analysens framskridande samt resultatbild inte kan fastställas på förhand, detta på grund av att 

sådana frågor är beroende av frågeställningskontexten samt det empiriska materialet (Uljens, 

1989). När transkriberingen av samtliga intervjuer var klar påbörjades analysen av materialet. 

Till att börja med lästes utsagorna igenom upprepade gånger för att få en helhetsbild av datan 

(Alexandersson, 1994). I nästa steg utgick vi från studiens syfte och sökte innebörden i varje 

intervju i relation till detta syfte, varefter skillnader och likheter i uppfattningar identifierades 

(Uljens, 1989). Vidare grupperades uppfattningarna med hänsyn till dessa skillnader och 

likheter och några olika kvalitativt skilda beskrivningskategorier växte fram, i enlighet med 

Uljens (1989). På detta sätt representerar beskrivningskategorierna informanternas uttalanden 

i intervjuerna. Slutligen har vi valt att tolka resultatet i relation till hälsa eftersom 

hälsopåverkan ligger i vårt intresse. I analysen har vi utgått från Antonovskys (2005) 

KASAM, känsla av sammanhang och även belyst delen om mening från Frankl’s (2006) 

logoterapi för att bredda meningsbegreppet utifrån Antonovskys KASAM. 
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4.6 Validitet & Reliabilitet 
Begreppen validitet samt reliabilitet används framförallt inom positivistisk forskning där 

validitet innebär om den teknik och metod som använts varit till hjälp för sitt syfte, det vill 

säga i vilken utsträckning det går att lita till resultatet, och reliabilitet betyder tillförlitlighet 

(Rosenqvist & Andrén, 2006).  

Inom fenomenografin pratar man istället om trovärdighet, giltighet samt noggrannhet, vilket 

bedöms utifrån huruvida beskrivningskategorierna representerar de intervjuades uppfattningar 

(Alexandersson, 1994). För att få en giltigare avspegling av meningsinnehållet har vi i ett 

första skede kategoriserat på varsitt håll. Inom fenomenografin är det vanligt att använda 

medbedömare för att testa giltigheten på kategorierna  (Uljens, 1989). Efter nivån på detta 

arbete har vi gjort bedömningen att det är tillräckligt att vi kategoriserat på varsitt håll men vi 

vill ändå påvisa att vi är medvetna om att det i forskarsammanhang används oberoende 

medbedömare. Angående validiteten anser vi att kategorierna representerar  de uppfattningar 

som uttryckts i intervjuerna, vilka styrkts med citat (Uljens,1989). Enligt Uljens (1989) är en 

undersökning valid om forskaren lyckats fånga det som avsetts, vilket vi anser att vi uppfyllt 

genom att vi fått svar på frågeställningen och därmed uppfyllt syftet med undersökningen. 

Eftersom undersökningen är gjord på fyra personer så går det inte att göra några anspråk på 

generalisering men detta är heller inget som man inom fenomenografin strävar efter 

(Alexandersson, 1994). 

4.7 Etiska aspekter 
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bör forskaren ta hänsyn till vissa etiska 

principer, enligt Vetenskapsrådet (2002). Grundkraven är forskningskravet, som avser 

samhällsnyttan med forskningen, och individskyddskravet, som ska skydda deltagarna. 

Individskyddskravet är i sin tur indelat i följande fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). 

Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om undersökningens syfte, 

villkoren för deltagandet samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Detta krav samt samtyckeskravet tillgodosågs i denna studie genom missivbrevet som 

deltagarna fick ta del av innan de bestämde sig för att delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes i denna undersökning genom att de bandade intervjuerna 

förstördes eller spelades över, informanterna avidentifierades vid transkriberingen samt att de 

transkriberade intervjuerna raderades från de datorer där de funnits. Dessutom lämnades de 

enda utskrivna kopiorna av intervjuerna till handledaren, som sedan tog dessa i förvar på 

högskolan. Slutligen togs hänsyn till nyttjandekravet på så vis att den information som 

samlades in under studiens gång endast användes till detta arbete. Inför varje vetenskaplig 

studie måste forskningskravet och individskyddskravet vägas mot varandra, där det 

förväntade kunskapstillskottets värde vägs mot eventuella konsekvenser för deltagarna och 

deras anhöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har tagits i beaktning före undersökningen 

samt under arbetets gång.  
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5. Resultat 
Utifrån det insamlade materialet har fem kvalitativt skilda beskrivningskategorier erhållits 

angående uppfattningar av lönearbete, vilka utgör det totala utfallsrummet. Beskrivnings-  

kategorierna samt deras relation till varandra visas i figur 1, vilka beskrivs mer ingående 

under respektive rubrik nedan.  

