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Sammanfattning  
  
I den här etnografiska studien undersöktes vilka sociala dimensioner och interaktioner som 

kunde kopplas till lagerarbetarnas hälsa med syftet att beskriva deras mående. Vi ville beskriva 

vilka faktorer som påverkade lagerarbetarnas mående positivt och negativt i deras arbetsvar-

dag. Vi studerade två grupper i ett automatiserat lager där det empiriska materialet samlades 

in genom tio deltagande observationer och ett flertal informella intervjuer. Datainsamlingen ge-

nomfördes under en tvåveckorsperiod i ett stort lager i Västerås och resultatet visar att de fak-

torer som är betydelsefulla för arbetarnas mående är frånvarande chefer, kollegor, strategier, 

konflikter, stationsbyte och sammanhållning. Trots att en del av faktorerna påverkat arbetarna 

negativt var det mest utmärkande den starka sammanhållningen som var en positivt bidragande 

faktor till att de flesta av arbetarna trivdes. De faktorer som var positiva vägde tyngre än de 

negativa vilket gör att vi kan beskriva arbetarnas mående som välbefinnande på arbetsplatsen. 

  

Nyckelord: mående, lagerarbetare, etnografi, interaktion, sammanhållning 

  



Förord   
  

Ett stort tack till alla lagerarbetare och chefer som deltagit i vår studie. Det är tack vare att ni 

delat med er av era upplevelser, tankar och erfarenhet som denna studie har varit möjligt att 

genomföras. Det har varit inspirerande och lärorikt att ta del av er arbetsvardag. Vi vill även 

tacka vår handledare Magdalena Vieira för hennes engagemang och stöd under processens 

gång.   
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1 INTRODUKTION 

Med tanke på hur mycket av vår vakna tid som går åt till att arbeta är det också viktigt att vi 

mår bra på arbetsplatsen. I det moderna samhället som präglas av högt tempo får människor allt 

svårare att finna en balans mellan yrkesliv och privatliv vilket gör att hälsan kan främjas eller 

skadas av den social miljön (Giddens 2013). Att skapa välmående för medarbetare på arbets-

platsen är därmed en viktig komponent för att samhällets medlemmar ska hålla sig friska och 

må bra i både yrkesliv och familjeliv. Att vi människor är välmående gynnar samhällsekonomin 

med färre sjukskrivningar men också företagsekonomin då sjukskrivningar är en hög kostnad 

för företagen. Den privata ekonomin blir heller inte lidande vilket Folkhälsomyndigheten 

(2019) understryker en stor betydelse för hälsan. Folkhälsomyndigheten förklarar att den psy-

kiska hälsan har ett samband med de försörjningsresurser vi människor har. Genom att vi kan 

försörja oss stärks vi som individer och även vår hälsa. Om vi inte mår bra på arbetsplatsen och 

blir sjukskrivna kan alltså vår hälsa försämras ytterligare.   

 

Hälsa har definierats på olika sätt under historiens gång. Världshälsoorganisationen WHO de-

finierar hälsa som ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande tillstånd och understryker att 

det är en mänsklig rättighet för oss människor att uppnå en så god hälsa som möjligt (Folk-

hälsomyndigheten 2019). Vi kommer utgå från denna definition av hälsa i vår studie då vi ser 

hälsa som en form av ett harmoniskt tillstånd där det finns balans mellan alla olika delar i li-

vet.  Vi har valt att studera hur arbetare i en lagerverksamhet mår på sin arbetsplats då vi tror 

att det är en tuff arbetsmiljö som påverkar hälsan.   

 

Under 1700-talet och tidigt 1800-tal uppstod den industriella revolutionen vilket förändrade 

världen för oss människor. Vi gick från bondesamhälle till industriellt samhälle där det tradit-

ionella hantverket byttes till färdigheter som ingick i en större industriproduktion. Samhället 

gick från ett fåtal olika yrken till tusentals vilket har lett till ett större ömsesidigt ekonomiskt 

beroende då människor är beroende av andra arbetstagares varor för fortsatt verksamhet (Gid-

dens 2013). Industrialiseringens framfart har fört tekniken till en mer betydande roll på arbets-

platser då den skapar större effektivitet och produktivitet. Idag består alltfler fabriker och la-

ger av automatiserad teknik vilket också väcker frågan om hur den påverkar de som arbetar 

(Giddens 2013).  

 

Sociologen Sennet (Giddens 2013) studerade ett bageri där arbetsuppgifterna förändrades när 

bageriet blev alltmer automatiserat av teknologisk utrustning. Istället för att anställa människor 

som var duktiga på att baka anställdes nu de som var bra på datorer och kunde förstå hur ma-

skinerna fungerade. Istället för att personalen bakade bröd bestod arbetsuppgifterna av att 

trycka på knappar för att starta och stänga av maskiner, vilket dock inte krävde särskilt hög 

kunskap om datorer. Det som blev en stor skillnad mot tidigare var att när maskinerna krånglade 

stannade hela verksamheten upp då ingen av de anställda hade kunskap om att baka bröd. Sen-

net observerades de anställda och deras frustration som väcktes när de ville hjälpa till, men inte 

hade den kunskap som krävdes då automatiseringen hade försvagat deras självständighet.   
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Vi är intresserade av hur lagerarbetare som arbetar i ett automatiserat lager mår på sin arbets-

plats och vi vill utforska vilka sociala dimensioner och interaktioner som kan kopplas till deras 

hälsa. Med sociala dimensioner menar vi: hur arbetarna interagerar med rummet, maskiner och 

andra föremål, eller människor och hur dessa dimensioner kan på olika sätt vara kopplade till 

lagerarbetares hälsa. Vår ambition är att kunna beskriva vilka faktorer som kan kopplas till 

hälsa och mående hos arbetarna på ett positivt sätt, men också vilka faktorer som kan påverka 

detta negativt. Med detta förfarande hoppas vi kunna beskriva lagerarbetarnas mående i deras 

arbetsvardag.  

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Studien utforskar vilka sociala dimensioner och interaktioner på arbetsplatsen som kan kopplas 

till lagerarbetarnas hälsa med syfte att kunna beskriva deras mående på arbetet. Utifrån syftet 

önskar vi svara på följande frågeställning:  

Vilka fysiska, materiella och sociala faktorer visas som betydelsefulla för måendet i lagerarbe-

tarnas arbetsvardag?  

3 TIDIGARE FORSKNING 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning vi tagit del av. Vi har sökt efter forskning 

som kan relateras till arbete och hälsa och sedan har vi tematiserat de studierna för att kunna ge 

en överblick över forskningsfältet. För att få fram artiklar har vi använt oss av databasen Soci-

ological Abstracts med sökord som stress, arbete och service, leadership and work samt 

outcome bullying. Nedan börjar vi med att presentera temat ledarskap. 

3.1 Ledarskap 

Det finns en mångfald studier om ledarskap och hälsa på arbetsplatsen vilket påvisar på den 

betydelsen ledarskapet har för de anställdas mående. Forskningen visar att en dialog mellan 

arbetsgivare och anställd leder till gemensam förståelse gällande krav och förväntningar vilket 

påverkar hälsan positivt. Forskning visar också att det finns olika typer av ledare. De ledare 

som aktivt arbetar för bättre hälsa på arbetsplatsen har medarbetare som både presterar och mår 

bättre. 

 

I Gurt, Schwennen & Elkes (2011) kvantitativa analytiska studie inom arbets-och organisat-

ionspsykologi där 1027 personer deltog genom anonyma frågeformulär var syftet att studera 

hälsospecifikt ledarskap, samt vilken inverkan den typen av ledarskap har på arbetsbelastningen 

hos anställda. Forskarna beskriver i studien den tidigare forskning inom ämnet som visar att ett 

gott ledarskap leder till positiv inverkan på anställdas hälsa. Det som påverkar de anställdas 

hälsa är den individuella arbetsbelastningen, schema eller den tekniska utrustning som används. 

Vidare visar denna studie att en ledare som interagerar och kommunicerar genom att beskriva 

sina förväntningar med de anställda gör att man som anställd upplever ett stöd som hjälper till 

att nå mål som satts upp. Slutligen tar Gurt med kollegorna upp tidigare slutsatser att man som 
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anställd tycker att det är viktigt att få ett stöd gällande den personliga utvecklingen men också 

att få bekräftelse på sina prestationer och utvecklas inom organisationen. Gurt, Schwennen & 

Elkes (2011) analys bekräftar den tidigare forskningen och beskriver det som ett hälsospecifikt 

ledarskap vilket innebär att man som ledare engagerar sig i anställdas hälsa och välbefinnande. 

Ledarskapet visar stort värde då man som ledare har som mål att påverka den anställdas belast-

ningsnivåer, dels för att förebygga ohälsa för de anställda genom att man som ledare är med-

veten om ansvaret man har för de anställdas hälsa och kommunikationen med dem men även 

att man som ledare genom engagemang kan påverka anställdas beteende och leda dem till en 

mer hälsosam livsstil. Genom att man som anställd deltar i hälsofrämjande aktiviteter både pri-

vat och arbete gynnar det inte bara hälsan utan även arbetsbelastningen. Deras studie visar även 

att arbetstillfredsställelse också är kopplat till hälsa vilket beskrivs som den anställdes utvärde-

ring av arbete och arbetsmiljön. Arbetstillfredsställelsen hör samman med den anställdes kog-

nitiva och emotionella aspekter, vilket visar känslor som man har som anställd. Forskarna visar 

att ledaren har en stor påverkan då en god relation mellan ledare och anställd kan leda till ar-

betstillfredsställelse för den anställde. 

 

En annan studie om ledarskap, men med fokus på teamledarskap genomfördes av socialpsyko-

logerna DeRue, Barnes, & Morgeson (2010) har genom ett experiment studerat två olika ledar-

roller och dess inverkan på gruppen, urvalet bestod av 400 studenter med ett ålderssnitt på 21,8 

år varav 53,8 procent män och 46,2 procent kvinnor. Syftet med studien var att undersöka vilken 

inverkan en teamledare har på gruppen med fokus på coaching och direktivets ledarskap i re-

lation till den karismatiska ledaren. I studien beskrivs de båda ledarskapsprofilerna, en coaching 

ledare strävar efter att utveckla sina teammedlemmar genom att uppmuntra gruppen att arbeta 

tillsammans för att nå utveckling. En coaching ledare hjälper medlemmarna genom eventuella 

prestandaproblem och vänder detta till ett lärande och utvecklingsmässig möjlighet för med-

lemmen, ledaren vill alltid i första hand uppmuntrar till att medlemmarna tar eget ansvar för 

sina handlingar och prestationer. Dock hjälper de endast till vid behov och avstår så gott det går 

att lägga sig i de dagliga uppgifterna, en coaching ledare strävar efter att hjälpa sina medlemmar 

att utveckla färdigheter och kunskaper inom sina arbetsuppgifter. Den andra typen av ledarskap 

är direktivets ledarskap, här tilldelas teammedlemmarna en tydlig handlingsplan med specifika 

instruktioner, förväntningar och mål samt hur och när målet ska uppnås. Ledarnas bemötande 

av prestandaproblem skiljer sig, en direktivledare säger direkt till när det inte går bra och ett 

prestandaproblem dyker upp, de utrycker medlemmarnas dåliga resultat och tillrättavisar vad 

de ska göra, detta skiljer sig alltså från coachning ledarens hantering av prestandaproblem. 

