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Abstract 
 

Författare: Johan Ohlsson 

Titel: ”Det är ju inte fysiskt påfrestande men det är väldigt psykiskt påfrestande…” - En 

kvalitativ studie om telefonintervjuare på ett marknadsundersökningsföretag med fokus på 

arbetssituationen och den egna upplevelsen av arbetet. 

Uppsats Soc 344, 41-60p 

Handledare: Johanna Esseveld 

Sociologiska institutionen, höstterminen 2004 

 
Den här uppsatsen behandlar arbetssituationen för telefonintervjuare på ett 

marknadsundersökningsföretag, de lägst stående arbetarna i ett hierarkiskt uppbyggt företag. 

Fokus ligger på arbetarnas reflektioner kring sin arbetssituation och på hur företaget är 

uppbyggt, den fysiska och sociala miljön. Ambitionen är att få en inblick i hur de anställda 

upplever sitt arbete samt hur arbetssituationen kan påverka dem som individer. Intresset ligger 

även i att nå svar på frågor som i hur pass hög grad de anställda känner att de kan påverka sin 

arbetssituation och hur pass delaktiga de känner sig i arbetsprocessen. Den centrala 

frågeställningen är: Hur ser arbetssituationen ut och varför ser den ut som den gör? Hur ser 

arbetarens syn på sin arbetssituation ut och hur kan arbetssituationen på företaget påverka 

individen?  

Uppsatsen är kvalitativ till sin natur. Det empiriska materialet utgörs av semistrukturerade 

intervjuer med tre tidigare anställda telefonintervjuare, samt en form av minnesarbeten som 

innefattar egna minnen och reflektioner, grundade i egna erfarenheter som anställd på 

företaget. Det teoretiska underlaget består av teorier om alienation, av Marx och med en 

vidareutveckling genom Seeman, samt av Foucaults teorier om övervakning och 

disciplinering.  

Det empiriska materialet visar på att arbetssituationen består av ett i hög grad styrt och 

kontrollerat arbetsmoment, där en synlig och ständig övervakning och registrering av arbetets 

utförande är en del i arbetsprocessen. Vidare visar det på en begränsad möjlighet för arbetaren 

att kunna påverka sin arbetssituation, att den sociala gemenskapen på företaget är nästintill 

obefintlig och att arbetet i hög grad betraktas som monotont och otillfredsställande, men även 

på individuella skillnader i hur man tolkar arbetssituationen och hur man upplever arbetet.  

Nyckelord: telefonintervjuare, arbetssituation, arbetspåverkan, övervakning, alienation 
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1. Inledning 
 

En av mina tidigare arbetsplatser var ett marknadsundersökningsföretag där jag arbetade som 

telefonintervjuare. Den här uppsatsen handlar om anställda, och tidigare anställda, på detta 

företag som har haft liknande arbetsuppgifter som jag då hade. Främst är jag intresserad av 

hur deras arbetssituation ser ut och hur de påverkas av den. Hur företaget är uppbyggt, såväl 

den fysiska miljön som den hierarkiska maktbalansen, och dess påverkan på arbetaren, samt 

vilka möjligheter det finns för de lägst stående i företaget att kunna förändra sin 

arbetssituation är de frågor och tema som jag har valt att fördjupa mig i.  

Studien tar sin utgångspunkt i de anställdas egna upplevelser av sitt arbete, där jag främst 

är intresserad av hur de själva ser på sin arbetssituation och hur detta kan påverka deras 

arbetsförmåga. Fokus kommer att ligga på arbetarens syn på sin arbetsroll, känslor och tankar 

som kretsar runt denna. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i egna erfarenheter från denna 

arbetssituation och vidareutvecklas genom intervjuer med andra, för att på så sätt kunna få en 

bild av hur situationen ser ut för anställda på detta och liknande företag. 

Under utbildningens gång har jag vid flera tillfällen reflekterat över hur min 

arbetssituation såg ut då jag arbetade på detta företag. Jag har ofta funnit mig själv applicera 

teorierna jag tagit del av på just denna situation, dels för att lättare kunna förstå teorierna men 

mycket för att jag tidigare har haft många tankar och åsikter om hur jag tycker att de 

anställdas situation ser ut, och genom den ökade kunskapen har jag fått en större insikt i hur 

denna kan tolkas. Här har jag tagit en viss teoretisk utgångspunkt där mitt intresse ligger 

mycket i hur arbetarna ser på sin arbetssituation, hur och varför de känner som de gör. Av 

egna erfarenheter vet jag hur arbetssituationen ser ut och har därmed även en inblick i hur 

företagets struktur ser ut.  

Jag kommer att använda mig av Marx och Seemans teorier om alienation, samt Foucaults 

teorier om övervakning som hjälpmedel och utgångspunkt i mina analyser. Jag kommer att 

använda mig av djupintervjuer och egna minnen och reflektioner som metoder, vilka även 

kompletteras med anteckningar från egna observationer och situationsbeskrivningar.  

  

2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att försöka få en större inblick i hur arbetssituationen ser ut på ett visst företag, hur 

de anställda upplever arbetssituationen, hur de anser denna situation påverkar deras syn på 
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arbetet och på sig själva som individer. Den centrala frågeställningen är: Hur ser 

arbetssituationen ut och varför ser den ut som den gör? Hur ser arbetarens syn på sin 

arbetssituation ut och hur kan arbetssituationen på företaget påverka individen? För att nå 

fram till mitt syfte kommer jag att genom att jämföra egna reflektioner och minnen med 

intervjupersonernas erfarenheter försöka se på likheter, såväl som olikheter, i hur olika 

personer upplever sin situation på sin arbetsplats. Jag vill också få förståelse för varför de 

upplever denna situation som de gör och i vilken grad denna upplevelse kan påverka dem. Jag 

kommer främst att inrikta mig på de vars arbetsuppgift är telefonintervjuer, de lägst stående 

arbetarna i ett hierarkiskt uppbyggt företag. Även om jag lägger fokus på arbetarnas 

reflektioner kring sin arbetssituation så är jag också intresserad av att se hur de påverkas av 

hur företaget är uppbyggt och av den fysiska och sociala miljön de arbetar i. Dessutom är jag 

intresserad av att studera i hur pass hög grad som de anställda känner att de kan påverka sin 

arbetssituation och hur mycket arbetarna känner sig delaktiga i arbetsprocessen. Här anser jag 

även att den uppskattning de får är av vikt. Jag menar att hur någon uppfattar och känner sig 

inför sin arbetssituation påverkar hur hon utför sitt arbete, men främst hur hon mår psykiskt 

och socialt, både inom företagets väggar men även i samhället i stort.  

 

3. Bakgrund 
 

I dagens situation, där det kan vara svårt att finna jobb inom det område man är intresserad av, 

finns det många som tar tillfälliga jobb i väntan på att någonting bättre ska dyka upp. Detta är 

en situation som jag anser att många företag utnyttjar. Jag anser att med vetskapen om att de 

flesta av deras anställda enbart arbetar i väntan på någonting bättre, eller för att de har svårt 

att över huvud taget få något annat jobb beroende av flera omständigheter, som t.ex. 

otillräcklig utbildning, ser sig inte företaget i behov av att lägga ner särskilt mycket tid på att 

förbättra arbetssituationen för dessa människor. Företagen inriktar sig istället alltmer på att få 

fram ett så effektivt arbetsschema och en så effektiv personal som möjligt. Detta innebär att 

arbetaren ofta enbart orkar med arbetssituationen under en kortare period, vilket dock inte 

spelar så stor roll för företaget då de på ett enkelt och kontinuerligt vis utbildar nya arbetare.   

Den arbetssituation som telefonintervjuare har anser jag att man till viss del kan jämföra 

med den arbetssituation som vissa arbetare på industrigolven har. Man befinner sig lägst i den 

hierarkiska ordningen, man arbetar i pass och det blir i längden ganska monotona 

arbetsmoment. Man har arbetsledare som övervakar ens arbetsinsats eller så registreras 
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arbetsinsatsen i någon form. Det handlar om arbete utan krav på yrkesutbildning och man är 

som arbetare ständigt utbytbar om man inte presterar goda resultat. Att förändra sin 

arbetssituation är nästintill omöjligt då det finns klara ramar och regler för hur arbetet ska 

utföras. 

På det avsedda företaget är telefonintervjuare visstidsanställda, vilket innebär att man är 

timavlönad, att man får lön per arbetad timme. Man får skriva upp vilka pass man är 

intresserad av att arbeta, dock minst två pass i veckan, och får därefter sig tilldelad det antal 

timmar som företaget anser det finnas behov av. Ju mer man arbetar desto större chans är det 

att få fler pass.  

Jag kommer här att kortfattat beskriva en del av hur situationen ser ut, hur arbetsklimatet 

är utifrån egna erfarenheter. Företaget är uppdelat i hierarkiska instanser som kontrollerar 

varandra i rakt nedåtstigande led. Telefonintervjuarnas arbete, de själva, kontrolleras direkt av 

s.k. arbetsledare, som genom sin placering en halv våning upp har en total översikt över vad 

som sker runt om i lokalen. Dessa arbetsledare har även möjlighet att när som helst under 

arbetets gång gå in i ett rum placerat i samma lokal som telefonintervjuarna sitter för att där 

kunna avlyssna ett samtal och direkt kunna kontrollera att arbetsuppgifterna utförs korrekt. 

Telefonintervjuarna är medvetna om detta, men får först efter avlyssningen reda på att deras 

arbete blivit kontrollerat. Ibland ordnas möten för telefonintervjuarna, där man kan diskutera 

arbetet, där enbart arbetsledarna är närvarande som representanter för företagsledningen. Om 

någon har en åsikt om arbetet finns det en brevlåda där man kan lägga en lapp med det som 

man vill ska diskuteras på en högre instans. Man har som telefonintervjuare enbart kontakt 

med de närmaste i en rakt uppåtriktad hierarki, vid något tillfälle kan det dock ske att någon i 

en högre position vandrar runt i lokalen för samtal eller för att visa upp företaget för kunder.      

När telefonintervjuaren kommer till ett arbetspass, vanligtvis ett fyratimmarspass, får man 

vid en informationstavla leta upp sitt intervjuarnummer och får då reda på vilket 

intervjuprojekt man ska arbeta med. Telefonintervjuarens arbetsplats består av ett datorbord, 

med väggar vid sidorna och baktill, och borden är placerade fyra stycken mot varandra. 

Närmaste medarbetare sitter antingen vid sidan om, med två skiljeväggar emellan, eller 

bakom ryggen, med ryggen vänd mot den andre. Telefoncentralen, där telefonintervjuarna 

arbetar, är placerad i en stor lokal med egen ingång på företagets baksida, som endast används 

av dem som arbetar med dessa arbetsuppgifter. På ett fyratimmarspass har telefonintervjuaren 

tjugo minuters paus som hon i hög grad kan reglera själv när hon vill ta. När man tar paus 

loggar man in på paus på datorn, vilket registreras på såväl den egna datorn som hos 

arbetsledarna, och om man överstiger antalet minuter inloggad på paus så dras det på lönen. 
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Antalet intervjuer som man genomför registreras även det hos arbetsledarna och efter passets 

slut kommer det också upp på telefonintervjuarens dator. Vidare så kontrolleras antalet 

uppringda samtal under passets gång, samt hur lång tid det är mellan samtalen som rings upp.   

Jag har medvetet ställt mig kritisk till den arbetssituation som råder på detta företag, då 

min utgångspunkt är att ovannämnda metoder som används för att kontrollera effektiviteten 

hos telefonintervjuarna skapar en känsla av alienation hos arbetaren, vilket i sin tur skapar ett 

stort missnöje inom företaget, främst hos de som befinner sig lägst i den hierarkiska 

ordningen.  

 

3.1 Tidigare studier 
 

Tidigare studier, främst av kvantitativ metod, som jag tagit del av och som utförts angående 

de arbetsförhållanden som jag i denna uppsats studerar, har utförts på s.k. callcenterföretag. 

Detta begrepp innefattar förutom marknadsundersökningar all annan form av arbete som är 

kundrelaterad där kontakten med kunderna sker på distans och med hjälp av telefoner och 

datorer. 

 Arbetslivsinstitutet har tillsammans med Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid 

Sundsvalls sjukhus samt Institutionen för Psykosocial medicin vid Karolinska institutet 

genomfört en undersökning av arbets- och hälsoförhållanden vid ett urval callcenterföretag. I 

denna arbetslivsrapport framkommer bl.a. att tre utav fyra operatörer ville arbeta kvar i 

branschen och de ansåg att fördelar med arbetet var en god kamratskap, kundkontakt och att 

det innebar möjligheter till flexibla arbetstider. Vidare uppfattades kundsamtalen av många 

som monotona och med stillasittande och bundenhet vid arbetsstationen. Många kände sig 

övervakade och kontrollerade och att möjligheter att styra det egna arbetet var begränsade. 

Vid en hälsokontroll som skedde i samband med studien bedömdes hälften av de undersökta 

ha arbetsrelaterade ohälsa (Arbetslivsrapport. 2003.).  

