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Förord

Att skriva den här uppsatsen har varit ett stimulerande och meningsfullt arbete. Samtidigt har

det också varit en utmaning. På en personlig nivå har tiden för uppsatsförfattandet präglats av

ett intensivt reflekterande över lönearbetets mening, vilket ibland lett till vissa existentiella

bryderier. Vid arbetets färdigställande har jag dock kommit till nya insikter och jag lämnar

detta bakom mig med en känsla av att ha berikats på både det intellektuella och

känslomässiga planet. Först och främst vill jag tacka respondenterna som valde att delta i

studien. Utan er hade detta inte varit möjligt. Jag vill även rikta ett stort tack till min

handledare Magnus Boström som väglett mig med uppmuntrande ord och konstruktiv kritik.

För att ha ha delat med sig av sin kunskap om lönearbetets mening är jag även skyldig Roland

Paulsen ett stort tack. Slutligen vill jag tacka mina närmaste för att ni alltid funnits där.

Örebro, maj 2016

André Alvinzi
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Abstract

This paper explores what different kinds of meaning or lack of meaning individuals working

in low skilled jobs experience. The study also investigates what kinds of strategies individuals

in low skilled jobs use to construct meaning. Through analysis of empirical data from four

semi structured interviews and two self narrated texts the meaning of work has been explored

within five different types of low skilled jobs: call center assistant, shop assistant, subway

operator, cook and blue collar workers. A broad theoretical framework focusing on macro

and micro aspects of the meaning on work guided the anaysis and six different types of

meaning were constructed from the material: instrumental meaning, global meaning,

structural meaning, personal meaning, interpersonal meaning and peripheral meaning. One

central conclusion of concern is the experience of jobs having primarily an instrumental

meaning in the form of salary. Also, participants experienced a lack of global meaning in

their jobs, which means they don't consider their jobs to be contributing anything positive to

the world. Four of the interviewed individuals seem to cope with the insight of their jobs lack

of global meaning by practising pragmatic cynicism. To avoid an experience of lack of

meaning in their jobs they seem to distance themselves by humourizing and actively avoiding

to reflect on their jobs lack of global meaning. Anoher finding of this study is that they rely

on non-work related acitivities to contruct peripheral meaning in their jobs. Social interaction

and affirmations from significant others in the workplace also appeared central for how

meaning was constructed. Thus, these social aspects construct interpersonal meaning.

Finally, participants experience their jobs having a structural meaning. This kind of meaning

consists of the instituional aspects of paid employment in the form of structure and routine in

an individuals life.  

Keywords: meaning, work, labor, labour, empty labor, functional stupidity, MOW, meaning

of working, interpersonal sensemaking, low skilled jobs



Sammanfattning

I detta arbete undersöks vilken typ av mening eller brist på mening individer inom

lågkvalificerade yrken upplever och skapar i sina lönearbeten. Studien syftar även till att

utröna vilka strategier individer inom lågkvalificerade yrken använder för att skapa mening i

sitt lönearbete. Genom analys av empiriskt material från fyra semistrukturerade intervjuer

samt från två informanters egenförfattade texter har lönearbetets mening undersökts inom

yrkena kundtjänstmedarbetare, butiksbiträde, tunneltågförare, kokerska, samt industriarbetare

inom plastindustrin. Med utgångspunkt i ett brett teoretiskt ramverk som utgörs av mikro- och

makroaspekter om lönearbetets mening har sex olika typer av mening framträtt: instrumentell

mening, global mening, strukturell mening, personlig mening, interpersonell mening samt

perifer mening. En av studiens mest centrala slutsatser är att samtliga av respondenterna anser

att deras lönearbete primärt har en instrumentell mening i form av lönen samt att de upplever

en avsaknad av global mening, det vill säga att deras lönearbete inte tillför något positivt till

omvärlden. Fyra av de intervjuade personerna verkar hantera insikten om sitt lönearbetes brist

på global mening genom att utöva pragmatisk cynism. Detta kan beskrivas som en strategi

som präglas av att intervjupersonerna undviker att reflektera över eller intar ett humoristiskt

förhållningssätt till sitt lönearbetes globala meningslöshet genom att ”skratta åt eländet”. Ett

tredje fynd är att utförandet av icke arbetsrelaterade aktiviteter utgör ett fundament för

meningsskapande (särskilt då tomt arbete uppstår) och således skapas en perifer mening inom

lönearbetets ramar. Att skapa interpersonell mening genom social interaktion och bekräftelse

från signifikanta andra är ytterligare ett av studiens centrala fynd. Slutligen,

intervjupersonernas utsagor tyder på att lönearbetet kan tillföra en strukturell mening. Denna

utgörs av lönearbetets institutionella aspekter i form av struktur och vardagsrutin i

livsprojektet.

Nyckelord: mening, lönearbete, arbete, lågkvalificerade yrken, enkla jobb, yrkesstatus, tomt

arbete, funktionell dumhet, MOW, meaning of working, 
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1 Bakgrund

1.1 Inledning

Baserat på egna upplevelser i sociala sammanhang samt under samtal med vänner och andra

har jag noterat att lönearbete är ett samtalsämne som ofta tenderar att återkomma och

engagera. I USA är den vanligaste förekommande frågan människor ställer när de träffar en

främling ”vad jobbar du med?” (Ciulla, 2001). Enligt min egen samt många av mina

signifikanta andras erfarenhet är detta även mycket vanligt i Sverige. Redan när vi frågar våra

barn vad de vill ”bli när de blir stora” syftar vi implicit på vad de kan tänka sig att lönearbeta

med när de nått det vi kallar vuxen ålder. Eftersom vi lägger en sådan vikt vid lönearbete,

verkar ett slags implicit samförstånd råda om att arbetslivet förväntas utgöra den primära

delen av livsprojektet och att lönearbetet är det huvudsakliga medlet för självförverkligande

och skapandet av mening. Men vilken mening upplever vi egentligen i lönearbetet? Jobbar de

flesta primärt på grund av lönen eller tillför lönearbetet andra typer av mening i individers

liv? 

Lönearbetets mening och dess fortsatta existens i nuvarande samhällsform är teman som

särskilt under de senaste åren ifrågasatts och diskuterats inom den arbetskritiska diskursen av

sociologin. Flertalet sociologer (se exempelvis Gorz, 2001; Paulsen, 2010; Sennett, 2000 och

Standing, 2013) diskuterar och analyserar lönearbetets mening med utgångspunkt i teorier om

exempelvis arbetsmoral, arbetsideologi, arbetsetik samt de förändringar som ägt rum på

arbetsmarknaden i form av uppluckrade gränser mellan privatliv och arbetsliv, automatisering

och fragmentering. Roland Paulsens (2010:12-18,185) och André Gorz (2001:78, 80) teorier

om lönearbete har flera gemensamma nämnare. Ett hos dem gemensamt återkommande

resonemang kring lönearbetet som institution, är att detta innefattar aktiviteter som är

förnedrande och meningslösa för individen. Utifrån deras resonemang beskrivs lönearbetet

som en institution som inte tillför någon djupare mening i individers livsprojekt utöver

ekonomisk trygghet. En global undersökning från Gallup (2013:12) om individers attityder

till arbete visade att endast 13 procent känner engagemang inför sitt lönearbete. I Sverige är

denna siffra marginellt högre: 16 procent är engagerade, 73 procent är oengagerade och 12

procent är aktivt oengagerade. En nyligen genomförd enkätundersökning i Storbritannien
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visade att 37 procent av den brittiska arbetskraften anser att deras jobb inte tillför något

meningsfullt till omvärlden. 42 procent av de brittiska männen var enligt denna undersökning

benägna att beskriva sitt lönearbete som meningslöst (Dahlgren, 2015). Dessa resultat belyser

Paulsens och Gorz resonemang om att lönearbetet saknar djupare mening utöver ekonomisk

trygghet för individer. Det jag ofta saknar i deras diskussioner om lönearbetets mening är

emellertid empiriskt stöd i form av individers egna utsagor om vilken mening de upplever i

lönearbetet. 

Efter att ha genomfört grundliga databas- och litteratursökningar har jag noterat att

majoriteten av de studier jag funnit undersöker lönearbetets mening genom kvantitativa

angreppssätt (se till exempel Meaning Of Working International Research Team, 1987;

Ardichvili, Borchert, Kuchinke & Rozanski, 2008 och Harpaz, Honig, & Coetsier, 2002).

Således verkar det inom detta forskningsområde existera ett glapp mellan teori och empiri

som genererats från kvalitativa undersökningar, vilket innebär att de nyanser som kan skapas

genom kvalitativa undersökningar går förlorade. Detta skapar frågor om vilka olika typer av

subjektiv mening individer upplever i sitt lönearbete, hur dessa skiljer sig åt samt vilka

aspekter som påverkar konstruktionen av mening. 

På arbetsmarknadspolitisk nivå drivs arbetslinjen med fast hand vars grepp får kraft från

ideologiska och moraliska uppfattningar om lönearbetets mening. En av dess innebörder är

bland annat att lönearbetet anses utgöra den primära källan till gemenskap och frihet för

individen (Engberg, 2011:35-36) och att dessa aspekter således utgör en slags ”objektiv”

mening. Vidare beskrivs inom arbetsmarknadspolitiken att de nya lönearbeten som behöver

skapas kommer utgöras av ”enkla jobb” (se exempelvis Annie Lööf i SVT, 2016 och Ylva

Johansson i Dagens Nyheter, 2016). Moreno Galbis (2006:283-284) beskriver att så kallade

enkla jobb utgörs av lönearbeten med låga kvalifikationskrav och låg lön. Med Ulfsdotter &

Flisbäcks definition av lågstatusyrken (2011:126) innebär detta att enkla jobb omfattas av den

lönearbetssfär som utgörs av lågkvalificerade yrken som anses ha låg status i samhället.

Vilken mening individer inom denna lönearbetssfär upplever torde variera beroende på typ av

yrke, men det finns undersökningar som visar att de som arbetar inom lågkvalificerade yrken

inom exempelvis industrin tenderar att uppleva sina lönearbeten mindre meningsfulla än

individer som arbetar inom mer högkvalificerade yrken (Grenholm, 1988:360-361). Dessa

undersökningar är dock allt annat än nutida. En diskussion om vilken mening de nya
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lågkvalificerade lönearbeten som enligt politikerna behöver skapas ska tillföra individers

livsprojekt utöver ekonomisk trygghet verkar ständigt utebli i den nuvarande debatten. Detta i

kombination med politikers försök till att tillskriva ”lönearbetet” en objektiv mening samt

arbetskritikernas tendens att uttala sig om en generell brist på mening, skapar incitament till

att på djupet undersöka vilken egentlig mening individer upplever inom lågkvalificerade

yrken i dagens samhälle.

1.2 Syfte

Jag ämnar att med denna undersökning söka skapa djupare förståelse för och att få inblick i

de processer som bidrar till hur individer inom lågkvalificerade yrken skapar och upplever

mening eller brist på mening i sitt lönearbete. Utöver detta ämnar jag även att undersöka vilka

strategier individer inom lågkvalificerade yrken använder sig av för att skapa mening i sitt

lönearbete.

1.3 Motivering och samhällsrelevans

Att undersöka lönearbetets mening inom lågkvalificerade yrken är samhällsrelevant eftersom

den ökade automatiseringens bortrationalisering av jobb (Frey & Osborne, 2013; SFSF, 2014)

i kombination med den stora mängden nyanlända flyktingar (Regeringen, 2015) ställer det

arbetsmarknadspolitiska målet att ”skapa nya enkla jobb” på sin spets. Utöver dessa aspekter

är det även relevant att undersöka lönearbetets mening i ljuset av de stora förändringar som

sker på arbetsmarknaden. Att lönearbetet antagit nya flexibla skepnader i form av otrygga

”atypiska anställningar”, det vill säga deltidsanställningar, vikariat och egenföretagare,

innebär en stor förändring från den tid då trygga heltidsanställningar präglade

arbetsmarknaden (Gregson, Simonsen & Vaiou, 1999:197-198). Nya förutsättningar för

lönearbetets mening skapas således och dessa behöver utforskas för att skapa ny förståelse för

hur mening konstrueras eller dekonstrueras. Huruvida individer upplever sina arbeten

meningsfulla eller inte är vidare även intressant ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom

upplevd meningsfullhet påverkar hälsa och välbefinnande (Fredrickson et al., 2013). Detta
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kan i sin tur antas ha en inverkan på produktivitet och effektivitet. Att endast 16 procent av

den svenska arbetskraften (Gallup, 2013) känner engagemang inför sitt lönearbete skapar

frågetecken kring hur detta påverkar organisationer ekonomiskt, speciellt i avseendet

sjukskrivningar och produktivitet. Vidare kan det antas att en ökad förståelse av olika

lågkvalificerade lönearbetens mening för individer skulle kunna ge en fingervisning om vilka

nya ”enkla” jobb som är önskvärda att skapa. Dels för individens egen skull, men också för

allmännyttans.

1.4 Frågeställningar

• Vilka aspekter bidrar till hur individer inom yrken med låg lön och låga

kvalifikationskrav skapar och upplever mening eller brist på mening i sitt lönearbete? 

• Vilka olika typer av mening upplever individer som arbetar inom yrken med låg lön

och låga kvalifikationskrav i sitt lönearbete? 

• Vilka strategier använder sig individer som arbetar inom lågkvalificerade yrken av

för att skapa mening i sitt lönearbete?

2 Disposition

Kapitel ett består av en inledande del där undersökningsområdet ramas in och motiveras samt

där syfte och frågeställningar presenteras. Efter detta följer kapitel tre i vilket jag redogör för

det teoretiska ramverket för undersökningen. Detta består av både teorier och tidigare

forskning om lönearbetets mening och inleds med en definition av begreppet mening. I de

följande delarna av kapitel tre avhandlas det teoretiska underlaget i underkapitlen tre

dimensioner av meningsskapande, den expressiva meningen med lönearbetet, den

instrumentella meningen med lönearbetet samt värderingars inverkan på lönearbetets

mening. Fortsättningsvis behandlas ytterligare centrala faktorer för konstruktion av mening i

lönearbetet. Detta redogörs för initialt i underkapitlen interaktionens betydelse för

konstruktion av mening och sedan i arbetets och arbetsuppgifternas utformning. I det nästa
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behandlas två arbetskritiska teorier om aspekter i lönearbetet som kan orsaka brist på mening.

Dessa redogörs för i de två underkapitlen det tomma arbetet samt den funktionella dumheten.

Slutligen behandlas begreppet lågkvalificerade yrken och sedan följer en sammanfattande

modell av det teoretiska ramverket. Kapitel fyra utgörs av en redogörelse för

undersökningens metod och forskningsdesign samt de kvalitetskriterier som förknippas med

kvalitativ forskning. Detta består av underkapitlen forskningsdesign och metodansats, urval,

insamling av empiri, kunskapskällor o c h litteraturanskaffning, förförståelse, etiska

överväganden, databearbetning s a m t studiens kvalitet. I kapitel fem presenteras

undersökningens resultat i citatform följt av tolkande kommentarer. Detta görs med

utgångspunkt i underkapitlen lönen och fritiden - livsprojektets primära meningsbärare,

lönearbetets allmännytta som meningsskapande aspekt, meningsskapande genom icke

arbetsrelaterade aktiviteter och social interaktion s a m t lönearbetets struktur som

meningsskapade element. Efter redovisningen av undersökningens resultat följer sedan i

kapitel sex en sammanfattning samt en begreppsapparat av de slutsatser som dragits. Det

sjunde och avslutande kapitlet består av ett diskussionsavsnitt där jag knyter an till studiens

motivering, syfte och frågeställningar. Detta sker i ljuset av det teoretiska ramverket och jag

för resonemang om varför en ökad förståelse av lönearbetets mening är relevant ur ett

individ- och samhällsperspektiv. 