DeRue, Barnes och Morgeson (2010) beskriver också den karismatiska ledaren som en ledare 

som med hjälp av sina personliga förmågor kan ha goda effekter på sina medlemmar och vara 

en inspiration. Resultatet visar att en karismatisk coaching ledare kan ge en större effekt till 

teamets utveckling och förändring, medan en ledare som saknar karisma kan ha svårt att inspi-

rera och utveckla sitt team. En direktiv ledare har inte fokus att utveckla teamet utan här ges en 

handlingsplan för vad som ska göras vilket innebär att teammedlemmarna vet sina arbetsupp-

gifter, de behöver inte inspireras av en karismatisk ledare vilket leder till mindre utveckling och 

förändring för teamet. 
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Studien av sociologen och hälsovetarna Eriksson, Orvik, Strandmark, Nordsteien &Torp (2017) 

beskriver hälsa utifrån människors inställning till hur de lever sina liv, där en av det viktigaste 

platserna är arbetsplatsen. Datainsamlingen var baserad på analyser av ett antal artiklar kring 

ämnet hantering av ledarskap och ledarskap relaterat till hållbara arbetsplatser, med syfte att 

studera hälsofrämjande på arbetsplatsen och ledarskap i relation till ekonomisk effektivitet. De 

analyserade artiklarna beskriver att arbetsmiljön påverkar hur människor mår och kan ha både 

positiva men också negativa effekter på arbetarnas hälsa, den ökade produktiviteten och effek-

tiviteten som många arbeten kräver idag kan påverka arbetarens hälsa och välbefinnande nega-

tivt. Att främja hälsa på arbetsplatsen innebär att se hälsa som en del av kärnverksamheten på 

arbetet, det handlar om att se till både negativa och positiva faktorer för de anställdes hälsa. 

Resultatet visade även att ledarskap är en viktig del för en hälsofrämjande arbetsmiljö då led-

ningen på en arbetsplats har makten att skapa en hälsosam arbetsmiljö, socialt klimat och ta till 

det hälsoinsatser som krävs. Eriksson, Orvik, Strandmark, Nordsteien & Torp (2017) beskriver 

att ett gott ledarskap och förbättrad hälsa hör ihop, en ledning som strävar efter hälsofrämjande 

på arbetet ökar chanserna till bättre prestation bland de anställda samt välmående, produktiva 

och effektiva organisationer. I studien har forskarna valt att definiera den hållbara arbetsplatsen 

som en miljö med faktorer som bidrar till det anställdas välbefinnande, hälsa och organisatorisk 

effektivitet. Ett välbefinnande är inte att associera med en för stor mängd negativ stress och 

därför presenterar vi temat stress nedan. 

3.2 Stress 

Forskningen presenterad nedan visar att vissa individer hanterar stress bättre än andra och det 

är genom att ha resurser och stöd runtomkring oss vi kan hantera stressen bättre. Arbetsmiljön 

har en stor inverkan på anställdas mående och arbetsrelaterad stress påverkar individens men-

tala och fysiska hälsa som också påverkar det privata livet. 

 

Medicinska sociologen Antonovsky (1990) engagerade sig i stressforskning under en lång pe-

riod av sin tid som forskare och hade länge studerat hur stress påverkat oss människor utifrån 

ett patogent perspektiv dvs ett sjukdomsperspektiv men började på 1970-talet studera stress 

utifrån ett hälsoperspektiv då han insåg att människor trots svåra upplevelser ändå höll sig 

friska, stress är inte alltid relaterat till något sjukligt utan han beskriver att det även kan ge oss 

känslor som tillfredställelse och glädje. Antonovsky beskriver att vi människor lever i ett kon-

tinuum mellan att vara frisk och sjuk och hur vi hanterar situationer är avgörande för att bibe-

hålla vår hälsa. För att få svar på hur vissa människor klarade sig igenom svåra situationer och 

behöll sig friska myntade han begreppet salutogenesis, som kommer från latinets salus vilket 

betyder hälsa samt grekiskans genesis vilket betyder ursprung. Begreppet hjälper således till att 

fokusera på faktorerna som är avgörande för människan att behålla sin hälsa. Faktorer som 

visade sig vara avgörande för hur vi hanterar svåra situationer är när vi upplever en känsla av 

meningsfullt sammanhang vilket innefattar begriplighet och hanterbarhet. Hanterbarheten är 

huruvida man känner att man har de resurser som krävs för att hantera situationer, vilket även 

kan vara resurser i form av närstående eller andra människor runtomkring. Med begripligheten 

har man en förståelse för att det som sker är begripligt och förklarbart vilket också leder till att 
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stressens stimuli kan hanteras. Meningsfullheten är dock det som gör att vårt liv känns menings-

fullt och att livet trots alla svårigheter och motgångar är värt att leva. Antonovskys slutsats blev 

att det är genom att studera individen som helhet man kan förstå varför vissa klarar sig bättre 

genom svåra livssituationer än andra.  

 

I en annan studie om stress har Sudershan, Allen, Lamber & Cluse-Tolar (2009) i sin survey-

studie undersökt hur arbetsrelaterad stress påverkat socialarbetares livstillfredställelse samt ef-

fekter av livstillfredställande efter en turnover intention (en term för anställdas vilja att lämna 

företaget eller där företaget avskedar anställda). I studien skickades enkäter ut där man ställde 

frågor relaterat till individernas livstillfredställelse, missnöje med arbete, arbets- och familje-

konflikter, arbetsstress, farligt arbete samt stressrelaterade befattningspositioner. Sammantaget 

inkom 255 enkäter som blev till grund för studien. Forskarna förklarar att livstillfredställelse är 

när man känner sig tillfreds med sitt liv och sig själv vilket ofta resulterar i kreativitet och bättre 

behandling av sina medmänniskor. Hur arbetsmiljön påverkade socialarbetarna förklaras uti-

från tre teoretiska principer vilka är spridningseffekten, kompensationsteorin och segmentat-

ionsteorin. Spridningseffektens teori grundar sig i att när man är tillfreds med sin arbetssituation 

är man även mer tillfreds med det övriga livet och samma gäller vid missnöje. Hur man mår på 

arbetet reflekterar således över ens övriga liv. Kompensationsteorin utgår från att man värderar 

olika områden i livet olika mycket. Om man är missnöjd med sin arbetssituation tenderar man 

att värdera och investera sittprivatliv högre, det finns därmed ett negativ samband mellan olika 

områden i livet. Segmentationsteorin utgår istället att sambandet mellan arbetet och livstillfred-

ställelsen är minimal, arbetets negativa eller positiva inverkan på det övriga livet har således en 

liten betydelse. Forskarnas hypotes var att missnöje med arbetet och arbetsrelationer skulle på-

verka socialarbetarna negativt i deras övriga liv samt att livstillfredställelsen skulle påverkas 

negativt om anställningen avslutas. Resultatet visade att arbetsmiljön är otroligt viktig för att 

arbetarna ska må bra och vara tillfreds med sitt liv utanför arbetet, det var även viktigare än att 

utveckla sina personliga egenskaper. Resultatet visade därpå ett starkt stöd för spridningsteorin, 

socialarbetarnas mående på arbetsplatsen speglar måendet i övriga livet. 

 

Forskarna inom folkhälsa och socialpsykologi Klitzman, House, Israel, Mero (1990) har till-

samman studerat arbetsstress och icke-arbetsstress samt hur dessa relaterar till varandra och hur 

detta påverkar hälsan. Studien är en kvantitativ studie gjord på 630 anställda av totalt 1036 

anställda inom ett tillverkningsföretag i USA. Deltagarna bestod av 10 % kvinnor och 90% män 

med syftet att studera källor till stress på arbetet samt stressen utanför arbetet. Detta har under-

sökts utifrån fyra olika frågeställningar, den första handlade om förhållandet mellan stress på 

arbetet och stress utanför arbetet, följt av frågan om stressen i det olika situationerna skapar 

konflikt eller störningar mellan arbete och icke-arbete. I den tredje frågan undersökte man för-

hållandet mellan arbetsstress, icke-arbetsstress och hälsa och den sista frågan handlade om hur 

konflikt eller störning i något av stressituationerna påverkade individen känslor och hälsan. 

Resultatet visar att det inte fanns någon tydlig koppling mellan arbetsstress och icke- arbets-

stress men det fanns en liten tendens att arbetsstress kan påverka stress utanför arbetet, denna 

påverkan fanns även för stress och konflikt där stress i den ena situationen kan påverka den 

andra och även förvärra konflikten i den andra situationen. Resultatet gällande den tredje frågan 

visade att negativa känslor som uppstår på arbete beror just på arbetssituationen och det känslor 
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som finns utanför arbetet hörde samman med den privata stressen, dock finns det situationer 

där stressen har en negativ påverkan i den andra situationen. Slutligen visar resultatet att kon-

flikt och störning på arbetet kan leda till negativa känslor och påverka den fysiska och mentala 

hälsan. 