5.1 Schema över beskrivningskategorier 

Översiktschemat visar beskrivningskategorierna samt relationen dem emellan. Figuren visar 

beskrivningskategorierna utan inbördes ordning, markerat med gröna linjer, vilka erhållits ur 

uppfattningarna av lönearbete. Relationen mellan dessa beskrivningskategorier visas med 

röda linjer i figuren, där den sammanhållande helheten är norm. Normen i sin tur innefattar 

även mänskligt värde samt identitet. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktsschema för beskrivningskategorierna  samt relationen dem emellan. 
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5.2 Beskrivningskategorier 
Här presenteras beskrivningskategorierna mer ingående och kompletteras med citat från 

intervjuerna. De erhållna beskrivningskategorierna är: 

 Lönearbete innebär gemenskap  

 Lönearbete innebär utanförskap  

 Lönearbete innebär trygghet  

 Lönearbete innebär hälsa  

 Lönearbete innebär ohälsa  

 

5.2.1 Lönearbete innebär gemenskap 
Beskrivningskategorin omfattar olika aspekter av att känna gemenskap med andra människor, 

och därmed känna sig delaktig i ett socialt samspel. Utsagorna beskriver upprepade gånger 

känslan av att vara som alla andra, att vara en i mängden, och helt enkelt passa in i samhällets 

norm. Lönearbete kan även innebära att få en identitet i ett sammanhang och därmed känna en 

gemenskap med andra i detta sammanhang. En beskrivning som framkom om identiteten var 

att när man träffar någon så är första frågan man får, efter namnet, vad man arbetar med. 

Därför blir en persons yrkestitel delvis dennes identitet, vilken han eller hon sedan använder 

för att identifiera sig med likasinnade. Vilja till gemenskap framträdde även på andra sätt i 

utsagorna, där det kunde handla om att byta arbete för att få mer folk omkring sig. Samtliga 

beskrivningar pekar i samma riktning, mot att det är viktigt att trivas i gemenskapen med sina 

arbetskamrater för att på så vis även trivas med sitt arbete. 

Jag passar in i allt... Jag kan läsa en tidning och känna att: jaha, jag är en av dom; det står 

om folk som jobbar eller vad som helst (Kerstin). 

Så jag tröttnade på det och så sökte jag mig vidare… eller jag ville ha ett jobb med… där 

man jobbade mer med människor, för där satt jag helt själv på ett kontor i stort sett… 

(Britta). 

5.2.2 Lönearbete innebär utanförskap 
Utsagorna under beskrivningskategorin omfattar känslor av utanförskap som yttrar sig på 

olika sätt, samt utsagor om känslor som väcks i samband med kontexter som rör fenomenet 

lönearbete. Utanförskap omtalades inte i relation till att ha ett arbete, utan var mer kopplat till 

dess motsats - att vara utan arbete. Avsaknad av arbete, och den sociala tillhörigheten detta 

medför, kunde i vissa fall göra att individen låtsades ha en ledig dag för att få känna 

samhörighet med folk som arbetar, och inte få dåligt samvete över att inte tillhöra denna 

grupp av människor. Utanförskapet kunde även yttra sig som en känsla av att bli dömd av 

andra och att uppfattas som lat och konstig i andras ögon. Känslan av utanförskap beskrevs 

även i form av eget ansvar för att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket beskrevs vara svårt om 

man inte hade de rätta kontakterna. Återkommande i utsagorna var känslan av att inte passa in 

någonstans p.g.a. arbetslösheten. Detta beskrevs i termer av att dra sig undan andra människor 

för att inte störa i deras aktiva liv, vilket i sin tur förstärkte känslan av att vara instängd i 

hemmet och inte vilja visa sig ute. 
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Jag kan till och med inbilla mig själv att jag har, att jag är som dom andra när jag åker till X 

(köpcentrum) någon gång, en vardag, så har jag en ledig dag som vissa andra som jobbar 

(Kerstin). 

... det känns som att man står ganska mycket själv om man är arbetslös (Britta). 

 Jag tycker att det är jättejobbigt att lämna på dagis och liksom åka hem  och, alla andra ska 

åka till sina jobb eller sådär. Speciellt när det är många andra som har varit arbetssökande 

samtidigt som mig, som har fått jobb och så… ja… det är det som är mest stressande tycker 

jag... Det blir jobbigt att träffa folk över huvud taget. Ja, vem som helst egentligen; Ja vad 

gör du nu då?: Nej, ingenting… ;Är det så igen? (Kerstin). 

5.2.3 Lönearbete innebär trygghet 
Denna beskrivningskategori samlar utsagor som handlar om att lönearbete innebär trygghet, 

vilket kan innebära såväl ekonomisk trygghet som trygghet i form av struktur i livet. 

Tryggheten kan komma till uttryck genom en god ekonomi till följd av att arbeta, vilket i sin 

tur ger möjlighet att överleva och upprätthålla sin livsstil. Det rådde enighet i utsagorna 

gällande ekonomin, där pengar betraktades som en livsnödvändighet både i de fall där det 

fanns en familj att försörja och i de fall där det inte fanns det. En trygg ekonomi beskrevs som 

en möjlighet till en meningsfull fritid och att kunna leva det liv man önskade vid sidan av 

arbetet. Mer pengar gav möjlighet att köpa mer saker och att göra mer saker på sin lediga tid, 

då allting oftast kostar en del. En trygg ekonomi kunde även ses som en investering inför 

framtiden, där man var beredd att arbeta hårt för att underlätta för sina kommande barn och 

barnbarn. Tryggheten kunde även handla om att vara tacksam för att ha ett jobb att gå till och 

veta att man får lön för mödan.  

Första grejen är väl att det betyder att, ja, jag överlever... Ja men betala hyran, mat och alla 

sådana saker (Lasse). 