3 Teori och tidigare forskning

Den forskning som hittills genomförts om lönearbetets mening spänner över ett stort spann av

olika discipliner och teoretiska perspektiv. Sentida undersökningar inom forskningsområdet

är emellertid av begränsat antal och ett enhetligt teoretisk ramverk över lönearbetets olika

typer av mening saknas (Dekas, Rosso & Wrzesniewski, 2010:92-93). Antingen har

teoretiska resonemang skapats i samband med de studier som genomförts, eller så behandlas

ämnet ur ett övergripande perspektiv karakteriserat av historik, religion och

samhällsutveckling1. Istället för att ägna fokus åt fenomenet mening tar arbetslivsforskningen

ofta fasta på konventionella och villkorsmässiga faktorer såsom arbetslöshet, trygghet,

lönenivå, fysiska arbetsförhållanden, stress, arbetstillfredsställelse, med mera (Alvesson,

1 Grenholm, Carl-Henric (1988). Arbetets mening: en analys av sex teorier om arbetets 
syfte och värde. Uppsala: Univ; Watson, Tony J. (2012). Sociology, work and organisation. 
6th ed. New York, NY: Routledge 

5



2013:92). Dessa enskilda, fragmenterade faktorer och processer ger dock enbart en

fingervisning om hur individer konstruerar och upplever mening i sitt lönearbete.

Den breda teoretiska ansatsen i mitt arbete kan till en början eventuellt uppfattas som

omfattande och brokig. För att undersöka lönearbetets mening krävs emellertid, så vitt jag

kan döma, ett eklektiskt angreppssätt. För att kunna fånga upp nyanser av de aspekter som är

centrala för mitt syfte utgörs mitt teoretiska ramverk således av både teori och tidigare

forskning. Underlaget jag redogör för i detta avsnitt behandlar aspekter som bidrar till både

konstruktion och dekonstruktion (se det arbetskritiska perspektivet) av mening i lönearbetet.

Flera av de perspektiv och modeller som utvecklats inom forskning om lönearbetets mening

både liknar och kompletterar varandra i flera avseenden. I det följande redogör jag för de som

är centrala för min egen undersökning, men innan detta ger jag en definition av begreppet

mening.

3.1 Mening – en definition

Att  sociologiskt definiera begreppet mening kan vid ett första närmande te sig komplicerat

eftersom en individs upplevelse av mening kan härledas till faktorer som bottnar i både

psykologiska och existentiella dimensioner. Detta innebär dock inte att det är omöjligt att ge

en sådan definition. Den fenomenologiska sociologins grundare Alfred Schutz (1967:69-71)

beskriver att mening inte konstrueras i den direkta erfarenheten av en upplevelse. Det vi

upplever här och nu kan enligt denna definition inte tillskrivas någon mening förrän vi i

retrospektiv medvetet reflekterat över och tolkat det vi varit med om. Schutz (1967:132-134)

drar en skiljelinje mellan subjektiv och objektiv mening. Subjektiv mening karakteriseras av

att en person reflekterar över och tolkar de subjektiva processer som ligger till grund för ett

objekt, skeende eller en handling. Det kan till exempel handla om hur vi under utförandet av

en egen eller vid iakttagandet av en annan individs handling reflekterar över de eventuella

tankeprocesser som ägde rum innan utförandet av handlingen. I lönearbetet sker

konstruktionen av mening när vi reflekterar över och tolkar vad vårt yrke betyder eller vilken

roll det spelar i vårt eget eller andras liv. Exempel på frågor vi kan ställa oss själva vid en

sådan typ av reflektion är”är jobbet mer än lönen för mig?”, ”ser jag mitt jobb som ett kall,

som något centralt i mitt liv?”, ”är det enbart ett nödvändigt ont?” eller ”är det bara något jag

gör, en aktivitet som måste utföras?” (Dekas et. al., 2010:94). 
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Objektiv mening karakteriseras omvänt av att vi inte reflekterar över bakomliggande

subjektiva processer. Vi kan vara fullt medvetna om att det ligger subjektiva processer bakom

ett objekt eller en handling, men vi reflekterar inte över dessa utan tolkar handlingen eller

objektet som ett resultat som existerar oberoende av subjektiva processer. I fallet lönearbete

och dess objektiva mening konstrueras denna via sociala och kulturella krafter i form av

normer, värderingar och attityder. Lönearbetets objektiva mening kan således beskrivas som

att den konstrueras av strukturellt betingade faktorer. I motsats till detta skapas den subjektiva

meningen med lönearbetet på ett individuellt plan (ibid.).

3.2 Tre dimensioner av meningsskapande

Ett ledande forskningsprojekt som det återkommande refereras till i studier av lönearbetets

mening är det som Meaning Of Working International Research Team (MOW) genomförde

under slutet av 1980-talet. Syftet med projektet var att genom kvantitativa

undersökningsmetoder (i detta fall enkätundersökningar) skapa förståelse för vilken mening

individer tillskriver sitt lönearbete. Totalt samlades data in från 14700 yrkesaktiva personer i

åtta länder (Belgien, Storbritannien, Tyskland, Israel, Japan, Nederländerna, USA och

Jugoslavien). Resultatet visade att lönearbetets mening kunde härledas till tre dimensioner av

meningsskapande aspekter (MOW International Research Team, 1987:16-25). Ardichvili et.

al. (2008) utgick från dessa tre dimensioner i sin studie om lönearbetets mening i Tyskland,

Polen och Ryssland. De tre dimensionerna är lönearbetets plats i livet, värdet av lönearbetets

resultat samt sociala normer och värderingar om lönearbete (a.a., 2008:106). De två

dimensionerna lönearbetets plats i livet och värdet av lönearbetets resultat kan underordnas

två kategorier som beskriver aspekter av lönearbetets mening (se Grenholm1988:55-56;

MOW International Research Team, 1987:11), den expressiva samt den instrumentella

meningen. Ett expressivt förhållningssätt till lönearbetets mening innebär att individer har ett

djuplodat engagemang inför sitt yrke. För en person med detta förhållningssätt är lönearbetet

avgörande för hur hen definierar sig själv och sin identitet (ibid.). Ett instrumentellt

förhållningssätt till lönearbetets mening innebär att individer ser sitt jobb som ett medel för

att tillgodose grundläggande behov i form av exempelvis lön och säkerhet. Målet med

lönearbetet för en person med ett sådant förhållningssätt är att få in pengar på kontot i slutet
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av månaden för att sedan kunna skapa mening och trygghet under icke-arbetstid. 

Resultatet av Ardichvili et. als. studie visade på ett återkommande mönster i avseendet vilken

mening individer tillskriver lönearbetet i relation till andra sfärer i livet. I samtliga länder

utgjorde familjen den livssfär som tillskrevs störst mening, medan lönearbetet kom på andra

plats. Fritid, gemenskap utanför lönearbetet samt religion tillskrevs emellertid inte lika stor

mening, utan rankades lägre än lönearbetet. Resultatet ligger i linje med det som den

internationella MOW-studien visade under slutet av 80-talet. Detta skulle kunna tyda på att

individers konstruktion av mening i avseendet lönearbete är stabilt över tid i de länder som

studerats (a.a.:118). Ett ytterligare fynd från studien av Ardichvili med kolleger är att de

individer som deltagit lägger stor vikt vid relationerna på arbetsplatsen, att dessa är direkt

avgörande för huruvida lönearbetet upplevs som meningsfullt eller inte. Detta

överensstämmer med Wrzesniewskis, Debebes och Duttons (2003) teori om att interaktion är

en avgörande faktor för hur individer konstruerar mening i sitt lönearbete. Denna återkommer

jag till i avsnitt 3.6.

I det nästa redogör jag för de utgångspunkter för meningsskapande i lönearbetet som

Ardichvili med kolleger använde sig av för undersöka lönearbetets mening i Tyskland, Polen

och Ryssland. Jag härleder också dessa till andra begrepp som är centrala inom

forskningsområdet. 

3.3 Den expressiva meningen med lönearbetet

Den första kategorin för meningsskapande aspekter i lönearbetet, lönearbetets plats i livet,

syftar till att fånga upp hur individer värderar vid sitt lönearbete i jämförelse med andra delar

av livet. Anses familjen, fritiden, religion eller engagemang i till exempel föreningsaktiviteter

som underordnade lönearbetet, eller utgör denna typ av sammanhang de primära

meningsskapande kontexterna? (Ardichvili et. al, 2008:106-107; Dekas et. al. 2010:92-97).

En person som skapar sitt livsprojekts huvudsakliga mening i lönearbetskontexten kan

beskrivas ha ett expressivt förhållningssätt till sitt yrke. Dessa aspekter kan vidare jämföras

med Dekas et. als. (2010) begrepp job involvement (engagemang inför lönearbetet, min
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övers.). En persons engagemang inför lönearbetet handlar om till vilken grad individer anser

att deras lönearbete är centralt för deras livsprojekt, samt i vilken utsträckning lönearbetet i

sig och dess resultat kan tillgodose deras egna behov i avseendet självförverkligande och

personlig tillfredsställelse. Lönearbetet för individer med denna inställning kan beskrivas ha

en personlig mening och är således en viktig utgångspunkt för hur den egna identiteten

formas och befästs (a.a.:97). 

Detta djupare och expressiva engagemang inför lönearbetet beskrivs vidare av Grenholm

(1988:56) med begreppen byråkratisk samt solidarisk inställning. En byråkratisk inställning

till lönearbetet karakteriseras av ett förhållningssätt där individer ser sitt lönearbete ur ett

karriärperspektiv. Denna typ av förhållningssätt till lönearbetet utgörs emellertid inte enbart

av expressiva aspekter, eftersom även det instrumentellt betingade resultatet i form av lönen

tillskrivs omfattande mening. Lönearbetet ses som en möjlighet till socialt och ekonomiskt

avancemang där inkomst, social status och långsiktig trygghet utgör de huvudsakliga

incitamenten. För individer med en byråkratisk inställning integreras lönearbetet med

livsprojektets övriga sammanhang och en tydlig gränsdragning mellan vad som är lönearbete

eller icke-lönearbete dras inte. Lönearbetet rangordnas högt i relation till andra aktiviteter i

livet, men detta innebär inte nödvändigtvis att lönearbetet alltid är överordnat dessa (ibid.). 

För en person med en solidarisk inställning är lönearbetet inte enbart ett medel utan ett mål i

sig. Lönearbetet upplevs för en individ med denna inställning som det sammanhang där livets

primära sociala gemenskap och mening skapas. En solidarisk inställning till lönearbetet,

precis som i avseendet gällande den byråkratiska inställningen, innefattar även den

ekonomiska motiv, men dessa utgör emellertid på intet sätt en del av den huvudsakliga

meningen. Den omfattande meningen individer med en solidarisk inställning tillskriver

lönearbetet skapar ett förhållningssätt som är av mer moralisk och expressiv karaktär än

instrumentell och ekonomisk (ibid.). 
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3.4 Den instrumentella meningen med lönearbetet

Om en person underordnar lönearbetet livets andra sammanhang och huvudsakligen ser detta

som ett medel för att genom den ekonomiska belöningen kunna skapa mening i andra delar av

livsprojektet, kan hen beskrivas ha en instrumentell inställning. Det instrumentella

förhållningssättet till lönearbetet kan som jag tidigare nämnt även det relatera till de två första

meningsskapande aspekterna lönearbetets plats i livet och värdet av lönearbetets resultat.

Grenholm (1988:51-76) beskriver att individers förhållningssätt till lönearbetet ofta präglas

av instrumentella aspekter. I sin beskrivning av denna inställning till lönearbetet refererar han

till en av de hittills mest tongivande studierna inom området, ”The Affluent Worker –

Industrial Attitudes and Behaviour” av John H Goldthorpe och David Lockwood (ibid.).

Denna undersökning som genomfördes vid slutet av 1960-talet visade att förhållandevis

högavlönade individer som arbetade inom industrisektorn tenderade att ha en instrumentell

inställning till sitt lönearbete. De aktiviteter som utfördes i lönearbetets sfär och de belöningar

som följde av dessa värderades huvudsakligen som ett medel för att förverkliga mål i andra

sfärer i livet som värderades högre (till exempel familj, fritid och religion) (ibid.). I följande

citat sammanfattar Grenholm (1988:56) Goldthorpe och Lockwoods tes och beskriver hur

individers instrumentella inställning ger en fingervisning om vilken uppfattning dessa har om

lönearbetets mening:

Dessa arbetare uppfattar sitt arbete inte primärt som en källa till

behovstillfredsställelse utan främst som ett medel att uppnå ett yttre mål,

nämligen ekonomiskt utbyte och en viss materiell standard utanför

arbetet. Deras intresse koncentreras till den kontanta ersättning de får för

sitt arbete och vad de främst önskar är att detta ekonomiska utbyte skall

bli så stort som möjligt […]. Den attityd de intar till sitt eget arbete beror

på en ännu mer grundläggande inställning som de intar till arbetet i

allmänhet. Det är en uppfattning om vad som är arbetets mening över

huvud taget. 

Lönen är det resultat av lönearbetet som tillskrivs den huvudsakliga meningen och värdet. De

individer som har en instrumentell inställning till sitt lönearbete upplever i denna sfär av
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livsprojektet således ingen djupare mening utöver lönen. Detta resonemang kan även härledas

till industrialiseringens främste produktionsarkitekt Frederick Winslow Taylors uppfattning

om lönearbetets mening, det vill säga att människors primära incitament till att lönearbeta

utgörs av ekonomiska motiv (a.a.:418, 420).

3.5 Värderingar och normers inverkan på lönearbetets mening

Ovan har jag beskrivit hur meningsskapande i lönearbetet är beroende av aspekter som kan

härledas till kategorierna lönearbetets plats i livet samt värdet av lönearbetets resultat och att

dessa i sin tur kan härledas till antingen ett expressivt eller ett instrumentellt förhållningssätt

till lönearbetet. Ytterligare aspekter som påverkar lönearbetets mening kan kopplas till

sociala normer och värderingar om lönearbete. Dessa handlar om i vilken utsträckning den

personliga meningen som tillskrivs lönearbetet influerats av sociala faktorer som normer och

värderingar. Lönearbetar individer primärt på grund av till exempel en stark arbetsmoral och

känsla av plikt gentemot samhället, eller går vi till jobbet av individuella motiv som grundas i

en syn på lönearbetet som en personlig rättighet och ett medel för självförverkligande? 

Paulsen (2010:34) menar att en persons pliktkänsla inför sitt lönearbete kan härledas till den

protestantiska arbetsetiken som präglas av en utpräglad luthersk arbetsmoral samt att

lönearbetet är ett kall, en skyldighet och en dygd för samhället och individen själv.

Andemeningen i detta förhållningssätt var att människor genom hårt arbete och måttfullt

leverne kontinuerligt bidrog till skapandet av Guds värld. Detta i kombination med att arbetet

sågs som ett verktyg för att tjäna sin medmänniska i form av produktion av allmännyttiga

produkter, skapade en människosyn som präglades av att de som arbetade hårt ansågs som

värdiga individer och samhällsmedborgare. Enligt denna lutherska/protestantiska syn på

arbetets mening var arbetet ett effektivt sätt att tygla människors begär. Arbetet som

institution utgjorde ett strukturellt ramverk som hindrade människor från att utföra handlingar

som ansågs som orätta (Grenholm, 1988:400-401). Således kan lönearbetet enligt denna

definition anses ha en strukturell mening. Den måttfulla och moralistiska inställningen till

livet och lönearbetet som förknippas med den lutherska/protestantiska synen på arbetets

mening utkristalliserades i en internaliserad arbetsmoral. Denna karakteriserades av
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pliktkänsla inför arbetet samt en asketisk och i det närmaste föraktfull inställning till fritid

och lättja (Paulsen, 2010:30-34). 

Dagens arbetssamhälle beskrivs av Paulsen (2010:9-10) som en tillvaro där vi fortsätter

arbeta intensivt trots reella möjligheter till att dra ned på arbetstiden. En uppfattning om

lönearbetets mening och värde som grundas i en djupt rotad arbetsmoral och arbetsetik

kommer i dag till uttryck i form av en utpräglad arbetsideologi som både på mikro- och

makronivå påverkar vilka attityder individer har till lönearbete (a.a:34). Detta har satt tydliga

spår inom arbetsmarknadspolitiken i form av till exempel arbetslinjen, vars mest centrala

ideologiska budskap är att vilket arbete som helst är bättre än inget arbete alls och att

lönearbetet för samtliga individer är en källa till gemenskap och mening (Engberg, 2011:21).

Watson (2012:231) menar att en snarlik typ av moralism kring lönearbetet existerar än idag,

men utan någon direkt koppling till religiositet i avseendet protestantism. Istället menar han

att individer fortfarande tenderar att känna en stark mening i form av plikt och ett kall inför

lönearbetet, men att lönearbetet i sig utvecklats till något som kan liknas vid religion.