 

En kvalitativ studie genomförd av arbetslivsforskaren Astvik och psykologen Melin, (2013) 

inom den offentliga välfärdssektorn där datainsamling bestod av frågeformulär till anställda 

inom socialt arbete, barnomsorg och äldreomsorg. Syftet var att undersöka de strategier som 

arbetarna använde för att hantera obalansen som finns mellan de krav och resurser som finns, 

samt hur detta får konsekvenser på anställdas servicekvalitet och hälsa. Resultatet visade att det 

skett stora strukturella förändringar under de senaste decennierna, förändringen handlade om 

nedskärningar, ett mer decentraliserade och processorienterat arbetssätt samt ökade krav för de 

anställda. Dessa faktorer leder i sin tur till hög arbetsbelastning, mer arbetsuppgifter och mindre 

resurser, vilket resulterade i hög arbetsrelaterad stress inom denna sektor och kombination med 

förändringen nämnd ovan har även det individuella ansvaret för arbetet ökat. Resultatet visar 

på tre profiler för hur arbetarna hanterade den förändrade arbetsmiljön: kompensation och kva-

litetsreducering, självbärande, samt röst och stödjande. Inom kompensation och kvalitetsredu-

cering beskriver arbetarna att de arbetar mer intensivt, de väljer att inte ta sin lunchrast och 

andra raster, de tog även på sig mer arbete än de hinner med samt att arbetsuppgifterna utförs i 

hemmet och på fritiden. Den andra gruppen hanterade situationen utifrån självbärande vilket 

innebär att arbetaren är mer självgående, de ber inte sina kollegor och handledare om hjälp eller 

stöd och ställde heller inte allt för höga krav på sitt arbete. Den sista profilen är röst och stöd-

jande och ligger i motsats till det ovannämnda, de använder strategier som innebär att de tar 

hjälp från kollegor och handledare vid svårigheter eller vid för hög arbetsbelastning. När det 

gäller sjukfrånvaro visade detta inte på någon större skillnad, dock var det en större andel i den 

första profilen, kompensations- och kvalitetsreducerande gruppen som klarade arbetet trots 

sjukdom. Resultatet visade skillnader gällande hälsa i de olika grupperna som stressrelaterade 

symtom, sömnproblem, brist på återhämtning och trötthet på grund av arbetet. Arbetare inom 

kompensations- och kvalitetsreducerande gruppen upplevde dessa symptom betydlig oftare än 

det andra två grupperna, de var även mindre nöjda med kvaliteten än de andra. 

 

Stress påverkar oss människor både mentalt och fysiskt och därmed också våra känslor. Emot-

ioner spelar en stor roll i hur vi hanterar stress men också när vi interagerar med andra männi-

skor och därför tycker vi att emotioner spelar en viktig roll i studiet av hälsa, vilket vi presen-

terar nedan. 

3.3 Emotioner i arbetslivet 

I arbetslivet uppkommer känslor vi människor behöver hantera. Forskning visar att när vi inte 

kan hantera stress på arbetsplatsen uppkommer det känslor som skam då man enligt samhälle-

liga normer anses som svag när man inte kan hantera stress. Det kan göra att man som människa 

upplever ett personligt misslyckande. Forskning visar också att utanförskap leder till känslor 

med negativ påverkan och att det sociala stödet är avgörande i återhämtningsprocessen. 
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Socialpsykologerna Thunman & Persson (2015) studerade offentligt och privat anställda ser-

vice-arbetare (lärare, vårdtagare etc.) i Sverige och deras subjektiva upplevelse av arbetsrelate-

rad stress och hur de uttrycker det via språk. Genom att intervjua 28 individer för att sedan 

fördjupa sig i tre av deltagarna som representerar övriga arbetsplatser analyserades hur indivi-

derna via språket använde sig av strategier för att, presentera sig som stressade, de berättande 

elementen om stressen i språket men också berättelsernas roll i ett samhälleligt sammanhang. 

Syftet i studien är att utforska berättelserna av arbetstagarnas upplevelse av stress för att förstå 

vad de säger, hur de säger det och varför de säger det på det sättet. Totalt valde man ut 3 delta-

gare från varje arbetsplats som presenterar resten av deltagarna inför analysen av berättelserna. 

I analysen av berättande element fann man att skam är återkommande när individerna berättar 

att de är stressade på arbetet. Skammen innefattar känslor som meningslöshet, sorg eller fru-

stration och kommer ofta av att känslan av ett personligt misslyckande då man känner att man 

inte kan leva upp till de arbetskrav som finns. I analysen kom man fram till att deltagarna inte 

ursäktade sig på något sätt gällande arbetsstressen utan istället fann de strategier att arbeta runt 

de problem som kunde uppstå och tog fullt ansvar för dem. Det ledde dock till att de fick fuska 

och ta genvägar för att uppfylla de förväntningar som satts av arbetsgivaren. Ansvaret kom 

genom deras subjektiva kriterier som satts upp och inte från deras arbetsgivare eller andra yttre 

påverkningar och till sist så hänvisar de arbetsgivarens ställda krav till yttre påverkningar som 

normer och värderingar satta av samhället. Att inte vara kapabel till att hantera stress kan anses 

som något onormalt och resultatet visar att deltagarna istället påstår att deras brister beror på 

personliga värderingar och inte stress. 

 

En annan studie inom emotioner är Heugtens (2009) kvalitativa studie med sjutton socialarbe-

tare som deltagare, vilka hade erfarenheter av mobbning på sin arbetsplats, var syftet att under-

söka sammanhanget och effekter av mobbning samt vad som var avgörande för att återfå själv-

förtroendet. Studien genomfördes med metoden Grundad teori mellan 2004 och 2005 och be-

stod till största delen av fördjupade intervjuer. Mobbning definieras inte efter tidigare forskning 

utan Heugten förklarar att det är lämpligt att först utforska området för att se hur deltagarna 

själva identifierar ett beteende som har negativ inverkan. Studien visade att mobbning enligt 

deltagarna bland annat består av personliga attacker, social uteslutning samt agerande för att 

störa arbetsuppgifter. Intervjuerna granskade sammanhang, upplevelser från de utsatta och de-

ras hantering av konsekvenserna. Många utsatta berättade att det började när de fick en ny tjänst 

med utökat ansvar och att det oftast var från individer som till en början varit positiva och 

drivande i anställningsprocessen men sen övergick till att mobba. Majoriteten av de som utö-

vade en mer aggressiv mobbning var kvinnor i ledarposition som agerade ensamma och mobb-

ning var mer vanligt inom offentlig sektor. Social uteslutning var en stor del av mobbningen 

vilket förvärrades för deltagarna genom att andra medarbetare inte gjorde någonting för att 

hjälpa utan drog sig undan. Mobbningen på arbetsplatsen hade också en negativ effekt på pri-

vatlivet och försämrad hälsa. De upplevde bland annat ökad stress, utslag, sämre sömn, arg och 

skam. Viktigast i återhämtningsprocessen och för att återfå sitt självförtroende var socialt stöd. 

Karl, Peluchette & Harlands surveystudie inom socialpsykologi (2007) fokuserade på hur indi-

viders personlighet spelar in i attityder till att ha roligt på arbetsplatsen och deras erfarenheter 

av glädje i arbetsmiljön. Detta undersöktes utifrån teorin Big Five som avser att mäta en individs 
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olika delar av personligheten, vilka är Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neu-

roticism och Openess. Studiens urval bestod av hälsovårdsarbetare med ålder mellan 20–59 år 

där största delen av arbetsuppgifterna bestod av interaktioner med patienter. I undersökningen 

utgick man från sektionerna personlig karaktär, arbetsrelaterade känslor och arbetsrelaterad tro 

och attityd och totalt samlades 151 undersökningar in som empirisk grund. Resultatet visade att 

deltagarna hade positiv attityd till att ha en arbetsplats där man finner glädje och har roligt på 

arbetet, det var även något de uppmuntrade ett ökande av. De som hade erfarenhet av roligt på 

arbetsplatsen visade sig också ha en högre arbetstillfredsställelse samt lägre känslomässig ut-

mattning. Det visar på vikten av att ha roligt på arbetsplatsen då det minskar känslomässig 

dissonans.  Resultatet visade även att det är Big- Five prediktorerna ’extraversion’ och ’agre-

eableness’ som bidrar till attityden till att ha roligt på arbetsplatsen. Extraversion innefattar 

egenskaper som utåtriktad, social, positiv och optimistisk och agreeableness egenskaper som 

samarbetsvilja, tillit till andra samt hjälpsamhet. Studien visade också att de som värderar roligt 

på arbetsplatsen var de som mer extroverta, känslomässigt stabila samt lättare att komma över-

ens med och deltagare som har höga poäng av conscientiousness, egenskaper som samarbets-

vilja och plikttrogen, och låga poäng av agreeableness inte upplever roligt på arbetsplatsen i 

samma grad som övriga. 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att de som har svårt att hantera stress behö-

ver resurser och socialt stöd för att kunna hantera den. Arbetsmiljön sägs påverka anställdas 

mående och är det en stressig arbetssituation ger det även negativa effekter på privatlivet då 

man får allt svårare att hantera sin sämre hälsa. Arbetsplatser som har arbetsgivare och ledare 

som engagerar sig i de anställdas hälsa genom tydlig kommunikation visar också en positiv 

hälsotrend bland de anställda. Som anställd kan det vara svårt att hantera alla känslor som väcks 

i konflikter eller stressigt arbete och forskningen visar att när man får svårt att hantera den tuffa 

arbetsvardagen kan det uppkomma känslor som skam då det anses vara “svaga” personer som 

inte kan hantera stressiga situationer vilket även kan leda till känslor som personligt misslyck-

ande. Något som verkar avgörande vad gäller den tidigare forskningen är vikten av att ha ett 

socialt stöd runtomkring sig. Datainsamlingsmetoden av den tidigare forskningen har främst 

skett genom intervjuer samt analyser av språk som handling och vad som sägs snarare än vilka 

handlingar de utför i olika sociala sammanhang. Med vår etnografiska studie bidrar vi med att 

belysa vad människor säger samtidigt som de utför handlingar i sociala sammanhang som kan 

påverka hälsan. I avsnittet nedan presenterar vi vår metodologiska metodansats. 

4 TEORETISKT RAMVERK  

Under följande avsnitt kommer vi att beskriva vårt teoretiska ramverk. För att kunna beskriva 

de sociala dimensioner och interaktioner som kan kopplas till lagerarbetarnas hälsa har vi valt 

att utgå från symbolisk interaktionism och medicinska sociologen Antonovskys teori om vad 

som frambringar en god hälsa. Nedan presenteras teorierna och de begrepp som vi valt att an-

vända oss av.  
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4.1 Symbolisk interaktionism    

Symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv hjälper oss att studera interaktioner och in-

teraktionsmönster som kan kopplas till lagerarbetarnas mående. Sociologen Herbert Blumer, 

upphovsmannen till det symboliskt interaktionistiska perspektivet fastslår att individen bör ses 

som en reflekterande och tolkande varelse som ständigt skapar mening i olika situationer och 

kommunicerar med hjälp av symboler (Johansson och Lalander 2014).   

I interaktionen mellan individer utvecklas ett rollövertagande, vilket innebär att man utvecklar 

en förmåga att anta den andres perspektiv och uppföra sig utifrån de som man tror att den andre 

förväntar sig. Det sociala mötet är därmed det viktigaste i våra sociala liv och skapar känslan 

av stolthet, men upplevelsen av att alltid bli sedd kan även skapa känslor av skam och förlägen-

het och få oss att känna oss utanför den sociala gemenskapen (Johansson och Lalander 2014). 

För att ta hjälp av begrepp från den symboliska interaktionismen har vi valt att använda oss av 

antropologen och sociologen Erving Goffmans, studie i vardagslivets dramatik.  