 Ja... det betyder ju allt. Det... alltså det betyder ju att jag kan leva ett liv vid sidan av, som 

jag vill leva. Egentligen är det bara det arbete betyder för mig (Britta). 

Tryggheten kan även komma till uttryck genom den struktur lönearbete bidrar med i 

vardagen. Att ha ett arbete beskrevs innebära någorlunda fasta rutiner, i form av att veta vart 

man ska och vad man ska göra om dagarna. Att inte ha ett arbete kunde bidra till en 

ostrukturerad vardag och en längtan efter sysselsättning, där dagarna passerade utan något 

egentligt syfte. Men även vid avsaknad av arbete kunde struktur och fasta rutiner finnas av 

andra anledningar som t.ex. barn och deras dagistider. I utsagorna beskrevs gränsen mellan 

arbete och fritid bli tydligare vid anställning än vid arbetslöshet, även om det ibland kunde 

vara svårt att helt koppla bort tankar rörande arbetet under fritiden. Då beskrevs iallafall all tid 

utanför arbetet som fritid, vilket innebar att man kunde vara helt ledig utan att få dåligt 

samvete för det. I utsagorna framkom även att arbetslöshet ibland kunde vara något individen 

själv valt under en period för att få mer fritid, tid till att resa eller annat, och komma bort från 

arbetslivets struktur för att uppleva frihet för en stund. Motbilden till tryggheten kan antas 

vara otrygghet, både ekonomisk och strukturell, men detta påtalades inte i intervjuerna, varför 

vi inte tagit upp det i resultatet. 



23 
 

Det är väl viktigt att ha ett jobb. Kunna göra något på dagarna, än att bara vara hemma 

(Olle). 

Nu eftersom jag pluggar vid sidan av och det har med jobbet att göra, då blir det ju lätt att 

man sitter, när man sitter och kollar på TV eller någonting, när man har datorn i knät och 

pysslar lite med det (Lasse). 

Jag har inte alltid haft jobb, men då är det mer att jag har valt det själv, jag har inte gått 

arbetslös och sökt jobb (Lasse). 

5.2.4 Lönearbete innebär hälsa 
Beskrivningskategorin omfattar utsagor om hälsa. Hälsan kan påverkas i positiv bemärkelse 

av att ha ett arbete, vilket beskrevs i termer av att lära sig nya saker, utmanas och utvecklas 

samt att helt enkelt ha roligt och må bra på arbetet. Välmående uttrycktes på olika sätt i 

informanternas utsagor, bland annat beskrevs att man i det stora hela mår bra och är tacksam 

för att man har ett jobb. En informant uttryckte även att det oftast var lustfyllt att gå till jobbet 

och en annan informant beskrev att trots välfyllda dagar skulle troligtvis välmående förbättras 

vid anställning. 

Jag tror ju att jag kommer att må mycket bättre... och blir mer aktiv, även om dagarna blir 

fyllda med saker... Och få gå hem och bara vara och ha tankarna på familjen och det man gör 

hemma... (Kerstin). 

Kunskap och utveckling beskrevs som bidragande faktorer till en god hälsa genom att öka 

motivationen till det individen gjorde. Det kunde handla om informellt lärande som att rotera i 

arbetsuppgifterna på arbetsplatsen och lära av varandra, eller om mer formellt lärande i form 

av utbildningar i anknytning till företaget. Ny kunskap beskrevs ge nya perspektiv på saker 

och ting, genom att bidra med nya sätt att tänka. Den personliga utvecklingen beskrevs också 

som ett viktigt bidrag till hälsan, vilket kunde ske genom att medvetet styra sin yrkeskarriär 

och byta jobb med jämna mellanrum. På så vis kunde kunskap från ett arbete användas på nytt 

sätt i ett annat arbete. Utsagorna visade att individer som hade ett arbete tenderade att vara 

mer engagerade och motiverade till att vidareutbilda sig och klättra uppåt på karriärstegen, än 

individer utan arbete. 

Men det blir ju lite mer utmaning, man får lite nytändning och lite mer energi (Britta). 

Just nu sen jag började utbilda mig vid sidan av känns det mer motiverande, för mig 

personligen i alla fall (Lasse).  
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5.2.5 Lönearbete innebär ohälsa 
Denna beskrivningskategori omfattar utsagor om ohälsa relaterat till lönearbete. Lönearbete 

kan innebära ohälsa både för den som har ett arbete och för den som inte har ett arbete. 

Symptomen kan framträda på olika sätt beroende på arbetssituation, där stress och annan 

ohälsa kan förekomma i arbetet likaväl som i arbetssökandeprocessen. Lönearbete visade sig 

kunna vara en källa till stress och kaoskänslor vilket kunde yttra sig som andra 

sjukdomsbesvär som t.ex. sömnsvårigheter. Vissa arbeten kunde även innehålla moment som 

gjorde att individen fruktade för sitt liv.  

När jag skulle åka till jobbet… mådde jag skit. Men när jag var där var jag livrädd oftast och 

kunde inte slappna av (Kerstin). 

Att vara första linjens chef är att alltid, alltid, alltid ha en klump i magen (Britta). 