Lönearbetet är enligt detta synsätt den institution där individer utvecklar sin identitet och

självförverkligar sig själva och det är vad en person lönearbetar med som avgör hennes värde.

Detta resonemang belyser även Richard Sennetts teori (2007:88) om att vi i allt större

utsträckning tenderar att värdera varandra primärt utifrån våra prestationer.

Vilken mening vi tillskriver lönearbetet kan även influeras av andra typer av värderingar än

de som präglas av plikt, moral och ansvar. Individer vars inställning till lönearbete som

istället påverkats av värderingar som beskriver lönearbetet som en personlig rättighet,

tillskriver detta en expressiv mening som grundas i att ens jobb skall erbjuda meningsfulla

arbetsuppgifter som bidrar till den egna personliga utvecklingen. Ett meningsfullt lönearbete

ses med denna inställning som en rättighet och som något samhället och dess organisationer

är skyldiga att erbjuda. Känslan av plikt gentemot samhället har för en individ med synen på

lönearbetet som en rättighet ersatts av individuella motiv i form av att det skall erbjuda en

djupare mening och möjlighet till personlig utveckling och självförverkligande (Ardichvili et.

al.:108). 
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3.6 Interaktionens betydelse för konstruktion av mening  

Ovan har jag redogjort för expressiva och instrumentella aspekters inverkan på hur

lönearbetets mening konstrueras samt hur värderingar och normer kan påverka detta. Min

litteraturgenomgång har emellertid visat att ytterligare aspekter är centrala i konstruktionen

av lönearbetets mening och i det följande att redogör jag för dessa.

Debebe et. al. (2003:93-95) beskriver i artikeln ”Interpersonal sensemaking and the meaning

of work” att interpersonella relationer och interaktion på arbetsplatsen är en viktig faktor i

avseendet hur vi skapar mening i lönearbetet. För att beskriva denna typ av interpersonell

mening i lönearbetet har de baserat på en studie om hur städpersonal på ett sjukhus upplever

mening genom social interaktion utvecklat en begreppsapparat de kallar ”interpersonal

sensemaking”. 

Författarna menar att vi genom tolkningar av signaler i form av exempelvis uppmuntran,

normer, hur vi värderar varandra samt andra handlingsmönster från signifikanta andra på

arbetsplatsen kan vara avgörande faktorer för hur mening konstrueras eller dekonstrueras i

lönearbetet. Den sociala interaktionen som äger rum på arbetsplatsen samt de individer som

skapar denna utgör därför enligt detta perspektiv tillsammans ett fundament för både den

gemensamma och individuella konstruktionen av mening. Om du till exempel arbetar i en

organisation där dina medarbetare själva upplever mening i sitt arbete och samtidigt skickar

signaler till dig om att du till exempel gör ett bra jobb, kommer du förmodligen uppleva ditt

arbete som mer meningsfullt jämfört med om du omges av icke-bekräftande medarbetare som

upplever sitt arbete som meningslöst. Omvänt är upplevelser av brist på mening i lönearbetet

enligt detta perspektiv direkt beroende av i vilken utsträckning det förekommer en avsaknad

av bekräftelse och kamratskap individer sinsemellan (a.a.:122-125).

Resultatet av Debebe med kollegers studie visar att individers upplevelse och konstruktion av

mening i arbetet, hur de ser på sin arbetsroll samt hur de upplever sina arbetsuppgifter kan stå

i direkt relation till hur de blir bemötta av signifikanta andra på arbetsplatsen. De signifikanta

andra bestod i studien av kollegor eller patienter. Om en kollega eller patient interagerade

med en individ ur städpersonalstyrkan och i interaktionen på något sätt bekräftade denne
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(exempelvis genom att tala om hur städningen bidrar till att det blir rent och snyggt), var detta

enligt författarna en nyckel till hur städpersonalen skapade mening i sitt arbete (a.a.:115-117).

Omvänt kunde den sociala interaktionen på arbetsplatsen ha motsatt effekt och orsaka känslor

av meningslöshet och uppgivenhet. I intervjuerna framkom det till exempel att läkare och

sjuksköterskor vid återkommande tillfällen rakt framför ögonen på städpersonalen medvetet

undvek att plocka upp skräp de tappat på golvet. Städpersonalen tolkade dessa signaler som

icke-bekräftande och förnedrande, vilket bidrog till att skapa en känsla av meningslöshet

inför arbetet och dess uppgifter (a.a.:117-118).

3.7 Arbetets och arbetsuppgifternas utformning

Dekas et al. (2010:103) redogör för hur flertalet studier visat att själva karaktären av

lönearbetet i form av arbetsuppgifternas utformning samt individers handlingsutrymme och

möjlighet till att ta egna beslut, är faktorer som påverkar upplevelsen av mening och

meningsfullhet. Lönearbeten som innefattar arbetsuppgifter och förhållanden präglade av

autonomi, variation och en hög nivå av överskådlighet i arbetsprocessen tenderar att bidra till

en starkare upplevelse av mening och meningsfullhet. Med överskådlighet menas i detta

avseende i vilken utsträckning en arbetsuppgift innefattar samtliga moment i

produktionsprocessen, från design till färdig produkt. Ju mer omfattande involvering en

arbetstagare har i hela arbetsprocessen, desto större känsla av sammanhang och upplevelse av

mening. Omvänt tenderar arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som präglas av monotoni,

brist på självbestämmande och brist på inflytande att orsaka en upplevelse av brist på mening

(Grenholm, 1988:366). 

Vidare beskriver författarna att arbetsuppgifternas inverkan på omvärlden påverkar hur

individer skapar och upplever mening och meningsfullhet i sitt yrke. Lönearbeten som bidrar

med positiva resultat för andra individer och omvärlden, tenderar att av de som utför dem

upplevas som mer meningsfulla och tillfredsställande än sådana som inte bidrar med

allmännytta (Dekas et al., 2010:103; Lawlor, Kersley & Steed, 2009:24). Grant (2008:49)

beskriver hur lönearbeten som har positiva effekter på omvärlden och således tenderar att

upplevas som meningsfulla ofta utgörs av sådana som omfattas av offentlig sektor,
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exempelvis inom sjukvård och utbildning. Det paradoxala är dock att de som arbetar inom

offentlig sektor samtidigt som de upplever sitt lönearbete som mer meningsfullt än många

andra, löper en större risk att drabbas av utmattningssyndrom. Detta främst på grund av den

omfattande mängd emotionellt engagemang som förknippas med denna typ av lönearbeten

(a.a.:55-56).

3.8 Den arbetskritiska skolan och lönearbetets brist på mening 

Företrädare för den arbetskritiska diskursen inom sociologin ifrågasätter lönearbetets enligt

dem tvingande karaktär samt diskuterar vilken mening det tillför individers livsprojekt utöver

ekonomisk trygghet. Två moderna företrädare för den arbetskritiska diskursen är som tidigare

nämnt André Gorz samt Roland Paulsen. Arbetskritiken kan emellertid beskrivas ha existerat

redan sedan de antika filosofernas tid. Platon och Aristoteles delade ett gemensamt förakt mot

lönearbetet. Deras tankar om arbete präglades av att det var en aktivitet som huvudsakligen

innebar förnedring samt att det utgjorde en distraktion och ett hinder för kontemplation

(Paulsen, 2010:22). Vid slutet av 1800-talet var Paul LaFargue (som för övrigt var Karl Marx

svärson) en av arbetskritikens ledande representanter. 

Marx var själv ingen övergripande kritiker av lönearbetet som institution, men han menade att

det på grund av industrialiseringens enligt honom avhumaniserande inverkan på

arbetsprocessen i form av fragmentering av arbetsuppgifter, effektivisering och monotoni

tenderade att orsaka alienation och brist på mening för individen. Marx uppfattning om

arbetets mening var att människan genom arbetet förverkligade sig själv. Detta eftersom de

produkter som skapades i arbetet utgjorde en objektifiering av människans förmågor och

tankar. De objekt som skapades i arbetet betraktade Marx som ett förkroppsligande av

individers medvetande och dessa objekt utgjorde de byggstenar som formade människans

existens (Grenholm, 1988:209-210, 217). Han menade emellertid att människan på grund av

industriarbetets nya former förfrämligades (alienerades) från både sig själv och arbetets

produkt. Enligt Marx var det i förlusten av det egna hantverket och på grund av

industrialiseringens och kapitalismens påtvingade arbetsformer som alienationen hade sin

grund. Allmän- och egennyttan i de produkter som skapades dränerades till ett minimum,
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vilket i sin tur ledde till individens förfrämligande från både sig själv och de produkter hen

producerade i lönearbetet. Resultatet blev att de arbetandes hälsa påverkades negativt och att

individer började ifrågasätta hela sitt varande (Grenholm, 1988:216-220). 

Marx svärson LaFargue var däremot en utpräglad kritiker av lönearbetet som institution.

Detta framgår i hans bok ”Rätten till Lättja” och följande beskrivning av lönearbetet

sammanfattar hans tankar kring denna institution:

Vad heter du? Lönearbetare. Varifrån kommer du? Jag kommer från

fattigdomen och går till eländet.. Vilka plikter ålägger du dig kapitalets

religion? Två huvudplikter: plikten till avhållsamhet och plikten till arbete.

Min religion bjuder mig att arbeta från vaggan till graven.. att arbeta alltid

och överallt.. att förlänga fastetiden till hela året, leva i brist, inskränka alla

min kropps behov och undertrycka min tankes förhoppningar. Hur lyder

dina böner? Vi bör tacka Herren, när han sänker våra löner och förlänger

arbetsdagen. Vi bör känna oss hedrade, när Herren och hans verkställare

våldför sig på våra kvinnor och flickor, ty vår Gud, kapitalet, tilldelar dem

rätten över lönearbetarens liv och död, såväl som rätten att få sova första

natten hos lönearbeterskorna.

(Hämtat från Lafargue, 1988:19).

I det följande redogör jag för två arbetskritiska teorier baserade på studier som mer eller

mindre explicit resonerar kring lönearbetets mening samt aspekter som främst bidrar till

dekonstruktion av mening. Materialet inom området behandlar inte sällan ämnet indirekt,

men det görs återkommande uttalanden och resonemang kring lönearbetets mening eller

meningslöshet. Dessa teorier är av centralt intresse för mig och min egen studie, eftersom de

utgjort en grund i konstruktionen av intervjufrågor som behandlar aspekter i lönearbetet som

kan orsaka upplevelser av brist på mening.
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3.9 Det tomma arbetet

I en av Paulsens studier (2010:19) som indirekt ifrågasätter och undersöker lönearbetets

mening beskriver han hur organisationers irrationalitet i form av toppar och dalar i

produktionen, kan resultera i att individer inom dessa spenderar en stor del av arbetsdagen

(ofta mer än hälften av arbetstiden) med att inte utföra något faktiskt arbete för företagets

räkning. Istället ägnar de sig åt det som inom organisationer klassificeras som ”irrationellt

beteende”. Det handlar exempelvis om slösurfande och andra aktiviteter som normalt utförs i

periferin av lönearbetet. För att åskådliggöra och beskriva fenomenet har Paulsen lanserat

begreppet tomt arbete och utifrån detta skapat en typologi som utgörs av lek, slack,

rekreation oc h maskning (a.a.:15). Det tomma arbetet som utgörs av l e k innefattar icke

arbetsrelaterade aktiviteter som exempelvis att spela TV-spel, sova eller att se på film. De

individer som praktiserar lek på arbetsplatsen finner dessa aktiviteter mer meningsfulla än

arbetsuppgifterna i sig och deras attityd till sitt lönearbete är av instrumentell karaktär

(a.a.:17-18).

Slack är även det en aktivitet som innebär göromål som inte har med arbetet i sig att göra. Till

skillnad från lek präglas slack av handlingsmönster som inte består av att hitta på nya

aktiviteter när det uppstår leda och tristess på grund av brist på arbete. Det handlar här mer

om att få tiden att gå och undvika gränslös uttråkning genom exempelvis slösurfande eller att

”zona ut” och rulla tummarna. Rekreation är när anställda medvetet undviker att utföra

arbetsuppgifter de själva upplever som mer eller mindre meningslösa. Istället ägnas tid åt att

”ta lite ledigt” under arbetstid och ägna sig åt att antingen utföra andra arbetsuppgifter i

långsamt tempo eller att helt enkelt sitta ned och ”ta det lugnt”. En anställd som ägnar sig åt

rekreation anses på grund av detta med organisationens mått bristan i sin rationalitet. Det

tomma arbetet som karakteriseras av maskning grundas i den anställdes brist på engagemang

inför arbetsuppgifterna. 

Individer som maskar på arbetet gör detta genom att medvetet prestera så lite som möjligt

utan att riskera den egna anställningen (a.a.:19-20). Paulsen exemplifierar hur maskning kan

komma till uttryck när en av intervjupersonerna drog ned på sina arbetsuppgifter med 25

procent efter att dennes arbetsgivare reducerat personalstyrkan på arbetsplatsen med 25
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procent. Denna typ av maskning är enligt Paulsen ett medvetet ställningstagande och ett

uttryck för ifrågasättande av meningsfullheten med arbetsuppgifterna och arbetet i sig

(a.a.:20-21). Att tomt arbete överhuvudtaget existerar menar Paulsen är ett uttryck för att

organisationer inte alls är så rationella som de själva vill utgöra sig för att vara. Han menar att

det faktum att individer kan spendera mer än hälften av sin arbetstid på att praktisera (enligt

organisatoriska mått) irrationella beteenden som slack, lek, rekreation eller maskning, är ett

tydligt tecken på organisationen i sig brister i sin effektivitet (Paulsen, 2010:193-197).

3.10 Den funktionella dumheten

Alvesson och Spicer (2012) beskriver hur organisationers inbyggda ”dumhet” kan bidra till

både funktionalitet och effektivitet, men att detta även kan resultera i dysfunktionalitet,

ineffektivitet och en känsla av meningslöshet för organisationens medlemmar. Med begreppet

funktionell dumhet beskriver författarna hur organisationer kan gynnas av att skapa en kultur

bestående av ett medvetet restriktivt förhållningssätt hos sina medlemmar när det gäller

ifrågasättande av brister och tveksamheter inom organisationen. Den funktionella dumheten

manifesteras enligt författarna genom att individer medvetet avstår från att kritisera och

reflektera över de brister och irrationella handlingsmönster som kan förekomma inom

organisationer (a.a.:1209-1211). Den energi som frigörs hos medlemmarna tack vare det

medvetna valet att inte ägna kognitiv energi till kritisk reflektion, kan istället läggas på att

utföra de arbetsuppgifter som anställningen innefattar. Detta trots att de kan innehålla

uppenbara brister eller riskerar att bidra till en känsla av meningslöshet (ibid.). 

Individer som praktiserar funktionell dumhet frigör sig från den börda det innebär att lägga

energi på att ständigt kritiskt reflektera över och ifrågasätta sitt lönearbetes brister och

tillkortakommanden. Tack vare detta slipper organisationen lägga energi och tid på att för

sina medlemmar rättfärdiga eventuella brister och irrationalitet. Detta i sin tur bidrar till

stabilitet, förutsägbarhet och funktionalitet inom organisationen. 

En nackdel med den funktionella dumheten inom organisationer är emellertid att det även kan

medföra negativa konsekvenser, både för verksamheten som sådan men även på en
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individuell nivå i form av alienation, cynism och brist på mening inför arbetsuppgifter och

lönearbetet i sig. Författarna menar att en dissonans kan uppstå mellan det medvetna

utövandet av funktionell dumhet och den faktiska upplevelsen av den egna situationen. Att

medvetet hämma sin kognitiva förmåga genom att aktivt undvika faktiskt legitim kritisk

reflektion över uppenbara brister på arbetsplatsen, kan på sikt leda till att individer börjar

uppleva det begränsade handlingsutrymmet detta medför som ett hinder för att uppleva

mening och tillfredsställelse i sitt lönearbete (ibid.). På organisatorisk nivå kan funktionell

dumhet få ödesdigra konsekvenser om det vill sig riktigt illa. Artikelförfattarna exemplifierar

detta med den senaste globala finanskrisen, vilken till stor del orsakades av att högt uppsatta

bankdirektörer och finansmän undvek att kritiskt reflektera över vilka risker deras

investeringsstrategier kunde tänkas innebära (a.a.:1210-1211).