4.1.1 Det dramaturgiska perspektivet  

Goffman (2014) utgår från begrepp hämtade ur teatervärlden för att beskriva de samspel som 

sker mellan människor. Det beskrivs utifrån den dramaturgiska modellen som innebär att vi 

individer spelar olika roller i vardagslivet där de fysiskt närvarande individerna är publik till 

rollens utförande. Wide (2011) beskriver Goffmans syn på begreppet face (ansikte) som inne-

bär att individen alltid strävar efter att inte tappa ansiktet, ett tappat ansikte stör den sociala 

ordningen och sker när en norm eller förväntning inte upprätthålls. Normer definieras som vär-

deringar och övertygelser som sker genom processer av interaktion vilket tillsammans bildar 

kulturella mönster (Giddens 1997:227). Vi individer är ständigt medvetna om risken att tappa 

ansiktet och att därmed bli avslöjade, därför strävar vi efter att alltid ligga steget före för att 

förhindra detta. Vi kommer nedan att beskriva den främre och bakre regionen som är två viktiga 

delar i den dramaturgiska modellen.   

4.1.2 Främre regionen  

Platsen, eller sammanhanget där individen tvingas gå in i en roll kallas scen, eller den främre 

regionen, här äger framträdandet rum. I varje framträdande finns normer och beteendeförvänt-

ningar som individen förväntas förhålla sig till. Inom framträdandet använder sig individen av 

en fasad i form av inramning och den personliga fasaden. Inramning beskriver den fysiska sce-

nen där möbler och all rekvisita ingår, inramningen är platsbunden vilket innebär att framträ-

dandet börjar när man kommit till platsen och avslutas när man lämnar den, en inramning måste 

alltid finnas för att en scen ska existera. Personlig fasad beskriver individuella egenskaperna 

som kön och ålder men också utseende, talmönster och gester som används i framträdan-

det. (Goffman 2014) 

 

Goffman (2014) beskriver även teamframträdande vilket innebär att en grupp individer tillsam-

mans samarbetar i framträdandet och stödjer de olika rollerna, inom teamet blir alla medlemmar 

tilldelade en roll inom ramen för teamets framträdande. Inom gruppen bemöter medlemmarna 



10 

varandra utifrån de förväntningar som ställs, man bör troget uppför sig enligt de bestämda ruti-

nerna och vara känslomässigt engagerad samtidigt som man kontrollerat behöver visa upp ett 

framgångsrikt framträdande. Man bör inta en försiktighet i sitt framträdande för att förhindra 

störningar mellan medlemmarna, när läge ges kan en medlem gå in i en mer avslappnad roll 

och får endast ske om det inte finns risk för att bli upptäckt. Bakom scenen finns den bakre 

regionen, en plats som ligger i anknytning till den främre regionen.   

4.1.3 Bakre regionen  

Goffman (2014) beskriver den bakre regionen som en plats utan en dömande publik, där indi-

viden kan vara sig själv, gå ur sin roll och släppa sin fasad. Här kan rekvisita och andra material 

förvaras samt möjligheten att förbereda sitt kommande framträdande.  

Den främre och bakre regionen hjälper oss att studera lagerarbetarnas framträdande och den 

fasad de använder samt platsen där de kan gå ur sin roll som lagerarbetare. För att få en bredare 

syn på Goffmans beskrivning på anpassningen som sker mellan individer har vi valt att studera 

begreppen innehållsregler och ceremoniella regler. Begreppen hjälper oss att beskriva lagerar-

betarnas uppförande och anpassning till varandra och sin arbetsplats.   

4.1.4 Innehållsregler / ceremoniella regler  

Goffman (1970) beskriver den sociala sammanhållningen i relation till regler som finns i sam-

hället samt hur det styr våra handlingar i ett sammanhang. Det beskrivs som uppföranderegler 

och något vi socialiseras till att lära, en uppföranderegel kan vara innehållsregler de är formella 

lagar och att bryta mot en sådan regel kan ge rättsliga konsekvenser. Den andra regeln är cere-

moniella regler vilket är informella regler, Goffman (1970) beskriver reglerna som heliga, de 

har stor betydelse för den sociala sammanhållning och ett regelbrott kan handla om att komma 

försent eller bryta mot en klädkod. Att bryta mot en ceremoniell regel säger mer om personen i 

sig då det beskriver hur personen är samt vilka egenskaper den har och kan även riskera att inte 

behandlas heligt, en sådant regelbrott kan också störa den sociala sammanhållningen.  

Vi kommer avsluta vår redogörelse om den symboliska interaktionismen med Meads be-

grepp: Den generaliserade andre och Det materiella och symboliska motståndet. Den generali-

serade andre är relevant som begrepp för att förstå det materiella och symboliska motståndet. 

Materiellt och symboliskt motstånd hjälper oss förstå interaktionen mellan lagerarbetarna och 

de materiella aspekterna i deras arbetsuppgifter.  

4.1.5 Den generaliserade andre/ Det symboliska motståndet  

Thuman & Persson (2011) gör en beskrivning av Meads begrepp den generaliserade andre. Be-

greppet beskriver att man som barn lär sig hur saker ska hanteras samt vilka normer och bete-

endeförväntningar som finns i samhället. Genom interaktion med andra individer lär sig bar-

net att definiera tinget symboliskt, detta för att kunna använda tinget på ett meningsfullt sätt. 

När tinget fått sin betydelse utvecklas ett generaliserbart förhållningsätt till tinget, tack vara 

erfarenheten kan man anpassa sig till situationen när det dyker upp. Den generaliserade andre 

blir relevant för att förstå arbetarnas sätt att förhålla sig och hantera arbetsuppgifterna.  
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Thunman & Persson (2011) tar upp Meads syn på det materiella och symboliska motståndet, vi 

människor förhåller oss inte medvetet reflekterande till oss själva och vår omvärld, förändring 

kommer från yttre motstånd från andra människor eller ting och störst förändring sker när vi 

stöter på nya och oväntade situationer. Den generaliserade andre hjälper oss att förstå och han-

tera situationer och ting, samspelet till tinget sker oftast rutinmässigt vi vet till exempel hur vi 

kör bil eller öppnar en dörr. Ibland ställs vi inför nya utmaningar och situationer då behövs en 

identifikation med tingets motstånd och övning för att hantera det, även sociala situationer kan 

bete sig på oväntade sätt och Mead beskriver den upplevelsen som symboliskt motstånd. När 

motstånd uppstår i det materiella och sociala sker en förflyttning från det vanemässiga till ett 

mer kontrollerat handlande, i det ögonblicket behöver man ifrågasätta sin egen respons på situ-

ationen och vad det vanemässiga handlandet betyder och utifrån detta kan vi lära oss hur vi ska 

handla nästa gång en liknande situation dyker upp (Thunman & Persson 2011).  

4.2 Det salutogena perspektivet 

Aaron Antonovsky (1923–1994) var en medicinsk sociolog som efter 1970 inriktade sitt arbete 

på att studera varför vissa av oss människor klarar av livets svårigheter bättre än andra (Anto-

novsky 1991).  Då livet består av konflikter, motgångar och mycket annat som kan upplevas 

problematiskt funderade han över varför vissa kunde utveckla en styrka och behålla sig friska 

och varför andra som utsätts för samma påfrestningar blir sjuka. Antonovsky understryker att 

det inte räcker med att arbeta hälsofrämjande och undvika påfrestningar utan man måste lära 

sig begripa vad som händer, känna att man kan hantera det och känna att det som sker är me-

ningsfullt. Det var när Antonovsky studerade hur israeliska kvinnor anpassat sig till klimakteriet 

han upptäckte att 29 procent av dessa kvinnor hade en ganska god psykisk hälsa trots att det 

överlevt koncentrationsläger. Efter detta intresserade sig Antonovsky för att studera förmågan 

att bevara sin hälsa och myntade begreppen salutogenes och KASAM vilket förklaras nedan.  

4.2.1 Salutogenes  

Salutogenes kommer från latinets salus vilket betyder hälsa och genesis kommer från grekis-

kans genesis, vilket betyder ursprung. Den salutogenetiska modellen fokuserar med andra ord 

på hälsans ursprung och vill förklara varför vissa av oss människor förblir friska trots att vi 

utsatts för hög stress i livets svåra prövningar. Modellen är i motsats till det patologiska sättet 

där man istället förklarar varför vissa av oss blir sjuka.   

Antonovsky (1991) beskriver att man kan se det som att vi människor lever i ett kontinuum där 

den yttersta gränsen är sjuk eller frisk. Det salutogenetiska synsättet undersöker vart man som 

människa befinner sig i kontinuumet vid en viss tidpunkt och riktar in sig på det som håller 

människan i balans och faktorerna som ligger till grund för det. Antonovsky argumenterar för 

att stressorer inte alltid bör ses som något negativt utan det är en del i vår existens som människa 

och något vi också kan ha nytta av beroende på stressorernas styrka och hur de hanteras. En 

stor skillnad mellan det patogenetiska och salutogenetiska synsättet är att det salutogena riktar 

sin uppmärksamhet mot de avvikande fall som negligeras i patogenetiska undersökningar. An-

tonovsky (1991) förklarar hur vi genom livet försöker hantera spänningstillstånd när vi ställs 

inför en stressor (en kroppslig eller fysisk påfrestning) och han förklarar även att om vi kan 

sätta in händelser i ett meningsfullt sammanhang (KASAM) kan vi också hantera situationen. 
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Med det salutogena synsättet kan vi studera de faktorer som får oss människor att gå mot den 

friska polen. Genom att vi använder oss av begreppet salutogenes kan vi analysera om det finns 

faktorer som bidrar till att hålla arbetarna balanserade i kontinuumet mellan frisk och sjuk. Ge-

nom att arbetsgivaren och arbetarna är medvetna om det finns faktorer som håller dem balan-

serade eller till och med lutar mer mot den friska polen i kontinuumet kan man aktivt arbeta 

efter att bibehålla faktorerna men också stärka dem. Antonovskys intresse låg inte i att stu-

dera sjukdomar utan som tidigare nämnt (under tidigare forskning) varför vissa kan hantera 

livets svåra prövningar bättre än andra. Antonovskys arbetshypotes utgick från att det är gene-

rella motståndsresurser som ger oss styrka att klara av och kämpa mot de svårigheter som kom-

mer i livet vilka han benämner som GMR. Motståndsresurserna kan innebära att man har ett 

socialt stöd runtomkring sig, en ekonomisk trygghet eller annat som bidrar till en inre styrka att 

hantera livets tuffa motgångar.   