Avsaknad av lönearbete, det vill säga arbetslöshet, visade sig kunna leda till negativa känslor 

som påverkade välmående genom känslor av att inte ha kontroll samt att få dåligt samvete på 

grund av arbetslösheten. Det dåliga samvetet dämpades genom att ständigt hålla sig sysselsatt 

med hushållssysslor och annat. Otillräcklighet var en känsla som bidrog till ohälsa både i 

arbetet och vid arbetslöshet. I arbetet kunde känslan framträda för att tiden inte räckte till för 

alla sysslor som borde göras eller för att individen inte kunde kontrollera vad som hände 

under en dag. I vissa fall kunde även arbetssökandet i sig vara en bidragande faktor till ohälsa, 

vilket beskrevs som en känsla av otillräcklighet på arbetsmarknaden och i sökandeprocessen. 

Ohälsa beskrevs också i termer av maktlöshet, det vill säga att känna att någon annan 

bestämmer över ens liv och att man inte kan påverka sin situation. En känsla av att vara 

värdelös beskrevs som den mest stressande faktorn i detta sammanhang. En annan stressfaktor 

som beskrevs var att arbetsgivare ofta vill ha så lite personal som möjligt för att det kostar så 

mycket, vilket leder till mer arbete för de som jobbar. 

Och då känner man liksom oro - hur fan ska jag hinna med det här. Snarare än - gud vad bra 

jag var idag. Det är sällan, hemskt sällan, som man går hem och känner så... utan man 

känner sig oftast otillräcklig (Britta). 

 … alltså det finns ju arbetstillfällen för oss som verkligen vill och kan och har möjlighet att 

jobba... men det är svårt och få, få kontakten och få hjälp... Inte på arbetsförmedlingen eller 

inte genom att sitta och söka jobb, för man måste... göra lite extra (Kerstin). 

5.3 Beskrivningskategoriernas relation till varandra 
De kollektiva uppfattningarna av lönearbete delgav en normativ bild av att vara människa, 

alltså att lönearbete innebar att få en identitet samt att vara som alla andra genom att ha 

möjlighet till samma kontexter som de människorna med ett lönearbete har. Människans värde 

uppfattades starkt kopplat till huruvida individer lönearbetar eller inte. Denna slutsats kommer 

genom utsagor som beskrev arbetet som norm och att identiteten därför var sammanflätad 

med fenomenet lönearbete. 
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6 Diskussion 
Här diskuteras valet av metod och tillvägagångssätt följt av en resultatdiskussion, där de 

erhållna beskrivningskategorierna diskuteras i förhållande till tidigare forskning och litteratur 

som behandlar området. Därefter följer en slutsats samt förslag på framtida forskning inom 

området. 

6.1 Metoddiskussion 
Intervjuer medför en risk att intervjuaren påverkar den intervjuades uppfattningar av 

fenomenet (Svensson, 1976), vilket vi i största mån försökte undvika genom att hela tiden ha 

det i åtanke under intervjuernas gång. Vi gjorde detta genom att förhålla oss så neutrala som 

möjligt samt att  inte avslöja våra egna tankar om olika fenomen under intervjuns gång. I vissa 

fall har vi fått svar på något som vi inte ansett att vi frågat om, vilket enligt Uljens (1989) 

bland annat kan bero på att individer sinsemellan i samma intervju kan referera till olika 

fenomen, olika aspekter av samma fenomen samt referera på olika sätt till samma fenomen, 

exempelvis i abstrakt och konkret mening. Vi valde att använda ordet lönearbete, vilket vi 

ansåg hade en självklar innebörd. Men det märktes i intervjuerna att vissa av informanterna 

lade tyngden på första delen av ordet och pratade mest om lönens för- och nackdelar, medan 

andra fokuserade på andra delen av ordet och pratade om själva arbetet istället. Det visar att vi 

har olika sätt att relatera till saker och ting, och att vi tolkar saker olika. Något som vi själva 

uppfattar som en självklar tolkning kan uppfattas på ett helt annat sätt av något annan, detta 

eftersom ”innebörden är alltid bunden till individens unika erfarenhet” (Uljens, 1989 s. 31). 

Detta kan te sig något förvirrande men vi har i största möjliga mån övervägt detta för att 

komma fram med så tillförlitliga resultat som möjligt. 

Trots att intervjuerna noggrant och omsorgsfullt transkriberades i pappersform finns det 

innebörder som kan ha gått förlorade på grund av att observation inte användes och skrevs 

ned under intervjuernas gång. Enligt Uljens (1989) är detta inte tillräckligt för att ge rättvisa åt 

den verklighet intervjun härstammar från eftersom han menar att kroppsspråket, menande 

blickar, olika sätt att agera samt sinnesstämningar genomsyrar intervjun och kan inte skådas i 

det transkriberade materialet. Däremot har vi uppfattat en del sinnesstämningar och känslor 

som gjort att vi tolkat och analyserat resultatet som vi gjort, så trots att vi inte dokumenterat 

dessa sinnesstämningar och känslor så finns de med i tanken parallellt med det transkriberade 

materialet. 
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6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till undersökningens bakgrund samt vilken 

hälsopåverkan detta kan medföra. Denna diskussion visar hur resultatet kan betraktas utifrån 

den valda teoretiska referensramen, vilket betyder att diskussionen om hälsopåverkan ligger 

invävt i hela övriga diskussionen.  