3.11 Lågkvalificerade yrken

Eftersom jag i min undersökning fokuserar på individer som arbetar inom den lönearbetssfär

som utgörs av lågkvalificerade yrken, är det relevant att definiera vad som är utmärkande för

denna. I det följande redogör jag med utgångspunkt i Ulfsdotter Erikssons och Flisbäcks bok

”Yrkesstatus – erfarenhet, identitet och erkännande” (2011) för hur lågkvalificerade yrken

definieras samt de karaktäristika som är centrala för denna lönearbetssfär. Lågkvalificerade

lönearbeten präglas av att de har låga krav på utbildning låg lön, få karriärmöjligheter samt

begränsade möjligheter att påverka arbetstiden. De låga kraven på formella meriter och de

bristande möjligheterna till socialt avancemang bidrar till att individer som arbetar inom

denna sfär i stor utsträckning är utbytbara. De kan ofta ersättas av en annan arbetstagare som

utan större problem under samma förutsättningar kan utföra identiska arbetsuppgifter

(a.a.:126-127). Denna typ av lönearbeten förknippas vidare ofta med hantering av ”smuts” i

någon bemärkelse (fysisk, social eller moralisk sådan) och har lågt anseende i samhället.

Exempel på lönearbeten som uppfattas som ”smutsiga” är städare, slaktare, lagerarbetare,

väktare, livsmedelsarbetare, serveringspersonal samt omsorgsarbeten med låga

utbildningskrav (ibid.). 

De individer som arbetar inom denna sfär tenderar att tillskrivas egenskaper som anses

19



mindre eftersträvansvärda eller som har inte särskilt högt socialt anseende. Ens hela person

och egenskap av samhällsmedborgare förknippas med de mindre smickrande delarna av ens

lönearbete. Smutsiga lönearbeten tenderar att förknippas med skam och lågt socialt anseende.

Effekten av detta kan leda till stereotypa uppfattningar och stigmatisering av lågstatusyrken

samt de individer som arbetar inom dem (a.a.:126-128). 

I Sverige genomfördes den hittills enda grundliga undersökning av yrkesstatus år 2001,

Svenssons och Ulfsdotter Erikssons studie ”Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken

uppfattas och värderas”. Med utgångspunkt i 1800 individers bedömningar av olika yrkens

status skapades ett system av rangordning som innefattar yrkeskategorier inom arbetslivets

huvudsakliga sfärer  (Ulfsdotter Eriksson, 2006:74-75):

De lönearbeten som placerar sig bland de lägst rankade är yrken som förknippas med låga

krav på utbildning och hantering av ”smuts” i någon form. Mitt intresse ligger i att genom
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intervjuer med individer som arbetar inom dessa lägst rangordnade yrkeskategorier (yrken

som klassificeras som lågkvalificerade) undersöka lönearbetets mening.

3.12 Sammanfattning av det teoretiska ramverket

Så här långt har jag redogjort för det teoretiska ramverket jag använt mig av för att forma min

empiriska undersökning. Detta utgör tillsammans med min förförståelse de ”glasögon” med

vilka jag söker skapa förståelse för hur mening skapas eller dekonstrueras inom yrken som

tillhör den lönearbetssfär som präglas av låga kvalifikationskrav och låg lön. Det teoretiska

ramverket för undersökningen kan sammanfattas med följande modell:

              Konstruktion av mening                                                                      

                    ↓
Lön
Bekräftelse från signifikanta andra genom social interaktion
Allmännytta/altruism
Personligt intresse i arbetet

  Självförverkligande/möjlighet att utvecklas
   Struktur och rutin

Plikt
                          Självbestämmande

           Variation i arbetsuppgifter      
                       
  

LÖNEARBETE     →      MENING  →         INDIVID

 
    ↑

Dekonstruktion av mening                                                                       

Avsaknad av social interaktion 
Utebliven bekräftelse från signifikanta andra
Brist på allmännytta
Brist på expressiva aspekter

  Tomt arbete
Funktionell dumhet
Monotoni

  Alienation
Brist på självbestämmande
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4 Metod

I det följande redogör jag för studiens upplägg, vilket tillvägagångssätt jag haft vid

genomförandet av den empiriska undersökningen samt hur den data som genererats har

bearbetats och analyserats. Även etiska aspekter och kvalitetskriterier behandlas.

4.1 Forskningsdesign och metodansats

Jag utgår från en kvalitativ forskningsdesign vars fundament utgörs av en

tolkningsfenomenologisk metodansats. Den tolkningsfenomenologiska metodansatsens syfte

är att forskaren genom tolkning av individers levda erfarenheter och upplevelser söker skapa

förståelse för hur människor skapar mening (Fejes & Thornberg, 2015:148-149). I detta

arbete har jag varit intresserad av att på djupet undersöka vilken mening individer tillskriver

och upplever i sitt lönearbete samt vilka aspekter och individuella strategier som bidrar till

konstruktion av mening. Av dessa anledningar lämpar sig den tolkningsfenomenologiska

ansatsen väl för mitt syfte. Genom djupintervjuer och egenförfattade berättelser i textform har

jag kunnat ta del av intervjupersonernas och informanternas subjektiva upplevelser och

tolkningar av sin verklighet. Detta har skapat möjlighet för mig att tolka hur dessa skapar

mening och sammanhang i den livssfär som utgörs av lönearbetet. Enligt Bryman (2008:362-

364) är en av fördelarna med den kvalitativa forskningsmetoden just detta, att forskaren ges

möjlighet att studera sociala förhållanden och fenomen ur individers egen synvinkel och

således ur ett mångfasetterat perspektiv. Den rikliga mängd empiri som genereras vid

användandet av denna metod ökar i sin tur således möjligheten till att kunna dra relevanta

slutsatser och resonemang.

4.2 Urval

Mitt urval av respondenter är målinriktat i avseendet att jag riktar mig till en målgrupp

bestående av individer från en specifik lönearbetssfär. Dessa är sex personer som arbetar

inom yrken som präglas av låga kvalifikationskrav och låg lön. Eftersom målgruppen i sin
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helhet inte är knuten till någon särskild organisation eller arbetsplats har jag kunnat

genomföra mitt urval ur viss bekvämlighetssynpunkt (två av intervjupersonerna, Anna och

Harald, har rekryteras via personliga kontakter). Genom utskick innehållandes en

intresseförfrågan samt en beskrivning och motivering av min studie och dess syfte, har jag i

grupper på sociala medier rekryterat individer som lönearbetar inom den yrkeskategori jag

varit intresserad av att studera. Intervjupersonerna har kontaktat mig självmant. I

rekryteringsprocessen av intervjupersoner har jag även kunnat utnyttja det som Bryman

(2011:434) beskriver som ”snöbollseffekt”. Detta innebär att forskaren via kontakt med en

person som är villig att delta i en intervju lyckas etablera ytterligare kontakter med andra

personer. 

Intervjuperson 1, Harald, arbetar som maskinoperatör på ett företag som tillverkar plaströr

som används vid transport av diesel och bensin vid exempelvis bensinmackar. Han är 28 år,

arbetar heltid och har varit anställd i 10 år.

Intervjuperson 2, Tomas, arbetar som extruderare på samma företag som intervjuperson 1.

Extrudering är en produktionsprocess inom exempelvis plastindustrin där plastartiklar

tillverkas genom formpressning med hjälp av antingen varmvatten eller kallvatten. Han är 30

år, arbetar heltid och är den ende av intervjupersonerna som arbetar natt. Han har varit

anställd i fyra och ett halvt år.

Intervjuperson 3, Oscar, är 26 år och arbetar som kundtjänstmedarbetare/butiksbiträde i ett

nationellt framgångsrikt företag som säljer hemelektronik och datorer/datatillbehör. Han har

varit anställd i tre år och har en tjänstgöringsgrad på 60 procent.

Intervjuperson 4, Anders, arbetar som kundtjänstmedarbetare/kommunikatör i en callcenter-

organisation som tillhandahåller kundservicetjänster för ett företag inom telecom-branschen.

Han är 28 år, har varit anställd i ett och ett halvt år och har en tjänstgöringsgrad på 90

procent.

Intervjuperson 5, Agneta, är förtidspensionerad och fyller 65 år i juni. Hon har arbetat heltid

som kokerska och barnskötare inom en kommunal förskoleverksamhet i över 20 år. Hennes

formella tjänstgöringsgrad var 75 %, men utöver detta har hon i egenskap av musikpedagog

varit ansvarig för musikverksamheten på förskolan. Med dessa aktiviteter inräknade beskriver

hon att hon arbetade ”minst heltid”. Hon erhöll emellertid ingen lön de aktiviteter som

omfattades av musikverksamheten utan utförde dessa i ideellt syfte.

Intervjuperson 6, Anna, är 28 år och arbetar som tunneltågförare i Stockholms tunnelbana.
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Hon har arbetat där i sex månader och har en tjänstgöringsgrad på 60 procent.

4.3 Insamling av empiri

Empiri har genererats genom intervjuer med intervjuperson 1-4. Utöver detta har två

intervjupersoner (Anna och Agneta) med utgångspunkt i intervjufrågorna och intervjuguidens

teman författat berättelser om deras upplevelser av mening och meningsskapande aspekter i

lönearbetet. Genom att låta dessa intervjupersoner själva författa berättelser kring ämnet har

jag med hjälp av deras textbaserade utsagor kunnat erhålla ytterligare empiri utöver den som

genererats från intervjuerna. En eventuell nackdel med detta tillvägagångssätt är att jag på

grund av min frånvaro inte kunnat ställa uppföljningsfrågor, förtydliga eller ändra riktning på

samtalet om så hade behövts. 

Till sin form har intervjuerna varit semistrukturerade. I mitt fall har detta inneburit att jag

förhållit till mig till ett intervjuschema bestående av en intervjuguide med olika teman.

Intervjuguiden bestod av fem teman som behandlar ämnet mening i lönearbetet. 

 

1. Lönearbetets mening i relation till andra livssfärer

2. Expressivitet eller instrumentalitet i konstruktionen av mening

3. Andra aspekter i avseendet konstruktion av mening (med undertemat arbetet och

arbetsuppgifternas utformning och dess påverkan på konstruktion av mening)

4. Värderingar

5. Dekonstruktion av mening

Frågorna i respektive tema har utformats utifrån min förförståelse, mina frågeställningar samt

de teorier, begrepp och modeller jag redogör för i mitt teoretiska ramverk. Med en

tolkningsfenomenologisk metodansats är tanken att intervjuer genomförs med ett öppet och

reflexivt förhållningssätt (Fejes & Thornberg, 2015:151) och jag har således strävat efter att

göra detta. Detta med syfte att bjuda in till att respektive intervjuperson kunnat reflektera över

och dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser i den riktning hen önskat.

Formmässigt har frågorna varit allmänt hållna eftersom detta öppnar upp för flexibilitet och
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skapar möjlighet att röra sig i olika riktningar under intervjun (Bryman:366,419). En

grundtanke och fördel med den kvalitativa intervjumetoden är just dess möjligheter till

öppenhet och flexibilitet (a.a.:413-416). Att låta intervjun röra sig i olika riktningar utan att

vara för strikt bunden till standardiserade ramar har således bidragit till möjlighet för mig att

när så behövts anpassa mig efter respondentens svar och eventuella motfrågor. 

4.4 Kunskapskällor och litteraturanskaffning

Exempel på sökord jag använt mig av när jag genomfört sökningar i Örebro

universitetsbiblioteks egna sökmotor LIBRIS samt databaser som exempelvis Sociological

abstracts och SAGE Knowledge är lönearbete, mening, work, meaning, arbetskritik, MOW,

meaning of work, alienation, work orientation, arbetstillfredsställelse, empty labor,

functional stupidity samt interpersonal sensemaking. Med hjälp av dessa har jag funnit en

omfattande mängd material som utgjorts av litteratur, avhandlingar och vetenskapliga artiklar.

Jag har utöver detta även använt mig av artiklar från internetbaserade nyhetskällor för att

undersöka den arbetsmarknadspolitiska diskursen om lönearbetets mening.

4.5 Förförståelse

Utöver min teoretiska förförståelse för det studerade område bör nämnas att jag själv haft

flertalet lönearbeten som präglats av låga kvalifikationskrav och låg lön. Mina egna

erfarenheter från denna sfär av arbetslivet har ibland resulterat i ett reflekterande och

ifrågasättande av vilken mening och meningsfullhet dessa jobb tillfört mitt eget livsprojekt.

Dessa både praktiska och teoretiska erfarenheter torde utgöra en tillgång ur

kunskapssynpunkt och förförståelse för det studerade området. Viktigt att poängtera är

emellertid att jag förhållit mig reflexivt till detta eftersom förförståelse också kan påverka

analysprocessen negativt (a.a.:80). För att analysprocessen och tolkningen av

intervjupersonernas utsagor inte ska ha riskerats att ha färgats av mina egna erfarenheter och

värdeomdömen, har jag försökt undvika att identifiera mig med intervjupersonernas

upplevelser av mening eller meningslöshet i sitt lönearbete. Ett medvetandegörande av ens
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egen förförståelse samt att ha ett öppet och reflexivt förhållningssätt till det studerade

fenomenet är centrala aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid tolkning av empiriskt

material (a.a.:81).

4.6 Etiska överväganden 

Initialt var min tanke att rekryteringen av intervjupersoner hade kunnat baseras på

slumpartade fysiska möten med individer som arbetar inom lågkvalificerade yrken. Efter att

ha reflekterat över detta tillvägagångssätt kom jag emellertid fram till att ett tillvägagångssätt

där respondenterna själva fick ta kontakt med mig var den bästa lösningen. Att rekrytera

intervjupersoner via forum på sociala medier blev därför den urvalsmetod jag använde mig

av. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde för intresserade individer att självmant kontakta mig

efter att ha läst om studiens syfte och upplägg.

Vid utförandet av intervjuer är ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till att

relationen mellan forskaren och intervjupersonen kan präglas av maktasymmetri (Bryman,

2011:438-439). Forskaren befinner sig i ett överläge dels på grund av hennes förförståelse för

området som skall studeras, men också eftersom hen har möjlighet att definiera samtalet samt

styra dess riktning. Att jag i min roll som ”forskare” har intervjuat personer från en

lönearbetssfär som anses ha låg status i samhället är något som är viktigt att reflektera över.

Enligt Ulfsdotter Erikssons rangordning av olika lönearbetens status (2006:74-75) rankas

”forskare” på plats nummer åtta av 100. De individer jag intervjuat arbetar inom yrken som

ligger i de lägsta regionerna av denna rangordning. Av denna anledning har jag strävat efter

att förhålla mig självreflexivt till min egen eventuella maktposition. Nu är jag inte forskare

till yrket utan student, men en medvetenhet om hur forskarrollen kan upplevas av

intervjupersonen har ändå funnits med mig vid utförandet av intervjuer och under arbetets

gång.

Vidare i avseendet etiska principer har jag förhållit mig till de fyra aspekterna

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilka

Bryman (2011:131-132) beskriver gäller för bland annat svensk forskning. Innan intervjuerna
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har intervjupersonerna informerats om undersökningens syfte och dess moment. De har också

informerats om att deltagandet är helt frivilligt och att de fått avbryta sin medverkan vid

vilket tillfälle som helst. Intervjupersonerna vars utsagor jag redogör för är anonyma i

framställningen och jag använder fiktiva namn för att inte röja deras identitet.

Intervjumaterialet samt personuppgifter har behandlats med högsta diskretion i form av att

dessa förvarats i en krypterad datormapp som enbart jag haft tillgång till. Intervjupersonerna

har även informerats om att den data som genererats via intervjuerna enbart används i denna

studie.

4.7 Databearbetning

För att bearbeta den data som genererats från intervjuerna samt de av intervjupersonerna fem

och sex författade texterna har jag använt mig av en kvalitativ metodansats som Fejes och

Thornberg (2015:148-150) benämner som interpretativ fenomenologisk analys (IPA).