4.2.2 KASAM- Känsla av sammanhang  

Genom att mynta begreppet KASAM kunde Antonovsky identifiera det alla motståndsresurser 

hade gemensamt nämligen känsla av sammanhang. De utmaningar vi utsätts för genom livet 

kan tillsammans skapa en stark känsla av sammanhang vilket kan definieras som en stark tillit 

till sig själv men också tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar vilket leder till en 

stark tro på framgång i de kommande utmaningarna (Antonovsky 1991:13). KASAM hjälper 

oss att mäta känslan av sammanhang i människors liv. Enligt Antonovsky är det således fak-

torn känsla av sammanhang som gör att vissa av oss håller sig balanserade i kontinuumet mel-

lan frisk och sjuk. Begreppet KASAM innehåller tre komponenter vilka är- begriplighet, han-

terbarhet och meningsfullhet.   

Begriplighet står för hur man som människa kan hantera det inre eller yttre som sker i sin 

värld och se det som något förnuftigt och tydligt vilket gör att de blir förståeliga. Det innefattar 

att jag som människa trots negativa eller traumatiska upplevelser upplever de som begripliga 

och inte slumpmässiga eller oförklarliga.  

Hanterbarhet handlar om huruvida man upplever att man har resurser som kan hjälpa en vid 

livets svårigheter. Resurserna kan vara ens egna kontroll, nära anhöriga eller annat som bidrar 

till ens trygghet och stabilitet. Har man en hög känsla av hanterbarhet kan man ta sig igenom 

svårigheter istället för att stanna upp och fokusera på det negativa.  

Meningsfullheten i KASAM beskriver Antonovsky som begreppets motivationskomponent och 

hänvisar till vikten av att vara delaktig i sitt liv. Genom att ha intresseområden i livet som är 

meningsskapande, utmanande och av betydelse finns en känslomässig innebörd som gör att 

livets svårigheter är värda att utmana och investera energi i för att på bästa sätt bemästra den.   

 

Val av två teorier 

 

Anledningen till att vi valt två teorier är att det centrala i det socialpsykologiska perspektivet är 

hur vi som sociala varelser gör vår omvärld meningsfull för oss själva och andra. Vi kan därför 

se en tydlig koppling mellan det salutogena perspektivet och symbolisk interaktion-

ism då vi kan dra paralleller med att man försöker begripliggöra ett symboliskt motstånd som 

kan uppstå när man arbetar i ett automatiserat lager. Det salutogena synsättet kan också bidra 
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till att synliggöra de faktorer som får arbetarna att må bra på arbetsplatsen vilket vi anser är 

viktigt för en hållbar framtid inom yrket. I det kommande avsnittet presenterar vi vår etnogra-

fiska metodansats.  

5 ETNOGRAFI SOM METODANSATS 

Under följande avsnitt kommer vi motivera vårt val av etnografisk metodansats samt presentera 

dess grundantaganden för att sedan beskriva hur vi gick tillväga med urval, datainsamling, ana-

lys samt hur vi förhöll oss till etiska krav på vetenskaplig forskning. 

5.1 Etnografins grundantagande 

Etnografi har en kvalitativ och naturalistisk inriktning i och med att den betonar att fenomen 

bör studeras i sin naturliga miljö och inte en miljö som kan anses konstgjord (Hammersley & 

Atkinson, 2007). Tyngdpunkten i datainsamlingen ligger på deltagande observation, vilket är 

kopplat till metodens grundantaganden. Deltagande observation som datainsamlingsmetod vi-

lar på ett ställningstagande att kunskap om det studerade kan fås genom att ”vara där”. I vår 

studie innebär det att vi som forskare engagerar oss i och deltar i lagerarbetarnas arbetsvardag 

genom att just vara där. Det är genom att vi som forskare är på plats som vi kan förstå och få 

kunskap om sammanhanget i den studerande miljön. I samma linje resonerar Murchin-

son (2010) att genom att observera, oftast i ett lokalt sammanhang, kan beteenden, händelser 

och lokala mönster i sammanhangen förstås för att sedan förklaras.  

 

Genom att vi befinner oss i lagerarbetarnas miljö och genomför deltagande observationer får vi 

möjlighet närma oss och tolka kulturens innebörder på liknande sätt som lagerarbetarna. Mur-

chison (2010) förklarar att deltagande observationer ger en berikad förståelse för samman-

hanget. Vi kommer närmare lagerarbetarnas verklighet i deras naturliga miljö under tiden det 

sker vilket gör att vi kan se, förstå, uppfatta händelser, interaktioner och deras arbetskultur på 

ett djupare sätt. Vi får en mer detaljerad förståelse för att sedan ha möjlighet att beskriva det vi 

observerat. Att vi som forskare är en del av sammanhanget gör även att vi är med och påverkar 

detta sammanhang, men även påverkas av det själva, vilket beskrivs mer ingående under rubri-

ken Reflexivitet.  

5.2 Tillgång till fältet 

Att få tillgång till fältet beskrivs av Hammersley & Atkinson (2007) som en av de svåraste de-

larna i genomförandet av etnografin och det är därför viktigt att forskaren, innan studien påbör-

jas, noggrant funderat över sin möjlighet att få tillgång till information från den miljön som 

observeras. Det som vidare betonas i relation till etnografi och att få tillgång till fältet är också 

en strävan efter att bli socialt inkluderad i fältet). Genom att vi presenterade syftet med vår 

studie för en vän till en av oss, dvs. att vi ville undersöka sociala dimensioner och interaktioner 

mellan arbetarna för att få möjlighet att beskriva kopplingar till måendet, fick vi tillgång till 

fältet. Vi förklarade även att studien skulle kunna vara av nytta för dem som arbetsgivare då vi 

förhoppningsvis skulle kunna beskriva faktorer som påverkar arbetarnas mående. Den vän som 
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gav oss tillgång till fältet blev också vår grindvakt vilket Gobo & Molle (2017) beskriver som 

den viktigaste kontakten för att få tillgång till fältet. Vidare beskrivs att grindvakten oftast har 

en ledande position, vilket möjliggör att få tillgång till den sociala miljön, men eftersom grind-

vakten är en del av den studerande kulturen är också att skapa ett förtroende som etnograf av 

vikt (Gobo & Molle, 2017).  Eftersom grindvakten var en vän fanns förtroende redan innan 

kontakten skedde vilket underlättade tillgången till lagret. Detta förtroende var dock baserat på 

en vänskapsrelation som vi var tvungna att omformulera till att bygga på den nära, men pro-

fessionella relationen forskare-deltagare. När vi väl var på plats, träffade cheferna och arbe-

tarna, anpassade vi oss så mycket som möjligt till miljön genom att inta en mer ödmjuk och 

lyssnande roll. Vår inställning var att det var arbetarnas och chefernas arbetsplats, deras arbets-

vardag och dess struktur som var styrande i vad gränserna för vårt deltagande skulle dras och 

därför viktiga att anpassa oss efter dessa. Det var viktigt för oss att vara engagerade och lyhörda 

samt visa tacksamhet.  

5.3 Urval 

De metoder vi använde oss av gällande urval för vår studie var, som antytts i förra avsnittet, 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bryman (2011) förklarar att bekvämlighetsurval består 

av personer, eller platser, som är lättillgängliga för forskaren. Bekvämlighetsurvalet applicera-

des på val av plats där vi valde en lagerverksamhet vi visste att vi hade en möjlighet att få 

tillgång till genom den grindvakt som var tillgänglig för oss. Grindvakten hjälpte sedan till i 

vidare kontakt med andra chefer inom lagerverksamheten vilket är ett snöbollsurval som är en 

typ av bekvämlighetsurval. Snöbollsurval beskrivs av Bryman (2011) som ett urval där forska-

ren får kontakt med en relevant person för studien som i sin tur kan leda forskaren till andra för 

studien relevanta personer. I våra deltagande observationer applicerades aldrig någon urvals-

strategi i och med att vi blev tilldelade två grupper i vilkas arbetsvardag vi fick möjlighet att 

delta. Däremot använde vi bekvämlighetsurval när vi valde ut arbetare till informella intervjuer 

då vi valde de som var tillgängliga utifrån vilka arbetsuppgifter de hade för tillfället. De som 

stod still på en och samma plats var de vi gick fram till och intervjuade då de kunde utföra sina 

arbetsuppgifter samtidigt som vi pratade. Nedan presenteras en förklaring hur vi gick tillväga 

med vår datainsamling. 

5.4 Genomförande 

Vi planerade observationerna tillsammans med de chefer vi hade kontakt med under processens 

gång och det som passade verksamheten och cheferna bäst var att observationerna utfördes 

under dagtid och förmiddag. Därför utfördes tio observationerna under dagtid där varje obser-

vation pågick i ca 45 minuter.  Alla observationer skedde i arbetsutrymmet där arbetarna ut-

förde sina arbetsuppgifter, utom en som genomfördes under arbetarnas lunch, där vi fick möj-

ligheten att äta tillsammans med dem och diskutera mer fritt. Detta tillfälle var dock något som 

inte gav oss så mycket information som vi från början hade hoppats, vilket gjorde att vi valde 

att inte genomföra fler observationer under raster. När vi valde ut deltagare till informella in-

tervjuer valde vi de personer som vid tillfället ansågs ha möjlighet att arbeta samtidigt som de 

kunde svara på frågor. Intervjuerna varierade tidsmässigt då vi hade olika många frågor, men 
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också då vi inte ville ta upp för mycket av deras arbetstid. Nedan beskrivs datainsamlingsme-

toder vi använt oss av mer ingående. 

5.5 Deltagande observationer 

Det är genom att delta och observera den komplexa sociala kulturen mitt i medan den sker 

som vi lär oss om den understryker Murchison (2010). Deltagande observationer är grunden i 

etnografi och genom att vi kan vara på plats i lagerarbetarnas naturliga miljö när de arbetar kan 

vi skapa en förståelse för det studerade sammanhanget. Murchison (2010:13) definierar delta-

gare- observatör rollen som en roll där forskaren intar olika ställning, vilket sker genom att 

forskaren ”flyttar in” i forskningssammanhanget. Som forskare blir man således deltagare och 

observatör och anpassar sig efter situationer och sammanhang för att förstå och göra det bekanta 

främmande eller det främmande bekant. Att både delta och observera på fältet kräver en balans 

där forskaren på ett engagerat, självkritiskt och på ett personligt anpassat sätt sätter sig in i det 

som studeras för att få en förståelse av komplexa händelser eller kulturer (Murchison 

2010).  Genom att inta en öppen inställning är syftet att finna en djupare förståelse för det som 

redan känns bekant. Som deltagare- observatör blir vi som forskare det primära forskningsin-

strumentet vilket informationen kommer in och registreras genom. Genom observationer kan 

vi upptäcka skillnader mellan det som sagts och faktiska handlingar, genom deltagande kan vi 

bland annat registrera dofter, känna och förstå kulturen (Murchison 2010).  För att få in relevant 

material av våra observationer har vi arbetat fram en checklista vilket vi hoppades kunde svara 

på vår frågeställning: Vilka fysiska, materiella och sociala faktorer visas som betydelsefulla för 

måendet i lagerarbetarnas arbetsvardag?  