Utsagorna visade att i mångt och mycket var meningen med arbetet själva skörden av det, det 

vill säga pengarna för att klara överlevnaden, vilket enligt Nordenmark (1999) inte behöver 

vara en självklarhet för alla då olika personer kan ha olika motiv till arbete. Det påtalades 

även att arbete var en nödvändighet för att kunna upprätthålla det liv man hade avseende 

ekonomin, något som Nordemark också beskrev i sin studie. I intervjuerna framkom två olika 

sätt att hantera sin situation som arbetslös. Dels beskrevs ett engagemang och en vilja att 

komma ut i arbete vilket resulterade i mängder av sökta arbeten, dels framkom en mer passiv 

inställning som inte medförde så många sökta arbeten. För att förstå dessa skillnader kan man 

behöva se tillbaka på de arbetslösas situation före arbetslösheten och den funktion arbete 

tidigare hade i deras liv. Det som Nordenmark (1999) beskrev angående motivation till att 

söka arbete kan till stor del appliceras på resultatet i denna studie, då vi ser att engagemanget 

tycks påverkas av det man saknar från arbetslivet. Vi tänker att likgiltigheten kan vara ett 

resultat av att individen varit arbetslös ända sedan avslutade studier och därför inte har någon 

erfarenhet av dagens arbetsmarknad, vilket kan innebära att personen inte känner någon 

längtan efter arbetslivet då det är svårt att sakna något man aldrig haft. Situationen blir då den 

motsatta för en individ som haft arbete tidigare och vet vad det kan medföra för ekonomin och 

det sociala.  

En intressant fråga är om dagens arbetssökande personer menar samma sak när de talar om att 

söka arbete, då detta kan göras på en mängd olika sätt (Van Hoye & Saks, 2008). 

Uppfattningar som framkom i intervjuerna var att det var svårt att komma in på 

arbetsmarknaden enbart med hjälp av arbetsförmedlingen och platsannonser, och att det alltid 

behövde göras lite extra för att få arbete. En intressant tanke utifrån Allvin et al. (2011), som 

beskriver att kraven på människan nu för tiden är högre och att det är upp till varje individ att 

göra sig attraktiv på arbetsmarknaden, är att det som uppfattas som “lite extra” kanske inte är 

något extra utan helt enkelt bara det som krävs för att följa med i samhällets utveckling. 

Vidare kan det tänkas att så länge det uppfattas som något extra har individen mer att lära om 

arbetsmarknadens nya villkor i dagens samhälle. Det kan vara så att om individen byter 

perspektiv, från att betrakta det som “lite extra” till att se det som en naturlig del i 

arbetssökandeprocessen, kanske han eller hon lättare kan göra det som krävs för att bli en del 

av arbetskulturen i samhället. En lösning på detta är om mer resurser läggs på att utveckla 

individers sociala kompetens och dennes förmåga att marknadsföra sig själva, istället för att 

lägga tyngdpunkten på antal sökta jobb och kurser i hur man bäst skriver sitt CV. 

I intervjuerna framkom att samhället och dess normer hade inverkan på hur informanterna såg 

på sin situation och kanske därmed även deras chanser till att komma ut i arbete, vilket även 

Berntson och Marklund (2007) beskrev. Dessutom fanns åsikter om samhället som något styrt 

och i viss mån ej påverkbart, detta i enighet med Argullol och Trías (1992) som menar att 

människan inte har något verkligt inflytande i dagens samhälle. Även om denna åsikt inte 
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framkom lika starkt hos informanterna fanns den där, dock i ett mer blygsamt format. Det är 

intressant att reflektera över hur en sådan syn påverkar en människas bild av sitt eget liv och 

chans till ett värdefullt liv, eftersom den bilden hos varje individ torde påverka samhället som 

i sin tur påverkar individen. Om det dessutom är så att människan inte längre vet vad hon 

lever för och därmed nästan enbart styrs av andra människor och yttre påverkan, blir den 

aktuella frågan för oss hur det är möjligt för hälsopedagoger att arbeta med människor utifrån 

dessa premisser? Vi tror att det hjälper att vara medveten om att världen inte bara ter sig på ett 

sätt utan att den framträder olika för alla människor p.g.a. deras erfarenheter och 

uppfattningar om den. Om syftet är att hjälpa en annan människa att nå sina mål som 

exempelvis att få ett arbete krävs det att vi, som May (2005) menar, delar den individens 

värld. Detta är ingen lätt uppgift men om vi klarar detta ökar troligtvis chanserna att se vad 

som motiverar en individ till att söka arbete och/eller mening i sitt liv för att uppnå hälsa. Vi 

vill belysa att det är viktigt att skilja på arbete, mening och hälsa eftersom det ena inte ger det 

andra, utan tvärtom kan motverka varandra om det finns spänningar i förhållandet mellan 

individen och arbetssituationen. Detta framkom i intervjuerna och kan även jämföras med 

Frankl (2006) som menar att om mening saknas med det man gör så upplevs kanske inte livet 

som värt något, och att det därför är av största vikt att finna vilja till mening . I intervjuerna 

fanns utsagor om att arbetet i vissa fall verkade meningslöst, men genom att informanten satte 

sin egen prägel och mening för sig själv uppfattades arbetet även som mer meningsfullt än det 

kanske hade vart utan denna tänkta mening. 