Arbetsmiljöverket genomförde under 2002-2003 ett tillsynsprojekt om arbetsmiljön på 

callcenterföretag som framför allt innebar inspektioner av arbetsplatser. Här inspekterades 

112 stycken arbetsplatser och 86% av dessa fick krav på åtgärder av arbetsmiljön. De 

vanligaste kraven gällde brister i företagens systematiska arbetsmiljöarbete och innehöll 43% 

av kraven. Brister i den fysiska utformningen av arbetsplatsen upptog 31% av kravpunkterna. 

Vid nästan var fjärde inspektion ställdes särskilda krav på åtgärder för att minska starkt styrt 

och bundet arbete. Benämningen bundet arbete avses här att man är bunden vid en arbetsplats 
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och till vissa arbetsverktyg, och faktorer som har betydelse för att man är styrd är bland annat 

grad av egenkontroll, påverkansmöjligheter, delaktighet och stöd i arbetet (Tillsynsprojekt. 

2004).   

 

4. Metod 
 

Jag har valt att använda mig av djupintervjuer som till viss del är strukturerade eftersom jag är 

intresserad utav vissa aspekter av intervjupersonernas arbetssituation. Intervjuerna 

genomfördes på ett semi-strukturerat vis, med en tematiskt uppbyggd intervjuguide, där 

intervjuerna i hög grad påminde om ett samtal, fast där jag dock hade vissa förutbestämda 

punkter som jag försökte styra in samtalen på. Anledningen till ovanstående val är att det 

tillåter fördjupningar och diskussioner av de frågor som tas upp (May. 1997. s.150). 

Intervjuerna strukturerades på så vis att jag hade vissa förutbestämda aspekter av 

arbetssituationen som jag var mer intresserad av. Jag försökte leda in intervjuerna på dessa, 

samtidigt som jag lät intervjupersonen tala fritt, utifrån ett antagande om att det möjliggör att 

nya aspekter kommer fram som därmed kan ge en bredare och mer nyanserad bild av 

förhållandena. Intervjuerna spelades in på band, för att underlätta bearbetningen av materialet, 

och transkriberades sedan i sin helhet för att på så vis undvika att gå miste om något som 

senare skulle kunna visa sig vara av vikt.  

Då jag själv tidigare varit i samma situation som intervjupersonerna har jag valt att 

använda mig av egna minnen och reflektioner, som ett slags minnesarbete, som en 

utgångspunkt för min intervjuguide, samt för att möjligen kunna jämföra dessa med 

intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter och tankar. Att minnesarbetet präglar min 

förförståelse är jag medveten om, men jag ser det även som att detta tillvägagångssätt erbjuder 

erfarenheter och kunskap som kan användas i själva forskningsprocessen. Jag kommer att 

använda mig av egna minnen och reflektioner, där jag försöker minnas tillbaka på enstaka 

situationer, känslor och tankar som är en följd av min dåvarande arbetssituation.  

Jag har medvetet försökt att få intervjupersonerna att själva försöka sätta sig in i liknande 

situationer som de som dyker upp i mina minnesarbeten, genom att exempelvis be dem 

beskriva en vanlig arbetsdag, för att därefter med hjälp av följdfrågor få möjlighet att fördjupa 

mig i vissa situationer som jag anser vara av vikt för min vidare analys. Jag kommer även att 

använda minnesarbetet för att kunna få fram likheter och olikheter i hur vi reflekterade över 

vår arbetssituation. 
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Som metod har jag inte använt mig av minnesarbetet som en kollektiv process där jag och 

intervjupersonerna gemensamt gjort minnesarbeten för att därefter analysera dem. Jag har 

heller inte använt metoden individuellt minnesarbete, då tillvägagångssättet inte 

överensstämmer med tidigare användningar av denna metod. Johanna Esseveld anser att det 

inte finns något entydigt svar på hur ett minne ska skrivas och tolkas, hon anser att det är 

viktigt att metoden används odogmatiskt, att innehållet i metoden, forskningsprocessen och 

relationen mellan forskare och forskningssubjekt, kan variera beroende på syftet med ett visst 

forskningsprojekt och dess mer konkreta frågor (Esseveld. 1999. s.107-127). Min tolkning av 

minnesarbeten som metod består istället av egna minnen och reflektioner, som jag har sett 

som ett hjälpmedel under intervjuprocessen, som en analysnyckel, och som ett redskap för 

vidare reflektioner genom hela uppsatsarbetet. Min syn på minnesarbeten som metod, så som 

jag här valt att använda denna metod, kan snarare jämföras med deltagande observation. Jag 

ser minnesarbetena som en möjlighet och ett alternativ till deltagande observationer, som 

Karen Davies beskriver som en metod som hon använde i sina studier av kommunala 

barndaghem, för att förstå arbetet inifrån (Davies. 1999. s.129). Karen Davies skriver att 

genom deltagande observationer fick hon tillgång till andra sorters kunskaper som vore 

omöjliga att erövra enbart genom att intervjua eller passivt observera de studerade. Att som 

forskare ta del av de studerades arbetsuppgifter och arbeta tillsammans med dem resulterade i 

att det gav henne insikter som hon menar skulle vara svåra att enbart läsa sig till eller höra 

talas om genom exempelvis intervjuer (Davies. 1999. s.130-132). Detta tycker jag stämmer 

väl in på hur jag hade nytta av mina egna minnesarbeten.  

Davies talar mycket om vikten av närhet/distans och problematiken som kan uppstå i 

forskningsprocessen. Mitt tillvägagångssätt innebär inte en närhet kopplad till de specifika 

intervjupersonerna, men den innebär en viss närhet till forskningsfrågorna, till det som jag vill 

studera, samt även en påverkan på min förförståelse. Detta har jag försökt att distansera mig 

till genom att först och främst vara medveten om det och därmed försöka att undvika att 

manipulera intervjupersonerna, att inte försöka styra in dem på att prata om någonting som de 

själva inte reflekterat över eller att själv prata för mycket så att de blir medvetna om vad det är 

som jag finner intressant, vad jag är ”ute efter”. Jag har försökt att undvika att låta mina 

minnen, eller min förförståelse, påverka för mycket av intervjusituationen och vidare även 

analysen. Jag har kritiskt reflekterat över mina minnen och är medveten om att de är 

subjektiva tankar som inte behöver ha någonting med intervjupersonernas beskrivningar och 

tankar att göra.   
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I mina intervjusituationer uppstod det en viss närhet som baserade sig på de gemensamma 

erfarenheter som vi delade vilken inte hade uppstått om vi inte hade delat dessa erfarenheter. 

Detta framkom på så vis att intervjupersonerna i hög grad diskuterade och reflekterade över 

samma erfarenheter som jag själv tidigare hade gjort. Att det medförde en viss påverkan är 

självklart, men jag var medveten om det och försökte att samtidigt hålla en viss distans under 

intervjuerna, då jag inte ville påverka intervjupersonerna med mina egna åsikter utan försöka 

få fram just deras tankar och åsikter. Att hålla en viss distans, att kunna gå utanför materialet 

är även det av stor vikt, vilket jag hela tiden har försökt göra, även efter intervjuerna, för att 

kunna analysera materialet på ett så objektivt vis som möjligt.  

 

4.1 Förförståelse 
 

Min egen förförståelse grundar sig helt i det som jag själv upplevt då jag arbetade som 

telefonintervjuare. Samtidigt spelar det även roll att jag i hög grad har intresserat mig för ett 

visst teoretiskt perspektiv, den marxistiska teorin, då främst alienationsteorin, och Foucaults 

teorier om övervakning. Jag har, som jag tidigare nämnt, under utbildningens gång ställt mig 

alltmer kritisk till den arbetssituation man som telefonintervjuare har. Min åsikt är den att 

arbetarna här utnyttjas, att arbetarna känner att det inte finns möjligheter till att själva påverka 

sin situation och att de inte har något eget inflytande, att det inte finns några 

förändringsmöjligheter. Det råder enligt mig även stor brist på positiv respons och 

uppskattning för det man har presterat. Jag anser även att arbetsprocessen gör arbetaren 

isolerad, att ingen möjlighet ges för social kontakt med medarbetarna och att det arbete man 

som intervjuare utför enbart är en liten del i helhetsprocessen av vilken arbetaren i sin tur inte 

har en möjlighet att ta del av. Vad jag anser är alltså att företaget, på bekostnad av de 

anställdas välmående, i sitt produktiva tänkande och handlande inte skapar en arbetssituation 

som är utvecklande för individen, utan snarare en omgivning som medför en negativ påverkan 

på de anställda på företaget. Enligt mig ser man alltför lite till individens bästa i denna 

situation. 

 

4.2 Minnesarbeten 
 

I mina minnesarbeten har jag inriktat mig på minnen direkt kopplade till arbetssituationer och 

mina känslor då. Jag har noggrant försökt beskriva omständigheterna runt situationerna och 
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vad som lett fram till de känslor och tankar jag då upplevde. Jag har även försökt att vända på 

tankebanorna och utgå ifrån mina känslor och tankar och applicera dem på den arbetssituation 

som då rådde för att kunna få en inblick i hur situationen även kunde påverkas av mina tankar 

och känslor. Detta är något som jag anser är av betydelse då jag tycker att det ena inte 

utesluter att det andra skulle påverka och vice versa. 

Jag har valt att ta med vissa av mina minnesarbeten i sin helhet, då jag anser det vara av 

vikt för att få en bättre förståelse för den rådande arbetssituationen och dess möjliga påverkan. 

Det ger också en möjlighet att visa på aspekter i arbetsmomentet som ej framkommit tidigare. 

Då de även är ett komplement till intervjuerna, samt en utgångspunkt för intervjuguiden, 

finner jag det nödvändigt att i ett eget avsnitt längre fram även lyfta fram dem.  

 

4.3 Urval 
 

För att få en bredd i urvalet satte jag från början upp flera kriterier som skulle skilja 

intervjupersonerna åt. Jag ville att intervjupersonerna skulle vara från båda könen, att det 

skulle finnas en stor skillnad i ålder, med allt vad det innebär med tanke på tidigare 

erfarenheter, och att deras nuvarande arbetssituationer helst inte skulle likna varandra. Detta 

kände jag var av stor vikt för att kunna få en bredare bild med eventuella skillnader än den 

som framkom genom de egna minnena, och det gav en möjlighet att även kunna analysera 

utifrån just dessa olikheter mellan intervjupersonerna. Då jag även använder mig av egna 

minnesarbeten ansåg jag detta vara av stor vikt, för att om möjligt undvika att gå i fällan att 

jag enbart använde intervjuerna för att bekräfta min egen förförståelse och lyfta fram 

korrektheten i mina egna minnen. Av någon anledning blev det så att ingen av 

intervjupersonerna längre arbetar som telefonintervjuare. Visst hade det kunnat vara intressant 

om någon hade arbetat kvar med samma arbetsuppgifter och då se på vilka möjliga skillnader 

som det hade kunnat resultera i, men jag tycker ändå att det kan vara enklare att se på saker 

utifrån då man inte längre är involverad. Samtidigt som det kan vara andra känslor och tankar 

som infinner sig när man är mitt uppe i något så är det ofta så att man kan se på det 

annorlunda från ett annat perspektiv, med en annan erfarenhet, så som jag anser fallet vara 

med mina minnesarbeten och den kunskap jag erfarit sen jag arbetade på företaget. 

Intervjupersonerna nämnde även de att de inte reflekterade lika mycket över hur situationen 

såg ut när de arbetade som de har gjort efter att de har gått vidare och ser tillbaka.  
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Intervjupersonerna består av två kvinnor och en man, men för att skydda intervjupersonernas 

integritet har jag valt att i uppsatsen benämna alla med ”hon”. En av intervjupersonerna 

arbetar kvar på företaget. Hon avancerade och har nu ett mer ansvarsfullt arbete inom 

företaget. Hon är i mitten av tjugoårsåldern och började som telefonintervjuare strax efter det 

att hon gått ut gymnasiet, med den enda arbetslivserfarenheten från några få sommarjobb. 

Som hon själv uttrycker det så speglas hennes syn på arbetet som telefonintervjuare 

förmodligen till stor del av just det faktum att hon fortfarande är anställd på samma företag. I 

det stora hela är hon också den av intervjupersonerna som är mest positivt inställd till arbetet 

som intervjuare och även den som arbetat under längst tid med denna arbetsform. Hon är även 

den som mest såg arbetet som ett ordinarie arbete. 

En annan intervjuperson är i samma ålder som ovannämnda intervjuperson. Hon har nu 

gått vidare till att nu studera på universitet. Hon hade en del arbetslivserfarenhet sedan 

tidigare arbeten, mest sommarjobb och tillfälliga korta arbeten. Som telefonintervjuare 

arbetade hon till och från under en period på två år. Trots att det då var hennes huvudinkomst 

såg hon aldrig arbetet som ett ordinarie jobb utan snarare som ett extrajobb, i väntan på att 

göra något annat. Hon ställer sig väldigt kritisk till arbetssituationen och såg det aldrig som ett 

alternativ att i framtiden arbeta på företaget. 

Den tredje intervjupersonen är medelålders och arbetade som telefonintervjuare för att få 

lite extra inkomst. Det handlade som mest om två till tre kvällar i veckan under en period på 

cirka ett och ett halvt år. Arbetslivserfarenheten innefattar bl.a. arbete på bank på flera olika 

avdelningar så som kassa, lån, fond och på marknadssidan. Senare har hon fortsatt som 

konsult i eget företag, där hon arbetat med statligt uppsagda med vägledning till att finna nya 

arbeten. Hon ställer sig väldigt kritisk till de anställdas arbetssituation på företaget men ansåg 

förhållandena ändå vara acceptabla för ett extrajobb som gav bra lön för ett inte alltför 

ansträngande arbete. 