 

Checklista 

Hur använder lagerarbetarna kroppen vid fysisk ansträngning? 

I vilka situationer förekommer missnöje eller förstärkning som kan påverka måendet? 

Hur integrerar och konverserar lagerarbetarna med varandra och chefer? 

Hur ser arbetsmiljön ut och kan den påverka lagerarbetarnas mående? 

 

Checklistan har hjälpt oss fokusera på det som är relevant för studien. Med observationer har 

vi observerat hur arbetarna utför sina arbetsuppgifter men också hur de påverkas av varandra 

och miljön. Vi har observerat olika moment så som hur de lyfter tunga varor under arbetspasset 

men också hur arbetarna förhåller sig till maskinerna och den arbetsmiljön som råder. Med hjälp 

av checklistan har vi även ställt frågor som uppkommit under observationernas gång som kunde 

bidra till att förstå och beskriva vilka faktorer som kan påverka arbetarnas hälsa. Frågor ställdes 

under informella intervjuer vilket förklaras under nästa rubrik informella intervjuer. 

5.6 Informella intervjuer 

Att intervjua människor i en miljö där de kan koppla av och känner sig som hemma är enligt 

Atkinson och Hammersley (2007) den bästa strategin då det får deltagarna att vara mer avslapp-

nade vilket också leder till ärligare svar. En otrygg miljö kan påverka deltagarens känslor och 

omvärld vilket också påverkar svaren. Atkinson och Hammersley förklarar även att man bör 

tänka på att anpassa sig efter de man intervjuar för att inte skapa irritation vilket skulle kunna 
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leda till att intervjun inte kan genomföras. Våra informella intervjuer skedde i arbetarnas ar-

betsmiljö och vi var särskilt noga med att välja de arbetare som vi bedömde skulle kunna ha tid 

att svara på våra frågor. Vissa hade arbetsuppgifter som bestod av att flytta lådor och var i 

ständig rörelse, vilket gjorde det svårare att få kontakt, men också svårare att föra ett samtal. Vi 

valde därför de arbetare som stod på en plats och kunde samtidigt utföra sina arbetsuppgifter 

för att inte skapa irritation, men också för att få så innehållsrika svar som möjligt. Atkinson 

och Hammersley (2007) beskriver att informella intervjuer varierar mellan spontana samtal un-

der aktivitet till förbestämda formella samtal som sker utan att andra hör vad som sägs. På grund 

av den höga ljudnivån på lagret kunde inte de andra arbetarna höra vad som sades under inter-

vjun vilket skulle kunna vara en anledning till att vi fick så detaljerat material av intervjuerna.  

För att komma ihåg allt som sades i de informella intervjuerna använde vi oss av antecknings-

block. Murchison (2010) förklarar att det är viktigt redan från början att ta anteckningar då det 

underlättar möjligheten att följa den etnografiska processen. Vi antecknade nyckelord och det 

som var relevant utifrån frågeställning och checklistan under observationerna men även under 

och snabbt efter intervjuerna. För att vi skulle komma ihåg all information vi tagit del av satte 

vi oss ner efter observationerna och gjorde mer utförliga anteckningar. Något vi var noga med 

att efterfölja var att inta en öppenhet inför materialet vi tog del av vilket förklaras mer djupgå-

ende under nästa rubrik: Reflexivitet.  

5.7 Reflexivitet 

Något som ofta kritiseras inom kvalitativ forskning är frågan om reflexivitet och huruvida fors-

kare tar hänsyn till att de är en del av den kontext som undersöks. När man som forskare obser-

verar blir man påverkad av det som observeras men det som observeras påverkas även av fors-

karen. Det är således av vikt att forskaren är medveten och förhåller sig till att det som ses är 

en kontextuell verklighet utifrån egen medverkan och inte den absoluta verkligheten (Gobo & 

Molle, 2017). Hammersley & Atkinson (2007) förklarar att den effekt som reflexiviteten kan 

åstadkomma kan minskas genom att inta en neutral inställning. Reflexiviteten är något vi tagit 

hänsyn till genom att försöka vara så neutrala som möjligt under våra observationer men också 

när vi transkriberat empiriska materialet. Vi har försökt att inte låta våra erfarenheter, värde-

ringar eller intressen påverka genom att vara så objektiva som möjligt under hela processen. 

När vi satte oss ned efter våra observationer och utförde våra fältanteckningar mer detaljerat, 

diskuterade och reflekterade vi över hur vi kunde vara så objektiva som möjligt. Genom att vi 

läste varandras fältanteckningar försökte vi se om några detaljer var framställda på ett sätt som 

till viss del kunde vara egen tolkning, genom att diskutera och ändra vissa uttryck i text har vi 

försökt vara så objektiva som möjligt. En annan diskussion vi hade var huruvida vissa frågor 

under en informell intervju kunde vara ledande, det vill säga att man inbjuder till ett visst svar. 

De frågor vi hade förberett oss med innan intervjun var inte ledande, utan utmaningen låg i att 

inte ställa följdfrågor av ledande karaktär. Vi hjälptes åt att påminna varandra om ledande följd-

frågor innan intervjuer men också samtidigt som vi antecknade och på så sätt känner vi att vi 

medvetet försökt vara så neutrala som möjligt under datainsamlingen.  
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5.8 Analys 

Den etnografiska analysen bygger på att tänka igenom teman och hur de kan vara kopplade till 

varandra för att sedan få fram en helhet (Murchison, 2010). Genom att analysera kontinuerligt 

från start får man möjligheten att ställa frågor och organisera materialet efter samband. Indikat-

ioner av nyckelteman kommer från repetitiva symboler, berättelser eller fraser då dessa riktar 

sig mot att ha en viktig betydelse (Murchison, 2010). Nyckelhändelser kan vara oförutsedda 

händelser eller interaktioner som uppfattas vara av betydelse för studien. Murchison förklarar 

att dessa nyckelhändelser ska vara i centrum när förståelsen för studien formas.   

Vi började med analysen efter att vi transkriberat materialet från våra två första observationer. 

Vi satt tillsammans och diskuterade vad vi sett och huruvida observationerna och de informella 

intervjuerna kunde visa på mönster. Vi fann ganska tidigt indikationer på teman vilket gjorde 

analysprocessen lättare. Vi kunde skriva upp frågor vi önskade svar på från flera av arbetarna 

för att se likheter och skillnader. Genom att vi efter varje observationstillfälle sorterade och 

analyserade empirin blev arbetet inte övermäktigt, utan det blev en av de roligaste och mest 

berikande delarna av genomförandet av studien då vi fann så stor del av materialet intressant. 

Murchison (2010) förklarar att när studien närmar sig mitten bör materialet noggrant läsas ige-

nom igen då eventuella ord eller händelser som inte var av betydelse i början av studien nu kan 

ha en betydelse. Vi pendlade fram och tillbaka mellan insamlad empiri för att finna vilka fy-

siska, materiella och sociala faktorer som kunde vara av betydelse för arbetarnas mående och 

fann teman ganska tidigt vilket också stärktes under analysens gång. För att kunna producera 

tydligt empiriskt material valde vi att lägga mycket tid på att transkribera och analysera efter 

varje observation. I slutet av processen analyserade, sorterade och organiserade vi materialet en 

sista gång för att identifiera nyckelfrågor och teman vilket gjorde att de teman vi har är nära 

kopplade till det empiriska materialet.   

5.9 Etik 

I en etnografisk studie är det viktigt att förhålla sig till de etiska principer som gäller kvalitativ 

forskning då man är i undersökningsdeltagarnas miljö. Genom ett informationsbrev som för-

klarade syftet med studien och villkor för undersökningsdeltagare fick arbetarna information 

kring varför vi var där. Brevet beskrev att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas om så 

önskades vilket är efter vetenskapsrådets rekommendation (Vetenskapsrådet 2002).   

Konfidentialitetskravet innebär att alla i undersökningen ska ges konfidentialitet och att känslig 

samt privat information ska förvaras utom räckhåll för utomstående personer (Vetenskapsrådet 

2002). Vi förklarade att alla uppgifter vi skulle få ta del av skulle behandlas konfidentiellt och 

att det insamlade materialet i form av anteckningar och transkriberade intervjuer skulle anony-

miseras. Innan vi utförde informella intervjuer berättade vi om hur vi skulle anonymisera det 

insamlade materialet en extra gång utifall informationen inte kommit fram hela vägen till alla 

arbetare. Vi förklarade också att de kunde ta del av studien längre fram och vid vilken tid den 

beräknas vara klar.  

 

Att utföra observationer utan att informera de personer man studerar anses inte ha någon större 

skaderisk om man som observatör ser till att miljön förblir anonym. Dock kan man som forskare 

ställa sig frågan om detta är nödvändigt eller om observationen istället kan vara öppen (Nygren 
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2012). I den här öppna etnografiska studien valde vi att benämna vissa delar av miljön trots att 

det kan avslöja vilken del som observerats av det stora lagret. Anledningen till att vi valde att 

beskriva miljön ganska detaljerande var för att man skulle förstå hur miljön kunde påverka 

arbetarna men också för att vi tyckte beskrivningen behövdes för att förstå helheten av arbets-

platsen. Vi fick väga forskningskravet och individskyddskravet mot varandra och kom fram till 

att de enda som kan lokalisera vilken del av lagret som studerats är de som arbetar på samma 

företag. Information vi tog del av som kunde avslöja en viss person eller viss grupp valde vi att 

inte ta med i studien för att inte skapa konflikter mellan arbetare på arbetsplatsen. Under nästa 

rubrik presenteras resultatet av vår analys illustrerat med citat från vårt empiriska material.  

6 RESULTAT  

Under följande avsnitt presenteras resultatet genom olika teman för att beskriva sociala dimens-

ioner och interaktioner som sker på lagret och påverkar arbetarnas mående. Vårt empiriska 

material analyseras och diskuteras kort i förhållande till Goffmans dramaturgiska perspektiv 

och Antonovskys salutogenetiska synsätt för att sedan diskuteras djupare under diskussionsav-

snittet. Avslutningsvis gör vi en kort sammanfattning av resultatet. Första temat som presente-

ras är Arbetsmiljö.  