Lönearbete erbjuder en möjlighet att få vara en del av en specifik kultur (WHO, 2003) i en 

normativ värld där individen får chans att uppleva vad det innebär att vara som “alla andra”, 

något som beskrevs återkommande i utsagorna. Det fanns också uppfattningar av lönearbete 

som grunden till en mängd möjligheter i livet där bara individen själv satte begränsningen, 

vilket överensstämmer med Allvin et al. (2011). Denna uppfattning förekom i intervjuerna 

tillsammans med synen på arbetslivet som ett personligt livsprojekt. Där beskrevs en strävan 

efter att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter regelbundet för att utvecklas och få ny energi, 

samt att alla har eget ansvar över sin situation och alla möjligheter att förändra den. 

Uppfattningarna visar att lönearbete får positiva konsekvenser för den egna identiteten 

eftersom lönearbetet i sig medför en slags identitet. Identiteten beskrevs i intervjuerna som 

något utanför individen som kunde appliceras genom sociala kontexter, vilket är samstämmigt 

med att identiteten och självbilden formas i ett socialt samspel med andra människor 

(Hellspång, 2008). I intervjuerna framkom arbetets identitetsaspekt genom sättet frågorna 

besvarades på, där de anställda tolkade frågorna i förhållande till arbetet medan de 

arbetssökande tolkade frågorna i förhållande till sig själva. Detta kan tyda på att de anställda 

såg yrkeskarriären som ett personligt livsprojekt och därmed chans till utveckling och 

tillfredsställelse (Allvin et al., 2011; Nordenmark, 1999). Således innebär det att det är viktigt 

för arbetssökande att få möjlighet att delta i sociala kontexter i sitt pågående sökande efter ett 

arbete, för att även ge dessa individer möjlighet till ökad utveckling och tillfredsställelse. 

Detta eftersom människans motivation till viss del styrs av att hon är trygg, känner sig 

uppskattad samt att hon har betydelse för andra människor (Dysthe, 2003). I intervjuerna 

fanns utsagor angående hantering av oförutsedda händelser, där flera av uppfattningarna 
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pekade på en anpassning hos individerna till nya situationer allt eftersom de uppstod. Detta 

kan liknas vid det ständigt pågående lärandet och de krav som ställs på individer att hela tiden 

anpassa sig, som Allvin et al. (2011) talade om. Uppfattningarna visade att det ansågs viktigt 

med viss förnyelse på arbetsplatsen i form av internutbildning samt variation av 

arbetsuppgifter, vilket överensstämmer med det som Paulsson, Ivergård och Hunt (2005) kom 

fram till i sin studie. 

Stress förekom hos flera av informanterna både vid arbete och vid arbetslöshet. Vid arbete 

kunde det bero på för mycket arbete på för lite tid samt stora krav, antingen från informanten 

själv eller från krav som upplevdes komma utifrån. Att ha ansvar på arbetsplatsen och 

ambitionen att utvecklas i sitt yrke kunde vara både positivt och negativt i relation till stress. 

En följd av att ha mycket att göra på arbetet var att informanterna, precis som Allvin et al. 

(2011) beskrev, tog med sig arbetet hem antingen rent fysiskt med en dator i knät framför 

TV:n eller enbart i tanken. Detta beteende kan i sin tur vara en bidragande faktor till stress, 

men resultatet i denna undersökning visade att så länge individerna upplevde att de hade 

kontroll över situationen så kunde de hantera stressen bättre. Det förekom sömnsvårigheter 

hos någon medan det hos någon annan yttrade sig enbart som positivt engagemang. Det kan 

tänkas att där sömnsvårigheter förekom hade det börjat med ett starkt positivt engagemang 

och sökande efter utmaningar, såsom Ekman och Arnetz (2007) beskrev i krav-kontroll-

stödmodellen, vilket sedan gått för långt och istället utvecklats till negativ stress och ohälsa. 

Det andra fallet överensstämde med en studie av Körner, Reitzle och Silbereisen (2012), där 

engagemang i arbetet beskrevs vara en anledning till välbefinnande. En orsak till att ansvar på 

arbetet resulterade i olika hälsolägen kan vara att stödet från överordnade upplevdes olika 

starkt i de olika fallen, i enighet med WHO (2003). Informanten som fortfarande kände sig 

engagerad och mådde bra påtalade ett stort stöd från chefer och kollegor, medan informanten 

med sömnsvårigheter inte ansåg sig ha samma stöd från sina chefer. Utsagorna som innehöll 

beskrivningar om rädsla på arbetet, otillräcklighet, svårigheter att koppla av, en ständig klump 

i magen inför arbetet samt sömnsvårigheter påvisar starka kopplingar till både WHO’s (2003) 

och Holmström, Eklundh och Ohlssons (1999) beskrivningar av arbetsrelaterad stress och 

stressrelaterade besvär, även om detta i vissa fall till synes inte togs på fullt allvar av 

informanterna. 

 

Uppfattningarna visade vidare att avsaknad av lönearbete för individen kunde resultera i en 

delvis förlorad kontroll över situationen. Känslan av låg kontroll i kombination med höga 

krav på att ständigt söka arbete ledde till att individen fick svårt att slappna av på sin fritid. 