Som jag ser det fick jag ett urval som passade mina kriterier bra. Jag anser att jag fått 

intervjupersoner som på många plan skiljer sig från varandra, vilket har ökat mina chanser att 

få en större helhetsbild av det jag vill undersöka. 

  

4.4 Intervjuerna 
 

Två utav intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonerna. Den tredje genomfördes 

utomhus i en avskild del av en park. Då jag först kontaktade intervjupersonerna bad jag dem 



 13

föreslå en plats där vi kunde träffas, en föreslog direkt att vi kunde träffas hemma hos 

intervjupersonen, en annan kom inte med något särskilt förslag så jag föreslog då att jag 

kunde komma hem till denne, då detta är en plats där intervjupersonen känner sig trygg och 

möjligtvis känner sig har större kontroll över situationen. Båda dessa intervjuer gick bra, dock 

kunde det kännas lite påträngande i början men det släppte snabbt efter det att man kommit 

igång. Den tredje intervjun skedde utomhus, då vi bestämt träff men ej bestämt var intervjun 

skulle genomföras, vilket jag tycker är att föredra om man hittar en plats där man kan prata 

ostört. Det kändes positivt att träffas och samtala på en neutral plats och tillsammans komma 

fram till en plats där vi skulle genomföra intervjun, och just det faktum att man satt utomhus 

tyckte jag gjorde att man slappnade av lite och kom i god stämning. Det kändes även som att 

det blev en mer jämbördig relation mellan mig som intervjuare och intervjupersonen då 

intervjun skedde på en neutral plats som ingen av oss hade någon speciell koppling till. 

Jag påbörjade intervjuerna med att garantera de intervjuades anonymitet. Jag frågade 

sedan om de ansåg att det gick bra att jag bandade intervjuerna, som sedan skulle 

transkriberas i sin helhet, och ingen av intervjupersonerna hade något att invända mot detta. 

Alla intervjuerna gick oväntat bra. Då intervjupersonerna verkade tycka det var intressant flöt 

intervjuerna på utan att några större problem uppstod. De hade alla tre reflekterat över just det 

vi pratade om och alla hade klara och starka åsikter angående ämnet. Jag fick känslan av att 

intervjupersonerna upplevde intervjun som någonting positivt, att de fick ett tillfälle att prata 

om arbetet och vädra sina åsikter. Intervjuerna skilde sig åt på så vis att någon pratade mer, 

svävade ut lite och även pratade mer allmänt om arbetet, men i alla intervjuerna anser jag att 

jag fick fram det jag var ute efter. Den intervjuperson som fortfarande arbetar kvar på 

företaget ansåg jag vara lite mer försiktig i sin kritik mot vissa delar av arbetssituationen, inte 

enbart därför att hon generellt var mer positivt inställd utan mer av just det faktum att hon 

fortfarande arbetade inom företaget. Intervjupersonen visade även stort intresse i hur 

uppsatsen skulle publiceras, även efter det att jag förklarat anonymiteten, och jag tycker så här 

efteråt att mycket av svaren jag erhöll präglades av en viss diplomatisk underton. Detta i sig 

var ju intressant då det framhöll reflektioner över arbetssituationen sedd ur företagets 

synvinkel, dock anser jag att det höll tillbaka vissa åsikter som intervjupersonen hade.  
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5. Teorier 
 

Jag har valt att använda mig av Foucaults teorier om övervakning och disciplinering för att ge 

en djupare bild och förståelse för hur och varför arbetssituationen ser ut som den gör. Vidare 

har jag valt att använda teorier om alienation för att jag anser att de kan ge en bild av hur 

arbetssituationen kan påverka individen. Alienationsteorierna är i grunden Marx men med en 

vidareutveckling av Seeman. Valet av Marx teorier om alienation valdes tidigt, då jag 

personligen anser att en viss alienation kan kopplas till arbetarna på företaget. Då jag ville 

sätta mig in mer i teorierna om alienation fann jag Seemans teorier intressanta då de gav mig 

möjlighet att i högre grad koppla intervjupersonernas tankar och känslor till begreppet 

alienation. Valet att använda Foucaults teorier fanns tidigt i mina tankar, men förstärktes och 

bestämdes av det faktum att intervjupersonerna uttryckte en känsla av att vara övervakade och 

kontrollerade under arbetets gång. Jag kommer att försöka knyta an Foucaults teorier till 

alienationsbegreppet då jag anser att företagets övervaknings- och disciplineringstrategier 

påverkar och kan kopplas till det som alienerar arbetaren.  

 

5.1 Alienation - Marx 
 

Jag ska här ge en kortfattad beskrivning av Marx och hans teorier om alienation. Marx analys 

av alienationen har tre aspekter, den religiösa alienationen, den politiska alienationen och den 

ekonomiska alienationen (Israel, Joachim. 1982. s.38). Jag kommer att koncentrera mig på 

den sistnämnda form av alienation där Marx främst inriktar sig på arbetarens situation i det 

kapitalistiska samhället. Han lägger stor vikt vid arbetet, då han anser att arbete är det 

specifikt mänskliga. ”Arbete är för Marx människans viktigaste aktivitet, ja, han kallar det 

människans ´livsaktivitet´. Genom arbetet skapar människan sin värld och som följd därav sig 

själv” (Israel, Joachim. 1971. s.51).  Den vikt som Marx lägger vid arbetet är viktig att 

komma ihåg för att kunna förstå Marx teorier kring alienation och den betydelse som detta 

fenomen kan ha på individen, och för att förstå hur pass viktigt arbetet är för individen och 

hur det påverkar hela individens liv.   

Marx menar att arbete kan förändra den fysiska världen runtom oss, vilket även innebär att 

det kan förändra individens värld. Vidare menar han att arbete tillför de mest grundliga 

tillgångar för frihet, för befrielse från nödtorft. Den arbetskraft som individen ger hjälper 

honom att försörja sig och ger honom de nödvändiga förutsättningarna; mat, husrum m.m., 
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som krävs för att nå frihet från de utmaningar och den press som naturen skapar. Framgång i 

arbetet ger även en frihet från arbetets nödvändighet, genom att ge de resurser och den tid som 

behövs för att kunna ägna sig åt annan verksamhet än arbete. 

Under framväxten av industrisamhället och vidare till dagens informationssamhälle har 

arbetarens situation avsevärt förändrats. Marx talar om följande utveckling (Marx. 1997. 

kapitel 1-7). Då kapitalismen ständigt ökar exploateringsgraden, genom merarbetstid och en 

sänkning av den nödvändiga arbetstiden, minskas individens sätt att själv styra sina 

arbetsvillkor. Sänkningen av den nödvändiga arbetstiden, vilket sker genom ökad 

arbetsintensitet och produktivkrafternas utveckling, innebär att arbetet ska ske snabbare och 

skickligare samt att man delar upp arbetet i deluppgifter och därmed utnyttjar man en 

samverkan i arbetsuppgifterna mellan arbetarnas deluppgifter. Denna arbetsdelning innebär 

att kapitalisten utövar ett reellt herravälde och att arbetaren inte längre har kontroll över sin 

egen arbetsprocess. Innan framväxten av industrisamhället var arbetaren direkt kopplad till 

det han gjorde och hade själv kontroll över hela arbetsprocessen. Nu finns det inte längre en 

möjlighet att ha kontroll över helheten i arbetsprocessen, arbetaren får ingen blick över sin 

egen roll i arbetsprocessen och en känsla av alienation infinner sig hos individen (Andersson. 

1997. s.89-90). Marx talar även om ett falskt medvetande som drabbar arbetaren. I 

feodalsamhället var arbetaren i högre grad medveten om skillnaderna mellan det nödvändiga 

arbete och det merarbete som han utförde, men i industrisamhället är dessa inte som tidigare 

uppdelade i tid och rum, vilket även det inverkar på arbetarens potential att styra sina villkor.  

Individens handlingsutrymme att förverkliga sitt liv och att självständigt styra sina villkor 

är om man utgår från Marx helt beroende av var på skalan i den hierarkiska ordningen som 

individen befinner sig. Vilken social klass han tillhör är här direkt avgörande. Marx definition 

av social klass är en grupp av människor som står i en speciell relation till produktionsmedlen 

(Andersson. 1997. s.102). Marx delar in människor i det kapitalistiska samhället i två klasser. 

Arbetaren, som arbetar för dem som äger produktionsmedlen, har fått ett mindre 

handlingsutrymme att förverkliga sitt liv och att självständigt styra sina villkor. Han har bara 

en vara att sälja, vilken är sin egen arbetskraft. Inom arbetslivet är lönearbetaren 

egendomslös, han äger bara sin egen arbetskraft och säljer denna på marknaden. Kapitalistens, 

som äger produktionsmedlen, situation är svårare att få inblick i genom Marx teori men han 

har till motsats från arbetaren fått större handlingsutrymme att förverkliga sitt liv och kan 

självständigt styra sina villkor. ”Enligt Marx är arbetaren i ett kapitalistiskt samhälle tvungen 

att sälja sin arbetskraft för att kunna existera. Arbete är därför inte längre ett uttryck för hans 

personlighet och behov utan något som har påtvingats honom. Hans arbetskraft, som har 
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förvandlats till ett ting, en vara som kan köpas och säljas, upplevs inte längre som hans 

livskraft” (Israel. 1982. s.55).  

Alienation enligt Marx kan man förenklat förklara som beroende av att människan och 

hennes arbetskraft har förvandlats till en vara och att det är andra än hon själv som har makten 

över de produktionsmedel som hon använder i sitt arbete. En bra sammanfattning av 

uppkomst till alienation är följande: ”Det ideala arbetet är således en aktiv, medvetet viljande, 

självförverkligande, social produktionsprocess, där aktiviteten är ett mål i sig självt. All 

annan form av arbete är alienerad aktivitet” (Israel. 1982. s.51).  

 

5.2 Alienation – Seeman 
 

För att komma närmare in på begreppet alienation och dess påverkan på individen har jag valt 

att lyfta fram Seemans teori som består av fem olika psykologiska dimensioner av alienation. 

Då Seemans teori i större utsträckning inbegriper subjektiva upplevelser av alienation än 

sociala processer är denna teori mer av socialpsykologisk natur än av sociologisk. Dock fann 

jag denna teori intressant då jag anser den vara en vidareutveckling av Marx 

alienationsbegrepp som väl passade att användas och appliceras på just de situationer som jag 

har studerat.  

Joachim Israel har analyserat Seemans teori och tillämpat dessa dimensioner på 

industriarbetaren (Israel. 1971). De fem dimensionerna betecknas som upplevelser av 

maktlöshet, av meningslöshet, av isolering, av normlöshet, och av self-estrangement vilket 

kan översättas med ”främlingskap inför det egna jaget” (Israel. 1971. s.248). 

 Den första dimensionen maktlöshet innebär att en person upplever sig som maktlös i det 

moderna industrisamhället när han inser att han inte kan påverka sitt eget öde i det sociala 

system i vilket han ingår. Han kan känna sig maktlös när han upplever att han kontrolleras av 

andra utan att kunna påverka dem. Det sociala systemet handlar såväl om samhället i sin 

helhet som specifika sociala organisationer som företag, och maktlösheten upplevs inte bara i 

kontakt med andra människor utan även i kontakt med det teknologiska systemet. Denna 

maktlöshet kan återfinnas på arbetsplatsen i upplevelsen att det är omöjligt att kunna utöva 

något inflytande över arbetet. Här upplever sig individen inte som en aktiv, handlande person 

utan som ett passivt, viljelöst objekt (Israel. 1971. s.249). Följande citat ger en 

sammanfattning av maktlöshetsaspekten tillämpad på industriarbetaren:  
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”Arbetaren i ett högt mekaniserat industriföretag känner sig maktlös för det första när han upplever att 

andra har makt att bestämma över honom, speciellt när det gäller det arbete han skall utföra. För det 

andra uppstår känslan av maktlöshet när arbetaren inte kan påverka företagsledningens 

beslutsprocesser. För det tredje sker det när individen inte har något inflytande över anställningen och 

anställningsvillkoren. Slutligen kan känslan av maktlöshet uppstå när arbetaren inte kan påverka eller 

själv kontrollera arbetsprocessen, t.ex. tempot vid ett löpande band” (Israel. 1971. s.249-250).   

 

Den andra dimensionen meningslöshet uppstår enligt Seeman när individen inte längre förstår 

hur den sociala organisationen, i vilken han själv ingår, fungerar.  

 
”Meningslöst blir arbetet alltså enligt denna uppfattning: 1. när individen får upprepa samma 

handrörelser dag efter dag, när han så att säga drunknar i den dagliga rutinen; 2. när arbetaren inte får 

arbeta med hela produkten, endast med delar av den, när han som ofta sker aldrig får se de färdiga 

produkterna och inte förstår deras konstruktion eller funktion; 3. när det ansvar arbetaren har för det 

arbete han utför är obefintligt eller begränsat” (Israel. 1971. s.251).  