6.1 Arbetsmiljö 

Första dagen fick vi en rundvandring i det stora lagret av en av de chefer som arbetar med den 

grupp vi studerar. Innan själva rundvandringen började fick vi skriva under papper som innehöll 

frågor om vår hälsa då lagret bland annat hanterar livsmedel. Vi fick även ta del av säkerhets-

föreskrifter och byta om till kläder som var anpassade till arbetsmiljön. När vi väl fått vår rund-

vandring började den första observationen i det utrymme arbetarna vi studerade utför sina ar-

betsuppgifter. De etnografiska fältanteckningarna presenterade nedan beskriver bland annat 

olika utrymmen i lagret med fokus på vad de används till, vilka ljud och ljusförhållanden note-

rades och vilka interaktionsmöjligheter vi reflekterat över i förhållande till detta:  

 

Lagret är automatiserat med ett robotstyrt system, arbetsutrymmet består av två 

sektioner där ena är en aning mindre och med högre ljudnivå från maskiner. I ut-

rymmet hördes ett högt bullrande ljud som kom från rullband där plastlådor åkte 

fram samtidigt som det kom ljud från andra maskiner i form av olika signaler som 

startade när maskiner slutat fungera eller krävde uppmärksamhet. I den mindre sekt-

ionen fanns mindre utrymme för interaktion mellan arbetarna då de inte kunde se 

varandra för maskiner som stod i vägen. I den andra sektionen fanns mer utrymme 

för interaktion då maskinerna inte dolde utsikten för arbetarna och även om ljudni-

vån är något lägre i denna sektion är den ändå väldigt påtaglig. Maskinernas buller 

och tjut samt ljud från körandes truckar, packandes av lådor och leveranser vid last-

kajen bidrar till den ljudnivå som råder. Även ljud från arbetarna hörs om än i 

mindre skala. I båda sektioner är arbetsmiljön utmärkande på så sätt att det inte 

finns några fönster vilket gör man kan känna sig en aning instängd trots ett högt tak 

och stor yta. Golvet är ett enda stort betonggolv med markerade hänvisningar för 
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vart saker och ting ska vara och belysningen består av lysrörsarmaturer som går 

längst med taket i långa rader vilket ger ett grått och kallt intryck. I den sektionen 

där ljudnivån är något mindre interagerar inte arbetarna alls med varandra under 

denna observation som varade i 30 minuter utan alla stod upptagna med sina egna 

arbetsuppgifter. Alla arbetare var likadant klädda och de flesta hade hörlurar istället 

för öronproppar i öronen. Enda gången ljudet bleknar något är när alla i gruppen 

ska gå på rast och maskinerna stängs av. Många av arbetsuppgifterna bestod av att 

placera varor i en plastlåda, när varan är placerat bekräftas det genom en knapp på 

en dator.   

 

Materialet från observationen ovan beskriver lagerarbetarnas arbetsmiljö vilket kan kopplas 

till Goffmans begrepp främre regionen. När arbetarna utför sina arbetsuppgifter och befinner 

sig i arbetsutrymmet sker framträdandet utifrån normer och förväntningar på arbetaren. Inram-

ningen som är den fysiska scenen är arbetsutrymmet, rekvisitan är det material som behövs för 

att utföra arbetsuppgifterna och möblerna är maskinerna. När arbetaren kommer till arbetsut-

rymmet börjar själva framträdandet. Den personliga fasaden som tillhör inramningen beskrivs 

senare i kapitlet. Det empiriska materialet beskriver också det konstanta ljud vi noterat som på-

verkar personerna i arbetsvardagen.  

Nedan presenteras ett utdrag från våra anteckningar från en informell intervju där en av arbe-

tarna beskriver arbetsplatsens ljudnivå och dess betydelse.   

 

Ja jag blir jättetrött och därför har jag pod eller annat jag kan lyssna på. Vi får egent-

ligen bara ha en hörlur för att vi ska höra vad som händer runtomkring men just här 

fungerar det ändå och jag är rädd att det ska förstöra min hörsel.  

 

I föregående fältanteckning beskrivs en av arbetarnas upplevelser av alla ljud som finns i ar-

betsutrymmet. Arbetaren beskriver sin oro och att ljudnivån påverkar arbetaren på ett negativt 

sätt. Ljudnivån kan utifrån arbetarens berättelse sägas bidra till både oro och trötthet och skulle 

kunna ses som en bidragande faktor till att måendet skulle kunna försämras. Nedan är ett annat 

exempel från fältanteckningarna för hur en arbetare beskrev ljudet.  

  

I början blev jag trött av ljudet men nu har jag vant mig. Jag tycker det är jobbigare när 

det är tyst och lugnt. Jag gillar när det händer saker. Att jobba på kontor är nog inget  

för mig.  

 

Föreliggande beskrivning från vårt empiriska material visar att ljudnivån inte behöver ha en 

negativ påverkan på arbetarna utan det kan även vara något positivt. Det är liv och rörelse vilket 

också beskrivs som något bra, arbetarna tycks få energi av det. Arbetaren lyfter fram att det är 

det tysta och lugna som är besvärande och alltså inte allt ljud runtomkring. Nedan presenteras 

ett citat från fältanteckningar från en annan informell intervju där arbetaren istället ”stänger” 

ljuden ute.   

 

“Nej, i början var det men efter ett tag stänger man av, jag lyssnar nästa all-

tid på pod.”  
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I ovanstående citat beskrivs det att ljudnivån var besvärande till en början för att sedan ändras 

till att inte vara det. I stället för att lyssna på det bullrande ljudet och alla olika tjut från maskiner 

så verkar arbetaren funnit en strategi för att hantera detta. Genom att lyssna på pod uppges alltså 

oljudet försvinna till stor del och arbetaren kan istället fokusera sig på poden samtidigt som 

arbetsuppgifterna. I flera av de berättelser som arbetarna gav oss görs en åtskillnad mellan ljud 

(i positiv bemärkelse) och oljud (i negativ bemärkelse) vilket också verkar vara en del av deras 

strategi för att göra arbetsmiljön ”hanterbar” då man bestämt sig för endera form av inställning 

till det som kan vara ett problem på arbetsplatsen. Strategierna arbetarna utvecklat kan kopplas 

till Meads begrepp symboliskt motstånd och Antonovskys begrepp KASAM då arbetarna ut-

vecklat strategier mot symboliskt motstånd vilket också kan ses som en bidragande faktor till 

välmående och balans i det kontinuum Antonovsky menar vi befinner oss i. Andra strategier 

för välmående kan vi se i fältanteckningarna nedan från ett av tillfällena där deltagande obser-

vation också innehöll en informell intervju.  

 

Varför jag är här är väldigt tydligt jag ska ju jobba, alltså göra mina arbetsuppgifter, 

för mig är det bara ett sätt att tjäna pengar, jag känner inte att jag får en djupare 

mening i min vardag däremot försöker jag att lyssna på poddar i lurarna som ger 

mig ngt. Jag känner att står still och inte får utvecklas eller utmanas i arbetet därför  

lyssnar jag på poddar.  

 

Enligt föregående fältanteckningen verkar alltså arbetaren funnit en strategi för att göra ar-

betsvardagen meningsfull. Arbetsuppgifterna och arbetsmiljön verkar beskrivas som understi-

mulerade och arbetaren använder därför sig av poddar för att må bra, känna mening och stimu-

lera arbetaren på arbetsplatsen. Att arbetaren får känna meningsfullhet och stimulans skulle 

kunna uppehålla välmående i arbetslivet. Fältanteckningarnas innehåll skulle även kunna kopp-

las till Antonovskys begrepp KASAM. Tydligheten kring varför arbetaren är där, kan kopplas 

till begriplighet då arbetaren tycks uppfatta arbetsuppgifterna som tydliga, vilket också kan göra 

de hanterbara och kontrollerbara. Meningsfullheten Antonovsky beskriver som motivations-

komponenten skulle i detta fall kunna vara ekonomisk ersättning för utfört arbete. Arbetaren 

skulle kunna sägas drivas av att tjäna pengar och därför tycka att det är värt att investera sin tid 

i arbetet, vilket i sin tur skulle kunna ses som att arbetaren har en stark känsla av sammanhang 

(ett starkt KASAM).   

 

Det empiriska materialet verkar beskriva att ljudet ger en psykisk påfrestning. Följande 

tema kommer beskriva den fysiska påfrestningen hos lagerarbetarna.    

6.2 Fysisk påfrestning 

Under flera av observationerna fokuserade vi på arbetarnas kroppsspråk och hur de hante-

rade varor. Flertalet av de anställda uttryckte ett koncentrerat och avslappnat kroppsspråk utan 

hastiga rörelser trots monotona arbetsuppgifter. Monotona arbetsuppgifter innehöll bland annat 

att stå med armarna utsträckta i axelhöjd flera timmar i sträck vilket kan påverka kroppen fysiskt 
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på ett negativt sätt. Arbetarnas avslappnade kroppsspråk skulle kunna kopplas till Meads be-

grepp symboliskt motstånd och den generaliserade andre. Den generaliserade andre hjälper ar-

betarna förstå och hantera situationer och ting. Fältanteckningen nedan verkar visualisera det 

avslappnade kroppsspråket då arbetsuppgifterna går på rutin. Arbetarna reflekterar inte över 

deras handlingar under arbetet och kan där med hålla ett avslappnat rörelsemönster. Om något 

fel skulle uppstå under arbetet avbryts det rutinmässiga handlandet och de tvingas istället till 

ett kontrollerat handlande. Det innebär att deras rörelsemönster förändras vilket leder till 

att symboliskt motstånd uppstår. Fältanteckningen nedan beskriver en informell intervju i re-

lation till fysisk påfrestning.   

 

Man får ont i axlarna av att göra samma arbetsuppgifter och stå stilla en längre tid. 

Det är viktigt att byta avdelning för att få varierande arbetsuppgifter, ibland måste 

man vara på samma ställe hela dagen vilket är väldigt dåligt.  

 

Ovan beskrivs den fysiska hälsan och påverkan på kroppen. En av faktorerna till att man slits 

fysiskt skulle kunna vara för att man är stående stora delar av dagen, och att få byta avdelning 

under dagen är viktigt. Utifrån det som framställs verkar arbetaren utrycka att det blir extra 

jobbigt om man måste stå på samma ställe en hel dag. Nedan ges en ytterligare beskrivning på 

de monotona arbetsuppgifterna.  

 

Jag får ont i kroppen då man lyfter mycket det är också väldigt jobbigt för på vissa 

plaster är arbetet väldigt monotont så jag får väldigt ont i axlar och skuldror, man 

står och gör samma sak i 4 timmar.  

 

Fältanteckningen kring de monotona arbetsuppgifterna och ont i kroppen verkar beskriva att 

lyften och de monotona arbetsuppgifterna påverkar kroppen och leder till värk i axlar och skuld-

ror. Materialet visar att det finns en fysisk påfrestning. Nedan beskrivs hur man förhåller sig till 

att lyfta under arbetspasset.  