Innebörden av denna är att forskaren genom tolkning av det material som insamlats via

intervjuer eller genererats genom textförfattande skapar förståelse för och analyserar de

meningsskapande processer och aspekter intervjupersonerna ger uttryck för i sina utsagor och

reflektioner. I denna studie är dessa bundna till det sammanhang som utgörs av individers

lönearbete. Metoden jag använt mig av för bearbetning av den insamlade datan kallas den

hermeneutiska spiralen (Fejes och Thornberg, 2015:153). Denna präglas av att forskaren

genom upprepade läsningar av texterna med utgångspunkt i den egna förförståelsen skapar

nya reflektioner och uppslag. Detta skapar i sin tur ny förståelse och möjliggör för forskaren

att kunna genomföra en nyanserad tolkning av det studerade fenomenet. 

Det första steget i bearbetningen av den insamlade empirin har efter genomlyssning av

respektive intervju utgjorts av transkribering. De inspelade intervjuerna har transkriberats i

detalj och i sin helhet. Detta innebär att jag utöver transkribering av det talade språket varit

noga med att redogöra för företeelser som exempelvis tonläge och kroppsspråk genom att

inom parentes skriva kommentarer om dessa. Innan tematisering och kodning av det

transkriberade materialet påbörjades läste jag igenom respektive intervju två till tre gånger.

Vid dessa första genomläsningar antecknade jag fritt utifrån min förförståelse och erfarenhet
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tankar och reflektioner i marginalen i form av eventuella teman och idéer. Detta för att

bekanta mig med materialet samt för att få en tydlig överblick. Efter detta steg gjordes utifrån

mina egna tolkningar en detaljerad kodning av materialet. De mönster och kategorier som

åskådliggjorts vid kodningen har jag sedan relaterat till de teoretiska temana som varit

centrala i mitt arbete, det vill säga lönearbetets mening i relation till andra livssfärer,

expressivitet eller instrumentalitet i konstruktionen av mening, andra aspekter i avseendet

konstruktion av mening, arbetets och arbetsuppgifternas utformning och dess påverkan på

konstruktion av mening, värderingar samt dekonstruktion av mening. Efter att ha relaterat de

åskådliggjorda mönstren och kategorierna till dessa har jag sedan skapat kategorier för de

olika typer av mening som jag tolkat att intervjupersonerna gett uttryck för. Dessa är

instrumentell mening, global mening, strukturell mening, personlig mening, interpersonell

mening samt perifer mening och kan i sin tur härledas till det teoretiska ramverket.

4.8 Studiens kvalitet

Kvalitativa studiers tillförlitlighet och trovärdighet kan bedömas utifrån kriterierna validitet

och reliabilitet som tillsammans utgör ett mått på en studies kvalitet. Inom kvalitativ

forskning handlar validitet och reliabilitet om forskaren verkligen undersöker det hen avser

att undersöka samt hur tillförlitliga hennes undersökningsmetoder är. Är hennes observationer

och mätningar trovärdiga och har hen använt sig av pålitliga metoder för att utföra dessa?

Finns ett samband mellan de observationer som gjorts och de teoretiska slutsatser som

dragits? (Bryman, 2012:389-393). Jag har strävat efter att styrka validitet genom att mina

teoretiska slutsatser kan återkopplas till det teoretiska ramverket som består av både teorier

och tidigare forskning. Det empiriska materialet som genererats från intervjuer och berättelser

från respondenterna har tolkats i ljuset av detta och de kategorier som framträtt återkopplas

till samtliga teoretiska aspekter. Eftersom upplevelser och beskrivningar av mening inte kan

redogöras för på ett kortfattat sätt redovisas resultatet i form av fylliga citat som beskriver

respondenternas upplevelser och verklighet. De begrepp som lanseras för att beskriva de olika

typer av mening som upplevs i lönearbetet är inte “tagna ur luften”, utan är ett resultat av

genomläsning av teori och tidigare forskning samt de tolkningar jag gjort utifrån min
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förförståelse. I och med detta torde sambanden mellan det teoretiska ramverket, mina

tolkningar och de slutsatser jag dragit anses vara trovärdiga och således styrks

undersökningens kvalitet. Ytterligare något jag strävat efter under arbetets gång i avseendet

att styrka undersökningens kvalitet, är att jag haft ett reflexivt förhållningssätt till

forskningsprocessen (vilket jag redogör för ovan) (ibid.). Angående generaliserbarhet, det vill

säga huruvida undersökningens slutsatser kan generaliseras till andra individer och kontexter,

kan det vara problematiskt att uttala sig om detta inom kvalitativ forskning. Detta eftersom

den empiri som genereras från de studerade sociala fenomenen och som ligger till grund för

slutsatserna är av föränderlig art eftersom den är kontext- och situationsberoende (Fejes &

Thornberg, 2015:271). Det är emellertid möjligt att göra en analytisk generalisering. Detta

innebär att läsning av resultatet görs med ett beaktande av de situations- och kontextspecifika

förutsättningar som präglar undersökningen i fråga. Resultatet är således på intet sätt en

sanning i sig, men det kan användas som ett perspektiv för att försöka skapa förståelse för

sociala fenomen i andra kontexter (a.a.:272).

5 Resultat och analys

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat. Detta sker i citatform följt av tolkande

kommentarer och görs med utgångspunkt i de teman och mönster som framträtt vid analysen

av det empiriska materialet. Dessa kan i sin tur återkopplas till undersökningens teoretiska

ramverk samt dess frågeställningar.

5.1 Lönen och fritiden - livsprojektets primära meningsbärare

I detta avsnitt redogör jag för hur respondenterna värderar lönearbetet i relation till andra

livssfärer samt hur lönearbetets resultat i form av lönen värderas i avseendet vilken mening

det tillskrivs. Detta görs med utgångspunkt i de meningsskapande kategorierna lönearbetets

plats i livet samt värdet av lönearbetets resultat. 
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Samtliga respondenter upplever att deras lönearbete primärt fyller ett instrumentellt syfte i

deras livsprojekt. Lönearbetets sfär värderas lägre än exempelvis familjen och fritiden och

tillskrivs således det Grenholm (1988:52-55) beskriver som ett instrumentellt värde. Detta

utgörs av de ekonomiska medel i form av lön som erhålls för utfört arbete. Det är i livets

övriga sfärer utanför lönearbetet den primära expressiva meningen upplevs i form av till

exempel samvaro med familj och vänner. Följande citat från maskinoperatören Harald som

arbetar som inom plastindustrin åskådliggör att den huvudsakliga meningen lönearbetet tillför

hans livsprojekt är av instrumentell karaktär:

Sedan fick jag barn och då måste man ha ett jobb och fortsätta få in pengar.

Sen kom jag på för nåt år sen, fan det har snart gått tio år. Då får man lite

panik liksom. Sen är det ju inte så lätt att få nya jobb heller. Man är ganska

säker. Att ha en inkomst. […] Jag skulle inte säga att jag finner någon större

mening med att jobba, utan det är mer något onödigt ont jag måste göra för

att kunna leva timmarna efter jobbet liksom. […] Ja, men det är knappt

lönen heller. Det är.. Det känns som att man måste jobba liksom för att få in

lite mer pengar än A-kassa.  [Harald]

Lönearbetet upplevs som ett slags ekonomiskt tvång i form av ett ”nödvändigt ont” och tillför

utöver lönen inte någon större mening i Haralds livsprojekt. Lönen är den primärt

meningsskapande aspekten i form av det ekonomiska trygghetsnät som skapas. Detta står i

kontrast till en individ som upplever expressiv mening i sitt lönearbete, där jobbet kan utgöra

både ett medel för självförverkligande och således ett mål i sig (Grenholm, 1988:56-59). Med

grund i ovanstående utsaga kan lönearbetet för Harald beskrivas utgöra primärt ett medel för

att skapa mening under icke arbetstid.

Haralds nattarbetande kollega Tomas utsagor visar på liknande resonemang om vilken

mening lönearbetet tillför livsprojektet: 

Jaja, det blir ju endast för lönen i stort sett. Behövde jag inte skulle jag ju

inte stå där [...] Eftersom jag jobbar natt tjänar jag ju, tycker jag, ganska

bra. Så det blir ju nästan så att man stannar kvar på grund av det. Att kunna
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få en schysst inkomst varje månad. […] Fritiden är det viktiga för mig, det

sociala utanför jobbet. Jobbet är i princip ingenting för mig. [Harald]

Citaten från Tomas kan tolkas på sådant vis att lönen utgör det primära incitamentet för

honom att gå till jobbet. Om han inte behövde skulle han inte välja att infinna sig på

arbetsplatsen och således kan lönearbetet även i detta fall tolkas som en form av ekonomiskt

tvång. Det faktum att han jobbar natt gör att han stannat kvar i sin anställning eftersom den

ekonomiska belöningen för utfört arbete tack vare OB-tillägget är större vid den tidpunkten

på dygnet. Lönearbetet underordnas livsprojektets övriga sfärer och skapar för Tomas räkning

i princip inget värde utöver lönen. Tomas och Haralds utsagor om viken mening deras

lönearbete  tillför deras livsprojekt bidrar med förståelse kring den tes Grenholm (1988:57-

58) redogör för, att industriarbetare tenderar att uppleva lönearbetet som primärt ett

instrumentellt medel för att uppnå mål i andra livssfärer. Lönearbetet kan således primärt

beskrivas en instrumentell mening i livsprojektet. Detta kan även återkopplas till den för

industriarbetets utformning centrala aktör F. W. Taylors tes om att lönearbetets primära

mening är den ekonomiska ersättning som erhålls för utfört arbete (a.a.:418, 420)

Även kundtjänstmedarbetare/butiksbiträdet Oscar anser att lönen är en av de främsta

anledningarna till att han går till jobbet:

Ja jag jobbar för lönen. Annars hade jag letat mig till ett jobb som jag

jobbade mer på. 60 procent är inte så jävla mycket liksom, men det är lagom

är det. Dels på grund av att jag inte blir så himla trött utav det. 40% till hade

nog gjort mig trött som fasen. Det hade inte blivit någonting kvar. […]

Känner jag att jag gör något där jag inte riktigt kan slappna av när jag gör,

att jag inte kan ge det kvalitetstid typ... Speciellt om det skulle bli så att min

tjej kommer i kläm. Att jag inte kan ha den tiden. Då skulle jobbet kännas

fruktansvärt meninglöst. Då är jag hellre arbetslös. Faktiskt (skrattar högt).

Då är jag hellre fattig rent ekonomisk än att bara sitta där och... Tjäna

pengar och spendera, köpa onödigt dyra saker för att kompensera upp för

det. Det skulle inte ge mig någonting just. [Oscar]

Oscar beskriver likt Tomas att den primära meningen med hans lönearbete är lönen. Att
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arbeta som kundtjänstmedarbetare i en butik inom hemelektronikbranschen är inte något han

vill göra i större omfattning än vad han gör nu, eftersom han anser att det tar för mycket tid

och energi från livsprojektets andra sfärer. Att arbeta deltid är ett aktivt val. I detta avseende

kan det tolkas som att Oscar likt de två ovan nämnda intervjupersonerna värderar aktiviteter

som utförs under icke arbetstid högre än lönearbetet. Formuleringarna ”annars hade jag letat

mig till ett jobb som jag jobbade mer på”, ”det hade inte blivit någonting kvar” och att

”jobbet skulle kännas fruktansvärt meningslöst” om han skulle behöva lägga mer tid på sitt

lönearbete, vittnar om att Oscar inte vill arbeta heltid. Dessa uttryck ger en fingervisning om

att den huvudsakliga meningen med lönearbetet även för Oscar är av instrumentell karaktär.

Även för den callcenter-arbetande kundtjänstmedarbetaren Anders och tunneltågföraren

Anna utgörs det huvudsakliga incitamentet att gå till jobbet av lönen. Anders uttrycker att

”just nu är det främst lönen skulle jag väl säga”, men även att ”man har ju jobbat upp sig, så

det känns ju bra att man har gjort det steget då. Att man kunnat tänka sig att ja man kanske

kan jobba på den här arbetsplatsen och jobba upp mig lite till”. Annas utsagor vittnar även de

om att lönen är den aspekt som skapar den huvudsakliga meningen med lönearbetet för

henne. Hon beskriver att ”meningen med jobbet ger mig lön och en meningsfull tillvaro

hemma” samt att ”det är ett jobb som ger mig en perfekt tillvaro i privatlivet med sambon,

mig själv och mitt kreativa intresse”.

För Anders och Anna utgör lönearbetets resultat i form av lönen är den primära meningen.

D e expressiva aspekterna i Anders lönearbete i form av möjligheter till att avancera

positionsmässigt i organisationen är emellertid ytterligare något som skapar mening för

honom. Det kan tolkas som att de tillför en personlig mening. Att kunna avancera och jobba

upp sig kan vidare beskrivas som att Anders utöver ett instrumentellt förhållningssätt har det

som Grenholm (1988:55-56) benämner som en byråkratisk inställning till sitt lönearbete.

Anna beskriver hur lönen bidrar till att kunna skapa mening under icke arbetstid, att kunna

ägna tid åt det hon beskriver som ”viktigt” utanför jobbet. Min tolkning är att lönearbetet för

Anna främst är ett medel för att kunna realisera dessa. Att en skarp gräns dras mellan arbete

och fritid blir tydligt då hon uttrycker att ”jobbet just stannar på jobbet och följer inte med

hem”. 
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5.2 Lönearbetets allmännytta som meningsskapande aspekt 

Tunneltågföraren Anna beskriver likt kundtjänstmedarbetaren Anders att det också för henne

finns ytterligare dimensioner i jobbet som skapar mening på en personlig nivå, men även på

en global/samhällelig sådan. En aspekt hon återkommer till är att hennes arbetsuppgifter

bidrar till samhället:

Jag själv är meningsfull då ett tåg behöver en förare. Jag fyller en viktig

funktion i samhället och i allas vardag för att de ska kunna ta sig till sina

jobb och skolor. […] om tunnelbanan inte fungerar, stannar Stockholm upp

och allt påverkas. Jag bidrar till att samhället är i rörelse och tar sig framåt.

Jag känner mig viktig. [Anna]

Att kunna bidra till samhället genom att skapa allmännytta för dess medlemmar i form av

kollektiva transportmöjligheter är en aspekt av lönearbetet som Anna tillskriver mening. Hon

anser att de aktiviteter hon utför under en arbetsdag utgör en viktig samhällsfunktion. Denna

upplevelse av samhällsomfattande mening bidrar till att hon känner sig viktig och behövd.

Eftersom ett yrkes inverkan på omvärlden är en aspekt som kan påverka konstruktion eller

dekonstruktion av mening i lönearbetet (Dekas et al., 2010:103; Lawlor, Kersley & Steed,

2009:24) kan detta tolkas som ett uttryck för att ett lönearbete kan ha en global mening. Anna

beskriver att hennes lönearbetes allmännyttiga aspekter skapar mening för henne och det

faktum att hon beskriver att hon känner sig viktig tolkar jag som att mening skapas även på

det personliga planet.

Ett liknande förhållningssätt till lönearbetets mening i avseendet dess samhälleliga inverkan

framkommer i Agnetas utsagor. Hon är idag förtidspensionär, men beskriver att hon under

sin tid som kokerska, barnskötare och musikpedagog i en kommunal förskoleverksamhet

upplevde mening i sitt yrke till stor del tack vare att de aktiviteter hon utförde bidrog till

andra individers utveckling och välmående. Detta kommer särskilt till uttryck i följande citat:

Jag upplevde stark meningsfullhet varenda gång jag hade barnen samlade

och sjöng och dansade med dem! I musiken fick de lära sig något om det
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vackra i att samarbeta, att vars och ens enskilda insats bygger något unikt

och en djup känsla av gemenskap. Efter en sådan timmes magi gick barnen

gnolande och trallande därifrån, och jag visste att de fått lite mer att leva av

än de haft för en timme sen! […] Det meningsfulla i att visa barn hur

musik,spel, sång, rim, ramsor, dans och rörelse gör livet rikare, det skulle

jag kunna prata om i en hel vecka! [Agneta]

Likt citatet från Anna vittnar Agnetas utsagor om att kunna bidra till något utanför en själv är

en meningsskapande aspekt i lönearbetet. Även om de aktiviteter som Agneta utförde inte

bidrog till att skapa mening på en samhällelig nivå, kan det ändå tolkas som att de gjorde

detta på ett plan som sträcker sig utöver det individuella. En väsentlig skillnad mellan Annas

och Agnetas aktiviteter inom lönearbetet är emellertid att Agneta inte fick någon lön för det

arbete hon utförde i egenskap av musikpedagog. Detta kommer till uttryck när hon nämner

att ”eftersom musikverksamheten inte fanns i min arbetsbeskrivning så var den ju frivillig,

och ingenting som förskolan hade råd att betala extra för). Min tolkning är att Annas och

Agnetas ovanstående utsagor bidrar med förståelse till tesen om att individers upplevelse av

mening och tillfredsställelse i sitt lönearbete kan vara beroende av om det anses tillföra något

till omvärlden (se Dekas et al., 2010:103 eller Lawlor, Kersley & Steed, 2009:24). Till

skillnad från Agneta och Anna upplever emellertid Tomas, Harald, Oscar och Anders att

deras lönearbeten inte tillför något meningsfullt för omvärlden i någon större omfattning.