 

Detta medför att arbetaren upplever sitt arbete som meningslöst då han saknar insikt, då han 

har mindre överblick, till följd av en mer differentierad arbetsdelningsprocess inom ett 

företag, där arbetarens utförande blir mer koncentrerat och där den totala arbetsprocessen blir 

mer komplicerad och inte kan överblickas i sin helhet av arbetaren (Israel. 1971. s.251).  

Dimensionen normlöshet anknyter till de teorier som utvecklats av Emile Durkheim, som 

analyserade sociala situationer där individens moraliska beteenden, som styrs av sociala 

normer, bryter samman, samt av Robert Merton, som analyserat olika typer av sociala 

avvikelser, vars teorier kortfattat kan förklaras med att en person har bestämda sociala 

värderingar och målsättningar men saknar tillgång till de medel som behövs för att kunna 

uppnå dessa målsättningar på legal väg, vilket driver honom till att nå dessa mål med hjälp av 

illegala medel (Israel. 1971. s.251-252). Enligt Seeman blir normlösheten upplevelsen av att 

inte kunna nå socialt acceptabla och eftersträvande mål med de medel som anses rätt av 

samhället eller den sociala organisation som individen tillhör (Israel. 1971. s.252). Vidare 

skriver Israel att det finns en annan aspekt på normlöshet, vilket innefattar arbetsmoral och att 

”[a]rbetet måste bli något för individen självklart, inte bara ett medel att tillfredsställa andra 

behov. En sådan försvagas genom monotont, rutinbetonat arbete, som gör arbetstiden till ett 

nödvändigt ont och fritiden till den del av människans liv där hon kan finna tillfredsställelse. 

Upplevelsen av normlöshet kan då också yttra sig i känslan att arbetet inte längre är ett mål i 

sig” (Israel. 1971. s.252). Normlöshetsbegreppet innefattar även skillnader i målsättningar 



 18

mellan företagsledningen och de anställda. Företagsledningens huvudsakliga målsättning kan 

vara en effektivisering av arbetskraften för att nå maximal vinst, medan de anställdas 

målsättning snarare kan innefatta bättre sociala förhållanden, högre lön m.m., vilket kan leda 

till konflikter (Israel. 1971. s.252).  

Den fjärde dimensionen i Seemans alienationsteori har benämningen isolering. Denna 

dimension är något otydligare än de andra, men har anknytningar till tidigare nämnda 

distinktion mellan mål och medel. Här har det dock gått längre, vilket innebär att individen 

inte längre accepterar målsättningarna, vilket han gjorde i dimensionen normlöshet. Två 

följder av att en individ inte längre accepterar det sociala systemets målsättningar kan vara att 

individen antingen krampaktigt försöka klamra sig fast vid de medel som används och 

koncentrera sig på dessa som en slags ritualism, eller att individen drar sig tillbaka från sina 

sociala roller och in i en patologisk avspärrning till följd av sin negativa inställning till de 

socialt accepterade målen (Israel. 1971. s.253).  

Sista dimensionen kallas för främlingskapet inför det egna jaget. För att enklare förklara 

detta kan man använda sig av Marx teori och anta att arbete utgör en central aspekt av den 

mänskliga naturen och att individen förverkligar sig själv genom skapande arbete. Den som 

inte längre upplever arbetet som något tillfredsställande blir då alienerad i betydelsen 

främmande för sig själv (Israel. 1971. s.254). Seemans definition innefattar också att 

individens aktiviteter och sysselsättningar inte är ett mål i sig utan att de utförs med en 

bakomliggande tanke på att belöningar av olika slag, som t.ex. ekonomiska, kan uppnås 

genom dessa aktiviteter. Israel skriver följande: ”I ett modernt industriföretag skulle denna 

form av alienation medföra att individen inte är intresserad av sitt arbete, och inte heller kan 

engagera sig i det. Bristande engagemang skulle bl.a. kunna konstateras genom att intresset 

överflyttas från själva arbetet och koncentreras på tidsaspekten. Individen intresserar sig inte 

för vad han gör eller hur han gör det utan för hur mycket tid som går åt och hur snabbt han 

kan få tiden att gå” (Israel. 1971. s.254).   

 

5.3 Foucault - övervakning 
 

Jag anser att uppkomsten av alienation hos individen kan kopplas samman med effekterna av 

en övervakning och en disciplinering av individen, vilket leder mig vidare till Michel Foucalts 

teorier om övervakning och disciplinering. Michel Foucault skriver: ”Under den klassicistiska 

tidsåldern utvecklas en minutiös observation av detaljen och ett politiskt tillvaratagande av de 
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små tingen, i syfte att kontrollera och utnyttja människorna. Detta medför en hel uppsättning 

av tekniker, en hel aktsamling som redogör för tillvägagångssätt och vetande och 

tillhandahåller beskrivningar, anvisningar och fakta” (Foucault. 2001. s.166). Det handlar 

främst om att disciplinera människorna för egna syften. Enligt Foucault är denna 

disciplinering något som man återfinner överallt i samhället, men jag har här valt att enbart 

koncentrera mig på det som direkt påverkar arbetsplatser, då enbart detta är av intresse i min 

följande analys. Den disciplinära organisationen, som Foucault kallar den, börjar med att 

fördela individerna i rummet, och för detta ändamål finns det flera olika tekniker som 

Foucault delar in i fyra huvudbegrepp (Foucault. 2001. s.166-175).  

Först och främst kräver disciplinen ibland en sluten miljö, en specifik plats som är sluten 

och som inte har något samband med andra platser. Han kallar detta för den disciplinära 

enformighetens skyddande ort. Det handlar om en ny sorts kontroll. Foucault ger ett exempel 

på denna form av disciplinering: ”[V]akten ’skall inte öppna portarna förrän vid arbetarnas 

ankomst och först efter det att en klocka har ringt som anger att arbetet börjar på nytt,’ en 

kvart senare har ingen rätt att komma in” (Foucault. 2001. s.167). Ett annat exempel är taget 

från ett memorandum till konungen angående en segelduksfabrik: ”’Den ordning och uppsikt 

som måste upprätthållas kräver att alla arbetarna är förenade under samma tak så att den av 

delägarna som har i uppdrag att leda manufakturen skall kunna förebygga och rätta till och 

redan från begynnelsen stävja de missbruk som skulle kunna uppstå bland arbetarna’” 

(Foucault. 2001. s.168). Det handlar här alltså om att samla arbetarna i samma lokal för att där 

kunna ha uppsikt och övervaka, att disciplinera arbetarna.  

Steg nummer två är inrutningens princip. Detta innebär att det för varje individ ska finnas 

en plats, och för varje plats ska det finnas en individ, att undvika alla utplaceringar i grupper. 

Det handlar här om att det disciplinära rummet delas upp i lika många delar som det finns 

kroppar att fördela, att motarbeta de följder som kan uppstå av obestämda fördelningar, att 

individer försvinner utan kontroll och förflyttar sig utan något bestämt syfte, att de bildar 

formationer som är oanvändbara och farliga. Det handlar om att i varje stund övervaka var 

och ens beteende, att uppskatta och belöna eller bestraffa, att mäta egenskaper och förtjänster. 

Med andra ord en metod för att få information, behärska och utnyttja. 

Det tredje steget är regeln om de funktionella placeringarna. Här handlar det om att de 

bestämda platserna inte enbart definieras för att svara mot nödvändigheten att bevaka och 

avbryta onödiga kommunikationer, utan även för att skapa ett nyttigt utrymme. Man ska på 

samma gång fördela individen där denne är isolerad och lätt att ha koll på, men detta ska även 
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anpassas till en produktionsapparat som har sina egna krav. För att synliggöra denna regel tar 

Foucault upp ett exempel från verkstäder uppförda 1791:  

 
”Om man förflyttar sig längs mittgången är det möjligt att utöva en övervakning som samtidigt är 

allmän och individuell: iaktta arbetarens närvaro och flit, samt kvaliteten på hans arbete, jämföra 

arbetarna sinsemellan och rangordna dem efter deras skicklighet och snabbhet, följa tillverkningens 

alla moment [---] Varje variabel i denna kraft - styrka, snabbhet, skicklighet, uthållighet - kan iakttas 

och därmed karakteriseras, värderas, bokföras och rapporteras till den som särskilt sysslar med den” 

(Foucault. 2001. s.171).  

 

I det disciplinära systemet är alla utbytbara, och varje individ erhåller sin definition av den 

plats han intar i en serie och med hjälp av det avstånd som skiljer individen från de andra. Den 

plats man intar i en klassifikation, rangen man har, är det fjärde steget. ”Genom att organisera 

’celler’, ’platser’ och ’rangordningar’ skapar disciplinen sammansatta rum. Dessa är på en 

gång arkitektoniska, funktionella och hierarkiska” (Foucault. 2001. s.174). Det handlar om att 

placera individer med ett avstånd från andra och utefter en hierarkisk ordning, som i sin tur 

placerar individen på en bestämd plats i arbetsprocessen som är såväl funktionell som 

kontrollerbar.   

Då det handlar om att kontrollera verksamheten inom företag är även tiden och 

tidsschemat av stor vikt. Foucault menar att i takt med att lönearbetet breder ut sig, så leder 

det till en allt snävare inrutning av tiden. Att man försöker försäkra sig om kvaliteten på tiden, 

att åstadkomma en nyttig tid, genom att bl.a. införa en oavbruten kontroll och att avskaffa 

sådant som kan störa eller distrahera (Foucault. 2001. s.177). Foucault exemplifierar detta 

genom att visa på ett reglemente för en fabrik: ”’Det är uttryckligen förbjudet att under arbetet 

förnöja arbetskamraterna med gester eller annat, att ägna sig åt något som helst spel, att äta, 

sova, berätta historier eller lustigheter.’ [---] Den utmätta och betalade tiden skall också vara 

ren tid, utan skavanker och av god kvalitet, under vilken kroppen flitigt ägnar sig åt sitt 

arbete” (Foucault. 2001. s.177).  

Gällande den hierarkiska övervakningen skriver Foucault: ”För att upprätthålla disciplin 

krävs ett arrangemang där själva blicken verkar betvingande; en apparat där de tekniska 

åtgärder som gör det möjligt att se medför en maktutövning och där tvångsmedlen gör dem 

som är utsatta för dem fullt synliga” (Foucault. 2001. s.200). Med de stora verkstäderna och 

fabrikerna började en ny typ av övervakning att organiseras. En övervakning som inte bara ser 

till att reglementena tillämpas utan ”nu rör det sig om en intensiv, oavbruten kontroll; den 

löper utmed hela arbetsprocessen; den inriktar sig inte – eller inte enbart – på produktionen 
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[…] utan räknar också med arbetarnas verksamhet, deras yrkesskicklighet, tillvägagångssätt, 

snabbhet, flit och uppförande” (Foucault. 2001. s.204). Vidare så skiljer sig denna 

övervakning från den som utövades tidigare, av någon som ständigt var närvarande, som t.ex. 

husbonden, på så vis att denna övervakning utförs av t.ex. biträden, övervakare, kontrollanter 

m.m. som är anställda för att uppfylla just denna funktion. Foucault menar att övervakningen, 

utförd av specialiserad personal som är närvarande och avskild från arbetarna, måste ingå i 

produktionsprocessen och att övervakningen blir ett avgörande ekonomiskt redskap då den är 

en del av produktionsapparaten, samt ett specifikt kugghjul i den disciplinerande 

maktapparaten (Foucault. 2001. s.205). 

 

6. Intervjuer och minnesarbeten 
 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera den empiri som ligger till grund för den analys som 

bygger på teorierna i föregående avsnitt. I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram mina egna 

minnesarbeten, samt en sammanfattning av vad som framkom ur de intervjuades svar, det som 

jag anser vara av vikt för min fortsatta analys.  

  

6.1 Egna minnen och reflektioner 
 

Den första tiden var jag positivt inställd till arbetet. Inte kanske arbetet i sig och de 

arbetsuppgifter jag utförde, utan i större utsträckning just det faktum att jag hade ett arbete, 

fick lön och att jag därmed kunde klara mig själv ekonomiskt. Denna inställning gjorde 

förmodligen att jag inte reflekterade särskilt mycket över min arbetssituation, utan 

accepterade arbetets villkor och försökte prestera mitt bästa. I och med detta var jag i början 

väldigt nervös inför avlyssningen, vad de ansåg om mig och hur bedömningen skulle utfalla. 

Den första gången jag blev avlyssnad kom arbetsledare fram till mig där jag satt och lämnade 

en lapp där det stod att de hade avlyssnat mig och att de ville prata med mig efter det att jag 

genomfört den intervju jag höll på med. Jag minns tydligt den känsla av oro som direkt infann 

sig då jag läste lappen, den där känslan av oro som ofta infinner sig då man ska bli bedömd. 