Detta kan kopplas till den negativa stressen som beskrevs av Ekman och Arnetz (2007) i krav-

kontroll-stödmodellen. En utsaga handlade om hur arbetssökande resulterade i ett arbete och 

på så vis skapade en tydligare gräns mellan arbete och fritid vilket beskrevs öka 

välbefinnandet, i enighet med Allvin et al. (2011). Vid arbetslöshet kunde stressen komma av 

att personen inte hade något att göra. Tid kan alltså vara en stressfaktor både när 

uppfattningen är att man har för lite tid och när man har för mycket tid till sitt förfogande. 

Vad det gäller överflöd på nyvunnen tid (Argullol & Trías, 1992; Frankl, 2006) fann vi av 

informanternas utsagor att det verkade som att de hanterade denna tid genom att strukturera 

upp den eller fylla den med aktiviteter vilket då gjorde tiden mer meningsfull, något som till 
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fullo överensstämmer med Frankl (2006) och hans tankar kring detta. Något intressant som 

framkom i intervjuerna var att den viktigaste anledningen till att ha ett arbete uppgavs vara 

pengarna, men det som lämnade störst tomrum efter sig vid arbetslöshet visade sig vara den 

sociala delen av arbetet. Detta beskrev Nordenmark (1999) i sin studie som en anledning till 

att arbetslösa ofta mår sämre och är mer stressade än anställda, vilket vi kan se vissa 

kopplingar till i vår undersökning då det vid upprepade tillfällen talades om känslor av 

värdelöshet och utanförskap till följd av arbetslöshet. Åhs och Westerling (2005) beskrev i sin 

studie att graden av arbetslöshet i samhället påverkar arbetslösas välmående, vilket vi inte kan 

ta ställning till här då vi bara intervjuat personerna en gång under en kort period och på så vis 

inte kan jämföra mellan hög och låg arbetslöshet. Bernhard-Oettel, Sverke och De Witte 

(2005) beskrev anställnings- formens betydelse för hälsan vilket vi fann beskrivningar av i 

utsagorna där det beskrevs att många korta anställningar skapade en osäkerhet, vilket i sin tur 

kunde skapa en tvekan på sig själv hos individen och leda till ett sämre mående. Detta kan ses 

i relation till Liukkonen et. al.(2009) som visade i sin studie att typen av anställning är kopplat 

till hur stark KASAM en individ har. 

 

I och med lönearbete kommer individer ut i den sociala världen och får möjlighet till 

utveckling, lärande samt att inte bara överleva, utan faktiskt få möjlighet till ett meningsfullt 

liv med allt det innebär för var och en. Lönearbetande är kopplat till starkare KASAM enligt 

Liukkonen et. al.(2009) vilket borde betyda att människor som har ett arbete också hanterar 

motgångar bättre, ser mer mening samt upplever omgivningen som mer strukturerad än icke 

lönearbetande. Men i vår undersökning visade sig inte detta lika tydligt. Även om vi inte 

använde oss av Antonovskys frågeformulär till punkt och pricka så kunde det ändå skönjas en 

viss bild av relationen mellan KASAM och lönearbete, vilken  inte nödvändigtvis innebar en 

svagare KASAM vid arbetslöshet. Däremot spelade det stor roll för välmående hur pass 

meningsfull tillvaron generellt uppfattades. Meningsfullheten har tidigare visat sig vara den 

starkaste komponenten när det gäller vad som bestämmer förhållandet till sin egen hälsa 

(Wiesmann &, Hannich, 2011), alltså att individer med känsla av meningsfullhet i sina liv 

också gör mer hälsosamma val än andra. Detta kunde även ses i uppfattningarna som 

framkom i intervjuerna där uppfattningar som pekade åt att livet sågs som mer meningsfullt 

också påverkade hälsan oavsett om individerna var anställda eller inte. Ur informanternas 

perspektiv verkade mening vara starkt sammankopplat till en vald fritid, där de själva 

bestämde innehåll, samt gemenskap med andra människor och då framför allt familj och 

vänner. Det verkade även som att ett salutogent förhållningssätt (Antonovsky, 2005) var det 

som låg bakom de mest hälsofrämjande uppfattningarna, det vill säga. de som tydde på att 

trots ohälsa på ett område som exempelvis arbetet kunde detta vägas upp genom att det fanns 

ett socialt stöd i form av familj och vänner. Detta tyder då på att arbetslöshet eller viss ohälsa 

inte är farliga i sig utan det är när en individs situation känns meningslös samt när det inte 

finns struktur och det mesta känns som ett kaos som ohälsan blir ett problem. Struktur i 

vardagen var viktig både för de som arbetade och de som var arbetslösa, och de arbetslösa 

beskrev vardagen som mer meningsfull när den strukturerades upp av individen. Antonovsky 

(2005) menar att samtliga komponenter i KASAM är viktiga för ett starkt KASAM och 

därmed även viktiga för att närma sig den mer hälsosamma sidan av livet. Informanterna 

uttryckte att även om det kändes tungt ibland så trodde de ändå att saker och ting skulle ordna 
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sig. Detta ser vi som ett resultat av deras tidigare erfarenheter, men det kan också ses som en 

strävan efter att livet måste ha mening samt en vilja till denna mening (Frankl, 2006). 