Gällande det egna lönearbetet som kundtjänstmedarbetare på ett callcenter uttrycker Anders

att ”ur en samhällssynpunkt är väl inte mitt jobb, tillför inte jättemycket ska jag vara ärlig att

säga, så på det sättet känns det ju lite menlöst (skratt)”. Oscar upplever ur samhällssynpunkt

att ”inte riktigt så meningsfullt syfte har väl företaget jag arbetar för i sig” men tvekar lite när

han säger att ”det är väl kanske bra för världsekonomin, men jag vet inte riktigt (skratt)”. I

industriarbetarna Tomas och Haralds utsagor återfinns ingen tvekan om deras lönearbetes

globala mening. De anser att organisationen de arbetar för har en direkt destruktiv inverkan

på omvärlden. På frågan om han anser att hans lönearbete tillför någon mening för omvärlden

svarar Harald ”inte alls, tvärtom förstör ju våra produkter omvärlden (skratt)”. Tomas har en

liknande uppfattning om organisationens inverkan på samhället: 

Nej nja, jag har nog snarare känt att jag försämrar världen på nåt vänster

(först tittar Tomas ner en stund och ser allvarlig ut, men detta följs sedan av
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ett skratt). Det jag jobbar med är ju för bensinrör liksom, och det bidrar ju

bara till att folk använder bensin och så. Vi är ju världsledande och såna där

grejer inom detta. Då bidrar jag till bensinanvändningen, växthuseffekten

och allt det där. [Harald]

Ovanstående utsagor tyder på att intervjupersonerna uppfattar sina lönearbeten som mer eller

mindre meningslösa eller rent destruktiva ur ett samhälls- och allmännyttigt perspektiv.

Denna bristande globala mening torde enligt teorin om att ett lönearbetes allmännytta kan

vara avgörande för den individuellt upplevda meningsfullheten (ibid.), innebära att deras

upplevelse av mening i lönearbetet påverkas negativt. Harald beskriver angående sin

uppfattning om organisationens negativa inverkan på miljön att:

Jag tänkte mycket på det i början, men sen har jag bara slagit bort det. Man

kan inte gå runt och tänka så hela tiden. Men jobbar man som lärare eller

läkare till exempel kan man ju känna att man bidrar med något. Jag skulle

väl säga att jag försämrar världen (skratt). [Harald]

Harald uttrycker i ovanstående citat en uppfattning om att lönearbeten som exempelvis lärare

eller läkare bidrar till omvärlden på något sätt och att dessa är meningsfulla i en allmännyttig

och altruistisk bemärkelse. På liknande vis har Tomas en uppfattning om vilka lönearbeten

som är meningsfulla och detta kommer till uttryck när han säger att ”man hjälper kanske

ungdomar eller jobbar med utsatta människor eller nåt sånt, det skulle ju kännas väldigt

betydelsefullt”. Hos både Tomas och Harald verkar det finnas en uppfattning om att

lönearbeten som tillför global mening i form av allmännytta och altruism är meningsfulla

både för dem som utför dem och för samhället. Således belyses återigen tesen om hur ett

lönearbetes allmännytta kan påverka både den personliga och strukturella meningen (ibid.).

Att Harald medvetet undviker att tänka på sitt eget lönearbetes brister i form av global

meningslöshet kan vidare tolkas som ett uttryck för det Alvesson och Spicer (2012)

benämner som funktionell dumhet. Som tidigare nämnt är innebörden av denna att individer

för att undvika en känsla av uppgivenhet och meningslöshet i och inför lönearbetet intar ett

cyniskt förhållningssätt. Detta genom att avstå från att kritisera och reflektera över brister

inom organisationen (a.a.:1209-1211). Att Tomas, Oscar, Harald och Anders vid sina

uttalanden om deras lönearbetens globala meningslöshet distanserar sig från denna genom att
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inta ett humoristiskt eller distanserat förhållningssätt (samtliga skrattar när de pratar om det),

skulle kunna tolkas som ett uttryck för den cynism inför lönearbetet som omfattas av den

funktionella dumheten. Harald säger att han har ”slagit bort” tankarna på att han ”försämrar

världen”. Den emotionella distanseringen och skratten som åtföljs av intervjupersonernas

uttalanden kan emellertid snarare än ett uttryck för funktionell dumhet enligt min tolkning

beskrivas som en slags pragmatisk cynism. I detta avseende är det pragmatiskt eftersom det

verkar vara ett sätt att undvika en känsla av meningslöshet inför lönearbetet genom att

medvetet försöka skapa en emotionell och kognitiv distans ifrån upplevelsen av global

meningslöshet.

5.3 Meningsskapande genom icke arbetsrelaterade aktiviteter och

social interaktion

Om vi återgår till Agnetas utsagor var de aktiviteter som skapade den primära meningen i

hennes lönearbete de som inte var avlönade. Att dessa från lönearbetet perifera, ideella och

icke arbetsrelaterade aktiviteter utgjorde ett fundament för meningsskapande framgår av

följande citat:

Eftersom musikverksamheten inte fanns i min arbetsbeskrivning så var den

ju frivillig, och ingenting som förskolan hade råd att betala extra för. Men

det var musiken med barnen som gjorde att jag trivdes så bra och hade roligt

varje dag på jobbet, så jag fann mig i denna ordning. [Agneta]

Agneta beskriver vidare vilken mening de aktiviteter som omfattades av musikverksamheten

tillförde:

Jag är en varm anhängare av medborgarlön. Om sådan hade funnits och gått

att leva av, så skulle jag inte behövt kamouflera mitt "riktiga" jobb bakom

kokersketiteln, och fått möjlighet att göra det jag ville utan att jobba ihjäl

mig! Då skulle jag arbetat med barn och musik av hjärtans lust, och lagat

mat och diskat endast på fritiden. [Agneta]
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Jag tolkar dessa citat som ett uttryck för att Agnetas konstruktion av mening i lönearbetet var

beroende av expressiva aspekter. De var expressiva i avseendet att de innehöll göromål som

kunde härledas till ett personligt intresse och således erbjöd möjligheter till

självförverkligande (Grenholm, 1988:97). För Agneta utgjorde dessa icke arbetsrelaterade

expressiva aktiviteter, i kombination med att kunna bidra på en nivå utöver den individuella,

en viktig stomme i avseendet hur hon värderade lönearbetets resultat (Ardichvili et. al,

2008:106). Att lusten inför att arbeta med musik inom lönearbetets ramar men under ideella

former emanerade från hennes personliga intresse åskådliggörs när hon beskriver att ”jag var

lika intresserad av mat och musik på fritiden som på jobbet”, ”mycket av musikverksamheten

till jobbet planerade jag ju på fritiden” och att ”eftersom det var ett stort intresse för mig så

led jag inte av det”. De otydliga gränserna mellan lönearbete och fritid i kombination med de

expressiva aspekterna i form av en stark personlig involvering i sitt yrke motsvarar det

Grenholm (1988:56) beskriver som en solidarisk inställning till lönearbetet. 

Fler intervjupersoner tar upp hur icke arbetsrelaterade aktiviteter kan utgöra ett fundament

för meningsskapande i lönearbetet. Det kan till exempel handla om att lyssna på musik eller

radiodokumentärer, samvaro med kollegor eller att surfa på sin mobiltelefon/surfplatta.

Maskinoperatören Harald har funnit ett sätt under utförandet av monotona arbetsuppgifter: 

Då kommer man ju upp i tempo och jobbar. Liksom står du och gör samma

sak i åtta timmar, då blir du ganska trött i huvudet. Men har du en

dokumentär som är en eller en och en halv timme nånting, då är man

självgående nästan. […] Musiken har alltid gjort att man kan koppla bort

mer liksom. [Harald]

 

Att kunna lyssna på musik eller radiodokumentärer gör det lättare för Harald att mäkta med

de enformiga arbetsuppgifterna. Enligt Grenholm (1988:366) tenderar monotona

arbetsuppgifter att dränera lönearbetet på mening, men Haralds utsagor visar på egna icke

arbetsrelaterade aktiviteter som motstrategi för att skapa mening vid sådant arbete.

Denna typ av icke arbetsrelaterade aktiviteter kan också vara meningsbärande vid tomt

arbete (Paulsen, 2010:15-16). Anders berättar om tillfällen då det uppstår brist på
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arbetsrelaterade aktiviteter:

Vissa dagar när det inte ringer så mycket kan ju halva avdelningen sitta och

kolla i telefonerna. […] Så det gör ju att ibland... Man gör ju ingenting som

har med jobbet att göra. […] När det är mycket tid mellan samtalen är det ju

många som spelar småspel på telefonerna. Då kan man ju ba ”ja vad spelar

du för något å”? (ler och skrattar). Så då kan man ge varandra tips om

småspel bara för att man ska ha någonting att göra (skrattar). […] Sen

ibland har vi ju haft att det kan gå, det är inte så vanligt men ibland kan det

gå 20-30 minuter mellan samtalen. Och det är väl rätt chill ändå (skrattar 

och ler). Det gör inte mig nånting att sitta där. [Anders]

På kundtjänstmedarbetaren Anders arbetsplats skapas en gemenskap kring den icke

arbetsrelaterade aktiviteten att spela spel på mobiltelefonen. Detta kan tolkas som ett uttryck

för det Paulsen (2010:16) kallar lek, det vill säga att anställda utför icke arbetsrelaterade

aktiviteter som de upplever som mer meningsfulla än själva arbetsuppgifterna. Att social

interaktion och samhörighet uppstår belyser än en gång Debebe et. als. (2003:93-95) tes om

att social interaktion och bekräftelse medarbetare och signifikanta andra sinsemellan på

arbetsplatsen utgör ett fundament för konstruktion av mening i lönearbetet. Tunneltågföraren

Anna berättar även hon om hur bekräftelse från signifikanta andra kan skapa mening:

När hela proceduren var klar och jag kom till ändstationen, kom en trafikant

fram som gav mig mycket beröm över att jag hade skött situationen jättebra.

Då kändes upplevelsen av meningsfullhet väldigt starkt. [Anna]

Anna fick bekräftelse från trafikanten och att detta bidrog till att hon upplevde en känsla av

meningsfullhet i sitt lönearbete. Teorin om att social interaktion och bekräftelse från

signifikanta andra kan utgöra ett meningsskapande fundament i lönearbetet aktualiseras

således återigen (ibid.)

Om vi återgår till meningsskapandet genom icke arbetsrelaterade aktiviteter ser vi att

mobiltelefonen kan utgöra ett viktigt verktyg i det perifera meningsskapandet. Detta

tydliggörs ytterligare när Anders berättar om hur en majoritet av de anställda började
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använda sig av en populär chat-applikation:

Men det hände en grej förra sommaren. Då var det några som började

använda den där appen Jodel. Helt plötsligt blev den jättepopulär på jobbet

och så var det folk som började skriva dumma saker. […] typ bara negativt

om arbetsplatsen […] Men det lyckades de få bort rätt fort där samma vecka

som det blev problem. För de gick ut med hot om att vi inte skulle få

använda telefoner på arbetsplatsen. Då lugnade det ner sig på en gång.

[Anders]

Mobiltelefonanvändandet kan tolkas som att det utgjorde ett incitament till att engagera sig i

lek- eller maskningsliknande aktiviteter (Paulsen, 2010:16-21). Detta skapade mening i

periferin av arbetet och kan tolkas som att det skapar en perifer mening. Att samtliga slutade

använda appen vid hot från ledningen om förbud mot mobiltelefonanvändande, tolkar jag

som ett uttryck för att mobiltelefonerna utgjorde ett centralt verktyg det perifera

meningsskapandet.

Industriarbetaren Tomas beskriver på liknande sätt hur icke arbetsrelaterade aktiviteter utgör

en meningsskapande aspekt i lönearbetet:

[…] vissa dar kanske man jobbar effektiv tid tre timmar på en natt. […]  Att

jobba natt känns tusen gånger om mer meningsfullt. Just för att vi kan ha en

lugnare stämning, kan ha det trevligare sinsemellan. Det behöver inte vara

superallvarligt hela tiden. […] Men vi är ju ett team. Vi är tre personer. Så

vi kan ju hitta på massa skoj tillsammans (skratt). […] jag gillar att ha lite

dötid där man kan ta lite rast och kika runt lite på internet, stoja lite med de

andra och så. Det tycker jag är värdefullt. Att stå och göra nån tråkig uppgift

hela tiden, det blir ju bara värre liksom. [Tomas]

 

Tomas berättar vidare hur han och hans kollegor medvetet försöker skapa utrymme för tomt

arbete när arbetsuppgifterna präglas av monotoni och brist på kognitiv stimulans. Detta

kommer till uttryck när han berättar om utförandet av arbetsuppgifter han själv beskriver som

”hjärndött”, att ”du behöver inte tänka eller engagera sig på något sätt” samt att ”jobbet i sig
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går ju liksom inte att rädda på det viset”. För att skapa utrymme för tomt arbete berättar han

att då ”delar man ju upp det sinsemellan, så man tar ju kanske varannan. Typ, nu har jag kört

några stycken och kan sitta och surfa en stund (skratt)”

Min tolkning är att Anders, Harald och Tomas skapar mening i sitt lönearbete genom att

utföra icke arbetsrelaterade aktiviteter under arbetsdagen. Detta särskilt när tomt arbete

uppstår eller skapas. Dessa aktiviteter kan jämföras med det Paulsen (2010:16-19) benämner

som lek eller slack. För att uthärda det monotona arbetet skapar Tomas tillsammans med sina

kollegor utrymme för tomt arbete, det vill säga en tidsrymd av autonomi inom vilken de kan

ägna sig åt perifert meningsskapande genom icke arbetsrelaterade aktiviteter. På en följdfråga

om det tomma arbetets inverkan på produktionen beskriver Tomas vidare att ”vi är ändå det

skiftet som får mest gjort, sjukt nog (skratt)” och att ”dagsskiftet är det som fungerar sämst

av någon anledning av nån jävla anledning. De får minst gjort, misslyckas oftast med

grejerna (skratt)”. Frånvaron av tomt arbete är emellertid påtaglig under dagskiftet, vilket

tydliggörs när Harald (som jobbar dag) uttrycker att ”det finns alltid något att göra”, ”vi har

ju maskiner som går hela tiden” samt att arbetsbelastningen ibland blir mycket omfattande

eftersom ”det blir dubbelarbete liksom”. Trots den höga arbetsbelastningen och frånvaron av

tomt arbete under dagtid uttrycker Tomas alltså att de producerar mindre under denna tid på

dygnet.  

5.4 Lönearbetets struktur som meningsskapande element

I avseendet sociala normer och värderingars inverkan på lönearbetets mening har ett

gemensamt mönster kunnat urskiljas i svarsmönstren hos tre av intervjupersonerna. De

beskriver att den struktur lönearbetet innebär i form av rutin och sysselsättning skapar

mening i deras livsprojekt. Följande citat från kundtjänstmedarbetaren Anders vittnar om att

lönearbetets institutionella aspekter i form av struktur och rutin skapade mening i hans

livsprojekt, åtminstone under den första tiden för hans nuvarande anställning:

Anledningen till att jag slutade med studierna var för att jag höll på att gå in

i väggen. Då började jag arbeta för att komma undan lite och ta en brejk
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från pluggandet. Så det i sig var ju en mening med jobbet också. Den

meningen finns ju inte kvar längre på samma sätt, men där i början i alla

fall. Sen upptäckte jag en stor skillnad där. Eftersom man hade de där

ramarna att nu ska du vara på jobbet mellan den här och den här tiden, sen

vad du gör utanför det skiter vi i. Men när man pluggar på universitetet då

blir det mer... Så fort man inte hade schemalagt, då var det så här att jag

borde skriva på det här arbetet, borde läsa den här artikeln, borde läsa den

här kurslitteraturen. Då blev det mer en stress, att jag inte riktigt kunde

slappna av. Det fanns alltid något jag behövde påbörja och göra bättre.