När jag efter intervjun gick för att träffa arbetsledaren var jag väldigt nervös, men den oro jag 

kände visade sig vara obefogad. Jag fick enbart beröm, vilket gjorde mig väldigt glad och 

underlättade arbetet för mig den närmsta tiden. Det var en skön känsla att bli positivt bedömd 

och därmed få veta att man utförde sina arbetsuppgifter på ett bra vis, då detta ju var något 
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som man eftersträvade. Från början fick jag alltså en känsla av att det där med avlyssning inte 

var så jobbigt. Visst påverkade det arbetet då man hela tiden visste om att man när som helst 

kunde bli avlyssnad, men jag tänkte hela tiden att de kanske enbart gör detta under en period i 

början för att vara säkra på att man utför arbetet på ett bra vis och se att man även kan hantera 

vissa svårigheter som kan uppstå under en intervju. Denna känsla inför avlyssningen 

förändrades dock mer och mer till att slutligen bli något som jag enbart tyckte var jobbigt och 

något som störde mig i mitt arbete. Jag hade hela tiden en känsla av att vara iakttagen, att 

arbetsledarna inte litade på mig och att de inte vågade tro att jag faktiskt utförde arbetet som 

jag hade blivit tillsagd. Det gick så långt att jag till och med kände att de hade en förutfattad 

mening om att jag spelade ett spel och att jag egentligen inte var motiverad till att göra ett bra 

arbete. Jag fick en känsla av att de bara väntade på ett tillfälle att kunna sätta dit mig, att få en 

chans att avlyssna mig vid ett tillfälle då jag kanske inte gjorde mitt bästa. De visste, efter 

otaliga avlyssningar under en lång tid, att jag utförde arbetet bra och jag visste att jag gjorde 

det, men ändå fortsatte det. Det som jag från början trodde vara ett sätt att kunna se om de 

anställda passade för att utföra arbetsuppgifterna, utvecklade sig mer och mer till en känsla av 

att de ville kontrollera de anställda, att kunna försäkra sig om att de utförde arbetet som de 

hade blivit tillsagda. Denna känsla förstärktes också av den registrering av samtalen som hela 

tiden pågick. Just känslan av att veta att allt registrerades upplevde jag som obehagligt och 

framkallade ibland en känsla av prestationsångest. Denna känsla uppkom ofta efter passets 

slut när man skulle logga ut, då det visades på skärmen hur många intervjuer man hade gjort. 

Känsla av att företaget inte litade på mig som anställd gjorde att jag förlorade motivationen att 

göra ett bra arbete för att gynna företaget. I långa loppet och nu efteråt kan jag klart se att det 

var just dessa tankar och känslor hos mig som gjorde att jag blev så omotiverad att jag till slut 

inte brydde mig om hur jag utförde arbetet.   

Rastsystemet påverkade mig mycket då jag är rökare och under hela arbetspassets gång 

fann mig sittande planerande över hur jag skulle dela upp minuterna så att jag kunde ta 

rökpauser. Jag brukade fördela dem i två sju- och en sexminutersrast, vilket alltid överstegs då 

jag först skulle gå till personalrummet för att köpa kaffe och sedan gå tre trappor ner för att 

komma ut. Senare kom jag på att jag kunde gå på toaletten precis jämte personalrummet för 

att därefter snabbt gå in och köpa kaffe och på vägen ut ställa ifrån mig kaffet för att gå och 

logga ut mig, vilket gjorde att jag sparade flera minuter på min rast. Jag drog som sagt alltid 

över tiden på mina raster i början av passet vilket ofta gjorde att den sista rasten enbart bestod 

i ett par minuter vilket gjorde att man sprang nerför trapporna, varmrökte en cigarett på så få 

bloss som möjligt för att sedan springa upp och logga in. Detta innebar att man enbart hade 
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kontakt med andra rökare och ofta på de första rasterna av passet. Jag minns att denna kontakt 

till ca 90 procent bestod av diskussioner kring arbetssituationen och hur arbetsamt och tråkigt 

det var. Vi hade alltid mycket att prata om då inga arbetsledare var i närheten. Utöver rasterna 

fick man gå på toaletten eller hämta vatten utan att logga ut, vilket resulterade i att man gjorde 

detta fler gånger än nödvändigt bara för att få en chans att andas ut och få sträcka på benen. 

När arbetsledarna vid något enstaka tillfälle diskuterade arbetet med oss var det inte 

många som hade något att säga. Jag kände att det var lönlöst att diskutera något med dem, då 

de ändå inte hade någon makt att förändra utan enbart förde vidare det som sades för vidare 

diskussion hos ledningen. Arbetsledarna påpekade att det fanns en brevlåda där vi arbetare 

kunna lägga förslag på förbättringar som sedan skulle diskuteras av ledningen, men av någon 

anledning så använde jag aldrig denna möjlighet. Jag kommer ihåg att jag tyckte att detta var 

ett genialt system för att få arbetarna att inte klaga för mycket.  

Jag minns att jag ibland kände en viss uppskattning från arbetsledarna. Om man hade 

presterat bra under en tid eller om man arbetat många pass under en kortare tid så blev man 

placerad på de intervjuer som var mest uppskattade av arbetarna, plus att man emellanåt fick 

vara med i diskussioner om nya intervjuer som skulle påbörjas och även genomföra några 

provintervjuer. Detta kändes alltid bra. Jag fick även vid några tillfällen uppgifter som innebar 

annat än att intervjua, så som hjälpa till med vissa vaktmästarjobb, gå ärenden, gå och hämta 

dagstidningar nere i staden, vilket var väldigt uppskattat då man fick logga ut sig som 

intervjuare och logga in sig som vaktmästare eller liknande och därmed slapp att ringa för en 

stund och inte var lika starkt kontrollerad.  

 

6.2 Sammanfattning av intervjuer 
 

För att eliminera risken av att personers åsikter ska avslöjas har jag valt att kalla dem för 

intervjuperson (förkortat IP) 1-3. Då det inte har någon påverkan på min vidare analys har jag 

även valt att benämna alla med ”hon”, trots att en av intervjupersonerna är man. Jag har i 

utdrag ur intervjuerna valt att ta bort en del talspråk för att på så vis göra de mer 

lättillgängliga och för att få ett mer flytande språk.  

I följande stycken har jag valt att presentera sammanfattningen av intervjuerna genom att 

dela in dem under rubriker som motsvarar huvudbegreppen i intervjuguiden, som återfinns 

som bilaga till uppsatsen. Ibland kan det tyckas att vissa begrepp kan dyka upp i flera olika 

stycken. Detta beror dels på att intervjuerna till stor del fördes genom vanliga samtal där jag 
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lät intervjupersonerna prata fritt, vilket medförde att den kunskap jag försökte nå om deras 

uppfattning om vissa situationer gick in i varandra under samtalets gång, samt delvis att 

innehållet i de olika styckena påverkar varandra i hög grad, vilket innebär att om man t.ex. 

pratar om upplevelsen av arbetet så innefattar det flera andra tanke- och känsloaspekter som 

jag ville ta del av. Anledningen till att jag ändå valt denna styckeindelning är att jag anser det 

vara ett bra tillvägagångssätt för att strukturera intervjusvaren och för att därmed ha tillgång 

till det som min analys bygger på. 

 

6.2.1 Arbetssituation – Upplevelser, tankar och känslor  

 

Av intervjupersonerna är det en som skiljer sig ganska markant från de andra genom att 

överlag ställa sig mer positiv till den arbetssituation som denna uppsats behandlar. Medan två 

av intervjupersonerna ställer sig mer kritiska till arbetssituationen så uttrycker sig 

ovannämnda intervjuperson på följande sätt om arbetsuppgiften: 

 
IP:1 - Jag trivdes ganska bra, men visst ibland var man ju väldigt less på det, det kan jag erkänna. Det kunde 

ju vara så att man hade jobbat två pass per dag i kanske en vecka eller två och fått sitta mycket på något trist 

projekt och då kunde man känna att jäklar det här börjar ju bli lite monotont. Det var lite från dag till dag, 

men om jag summerar det så tycker jag att jag trivdes bra med arbetet. 

 

Vidare anser intervjupersonen att hon kände en viss delaktighet i företaget och att hon har ett 

intresse för just marknadsundersökningar. Trots att hon uttrycker en känsla för att 

arbetsmomentet ibland kunde kännas monotont, var hon ändå intresserad av just det arbete 

som företaget utförde. Hon sökte ofta upp resultaten av undersökningarna och kände även en 

viss stolthet när hon tänkte på att hon hade utfört t.ex. ett tiotal intervjuer utav de tusen som 

utförs vid en viss undersökning. 

Benämningen ”monotont” är något som samtliga intervjupersoner använder för att 

beskriva arbetet. Hos ovanstående intervjuperson kan detta dock ses mer som ett 

konstaterande utan vidare reflektioner, vilket kan antyda att det inte haft så stor påverkan på 

denna person som på de övriga, vilket i sin tur kanske kan kopplas samman med det faktum 

att hon överlag såg positivare på arbetet och fann ett intresse i utförandet av arbetsuppgifterna. 

Angående just hur man trivdes på arbetet beskriver en annan intervjuperson på följande sätt:  
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IP:2 - Jag trivdes inte alls. Man får ingen uppskattning från de man ringer till och man får ingen 

uppskattning någon annanstans ifrån heller. 

 

Att dra kopplingar mellan att graden av intresse för arbetet är starkt förknippat med hur man 

trivs och vice versa är ganska lätt då samma intervjuperson även säger att: 

 
IP:2 - Vi fick ju aldrig ta del av resultatet, utan vi ringde ju bara och sen visste ju inte vi vad som hände mer, 

eller hur det skulle användas, hur de ställde upp det i tabeller eller nåt. Det enda man hörde ibland var på 

nyheterna, att den och den undersökningen visar på det. Det var det enda man var delaktig i. Man vet ju inte 

vem man gör intervjuerna åt eller varför och var resultatet kommer att tas upp. 

 

På frågan om upplevelser av arbetet svarar en av intervjupersonerna följande: 

 
IP:3 – Man kände sig lite av arbetsledarna, att de inte såg en precis, de var inte så noga med att hälsa. Man 

kände sig inte så viktig, det var nog känslan, att man inte kände sig så viktig där.  

 

Att just kontakten med arbetsledarna var av stor betydelse för intervjupersonerna var 

någonting som framkom tydligt under intervjuerna, och just arbetsledarnas funktion och deras 

arbetsuppgifter var något som påverkade intervjupersonerna mycket, vilket jag även kommer 

att återkomma till senare. Vidare säger ovanstående intervjuperson bl.a. följande angående 

känslorna före arbetet och under arbetets gång: 

 
IP:3 – Ibland var det lite motigt, för man kände sig lite inburad. Eftersom man inte hade så mycket kontakt 

med de andra som satt där, att man satt mellan sina fyra väggar i den där buren. Man kände sig lite isolerad. 

Förutom det var det lite blandade känslor. Mycket beroende på vilka man ringde. Ibland var det riktigt 

trevligt, men ibland tänkte man att nej ringer jag nu och stör, att man inkräktade lite på deras fritid.   
 

Även om intervjupersonernas åsikter skiljer sig på vissa punkter, främst genom att en av dem 

är betydligt mer positivt inställd till arbetssituationen, kan man sammanfatta deras tankar och 

känslor inför arbetet med följande uttryck:  

 
IP:2 - Det är ju inte fysiskt påfrestande men det är väldigt psykiskt påfrestande. 
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6.2.2 Egen påverkan – inflytande och förändringsmöjligheter 

 

Alla intervjupersonerna benämner arbetet som ”styrt” och genom intervjuerna framkommer 

det att de alla tycker att själva arbetets utförande är väldigt kontrollerat på så vis att det finns 

klara regler för hur arbetsuppgiften ska utföras. Samtidigt är de alla överens om att arbetet är 

fritt i den mån att det är du själv som individ som bestämmer vilka tider som du är intresserad 

av att arbeta. En intervjuperson uttrycker det så här: 

 
IP:3 – Det är ju väldigt styrt, du får inte säga något annat än det som står på pappren och man vet att de 

lyssnar av när som helst. Man vet inte när de gjorde det, så man kunde inte prata något socialt, utan man 

kunde bara säga det som står för att det ska bli rätt i marknadsundersökningen. Så det är väldigt styrt under 

hela arbetsprocessen egentligen.   

 

Angående möjligheter att påverka sin situation så nämnde alla intervjupersonerna att man 

kunde vända sig till arbetsledarna eller skriva anonymt och lägga i den låda som fanns 

uppsatt, men ingen hade använt sig av de möjligheter som fanns att kunna uttrycka sina 

synpunkter. Även om dessa möjligheter fanns så fick jag känslan av att intervjupersonerna 

egentligen inte såg detta som någon möjlighet, eller att de helt enkelt inte kände sig 

motiverade till att undersöka möjligheterna. Just möjligheten att gå till arbetsledarna 

utnyttjades inte på grund av de arbetsuppgifter som dessa hade, vilka födde starka känslor hos 

intervjupersonerna. Känslan av att vara kontrollerad och övervakad av arbetsledarna var stark 

hos två av intervjupersonerna och kunde ta sig uttryck i följande meningar: 

 
IP:2 – Man satt ju bara och väntade på att man skulle kunna ta paus eller kunna gå på toa så att det skulle bli 

lite avbrott, men samtidigt kan man inte springa på toa hela tiden för arbetsledarna litar ju inte på att man 

själv tar ansvar, utan det var någon slags övervakning på det sättet att man kände sig nästan som att de var 

skolfröknar som satt och kontrollerade en. 