6.3 Slutsats 
Att ha ett arbete beskrevs som en trygghet i form av sysselsättning och ekonomi, vilket 

uppgavs ge positiva hälsoeffekter. Effekter som framkom var bland annat glädje, välmående, 

ökad kunskap samt utveckling. Förekommande i utsagorna var även negativ påverkan på 

hälsa både i arbete och vid arbetslöshet. Vid arbetslöshet uttrycktes känslor av värdelöshet 

och utanförskap likaväl som stress och oförmåga att påverka sin situation. Vid arbete kunde 

den negativa hälsopåverkan komma till uttryck genom bland annat rädsla, känslor av olust, 

otillräcklighet och stress.  

Sammanfattningsvis har denna studie visat att genom att ha ett arbete mår man i grunden bra, 

eftersom man har sin tillhörighet och man överlever ekonomiskt, men det är ingen garanti för 

hälsa då det finns allt för många otrygga arbeten där individer inte mår bra. För de 

arbetssökande finns en strävan efter att uppnå den uppfattade normen i samhället, det vill säga 

att arbeta och ingå i denna gemenskap. Samtliga uppfattningar grundar sig i den normativa 

bilden av att vara människa i den kulturella kontext informanterna befinner sig i, det vill säga 

att ha ett arbete innebär att tillhöra normen och passa in i samt ta del av denna förbestämda 

struktur. Det kan konstateras att relationen mellan hälsa och arbete är komplex och att vidare 

forskning på området krävs, för att göra ytterligare försök att förstå sammanhanget mellan 

dessa komponenter av livet.  

6.4 Förslag till framtida forskning inom området 
Det skulle vara intressant med en uppföljningsstudie på de informanter som var utan arbete nu 

då de kanske kommit ut i arbete senare, för att se om deras uppfattningar av lönearbete 

förändras i och med detta. Något som också skulle vara intressant är att genomföra fler 

liknande studier med människor från andra sociala och kulturella kontexter, för att se om 

uppfattningarna av lönearbete skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. 
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                                                                                                                                                             Bilaga  1- Intervjuguide 
 
Intervjuguide 

Vilken är din nuvarande sysselsättning? 

Hur ser din familjesituation ut? 

Beskriv en dag i ditt liv. 

Känner du att det finns en mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

Hur känner du inför dina dagliga sysslor? 

 

Tema 1: Erfarenheter av arbetslöshet 
Vad tänker du om arbetslöshet? 

Har du någon gång varit arbetslös? 

Vill du ha ett arbete? I sådana fall varför?  

Trivs du med dina vänner/din omgivning? 

 

Tema 2: Erfarenheter av lönearbete 
Vad tänker du om lönearbete? 

Vad har lönearbete för inverkan på livet? 

Vad betyder lönearbete för dig? 

Vad anser du är ett bra arbete? 

 

Tema 3: Erfarenheter av hälsa 
Har du känt att din arbetssituation någon gång har påverkat din hälsa och ditt välbefinnande 

på ett eller annat sätt? 

Tar du dig tid till reflektion och eftertanke? 

Finns det en gräns i ditt liv för vad som är fritid och övrig tid? 

Känner du att du har stöd vid motgångar och svårigheter? 

Hur hanterar du oförutsedda händelser i ditt liv? 

Har du varit sjukskriven upprepade gånger det senaste året? 

Känner du att du har möjlighet att påverka din situation? 

Har du någon gång känt dig stressad över din situation? 

Känner du dig orättvist behandlad i någon situation? 

Känner du att du har kontroll över ditt liv? 

Känner du dig uppskattad? 

 

Avslutande fråga 

Hur ser du på din framtid? 
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                                                                                                                     Bilaga 2- Missivbrev 

Missivbrev  

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Hälsopedagogiska programmet, inriktning 

pedagogik, vid Högskolan i Gävle. Vi ska skriva vårt examensarbete om några människors 

uppfattningar av lönearbete. Avsikten är att intervjua fyra personer, både lönearbetande och 

arbetssökande. 

 

Alla uppgifter som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen 

information som kan avslöja deltagarnas identitet kommer att publiceras i examensarbetet. 

Efter ditt samtycke kommer intervjuerna att spelas in och förvaras på Högskolan i Gävle i två 

år, enligt gällande forskningspraxis. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta ditt deltagande. I examensarbetet kommer vi att tilldela dig som deltagare ett fiktivt 

namn för att skydda din identitet. Du kommer självklart att få möjlighet att ta del av det 

utskrivna materialet innan det publiceras. Under arbetets gång kommer hänsyn tas till 

Vetenskapsrådets etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vi som 

ansvarar för samt genomför intervjuerna heter Susanne Olsson och Veronica Engström, vid 

frågor om intervjun är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Om du väljer att delta bestämmer vi tid och plats efter dina önskemål. Intervjun beräknas ta ca 

45 minuter. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Susanne Olsson  

mail: XXXXXXXXXXXX  

mobil: XXXXXXXXXXX  

 

Veronica Engström 

mail: XXXXXXXXXXXX  

mobil: XXXXXXXXXXX 

 

 

 

 