[Anders]

Anders utsaga kan tolkas som att han beskriver att lönearbetet har haft en viktig strukturell

mening för honom i form av att det erbjudit struktur och rutin i vardagen, något han vid det

beskrivna tillfället kände behov av. Han berättar att det var just dessa ramar som utgjorde den

primära meningen med lönearbetet när han avbröt sina studier. Universitetsstudierna som

innebar gränslösa förutsättningar i form av att behöva planera och strukturera sin tillvaro

utgjorde ett stressmoment för Anders. Lönearbetets institutionella aspekter i form av struktur

och rutiner blev på något sätt Anders ”räddning”. Min tolkning är att dessa ramar var för

Anders en av de primärt meningsskapande aspekterna lönearbetet under den beskrivna

perioden. 

Oscar beskriver när han svarar på frågan om han skulle fortsätta lönearbeta om han blev

ekonomiskt oberoende på liknande vis att lönearbetet kan ha en strukturell mening i

livsprojektet:

Nej, jag skulle nog hitta ett annat jobb. Med risk för att jag skulle gå ner i

graven, tyvärr (lätt skratt). Nej men jag skulle väl ha en.. Jag skulle väl

fortsätta med musiken. Det hade ju varit det jag hade försökt göra riktigt

adekvat, men sen så hade jag ju säkert lyckats slösa bort min tid också. […]

Jag behöver ju jobba. Men det blir ju så här. Det är svårt när det inte finns

något egentligt man inte behöver göra (nervöst skratt). Om jag blev

ekonomiskt oberoende just nu skulle jag nog jobba på helgerna. Så man har

i veckorna att göra annat. Det hade nog varit det bästa, för annars hade jag
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nog blivit slö, tyvärr (skratt). [Oscar]

Min tolkning är att lönearbetets institutionella aspekter i form av struktur och vardagsrutin

skapar mening i Oscars livsprojekt i avseendet att det bidrar till att han inte blir ”slö”, ”slösar

bort sin tid" eller ”går ner i graven”. Enligt Grenholm, (1988:400-401) utgörs den

lutherska/protestantiska teorin om arbetets mening bland annat av att individer genom att

underordna sig arbetets institutionella ramar i form av rutin och struktur hålls i schack från att

utföra orätta och syndiga handlingar. Oscar uttrycker att han är rädd för att en brist på den

struktur och disciplin i form av sysselsättning och rutin som lönearbetet medför i vardagen

skulle leda till att hans karaktär och arbetsmoral skulle påverkas negativt. Detta skulle kunna

beskrivas som ett uttryck för den form av internaliserade arbetsmoral (se Paulsen, 2010:30-

34) som kommit att förknippas med den protestantiska/lutherska arbetsetiken. Denna innebär

bland annat att individer på grund av plikttrogenhet lönearbetar för att uppfattas som goda

samhällsmedborgare. Anders utsagor om lönearbetets strukturella mening skiljer sig

emellertid åt från Oscars i avseendet att han inte uttrycker att en frånvaro av lönearbete skulle

innebära personlig dekadens. För honom handlade det mer om att skapa trygghet och struktur

i livsprojektet efter att ha upplevt en frånvaro av detta under tiden som student. Att

lönearbetet kan skapa en strukturell mening i livsprojektet kommer även till uttryck i

kokerskan/musikpedagogen Agnetas utsagor. Under den initiala fasen som förtidspensionär

beskriver hon att hon kände sig ”hopplöst utanför”, ”ointressant för samhället att ta vara på”

samt ”oduglig, ointressant och onödig”. Detta sammanfattas ytterligare i följande utsaga där

hon beskriver den första tiden som förtidspensionär:

I början njöt jag av att åka tunnelbana i rusningstid och låtsades att jag var

som alla de andra, på väg till eller från jobbet. Jag drog mig undan umgänge

eftersom jag hade mindre och mindre att prata och berätta om. Jag drog mig

undan att träffa nya människor för att slippa svara på frågan som alltid

kommer: Och vad jobbar du med då? Jag längtade intensivt efter att bli

pensionär på riktigt, och kunna säga till folk att jag är en gammal

dagisfröken, utan att behöva berätta mer. [Agneta]

Agnetas utsagor kan tolkas som att lönearbetet tillförde en strukturell mening i livsprojektet i

form av tillhörighet, rutin och identitet. Detta i kombination med att hon uttrycker att hon ser
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samhället som ”en gemensam angelägenhet att bygga,vårda och utveckla” samt att hon anser

att lönearbetet innebär ”plikter eller skyldigheter” belyser den protestantiska/lutherska teorin

om arbetets mening, att individer genom en känsla av plikt inför arbetet bidrar till att öka sitt

eget värde samt allmännyttan i samhället (Paulsen, 2010:34). Industriarbetaren Haralds

utsagor ger även de uttryck för hur lönearbetet kan ha en strukturell mening i individers

livsprojekt när han berättar om hur en av hans kolleger känner oro inför den stundande

pensionen. Han berättar att “hon vet inte riktigt vad hon ska göra. Hon tycker om att åka till

jobbet och träffa sina kamrater och prata och sådär. Medans jag bara sitter och längtar till

pensionen”. Haralds kollega känner en stress inför pensionen som innebär ett utträde ur

lönearbetssfären som för henne verkar vara en central plattform i avseendet levnadsstruktur,

sysselsättning och gemenskap.  

6 Slutsatser

Lönearbetets mening inom de lågkvalificerade yrken som omfattas av denna studie präglas av

både meningsskapande och meningsdränerande processer. Respondenternas utsagor vittnar

om vilka strategier de använder sig av för att skapa mening i lönearbetet samt hur olika

aspekter i lönearbetet påverkar konstruktionen av olika typer av mening. Resultatet kan till

stor del återkopplas till det teoretiska ramverket. Detta genom att det belyser de teorier och

tidigare forskning som utgjort det analytiska fundamentet för undersökningen. De olika typer

av mening som upplevs och skapas i de lönearbeten som omfattas av studien kan förslagsvis

beskrivas med begreppen instrumentell mening, personlig mening, strukturell mening,

global mening, interpersonell mening samt perifer mening. Dessa begrepp har framträtt i

analysarbetet och ska ses som en utveckling av de befintliga teorier och modeller om

lönearbetets olika typer av mening som jag redogjort för i det teoretiska ramverket. Nedan

följer en beskrivning av dessa samt övriga slutsatser.

Arbetets resultat i form av lönen är den aspekt som tillskrivs den primära meningen för

respondenterna. Lönearbetet kan således beskrivas ha en utpräglat instrumentell mening i

deras livsprojekt. Detta ligger i linje med tidigare forskningsresultat om att individer tenderar

att tillskriva lönen den huvudsakliga meningen med lönearbetet (se exempelvis MOW
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International research team, 1988:170-171). Lönearbetet plats i livet är för samtliga

respondenter underordnat livsprojektets övriga sfärer (som exempelvis fritiden och familjen).

Det ses huvudsakligen som ett medel för att med hjälp av de ekonomiska medel som erhålls

skapa mening inom dessa. Två av intervjupersonerna upplevde olika former av expressiv

mening (och således en personlig sådan) i lönearbetet. Möjligheten till att avancera

positionsmässigt i organisationen sågs som en meningsskapande aspekt och kan återkopplas

till det Grenholm (1988:55-56) benämner som en byråkratisk inställning till lönearbetet.

Upplevelser av personlig mening i lönearbetet förekom i en större utsträckning hos vissa av

respondenterna än andra och detta kan härledas till hur vissa individer intar en solidarisk

inställning till sitt lönearbete (ibid.). Innebörden av detta är att lönearbetets arena och de

aktiviteter som utförs inom denna förknippas starkt med den egna personen och personliga

intressen. 

Teorin om att lönearbeten som tillför något som uppfattas som positivt till omvärlden

tenderar att upplevas som meningsfulla, belyses av majoriteten av respondenternas utsagor.

En upplevelse av en sådan global mening var således något som skapade mening i

lönearbetet. Omvänt tenderade en avsaknad av global mening att påverka upplevelsen av

meningsfullhet i lönearbetet negativt. De respondenter som upplevde en avsaknad av global

mening i sitt lönearbete gav uttryck för det Alvesson och Spicer (2012:1209-1211) kallar för

funktionell dumhet, men i detta avseende inte i relation till enbart arbetsuppgifterna utan till

lönearbetet i sin helhet. Genom att inta ett cyniskt förhållningssätt tenderade dessa

respondenter att distansera från insikten om sitt lönearbetes globala meningslöshet. Genom

utövandet av detta förhållningssätt som kan beskrivas som en form av pragmatisk cynism,

tycks dessa intervjupersoner försöka undvika kognitiv dissonans samt alienation och en

känsla av meningslöshet inför lönearbetet. På sådant vis kan det antas att detta är en strategi

för att underlätta tillvaron inom lönearbetet när brist på mening upplevs. 

Respondenternas utsagor gav vidare uttryck för att lönearbetet kan ha en strukturell mening.

Detta innebär att lönearbetet genom sina institutionella aspekter i form av struktur och rutin

skapar mening i livsprojektet. I och med detta belyses den protestantiska/lutherska teorin om

att arbetets strukturella aspekter som lönearbetets huvudsakliga mening (Grenholm,

1988:400-401). Det verkar således som att detta kan vara fallet även i dagens samhälle. Också

teorin om att meningsfull social interaktion och bekräftelse individer sinsemellan skapar

44



mening i lönearbetet (se Debebe et. al, 2003:93-95) belyses av respondenternas utsagor.

Således kan kan lönearbetet inom lågkvalificerade yrken beskrivas innefatta en interpersonell

mening. Hos fyra av sex respondenter förekom tomt arbete i olika omfattning under

arbetsdagen. För att skapa mening under denna tid då brist på arbete uppstod förlitade

respondenterna sig bland annat på sådana icke arbetsrelaterade aktiviteter som innefattas av

Paulsens (2011:16-19) begrepp slack, maskning och lek. Det kan i respondenternas fall till

exempel handla om att surfa på mobiltelefonen, kasta plaströr, lyssna på musik och

radiodokumentärer eller att socialisera med arbetskamrater. Hos två av dessa fyra

respondenter utgjorde icke arbetsrelaterade aktiviteter inte enbart ett inslag i lönearbetet utan

fungerade som en primärt meningsskapande strategi under arbetsdagen i sin helhet. Således

kan icke arbetsrelaterade aktiviteter för vissa individer beskrivas utgöra ett fundament för

meningsskapande i lönearbetet. Detta genom att de tillför en vid sidan av lönearbetets

aktiviteter perifer mening. 

7 Diskussion

Jag har med utgångspunkt i ett brett teoretiskt underlag och med hjälp av ett eklektiskt

angreppssätt sökt skapa förståelse för vilken typ av mening individer som arbetar inom vissa

lågkvalificerade lönearbeten upplever och skapar. Jag har vidare haft för avsikt att undersöka

vilka strategier som används för att skapa mening samt vilka aspekter som bidrar till

konstruktion eller dekonstruktion av mening inom den typ av lönearbeten som omfattas av

studien. Det bör dock poängteras att denna undersökning erbjuder enbart en begränsad inblick

i de lågkvalificerade lönearbeten som förekommer på arbetsmarknaden. 

De yrken som omfattas av denna studie är kundtjänstmedarbetare, butiksbiträde,

industriarbetare inom plastindustrin, tunneltågförare samt kokerska och utgör endast ett

fragment av denna lönearbetssfär. Samtliga av de lönearbeten jag fokuserat på förekommer

inte nödvändigtvis i Ulfsdotter Erikssons tabell över olika yrkens status (2006:74-75), men de

kan anses tillhöra kategorin lågkvalificerade yrken eftersom de uppfyller kriterierna för denna

(bland annat låga kvalifikationskrav och låg lön). 
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Att lönearbetet inom lågkvalificerade yrken har en primärt instrumentell mening i

livsprojektet verkar kunna förknippas med yrken där arbetsuppgifter ofta präglas av låg grad

av självbestämmande, monotoni samt en avsaknad av expressiva aspekter som i någon mån

erbjuder möjligheter till självförverkligande. I dessa lönearbeten upplevs en avsaknad av

aktiviteter som kan härledas till personliga intressen och strävanden och de kan således

beskrivas sakna en personlig mening. Att utförandet av icke arbetsrelaterade aktiviteter verkar

utgöra en viktig strategi för att skapa mening på egen hand när arbetet upplevs som monotont

eller meningslöst väcker en del frågor. Detta i relation till de nya lönearbeten som enligt

politikerna behöver skapas.

Statsminister Stefan Löfven beskriver att de 5000 beredskapsjobb som ska skapas fram till

2020 kommer utgöras av så kallade ”enkla jobb”, med andra ord lågkvalificerade yrken.

Lönearbeten som kommer omfattas av denna kategori beskrivs innehålla arbetsuppgifter som

omfattas av att till exempel ”skanna in dokument” eller att utföra ”enklare administration som

kopiering eller annat” (TT, 2016). Dessa lönearbeten kan antas komma att innefatta ensidiga

och monotona arbetsuppgifter. En följd av monotona arbetsuppgifter som saknar personlig

mening är att de kan påverka det psykiska välbefinnandet negativt (a.a.:370-371; Forte,

2015:10-11). Idag är psykiska besvär den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar

och bland unga vuxna har en konstant ökning av psykisk ohälsa kunnat observeras under den

senaste 10-årsperioden (Försäkringskassan, 2015; Socialstyrelsen, 2013:7). En fråga som

uppstår är hur lågkvalificerade ”enkla jobb” utöver den instrumentella meningen i form av

lön kan göras meningsfulla för de som utför dem. Om ensidiga och monotona arbetsuppgifter

som leder till understimulering är en riskfaktor för psykisk ohälsa och långtidssjukskrivning,

torde det rimligen ligga i samhällets och arbetsgivarens intresse att försöka undvika detta. Att

undvika sjukskrivningar kan således antas vara högst relevant ur både ett samhälls- och

företagsekonomiskt perspektiv. Att öppna upp för möjlighet att parallellt vid utförandet av till

exempel monotona arbetsuppgifter kunna ägna sig åt perifert meningsskapande i form av icke

arbetsrelaterade aktiviteter (till exempel genom att lyssna på musik/radiodokumentärer eller

att interagera med arbetskamrater), är exempel på hur den upplevda meningen i vissa

lågkvalificerade yrken skulle kunna ökas. 

Vidare tyder min studie på att ett lönearbetes globala mening kan vara avgörande för hur

individer upplever och skapar mening inom de lågkvalificerade yrken som omfattas av denna
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studie. En ytterligare fråga som uppstår i avseendet psykiskt välbefinnande är hur insikten om

ens lönearbetes brist på global mening kan komma att påverka individers välbefinnande. Att

inta ett förhållningssätt till denna insikt som präglas av pragmatisk cynism verkar kunna bidra

till ett undvikande av kognitiv dissonans och känslor av meningslöshet (och således

alienation) inför lönearbetet. Detta fenomen ger upphov till två frågeställningar som torde

vara intressanta att undersöka: Hur påverkar en sådan typ av emotionellt arbete i form av

kognitiv och känslomässig distansering ifrån sitt lönearbetes brist på global mening individers

välbefinnande? Hur förhåller sig till exempel individer som arbetar inom vapen- eller

tobaksindustrin till sitt lönearbetes globala mening?

Att lönearbetets institutionella aspekter i form av rutin och vardagsstruktur verkar kunna

utgöra ett centralt fundament för skapandet av strukturell mening i individers livsprojekt,

belyser som tidigare nämnt den lutherska/protestantiska teorin om arbetets värde och mening.