 

Ovanstående tankegångar var ofta återkommande, såväl de om arbetsledarna och deras 

arbetsuppgifter som de känslor inför arbetet som uttrycks här. Hos den intervjuperson som var 

mer positivt inställd till arbetet framkom inte dessa så tydligt, men hos de andra två var de 

klart märkbara. Denna känsla tycker jag sammanfattas bra i följande tankegångar: 
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IP:3 – Man fann sig i det. Jag gör mina fyra timmar, det är inte så ofta och jag får bra betalt. Man blev inte 

så involverad, man kände inte den tillhörigheten att man ville förändra. Man var där för att ringa och det var 

bara så. 

 

6.2.3 Samhörighet – social kontakt med medarbetare  

 

Att man inte pratade speciellt mycket med medarbetarna är något som alla intervjupersonerna 

talar om. Det beror både på att man kände sig iakttagen av arbetsledarna och på att ens 

arbetsplats var utformad som den var, men även på det faktum att man under arbetsprocessen 

var ensam, man arbetade var för sig, och alla intervjupersonerna säger att detta gjorde att man 

aldrig kände något stort behov av att skapa någon särskild kontakt. Intervjupersonerna 

uttrycker det så här: 

 
IP:1 – Man sitter ju själv. Det är inget team-arbete i den bemärkelsen. Helt klart finns det säkert andra yrken 

där man har bättre gemenskap. Man sitter ju själv i sin lilla bur nästan ju.   
 
IP:2 – Man behövde aldrig knyta kontakt med någon för tio minuters paus, det klarade man utan att behöva 

prata med någon. Det fanns ingen anledning att knyta nya kontakter då du ändå arbetar utan att prata med de 

andra. Om det var någon man kände som arbetade brukade man gå och lägga en lapp hos dem, att om de 

hade möjlighet så gick man ut och rökte vid ett visst klockslag, vilket inte alls ofta var möjligt.  
 

IP:3 nämner en hög personalomsättning och att det kunde bidra till att det inte skapades någon 

djupare gemensam social tillvaro. Den höga personalomsättningen och det faktum att det var 

en så stor arbetsplats, med många anställda som arbetade samtidigt, medförde vissa 

konsekvenser. Den största, och den konsekvens som intervjupersonerna ofta återkom till, 

handlade om en känsla av att vara anonym. En intervjuperson formulerar sig som följer: 

 
IP:1 – Då man frågade något framme vid arbetsledardisken så frågade de vilket intervjuarnummer man hade, 

men samtidigt förstår man ju arbetsledarna för det var ju femhundra stycken som arbetade där och man kan 

ju inte begära att de ska kunna namnet på alla i huvudet. Men efter ett tag blev man tilltalad med sitt 

förnamnet och det tycker jag var positivt. 

 

När det handlar om social kontakt så talar intervjupersonerna om andra intervjuarbetare och 

arbetsledarna. Dessa är de enda som de är i kontakt med. Ledningsgruppen på arbetsplatsen 

sitter i en annan del av lokalen och det är endast vid få tillfällen som intervjupersonerna möter 
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dessa. Om intervjupersonerna tar kontakt med någon angående arbetet så sker detta i så fall 

genom arbetsledarna som sedan tar vidare kontakt med t.ex. ledningsgruppen för att föra fram 

eventuella åsikter.  

 

6.2.4 Uppskattning och respons 

 

Att det inte förekom någon större mängd respons från företaget och att intervjupersonerna inte 

särskilt ofta kände att det arbete som de utförde uppskattades i någon större utsträckning är de 

överens om, men de skiljer sig ändå ganska kraftigt i åsikter just i frågan om det förekom eller 

ej. Så här säger två intervjupersoner om detta: 

 
IP:2 – Man kände sig verkligen lägst ner och att man gjorde allt slitgörat och att man inte fick någon 

uppskattning uppifrån, man behandlades som lägst stående. Man fick aldrig någon känsla av att man var 

viktig för företaget, fast det egentligen var vi som gjorde grundarbetet för företaget. 

 
IP:1 – Det är möjligt att många skulle svara nej på den frågan, men jag svarar både ja och nej. Ibland när det 

var någon speciell undersökning där det bara skulle sitta en person och man hamnade på en sådan 

undersökning så såg ju arbetsledarna direkt hur mycket man presterade. Då kunde de säga att det är bra 

jobbat, det här har du gjort bra. Ibland hade de medlyssning där de som ligger bakom undersökningen fick 

vara med och lyssna och där jag fick vara med några gånger. Då kände man sig verkligen uppskattad. 

Samtidigt kunde det ju vara så att man själv tyckte att det gick bra vissa dagar, men det var ju ingen som 

kom och klappade dig på axeln för det.  

 

Vidare så nämner alla intervjupersonerna att de ibland kunde känna en viss uppskattning 

genom de telefonintervjuer som de genomförde. Det hände att de fick positiva kommentarer 

av dem som de pratade med i telefon och att detta betydde väldigt mycket för 

intervjupersonerna efter arbetets slut. 

 

6.2.5 Arbetets påverkan –  fysisk miljö, atmosfär och känslomässiga påverkan 

 

Här var jag främst ute efter att få reda på lite om vad intervjupersonernas tankar om 

atmosfären på företaget, samt lite om deras syn på den fysiska miljön på företaget, hur 

arbetsplatsen var uppbyggd och vilken inverkan den fysiska miljön kunde ha på arbetet. 
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Vidare ville jag även försöka komma åt lite tankar och känslor om arbetet och dess påverkan 

på intervjupersonerna.  

Angående atmosfären anser IP:1 att den varken var positiv eller negativ, utan lite var man 

gjorde det till själv. Dessa tankar leder vidare till några reflektioner över arbetsledarna: 

 
IP:1 – Man ville väl inte hamna precis jämte arbetsledarna, det kändes alltid som om man hade dem över 

axeln då. Det är klart att de övervakar en lite grand. Å andra sidan får man förstå att det är deras roll att se 

till alla intervjuare. Om man inte hade denna koll så kanske det hade varit många intervjuare som utnyttjat 

situationen, att hämta vatten en gång i minuten ungefär, samtidigt var det ju så att de hela tiden övervakade. 

 

Som avslutning hade jag lite funderingar kring intervjupersonens tankar kring avancemang 

inom företaget och IP:1 säger då att hon tidigt såg det som en möjlighet om hon skötte sitt 

arbete rätt. En annan intervjuperson uttrycker sig följande angående avancemang på företaget:  

 
IP: 2 – Jag såg det aldrig som något alternativ att försöka klättra inom företaget. Då hade man väl behövt 

jobba fem dagar i veckan i ett år och försöka fjäska hela tiden och jag orkade verkligen inte lägga ner all den 

energin på det, att intervjua så länge för att kunna gå vidare inom företaget. 

 

Då jag frågar vidare om hennes tankar och känslor inför arbetet samt atmosfären uttrycker 

hon sig så här: 

 
IP:2 – Jag hade ångest varje gång jag gick dit, det kändes aldrig som om jag gjorde något vettigt. Jag kände 

mig aldrig riktigt att jag var värd någonting eftersom man aldrig fick något bevis på att man var någonting 

av de som man arbetade för eller de som man ringde till, utan man var mest utskälld och övervakad hela 

tiden. Klart att det skapar ångest och att man helst inte vill gå dit och att man försöker ursäktar sig hela tiden 

och smyga. Man sitter och räknar minuterna hela tiden till när man ska ha paus eller till när man slutar.  

 

När vi kommer in på att tala om den fysiska miljön beskriver hon en negativ känsla av just det 

faktum att telefonintervjuarna hade en egen ingång från baksidan på företaget som ledde 

direkt in i telefoncentralen, vilken även fick nyttjas på rasterna av dem som rökte, och 

beskriver en känsla som hon uttrycker med att hon inte ens var värdig att gå in genom den 

stora ingången. 

Den tredje intervjupersonens tankar angående atmosfären på företaget börjar med att hon 

berättar att det inte var någon hög status att jobba på företaget och att många hade det som ett 

extrajobb och att andra som inte jobbade på företaget hade en negativ inställning till arbetet, 

där de ofta undrade hur någon orkade arbeta med telefonintervjuer. Hon nämner här även att 
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hon inte pratade så mycket om arbetet, att hon inte låtsades om att det var en del av hennes 

värld. Vidare formulerar hon sig följande angående atmosfären på företaget och kommer 

därmed även in på arbetsledarna och avlyssningen som en del av arbetet: 

 
IP:3 – Atmosfären där inne var ju inte så där jättepositiv. Företaget som sådant gjorde inget för att förändra 

eller förbättra det. Man skulle kunna gjort en hel del, bara lokalen var taskig också. Att arbetsledarna satt där 

uppe och skulle ha uppsikt och koll, vilket gjorde att man kände sig lite kontrollerad på något sätt. På fel sätt 

kände man sig kontrollerad och eftersom det var uppbyggt som det var i två etager och att det var väldigt 

avskärmat där man satt, så blev du när du kom dit lite avskärmad för att du satt som du gjorde. Man kände 

sig inburad och blev lite tillsluten. 

 
IP:3 – De kunde avlyssna utan att tala om att de hade gjort det eller tala om efteråt att de hade gjort det. Jag 

tycker inte att man kände sig betrodd, att de inte litade på att det jag gjorde var riktigt bra. Man kände hela 

tiden att tänk om jag säger någonting fel, då kanske jag inte får något mer jobb. Det kändes inte som om de 

avlyssnade för att jag skulle kunna förbättra mig utan för att kunna sätta dit mig. 

 

Angående tankar och känslor inför arbetet anser intervjupersonen att man kände sig 

avskärmad på arbetet och att man nästan kände sig befriad när man kom därifrån. 

 

7. Analys och diskussion 
 

Först vill jag i min analys lyfta fram lite tankar om intervjupersonernas arbetssituation med 

utgångspunkt från hur arbetsplatsen ser ut, för att sedan inrikta min analys på individens 

perspektiv. Analysen bygger på det empiriska material som införskaffats genom intervjuerna 

och som framkom genom de egna minnena och reflektionerna, vilket i sin tur appliceras på 

teorierna. Här följer en analys av den fysiska arbetsplatsen och dess påverkan på 

arbetssituationen.  

När Foucault talar om att disciplinera människor för egna syften inom arbetsplatser så 

nämner han den disciplinära organisationen som handlar om att fördela individerna i rummet, 

och olika tekniker för att nå detta ändamål. Först så talar han om en sluten miljö som inte har 

något samband med andra miljöer, där man kan samla alla arbetarna under samma tak, för att 

kunna ha uppsikt och övervaka, och för att tidigt kunna stävja de missbruk som skulle kunna 

uppstå hos arbetarna. Detta är något som jag tycker att man tydligt kan finna på det här 

företaget. Alla telefonintervjuare sitter i samma lokal, utan tillträde till de andra avdelningarna 

på företaget och med en egen ingång till lokalen från baksidan. Lokalen är öppen och stor till 
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ytan och är inredd på ett vis som inte påminner om några andra lokaler eller arbetsplatser som 

jag personligen aldrig tidigare eller senare har stött på. Här finns alla de möjligheter som 

behövs för att kunna ha uppsikt över arbetarna och därmed en viss kontroll. Foucault talar 

även om en viss tidpunkt då arbetet ska börja på nytt, då vakten öppnar portarna. På företaget 

kommer arbetarna precis minuterna innan arbetspasset börjar och går exakt när arbetspasset 

slutar.  

Telefonintervjuarna är placerade så att varje arbetare har sin plats som de stannar på under 

hela arbetspasset, ett slags individuell arbetsplats. Platserna är utplacerade på så vis att när 

arbetet utförs så har arbetaren väggar runt om sitt bord och sitter med ryggen mot någon 

annan arbetare. Arbetsplatsen som intervjuaren sitter vid påminner på så vis, och som 

intervjupersonerna själva uttrycker det, om ett bås eller en bur, där det är öppet vid ryggen 

men slutet runt omkring. Platserna är utplacerade med fyra sådana individuella platser som 

möts, så att intervjuarna sitter som i ett kors, och dessa konstellationer täcker upp varje yta i 

lokalen. Just utformningen och utplaceringen av den individuella arbetsplatsen medför att det 

är svårt för arbetarna att ha någon social kontakt med medarbetarna, då de i så fall tvingas 

upphöra med arbetsmomentet den stunden, vilket direkt kan iakttas av arbetsledarna. Detta 

innebär att arbetarna är placerade på så vis att det försvårar social kontakt under arbetets gång, 

vilket medför en större tidsmässig koncentration av utförandet av arbetsmomentet. De är även 

placerade så att de hela tiden är synliga för arbetsledarnas kontrollerande blickar, vilket 

intervjupersonerna nämner och som jag själv minns som en ständigt iakttagande känsla. 

Ovanstående beskrivningar anser jag att man kan applicera på såväl det som Foucault 

kallar för inrutningens princip som på regeln om de funktionella placeringarna. Inrutningens 

princip innebär att man fördelar rummet i lika många platser som det finns individer. Det 

handlar om att undvika att individer försvinner utan kontroll och utan ett bestämt syfte, och att 

de inte bildar formationer, det handlar även om att i varje sekund kunna övervaka var och ens 

beteende. De funktionella placeringarna innebär att de bestämda platserna även ska skapa ett 

nyttigt utrymme och inte bara svara mot nödvändigheten att bevaka och avbryta onödiga 

kommunikationer. Individen ska förutom att vara isolerad och lätt att ha koll på även anpassas 

till produktionsapparaten. Precis som i Foucaults exempel från verkstäder kan man här utföra 

en övervakning som är så väl allmän som individuell. Istället för att förflytta sig längs med en 

mittgång i verkstaden och därmed få full kontroll har man här andra system för denna 

kontroll, såsom avlyssning och registrering, men även en strategisk placering av arbetsledare 

som hela tiden har en överblick över hela lokalen, vilket sammantaget ger en såväl allmän 

som individuell kontroll.  