Lönearbetet som institution verkar således för en del individer utgöra ett strukturellt

fundament på vilket den egna identiteten vilar och är den arena där livsprojektets

huvudsakliga gemenskap och samhörighet skapas. I dagens samhälle torde denna form av

strukturell mening emellertid präglas av en mer sekulariserad uppfattning om lönearbetets

mening som grundas i en syn på detta som ens plikt att bidra till samhället. 

Vidare verkar de sociala relationer som erbjuds inom lönearbetet vara centrala för vissa

individers övergripande konstruktion av interpersonell mening i livsprojektet i sin helhet. Att

det skulle göra det för samtliga samhällets individer ter sig emellertid orimligt. Detta eftersom

de aspekter som skapar mening eller meningslöshet i lönearbetet uppenbarligen verkar vara

komplexa och mångfasetterade. Inom den arbetsmarknadspolitiska diskursen beskrivs

gemenskap och social tillhörighet som några av lönearbetets meningsbärande funktioner i

avseendet social sammanhållning och integration (Engberg, 2011:21). Att tala om

lönearbetets mening på ett sådant svepande sätt, att det skulle ha samma sociala funktion för

samtliga individer på arbetsmarknaden, är diskutabelt. Min studie tyder förvisso på att

lönearbetets sociala aspekter kan utgöra en central aspekt i hur mening konstrueras på

arbetsplatsen och i livsprojektet som sådant, men detta förutsätter att faktiska möjligheter till

meningsfull social interaktion finns. Lönearbetets sociala funktion i form av gemenskap och

social tillhörighet kan tänkas begränsas av hur arbetet är utformat, men även vilken tid på
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dygnet det utförs är troligtvis avgörande för i vilken utsträckning det har en integrerande och

social funktion. Att arbeta på natten innebär tillexempel ofta att bemanningsstyrkan är

väsentligt mindre än under dagen. Nattarbete är idag ett vanligt förekommande inslag i

arbetslivet och det kan leda till fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för de som arbetar

under denna tid på dygnet. En social konsekvens av nattarbete är till exempel att det kan

orsaka en känsla av att vara ”bortkopplad” från samhället eftersom det utförs under en tid på

dygnet då stora delar av dess funktioner och sociala kontexter är i viloläge (Cappiello,

1981:67-73). Av bland annat denna anledning är det problematiskt att försöka beskriva

”lönearbetet” som en källa till gemenskap och social tillhörighet för samtliga individer.

När politiker talar om att skapa nya lågkvalificerade yrken för att integrera nyanlända i

samhället (se exempelvis Olsson, 2016), är något jag anser bör beaktas ur ett

integrationsperspektiv att dessa lönearbeten för att främja språkinlärning och motverka

marginalisering, måste innehålla möjligheter för individer att socialisera och interagera med

varandra. Detta eftersom interaktion mellan individer är en förutsättning för adekvat

språkinlärning (Holmen & Søgaard Sørensen, 2004:42-46). Ur ett språksociologiskt

perspektiv är således den interpersonella meningen i lönearbetet i form av social interaktion

högst relevant. En bristande interpersonell mening i de jobb som behöver skapas torde

således kunna utgöra ett hinder för integration. Därför är det av vikt att fokus läggs vid att

främja interpersonellt meningsskapande i dessa nya lönearbeten.

7.1 Avslutningsvis

Denna studies resultat tyder på att institutionen lönearbete inom de lågkvalificerade yrken

som omfattas av undersökningen inte kan beskrivas som ett antingen meningsfullt eller

meningslöst sammanhang av individers livsprojekt. Konstruktion och dekonstruktion av

mening inom dessa lågkvalificerade yrken påverkas av mängder av vitt skilda aspekter på

både mikro- och makronivå. Att försöka göra en förenklad och svepande beskrivning av

lönearbetets mening eller brist på mening måste på grund av detta anses vara en absurd och

fruktlös ansträngning. Studien ger förvisso endast en begränsad inblick i hur mening

konstrueras eller dekonstrueras inom vissa lågkvalificerade yrken, men min förhoppning är
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ändå att den i och med tydliggörandet av olika typer av mening samt de aspekter och

strategier som påverkar konstruktionen av dessa, ska bringa viss klarhet och samtidigt väcka

nyfikenhet samt skapa nya frågor. För de aktörer som avser att genomföra framtida

forskningsuppdrag inom detta spännande område, önskar jag lycka till. Många nya och

intressanta vägar verkar sannerligen finnas att utforska.
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Bilaga - Intervjuguide 

INTRODUKTIONSFRÅGOR

 Hur gammal är du?
 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?
 Vad gör du på ditt jobb? Trivs du med det du gör?
 Tycker du om att gå till jobbet?
 Varför har du det jobb du har?
 Vad upplever du som meningsfullt eller mindre meningsfullt i ditt arbete?

(Dessa introduktionsfrågor syftar till att på ett övergripande sätt öppna upp för en diskussion
om lönearbetets mening)

TEMA 1 - LÖNEARBETETS MENING I  RELATION TILL ANDRA LIVSSFÄRER

När någon frågar dig vad du jobbar med, brukar du svara ”jag är” eller ”jag jobbar som”
följt av din yrkestitel? (Exemplifiera med att den vanligaste öppningsfrasen när vi träffar
en person för första gången är frågan ”vad jobbar du med?”)

(Avsikten med frågan är att initiera en diskussion om vilken mening lönearbetet tillskrivs i
relation till andra livsdomäner. Jag vill undersöka om respondenten identifierar sig med sitt
lönearbete på en djupare nivå och således tillskriver detta en expressiv mening (kan härledas
till MOW-dimensionen ”lönearbetets plats i livet”)).

Vad är viktigast för dig, ditt jobb eller familj, fritid och vänner?

(Här är jag intresserad av att fortsätta undersöka vilken plats i livet intervjupersonens
lönearbete har, vilken mening hen tillskriver sitt lönearbete i relation till andra livssfärer
(kan härledas till MOW-dimensionen ”lönearbetets plats i livet”))

I vilken utsträckning anser du att ditt jobb utgör en del av den du själv är? (Ge exempel
med hur en person kan antingen identifiera sig med sitt yrke eller ha ett distanserat
förhållande till det)

(Även här är jag intresserad av att fortsätta undersöka vilken plats i livet intervjupersonens
lönearbete har samt vilken mening detta tillskrivs jämfört med andra livssfärer (kan härledas
till MOW-dimensionen ”lönearbetets plats i livet”)) 

Utför du aktiviteter på din fritid som på något sätt har med ditt jobb att göra? Om ja, vad
består dessa aktiviteter av? Finner du dem meningsfulla? Utför du dem frivilligt? (Kanske
läge att intitialt exemplifiera med tillredning av matlagning, vila för att orka arbeta,
träning osv)

(.-. Kan härledas till MOW-dimensionen ”lönearbetets plats i livet”)
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TEMA 2 - EXPRESSIVITET ELLER INSTRUMENTALITET I KONSTRUKTIONEN
AV MENING

Skulle du säga att du främst jobbar för lönens skull eller finns det andra saker i ditt jobb
som tillför mening? Om ja, vad betyder lönen för dig? (Exemplifiera med gemenskap till
kollegor, emotionell anknytning till arbetet eller en brinnande lust inför arbetet som
sådant).

(Frågan syftar till att undersöka huruvida intervjupersonen har en instrumentell eller
expressiv inställning till sitt lönearbete (kan härledas till MOW-dimensionen värdet av
lönearbetets resultat)

Umgås du med dina arbetskamrater på fritiden? Om ja, i vilken utsträckning? 

(Syftar till att undersöka om intervjupersonens livsprojekt genomsyras av interpersonella
relationer som kan härledas till lönearbetet. Frågan kan kopplas till Grenholms begrepp
”solidarisk inställning till lönearbetet” samt det expressiva förhållningssättet).

Är det viktigt för dig att kunna göra karriär i ditt jobb? (Exemplifiera med att kunna
”klättra på stegen” genom att jobba sig till nya positioner).

(Den här frågan syftar till att undersöka om intervjupersonen har en ”byråkratisk
inställning” till sitt lönearbete. Kan härledas till både det instrumentella och expressiva
förhållningssättet). 

Skulle du fortsätta lönearbeta om du blev ekonomiskt oberoende?

(Detta är en återkommande fråga i bland annat MOW-studien samt andra undersökningar
om lönearbetets mening. Den syftar till att undersöka vilken mening lönearbetet tillskrivs i
relation till andra livssfärer samt att utröna om intervjupersonen har en expressiv eller
instrumentell inställning till sitt lönearbete) 

TEMA 3 – ANDRA ASPEKTER I AVSEENDET KONSTRUKTION AV MENING

Kan du berätta om ett tillfälle där du upplevde stark meningsfullhet i ditt jobb?

(Här är jag intresserad av att skapa en diskussion om vilka aspekter i lönearbetet som bidrar
till att skapa mening. Kan härledas till teorin om att arbetets och arbetsuppgifternas
utformning är starkt bidragande aspekter i avseendet hur mening konstrueras och upplevs i
lönearbetet)

Vilka saker i ditt jobb känns mest meningsfulla för dig personligen? På vilket sätt är de
meningsfulla för dig? (Exemplifiera med hur något kan upplevas starkt meningsfullt för
en själv)

(Frågan syftar till att skapa en övergripande diskussion om hur mening upplevs och
konstrueras i intervjupersonens lönearbete.)
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Anser du att ditt jobb tillför något meningsfullt för omvärlden? Om ja, bidrar det till att du
själv upplever ditt jobb som meningsfullt? (Exemplifiera med hur vissa yrken anses bidra
till omvärlden – till exempel sjuksköterska, läkare osv)

(Syftet med den här frågan är att skapa en diskussion om intervjupersonens upplevelse av
global mening i sitt jobb bidrar till att hennes personliga konstruktion av mening. Frågan
kan härledas till teorin om att lönearbeten som bidrar till samhället upplevs som
meningsfulla av de individer som utför dem)

Finns någon form av gemenskap på arbetsplatsen bland de anställda? Om ja, på vilket sätt
yttrar sig denna och bidrar den till att ditt jobb känns mer meningsfullt?

(Med den här frågan syftar jag att undersöka i vilken utsträckning intervjupersonens
konstruktion av mening i lönearbetet är beroende av interpersonella relationer på
arbetsplatsen, det vill säga i form av gemenskap och tillhörighet (kan härledas till
”interpersonal sensemaking”-teorin samt det expressiva förhållningssättet till lönearbete)

Upplever du att du verkligen behövs på ditt jobb, att du tillför viktiga saker (både till
arbetskamrater och organisationen som sådan)?

(Med den här frågan vill jag också undersöka i vilken utsträckning intervjupersonens
konstruktion av mening i lönearbetet är beroende av interpersonella relationer på
arbetsplatsen. Utöver gemenskap och tillhörighet är jag också intresserad av om
intervjupersonen känner sig bekräftad och om graden av bekräftelse från signifikanta andra
påverkar konstruktionen av mening (kan härledas till ”interpersonal sensemaking”-teorin
samt det expressiva förhållningssättet till lönearbete)

TEMA 3 FORTS. - ARBETETS OCH ARBETSUPPGIFTERNAS UTFORMNING
OCH DESS PÅVERKAN PÅ KONSTRUKTION AV MENING

I vilken utsträckning har du frihet att fatta egna beslut i ditt arbete i avseendet hur och när
du skall utföra arbetsuppgifter? Påverkar graden av frihet i att fatta egna beslut din
upplevelse av mening? Om ja, på vilket sätt? (Exemplifiera med frihet i att kunna byta
arbetsuppgifter, arbeta i sitt eget tempo osv)

(Denna fråga syftar till att undersöka om intervjupersonens grad av autonomi i lönearbetet
kan härledas till hennes konstruktion och upplevelse av mening. Frågan kan härledas till
teorin om att autonomi och möjlighet att ta egna beslut påverkar upplevelsen av mening)

Upplever du att du de arbetsuppgifter du utför är meningsfulla för organisationen? Om ja,
på vilket sätt? Påverkar det din egen känsla av meningsfullhet i jobbet? (Exemplifiera med
hur till exempel en person kan känna sig värdefull genom att inte vara utbytbar och att
hennes uppgift är meningsfull för organisationen)

(Här vill jag undersöka om graden av upplevd meningsfullhet för organisationen påverkar
intervjupersonens konstruktion av personlig mening.)
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Anser du att du har en helhetsbild av vad dina arbetsuppgifter betyder för organisationen?
Om ja, känns det viktigt att du har det? Om nej, hur påverkar det din upplevelse av
mening? (Exemplifiera med hur en person som utför en arbetsuppgift kan ha koll på
vilken betydelse hennes uppgift har för andra i organisationen – till exempel inom
biltillverkningsindustrin – löpande band)

(Den här frågan syftar till att undersöka om graden av överblick i arbetsprocessen påverkar
intervjupersonens konstruktion och upplevelse av mening)  

TEMA 4 – VÄRDERINGAR

Känner du som samhällsmedborgare en skyldighet inför att gå till jobbet? Om ja, vad
består denna skyldighet av? (exemplifiera med hur personer kan känna ansvar, plikt,
moral inför sitt arbete)

(Frågan syftar till att undersöka om intervjupersonens konstruktion av mening inför sitt jobb
kan härledas till en arbetsmoral som förknippas med den protestantiska arbetsetikens
värderingar om lönearbete )

Anser du att det är samhällets ansvar att se till att de jobb som finns och skapas ska kännas
givande och meningsfulla?

(Denna fråga syftar till att undersöka om intervjupersonens förhållningssätt till sitt
lönearbete påverkats av värderingar som präglas av en syn på lönearbetet som en rättighet)

Anser du att det är din arbetsgivares ansvar att se till att arbetsuppgifterna känns givande
och meningsfulla?

(Denna fråga syftar till att undersöka om intervjupersonens förhållningssätt till sitt
lönearbete påverkats av värderingar som präglas av en syn på lönearbetet som en rättighet)

Vad tycker du och dina vänner generellt om lönearbete? 

(Denna övergripande fråga syftar till att skapa en diskussion om vilken mening
intervjupersonen tillskriver lönearbete ur en generell bemärkelse) 

Vad anser du om medborgarlön/basinkomst, dvs tanken att människor utan krav på
motprestation får en månatlig utbetalning som går att leva på (cirka 10000:-).

(Den här frågan har jag kompletterat med efter genomförandet av den andra intervjun. Detta
eftersom det vid de två första intervjutillfällena under samtal om ämnet ledde till att
intervjupersonerna uttryckte sig om aspekter som kan härledas till moral och värderingar
kring lönearbete)
 
TEMA 5 - DEKONSTRUKTION AV MENING

Finns det saker du inte trivs med i ditt jobb? Om ja, hur påverkar dessa till din upplevelse
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av mening i ditt jobb?

(Frågan syftar till att skapa en övergripande diskussion om vad som orsakar dekonstruktion
av mening i intervjupersonens lönearbete.)

Har du någon gång upplevt en känsla av brist på mening i ditt jobb? (Till exempel på
grund av arbetsuppgifter, kollegor, chefer, dötid)

Under hur stor del av arbetsdagen utför du faktiskt arbete för organisationens räkning?

(Denna fråga syftar till att utröna om det finns tillfällen på arbetsplatsen då så kallat ”tomt
arbete” uppstår)

Uppstår det tillfällen på ditt jobb då du inte har något att göra (dvs brist på arbete,
produktionsstopp osv). Om ja, vilken typ av aktiviteter ägnar du dig åt vid ett sådant
tillfälle? Känns sakerna du gör då meningsfulla för dig? Om ja, på vilket sätt? Om nej, på
vilket sätt? 

(Denna fråga syftar till att utröna om det finns tillfällen på arbetsplatsen då så kallat ”tomt
arbete” uppstår samt att se om det tomma arbetet leder till konstruktion eller dekonstruktion
av mening)

Finns det saker i ditt jobb som du innerst inne vet skulle kunna göras på ett mer effektivt
sätt (till exempel utförandet av arbetsuppgifter, planering osv)? Om ja, kan du diskutera
detta med dina kollegor eller överordnade? På vilket sätt pratar ni om det? 

(Med den här frågan vill jag skapa en diskussion som syftar till att undersöka om
intervjupersonen praktiserar ”funktionell dumhet” i arbetet, det vill säga medvetet undviker
att tala om brister och tveksamheter i arbetsuppgifter samt arbetet i sig)
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