 32

Vidare skriver Foucault att det även handlar om att uppskatta eller bestraffa, att mäta 

egenskaper och förtjänster. Detta är väl synligt i de metoder som används på företaget för att 

mäta den individuella arbetskapaciteten. Dels har vi avlyssningen av intervjusamtalen och 

dels har vi registreringen av antal samtal som sker kontinuerligt. Här ges en total kontroll till 

arbetsledarna att kunna mäta var och en av arbetarnas egenskaper och förtjänster, och därmed 

även att uppskatta eller bestraffa. Här finns dock ett problem i de metoder som används. 

Avlyssningen mäter kvaliteten på det utförda arbetet och registreringen mäter kvantiteten på 

utfört arbete. Detta blir en motsats och man kan ju undra vilket som anses vara av störst vikt 

och om man t.ex. kan öka kvantiteten på bekostnad av kvaliteten eller vice versa. Detta anser 

jag sätter arbetaren i en svår situation om han inte fått klara direktiv för hur arbetet ska 

utföras.  

Just den strategiska placeringen av arbetsledarna och det sätt på vilket telefonintervjuarna 

är placerade i lokalen kan även kopplas samman med rangen som Foucault talar om. Man 

placerar individen i en hierarkisk ordning och på en bestämd plats i arbetsprocessen, som är 

såväl funktionell som kontrollerbar. Några av intervjupersonerna uttrycker en känsla av att 

vara en i mängden, vilket jag tycker att man kan koppla samman med just denna rang. Man är 

en i mängden och därmed utbytbar. Då man som individ erhåller sin definition av den plats 

man har i arbetsprocessen, och arbetsmomentet man utför är så kontrollerat som det är här, så 

placeras man direkt i en viss hierarkisk ordning, där de som innehar den närmaste platsen i 

rangen utför en övervakning av de som är placerade direkt under. Genom att organisera 

arbetsplatsen så som den gjorts på företaget så passar detta in på vad Foucault säger om att 

man genom att organisera ”celler”, ”platser” och ”rangordningar”, skapar disciplinen 

sammansatta rum. Cellerna kan påminna om de bås vid vilken arbetaren utför sitt 

arbetsmoment, platsen kan innebära den specifika plats man har i lokalen i förhållande till 

andra och rangordningar kan innebära den såväl fysiska som psykiska plats i vilken 

telefonintervjuaren står i en hierarkisk ordning i förhållande till arbetsledaren.  

Foucault talar även om en allt snävare inrutning av tiden, att man försäkrar sig om 

kvaliteten på tiden och att man därmed försöker åstadkomma en nyttig tid, vilket sker genom 

en oavbruten kontroll och att man avskaffar sådant som kan störa eller distrahera. Just 

begreppet tid är något som i både intervjuerna och minnesarbetet framträder som en central 

aspekt av de tankar som telefonintervjuarna reflekterar över under arbetets gång. Främst när 

man kan ta rast, hur lång tid rasten tog, hur lång tid det är kvar på arbetspasset m.m. då all tid 

som inte ägnas åt samtal, såsom för lång rast eller för sen ankomst till arbetet, resulterar i en 

ekonomisk förlust. Arbetstiden är väldigt kontrollerad och hela tiden registrerad, vilket sker 
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genom att telefonintervjuaren loggar in allt på datorn; när arbetspasset börjar, när rasten börjar 

och slutar, när arbetspasset slutar. Detta tillsammans med det faktum att antalet intervjuer och 

tiden intervjuerna tar syns på datorn gör att all nyttig tid registreras och kontrolleras. Vidare 

så finns allt som telefonintervjuaren behöver för att utföra sitt arbete på den plats som hon 

sitter vid, vilket även det resulterar i en ökad kvalitet på tiden då arbetaren inte behöver 

förflytta sig över några ytor under arbetets gång.  

Mitt empiriska material visar på att telefonintervjuarna hela tiden är medvetna om den 

övervakning som sker, att de ofta känner sig iakttagna av arbetsledarna och att de väljer att 

handla därefter. Intervjupersonerna säger att de ofta kände att arbetsledarna hela tiden hade 

koll på dem under arbetets gång. Jag anser här att det hela tiden utspelade sig vad man kan 

kalla en osynlig kontroll som ändå ibland blev synlig. Det sker i detta fall ingen uttalad 

övervakning men den överblick som arbetsledarna har över lokalen och arbetarna uppfattades 

som en kontinuerlig kontroll hos arbetarna, då de aldrig visste när blicken skulle riktas mot 

dem. De visste att den skulle göra det men aldrig när, vilket medförde att övervakningen hela 

tiden uppfyllde sin roll även när den inte i praktiken utfördes. Som Foucault skriver angående 

hierarkisk övervakning så var det här ett arrangemang där själva blicken var betvingande, där 

företaget var uppbyggt på så vis att maktutövningen grundade sig i möjligheten att se och att 

detta var fullt synligt för telefonintervjuarna.  

Allt som innefattar de ovanstående resonemangen kring arbetsplatsen anser jag att man 

kan koppla till vad Foucault säger om, och som jag tidigare nämnt i teoridelen, att 

övervakning, utförd av specialiserad personal som är närvarande och avskild från arbetaren, 

måste ingå i produktionsprocessen och att övervakningen blir ett avgörande ekonomiskt 

redskap då den är en del av produktionsapparaten, samt ett specifikt kugghjul i den 

disciplinerade maktapparaten. Arbetsledarna på företaget är hela tiden närvarande men ändå 

avskilda från telefonintervjuerna. Arbetsledarna och det arbetsmoment som de utför, vilket 

bl.a. innefattar att överblicka, avlyssna och kontrollera det som registreras, blir ett avgörande 

ekonomiskt redskap. Arbetsledarna är en del av produktionsapparaten, då de handhar det 

mesta som har med telefonintervjuarna att göra, och blir samtidigt ett specifikt kugghjul i 

företaget som har en form av disciplinering och övervakning av telefonintervjuarna som 

arbetsuppgift.    

Just den disciplinering av arbetarna och den övervakning som därmed medföljer och som 

jag anser vara tydligt framträdande på företaget, påverkar enligt mig arbetarna känslomässigt, 

givetvis i olika grad, på ett sätt som påminner om alienationsteorierna. Här kommer jag nu att 
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inrikta min analys mer ur individens perspektiv och applicera teorierna om alienation på det 

empiriskt insamlade materialet. 

Intervjupersonerna skiljer sig något åt i synen på arbetssituationen, vilket även tyder på att 

den påverkar dem i olika hög grad. Trots detta så framkommer det genom intervjuerna flera 

tankar och känslor som de alla delar. När det gäller mina egna minnen och reflektioner så 

finner man här även flera likheter med de svar som intervjupersonerna ger. När det gäller 

synen på arbetssituationen så är det främst en intervjuperson som skiljer sig från de andra, 

nämligen IP:1. Detta kan kopplas till att hon är den av intervjupersonerna som fortfarande 

arbetar kvar på företaget. Vidare är hon i högre grad intresserad av marknadsundersökningar 

och såg en möjlighet i att avancera inom företaget. Hon uttrycker en del känslor som att hon 

ibland kände sig övervakad och kontrollerad, samt att hon även kände sig som en i mängden 

när hon började arbeta som telefonintervjuare. Trots detta såg hon arbetet som överlag positivt 

och fann själv alltid förklaringar till att arbetssituationen såg ut som den gjorde.  

Att arbetarna på företaget inte har kontroll över helheten i arbetsprocessen och att de inte 

får en blick över sin egen roll i arbetsprocessen framstår som helt klart genom 

intervjupersonerna. Detta kan ta sig uttryck i kommentarer som att arbetet känns meningslöst, 

att de inte känner sig delaktiga, att de känner sig som en i mängden och att de ibland inte har 

en aning om vilka som ligger bakom intervjuerna eller vad de ska användas till och hur de ska 

publiceras. Arbetet som telefonintervjuare kräver ingen tidigare utbildning eller några 

särskilda personliga egenskaper. Arbetsutförandet kräver heller ingen speciell kunskap och 

den kunskap som behövs för att utföra arbetet lärs ut på några dagar. Kunskapen ökar inte 

med tiden och behöver heller inte göra det, vilket innebär att även om man arbetat längre med 

samma arbetsuppgifter så behöver inte detta medföra att man utför det så mycket bättre ändå. 

Telefonintervjuarna står i en situation gentemot företaget där de hela tiden är utbytbara och 

där det enda de har att erbjuda är sin egen arbetskraft och viljan att sälja denna. Det finns 

ingen möjlighet att självständigt styra sina villkor, då arbetssituationen är så styrd och 

kontrollerad som den är. Telefonintervjuarnas arbetskraft är enligt mig en vara som är såväl 

tidsmässigt begränsad som enkelt utbytbar. 

Intervjupersonernas tankar och känslor om arbetssituationen kan kopplas samman med 

Seemans teori och de fem dimensionerna av alienation. Den första dimensionen, upplevelser 

av maktlöshet, innebär att individen känner sig maktlös när hon upplever att hon kontrolleras 

av andra utan att kunna påverka dem. På arbetsplatsen kan detta ta sig uttryck i att man känner 

det omöjligt att utöva något inflytande över arbetet. Detta är en känsla som både 

intervjupersonerna och jag själv uttrycker. Maktlösheten kan vara kopplad till såväl andra 
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människor som det teknologiska systemet. I denna situation tar maktlösheten sig uttryck mot 

arbetsledarna, men även mot arbetsmomentet som är styrt, kontrollerat och registrerat av och 

med tekniska hjälpmedel. Vidare menar Seeman att individen här inte upplever sig som en 

aktiv, handlande person utan som ett passivt, viljelöst objekt. Detta skulle jag säga stämmer in 

på IP:2 och IP:3, samt mig själv, men det stämmer inte in på IP:1. På grund av hennes intresse 

för marknadsundersökningar sökte hon t.ex. upp resultaten av marknadsundersökningarna på 

egen hand. Hon tog även kontinuerligt reda på hur det gick för företaget, vilket tyder på att 

hon visade ett intresse för företaget och kände sig delaktig. Min åsikt är den att man här även 

måste se till andra faktorer, som just intresset för arbetet och vad företaget producerar, 

avancemangsmöjligheterna och den individuella tolkningen av situationen och hur man anser 

att situationen påverkar en som individ. Citatet som sammanfattar maktlöshetsaspekten och 

som är tillämpad på industriarbetaren är applicerbar på oss andra tre, den stämmer väl in på 

vad vi själva uttrycker, men den är inte applicerbar på IP:1. Som det framgick av intervjuerna 

och som jag tolkar det så kände hon inte, i alla fall inte i någon hög grad, någon maktlöshet i 

sin arbetssituation. Hon uttrycker att arbetsmomentet är styrt och att man inte kunde påverka 

särskilt mycket, men enligt mig kan man inte säga att hon kände en maktlöshet, inte på 

samma vis som vi andra uttrycker det.  

Dimensionen meningslöshet innehåller tre punkter som jag anser stämmer väl in på 

telefonintervjuarna. Åtminstone IP:2 och jag själv upplevde arbetet som meningslöst, men alla 

är av den uppfattningen att arbetet upplevs som monotont och att man utför samma procedur 

om och om igen. Telefonintervjuaren får inte arbeta med hela produkten, endast den specifika 

del som är just intervjuer och får sällan eller aldrig se resultatet, såvida hon inte söker upp det 

själv som IP:1, och är heller inte insatt i produktens konstruktion eller funktion, som IP:2 

uttrycker det vid något tillfälle då hon säger att hon inte vet vem hon gör undersökningen åt 

eller varför och var resultatet kommer att tas upp. 

 I dimensionen normlöshet lyfter Israel fram en aspekt som innefattar arbetsmoral. 

Upplevelsen av normlöshet kan yttra sig i känslan att arbetet inte längre är ett mål i sig, att 

arbetet blir ett medel för att tillfredsställa andra behov. Arbetet som telefonintervjuare 

stämmer väl in på ett arbete som är monotont och rutinbetonat, och som gör arbetstiden till ett 

nödvändigt ont och fritiden till den del av människans liv där hon kan känna tillfredsställelse. 

IP:3 arbetar på företaget för att få lite extrainkomst och angående arbetet uttrycker hon bl.a. 

följande känslor: Man fann sig i det. Jag gör mina fyra timmar, det är inte så ofta och jag får 

bra betalt. IP:2 säger att hon hade ångest varje gång hon gick till arbetet och att det inte 

kändes som om hon gjorde någonting vettigt. Ovanstående resonemang om normlöshet anser 
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jag att man kan finna hos dessa två intervjupersoner. Arbetet är ett nödvändigt ont och 

tillfredsställelsen finns efter det att arbetet är slut. Det stämmer även in på mig då jag 

uttrycker en känsla av att vara så pass omotiverad att jag inte brydde mig om hur jag utförde 

mitt arbete. Dock anser jag inte att denna dimension kan appliceras på IP:1 och hennes 

känslor inför arbetet. Jag menar att arbetet är ett mål i sig för henne. Kanske inte just de 

arbetsmoment hon utför, målet kan vara att avancera inom företaget, men arbetet är inte direkt 

ett medel för att nå andra mål. Arbetstiden upplever jag inte som att det skulle vara något som 

den här individen ser som något som är nödvändigt. Att det vidare finns konflikter mellan de 

anställdas mål och ledningens mål, som också tas upp inom denna dimension, tycker jag är 

väldigt synligt, då jag anser att många av de problem som jag lyfter fram angående 

arbetssituationen är en konsekvens av just detta. 

Dimensionen isolering handlar om att individen inte längre accepterar det sociala 

systemets målsättningar. Följder av detta kan vara att individen antingen krampaktigt försöker 

klamra sig fast vid de medel som används och koncentrerar sig på dessa som en slags 

ritualism, eller att individen drar sig tillbaka från sina sociala roller och in i en patologisk 

avspärrning till följd av sin negativa inställning till de socialt accepterade målen. I ett försöka 

att applicera detta på telefonintervjuarna och deras situation så tycker jag att man kan finna 

vissa drag av båda dessa följder under arbetets gång. Arbetsmomentet i sig är monotont, men 

ändå väljer intervjupersonerna och även jag själv att strukturera det enda som man själv kan 

styra över, nämligen rasten, på ett vis som kan ses som en slags ritualism. Alla beskriver hur 

rasterna går till, vad de gör, hur de planerar när de ska ta rast och att det sker på samma vis 

varje gång. Den enda tiden som man själv kan råda över struktureras upp så att den ser 

likadan ut varje gång; den planeras in när den ska tas, vad som ska göras och hur den ska 

delas upp. Den andra följden av isolering, tycker jag att man kan finna i det som vi beskriver 

angående den sociala kontakten med medarbetarna på företaget. Detta stämmer inte heller så 

mycket in på IP:1, men väl på oss andra. Då arbetssituationen inte erbjuder möjlighet till 

social kontakt med medarbetarna så kan man kanske tycka att den tid man själv styr över 

borde resultera i att man söker kontakt. Istället väljer vi bort denna sociala kontakt på rasterna, 

med ursäkten att den sociala kontakten ändå inte behövs varken för att utföra vårt arbete eller 

för den korta tid som vi ändå har rast. Man skulle här kunna säga att man drar sig tillbaka från 

sina sociala roller. 

Främlingskapet inför det egna jaget, som är den femte och sista dimensionen, handlar om 

att arbetaren som inte längre upplever arbetet som något tillfredsställande blir alienerad i 

betydelsen främmande för sig själv. Endast IP:1 kan sägas se arbetet som någonting som är 
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tillfredsställande. Att vi andra därmed skulle vara främmande för oss själva är att ta i, men 

visst finns det flera aspekter som även här stämmer väl in på oss. Arbetet är inte ett mål i sig, 

det är ett medel för att nå andra mål. Arbetet ger oss belöningar av olika slag, där den 

ekonomiska belöningen är den främsta. För mig och IP:2 var detta den enda inkomst vi hade, 

vilket givetvis är viktigt för att över huvud taget ha råd att leva, och IP:3 såg arbetet som ett 

extrajobb som gav bra betalt. Att vi arbetade på företaget var enbart av bakomliggande 

orsaker och inte för att själva arbetet i sig var tillfredsställande. Israel skriver att i ett modernt 

industriföretag skulle denna form av alienation medföra att individen inte är intresserad av sitt 

arbete och inte heller engagerar sig i det. Detta stämmer väl in på vad vi uttryckt tidigare, men 

samtidigt tycker även jag att man kan utveckla dessa tankegångar ännu lite mer. Jag upplever 

det som att jag själv och även IP:2 och IP:3 inte bara var ointresserade av vårt arbete utan 

även att vi inte kände någonting positivt för företaget eller att vi kanske inte kände någonting 

positivt inför oss själva då vi befann oss i den arbetssituation som vi gjorde. IP:3 uttrycker 

detta på ett bra sätt när hon säger: Eftersom man inte kände så mycket för företaget så pratade 

man inte så mycket om det, man låtsades liksom inte om att det var en del av ens värld.  

Ett bristande engagemang kan även ta sig uttryck genom att intresset överflyttas från 

själva arbetet till att koncentreras på tidsaspekten, vilket jag tycker framgår klart i den 

arbetssituation som råder på företaget. Många tankar under arbetets gång kretsar kring tiden, 

dels den tid som registreras men även den tid som inte är strukturerad kring arbetsmomentet 

som t.ex. hur mycket tid jag har kvar att använda till annat än att ringa, toalettbesök, hämta 

vatten m.m. innan någon reagerar på att jag inte är tillräckligt ambitiös. 

 

8. Egna reflektioner och sammanfattning 
 

Då jag enbart hade empirin, innan jag påbörjade analysen och applicerade teorierna, trodde 

jag att vi alla skulle stämma in på en viss del av vad som innefattas av alienationsteorierna. 

Vidare kände jag även att själva arbetsplatsen och arbetssituationen till viss del skulle kunna 

belysas genom Foucaults teorier. Nu efteråt ser jag att just Foucaults teorier om övervakning 

och disciplinering var mer applicerbar på denna situation, och att själva analysen gick mer på 

djupet än vad jag från början trodde var möjligt. Jag anser att användandet av Foucault gav en 

såväl bredare som djupare bild av hur företagets uppbyggnad ser ut och en djupare inblick i 

hur arbetssituationen ser ut, samt även vilka specifika omständigheter som kan påverka 
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arbetaren. Samtidigt anser jag att teorin ger en inblick i arbetssituationen sedd ur företagets 

synvinkel, att den ger en ökad förståelse för varför arbetssituationen ser ut som den gör.  

Resultatet av analysen där alienationsteorierna appliceras tycker jag gav mer än vad jag 

hade förväntat mig. Jag trodde som sagt att det empiriska materialet från oss alla till en viss 

del kunde appliceras och förklaras genom användandet av alienationsteorierna, men inte på 

det sätt som det senare visade sig. Användandet av alienationsteorin påvisade såväl stora 

likheter mellan intervjupersonerna som stora skillnader dem emellan. Att det var skillnader 

mellan hur de såg på arbetet och arbetssituationen framkom redan genom intervjuerna, men 

genom analysen tycker jag att skillnaderna på hur arbetet påverkade dem framkom ännu 

tydligare. Teorierna var applicerbara på de tankar och känslor som IP:2, IP:3 samt jag själv 

uttrycker. De ger en ökad förståelse för hur arbetssituationen påverkade oss. De ger även en 

inblick i hur pass hög grad arbetet faktiskt påverkade oss, då väldigt mycket av innehållet i 

teorierna gick att koppla samman med hur vi uttryckt oss. Att vi upplevde en viss grad av 

alienation anser jag tydligt framkom genom analysen. Dock anser jag att alienationsteorierna 

inte kan förklara varför IP:1 i så hög grad skiljer sig från oss andra. De kan heller inte förklara 

varför hon, i samma arbetssituation som oss andra, inte kan anses uppleva alienationskänslor 

och varför teorierna inte är applicerbara på henne. Min åsikt är, som jag skriver i analysen, att 

man även måste se till andra faktorer än just hur arbetssituationen ser ut, vilket jag inte tycker 

att alienationsteorierna gör. Hennes intresse för marknadsundersökningar och att hon på eget 

initiativ tog del av resultaten, att hon kände sig delaktig i företaget och det som de producerar, 

samt att hon såg avancemangsmöjligheter är alla aspekter som påverkar hennes syn på sin 

situation. Den individuella tolkningen av hur situationen ser ut och hur man anser att den 

påverkar en som individ är något som inte återfinns i alienationsteorierna. Jag menar att 

alienationsteorierna inte kan förklara varken de uppenbara skillnaderna mellan IP:1 och oss 

andra, eller det faktum att hon upplever arbetet på det vis som hon gör, på grund av att 

teorierna inte ser till individuella skillnader. Alienationsteorierna har varit till stor nytta för att 

förklara våra känslor och hur individen kan påverkas av hur arbetssituationen ser ut, men inte 

räckt till för att förklara de skillnader som uppstått mellan IP:1 och oss andra.   

Jag anser att det empiriska materialet och den följande analysen har gett en inblick i hur 

arbetssituationen ser ut på företaget, hur de anställda upplever arbetssituationen och hur de 

anser att denna situation påverkar deras syn på arbetet och på sig själva som individer. Genom 

arbetets gång har såväl likheter som olikheter mellan intervjupersonernas tankar och känslor 

blivit tydliga, vilket har resulterat i en förståelse för både i hur pass hög grad som 

arbetssituationens utformande är av betydelse för hur individen påverkas av den, samt även att 
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andra aspekter än enbart hur arbetssituationen ser ut är av stor betydelse för hur man tolkar 

den situation som man befinner sig i och hur denna tolkning påverkar individen. Den fysiska 

och sociala miljön på företaget påverkar starkt hur arbetaren ser på sin arbetssituation, vilket 

även graden av påverkan och känslan av delaktighet gör.  

Några slutsatser som jag anser att man kan dra är att den fysiska och sociala miljön på 

företaget medför en negativ påverkan på arbetarna och att graden av de anställdas påverkan på 

sin arbetssituation är nästintill obefintlig. Angående känslan av delaktighet i arbetsprocessen 

och i företaget finns det individuella skillnader, men överlag skulle jag säga att denna känsla 

är låg hos de anställda. Vidare saknas det uppskattning för den arbetsprestation man utför. 

Arbetssituationen består av ett monotont arbetsmoment, med en av företaget utpräglad 

övervakning och disciplinering av arbetarna, där allt som innefattar ett arbetsutförande 

registreras och kontrolleras in i minsta detalj och där arbetarens möjlighet till påverkan är 

obefintlig. Arbetaren känner sig som en i mängden och därmed även utbytbar, uppskattning 

och en känsla av delaktighet i företaget är så gott som obefintlig. Situationen innebär att 

arbetarens vilja att sälja sin arbetskraft som vara, vilket är det enda som arbetaren har att 

erbjuda då ingen specifik kunskap krävs, ständigt förminskas. Arbetet kan beskrivas som ett 

medel för att nå andra mål då arbetaren överlag finner arbetet otillfredsställande. Man skulle 

kunna säga att arbetssituationen innebär en alienerad verksamhet som medför att en känsla av 

alienation infinner sig hos arbetaren, men genom uppsatsen har jag även funnit att andra 

aspekter så som individuell tolkning av situationen, intresse för vad man producerar, 

avancemangsmöjligheter, samt eget initiativ, även är något man måste ta hänsyn till, och att 

detta, som i IP:1s fall, tillsammans med en viss egen uppskattning och känsla av delaktighet, 

kan påverka i så pass hög grad att man överlag ser arbetet som någonting positivt och finner 

att man får ut någonting av det arbete som man utför.     
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Intervjuguide 
 
Inledningsfrågor: 

Ålder 

Livssituation 

• Familjesituation 

• Framtidsplaner 

Arbetssituation 

• Nuvarande arbetssituation 

• Tidigare arbetslivserfarenheter 

• Under hur lång period man arbetade och hur pass mycket 

• Främsta skälet till att man arbetar/har arbetat här 

 

Beskriv en vanlig dag på arbetet. Din arbetssituation, arbetets innehåll, dina tankar 

över den. 

• Upplevelsen av arbetet 

• Egna tankar om arbetsroll, arbetsuppgifter m.m. 

• Känslor inför arbetet och under arbetets gång 

 

Egen påverkan – inflytande – förändringsmöjligheter m.m. 

• Hur pass hög grad man känner att man kan påverka sin arbetssituation 

• Synen på eget inflytande på arbetsplatsen 

• Möjligheter till positiva förändringar och hur kan man gå till väga 

• Möjlighet att själv kunna styra sitt arbete 

 

Samhörighet – social kontakt med medarbetare 

• Hur situationen ser ut – kontakt med medarbetare (skillnad mellan kontakt med 

medarbetare med liknande arbetsuppgifter och andra t.ex. arbetsledare) 

• Möjligheter till social kontakt under arbetets gång 

 

Uppskattning – respons m.m. 

• Uppskattning för utförda arbetsinsatser. På vilket sätt. 
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• Egen uppskattning av utfört arbete. För egen del och även för företaget. 

 

Arbetets påverkan 

• Positiv atmosfär: Delaktighet i företaget och produktionen, möjligheter till utveckling 

på företaget, se sig själv som framtida anställd med liknande arbetsuppgifter eller 

möjlighet till andra arbetsuppgifter. 

• Arbetsplatsens fysiska miljö, så som den är uppbyggd. Påverkan på arbetet och på 

individen. På vilket sätt. 

• Arbetets känslomässiga påverkan under arbetsprocessen. Tankar om arbetet under 

arbetets gång. Känslorna som infinner sig efter utfört arbetspass. 

• Arbetssituationen och känslorna inför denna och dess möjliga påverkan i det sociala 

livet.  

 

Positiva respektive negativa erfarenheter som man erhållit genom den arbetsroll man haft.  

 