         

Man hinner inte alltid med att tänka på hur man lyfter och bär saker  

 

Fältanteckningen ovan visar att fysisk påfrestning kan bero på att man inte lyfter ”rätt” på grund 

av tidsbrist. Lyften utförs slarvigt vilket påverkar kroppen fysiskt i negativ bemärkning. Att 

lyfta mer skonsamt för kroppen skulle kunna leda till att minska den fysiska påfrestningen. 

Fältanteckningen ovan skulle kunna kopplas till Meads begrepp den generaliserade andre och 

begreppet symboliskt motstånd. Arbetaren beskriver arbetsuppgifter som att lyfta tungt som en 

rutin, man reflekterar inte över handlingen, man har lärt sig hantera tinget. Arbetaren skulle 

kunna få ett symboliskt motstånd genom att skada sig i ett lyft vilket innebär att man tvingas 

stanna upp och reflektera över sin handling, samt ta lärdom av den.  

Ett ytterligare synsätt på arbetarnas fysiska hälsa fick vi i följande fältanteckning: “Viktigt att 

träna för att orka med jobbet och inte skada sig”. Arbetaren beskriver att träning är viktigt, 

utifrån det som framställt skulle träning kunna förebygga skador på arbetet. Detta i sin tur ledde 

oss till att fråga om arbetarna tränar på lagrets gym, det presenteras nedan.   
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I konversationen med sex arbetare svarade alla nej förutom en arbetare på frågan 

om de använder lagrets gym. Vi frågade om chansen att träna på arbetstid fanns, 

skulle de då göra det? Alla tror att det skulle vara något som är bra och att de tro-

ligtvis skulle träna då samt att det skulle påverka hälsan positivt. Vidare i konver-

sationen beskrevs det att träning på arbetstid aldrig skulle fås igenom från arbetsgi-

varen.  

 

Det empiriska materialet lyfter alltså fram att lagrets gym inte används av mer än en av de 

arbetare vi frågat, men att de troligtvis skulle göra de om chansen att träna på arbetstid gavs. 

Det beskrevs också det aldrig skulle få igenom det från arbetsgivaren, det skulle kunna vara så 

att frågan om träning på arbetstid aldrig kommit till arbetsgivaren och därför ges inte möjlig-

heten. Det skulle också kunna vara så att det inte är möjligt att genomföra på grund av verk-

samheten. I fältanteckningen nedan beskriver en av arbetarna sitt arbete.  

 

Arbetet är mer psykiskt än fysiskt påfrestande, det är ett tungt arbete men det är mer 

psykiskt med mycket klagande och konflikt.   

 

I föregående fältanteckningen verkar arbetaren uttrycka att det finns en psykisk påfrest-

ning en anledning till det kan vara klagande och konflikter som sker på arbetet. I följande 

tema beskrivs stress utifrån fältanteckningarna från de informella intervjuerna.   

6.3 Stress  

Eftersom stress skulle kunna ha en negativ påverkan på arbetarnas mående ville vi undersöka 

om arbetarna upplevde stress på arbetet, det gjordes genom att vi frågade arbetarna i informella 

intervjuer om de upplever stress. En arbetare resonerade på följande sätt “nej man kan inte jobba 

fortare än vad lådorna till stationen kommer”. Utifrån citatet verkar inte arbetsuppgiften i sig 

vara stressande. En anledning till det kan vara att kan vara att tempot styrs av automatiseringen 

och inte av arbetaren själv. I en annan informell intervju beskriver en arbetare följande ”det 

som kan stressa är småfel från de maskiner som används som då ger ifrån sig ljud av olika slag 

och att automationen är det som stressar mest”.  

 

Utifrån det empiriska materialet ovan skulle en anledning till stress kunna vara när maskinerna 

inte fungerar som de ska.  När maskinerna inte fungerar har arbetarna inte möjlighet att utföra 

sina arbetsuppgifter vilket skulle kunna leda till en negativ stress hos arbetarna. Det skulle också 

kunna vara så att när maskinerna fungerar och arbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter i ett 

jämt tempo är de automatiserade maskinerna en bidragande faktor till att arbetarna inte känner 

sig stressade. Att en arbetare inte kan utöva sina arbetsuppgifter på grund av att en maskin slutat 

fungera skulle kunna kopplas till Meads begrepp materiellt och symboliskt motstånd. När en 

maskin inte fungerar störs den vanemässiga handlingen som arbetaren utövar och arbetaren 

måste ifrågasätta sin respons vilket gör att den vanemässiga handlingen får en betydelse. Efter 

en sådan situation lär sig arbetaren hur motståndet ska hanteras i framtiden, vilket gör att det 

yttre motståndet har lett till en förändring.  
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Nedan presenteras en ytterligare bild av stress.  

 

Ja det kan vara stressigt speciellt när volymen runt jul ökar men jag blir nästan mer 

stressad av att det är för lugnt.   

 

Det empiriska materialet ovan beskriver att det kan vara stressigt runt jul men att ett lugnt tempo 

kan vara mer stressande. Det kan också vara så att ett högt tempo inte alltid leder till negativ 

stress.  Under den första observationen, när vi fick en rundvandring på lagret berättade en av 

cheferna att man arbetar efter ackord på andra avdelningar vilket skulle kunna vara stressande. 

Ackord är lön som kan tjänas utöver grundlönen. Desto snabbare man arbetar desto mer pengar 

kan tjänas. Den avdelning vi studerade arbetade efter ett gemensamt ackord och en arbetare 

beskriver följande utifrån en fältanteckning ”Jag gillar inte ackord, det är stressigt att mä-

tas”. En annan arbetare som tidigare arbetat efter ackord resonerar följande utifrån en fältan-

teckning ”det var stressigt att mätas på ackord och gillade inte att mätas individuellt”.  

 

Fältanteckningarna från de informella intervjuerna framställer ackord som något negativt och 

stressrelaterat. De verkar uttrycka att de inte vill mätas utifrån sin individuella prestation. En 

anledning skulle kunna vara att de inte vill att deras prestationer ska mätas via med hjälp av 

siffror, vilket ackordet bidrar till. Alla arbetare hade inte samma syn på ackord utan en arbetare 

såg ackord som något positivt. I en informell intervju beskrev arbetaren att ”det skulle vara en 

morot att arbeta efter ackord”.  

 

Fältanteckningen från citatet ovan skiljer sig från resultatet vi fått från andra informella inter-

vjuer. Arbetaren verkar beskriva ackord som något positivt och motiverande. En anledning till 

det kan vara att ackord ger möjligheten att tjäna mera pengar om man arbetar snabbare. Något 

annat vi fick reda på under informella intervjuer var att toalettbesök helst inte görs under ar-

betstid. Nedan beskrivs toalettbesök utifrån fältanteckningar skrivna när vi gick tillsammans 

med arbetarna till lunchrasten.  

 

En av arbetarna berättade att man helst går på toaletten under sin rast för att inte ta 

tid ifrån arbetet. Det bekräftades även från en ytterligare arbetare att man bara går 

på toa på arbetstid om man verkligen måste. Båda berättade dock att man självklart 

får gå på toaletten om man behöver men att man ibland har för mycket att göra och 

då väljer man att vänta.  

 

Utifrån fältanteckningen ovan verkar arbetarna beskriva att man undviker toalettbesök under 

arbetstid i den mån det går. Det skulle kunna vara så att arbetsbelastningen och pressen på 

arbetarna är så pass hög att ett toalettbesök inte är att rekommendera då man kan hamna efter 

med arbetsuppgifterna. En sådan press skulle kunna leda till negativ stress då man inte följer 

kroppens signaler. Det kan även leda till att rasterna till största del består av att ta sig till toalet-

ten och ”gå” på toaletten. Att inte gå på toaletten på arbetstid skulle också kunna vara en norm 

skapad av gruppen. Normen skulle då kunna vara att man inte går på toaletten när det är mycket 

att göra för att ens kollegor inte ska påverkas, det skulle kunna innebära att kollegorna får det 
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mer stressigt och känner ytterligare press. Gruppens norm skulle kunna kopplas till Goff-

mans ceremoniella regler som innebär att man som lagerarbetare förhåller sig till den informella 

regeln att inte gå på toaletten om det är mycket att göra. Om en arbetare skulle avbryta sitt 

arbete vid en sådan tidpunkt skulle det kunna störa den sociala sammanhållningen och riskera 

att inte behandlas heligt. Det kan även kopplas till Goffmans begrepp teamframträdandet som 

äger rum i den främre regionen, inom teamet finns en norm som innebär att man bör undvika 

att avbryta arbetsuppgiften för att gå på toaletten. Något annat som kan leda till en stressad 

arbetsvardag är frånvaro och övertid. Nedan beskrivs utifrån en fältanteckning hur en av arbe-

tarna resonerade kring det.  

 

Oftast får vi hjälp från en annan station om någon är sjuk, men ibland är vi färre. 

Fredagskvällarna är svårast att ersätta frånvaro.   

 

Fältanteckningen ovan beskriver att fredagskvällar kan vara svåra att ersätta vid frånvaro. En 

högre frånvaro skulle kunna stressa arbetarna och om helgpassen består av högst frånvaro kan 

de även vara de arbetspassen som är stressigast. En anledning till att det är problematiskt att 

inte få in ersättare skulle kunna vara att fredagskvällarna är en tid man helst vill vara ledig och 

planerat in andra saker. En av arbetarna resonerar på följande sätt. “Nej jag tycker inte att det 

är speciellt mycket frånvaro, jag tror inte det är mer än någon annanstans” Utifrån fältanteck-

ningen verkar inte frånvaro vara något som förekommer ofta men det skulle också kunna vara 

en individuell uppfattning. Diskussionerna om frånvaro gav oss intresse till att fråga om arbe-

tarna arbetar övertid. Nedan beskriver fältanteckningarna synen på övertid av en arbetare.  

 

“I perioder är det mycket att göra, jag brukar jobba över men det känns som att man 

förväntas att göra det. Är det mycket att göra hoppar man oftast över sin rast för att 

slippa jobba över”    

 

I fältanteckningen ovan verkar arbetaren uttrycka att man förväntas jobba övertid och att man 

oftast använder sin tid från rasten för att undvika övertid. Detta skulle kunna kopplas till Goff-

mans begrepp teamframträdande och de normer och beteendeförväntningar individen förväntas 

hålla sig till. Att inte ta rast när det är så pass mycket att göra, att det riskera övertid skulle 

kunna vara en norm skapad inom gruppen. Om arbetarna inte skulle förhålla sig till den skapade 

normen skulle det kunna skapa irritation mellan kollegor och negativ stress. Nedan presenteras 

en ytterligare beskrivning av övertid.    

 

“När det är mycket att göra eller frånvaro av arbetskraft förväntas det att man ska 

jobba över, jag brukar inte göra det jag tycker att det är viktigt att ha tid med famil-

jen.”   

 

Det empiriska materialet om övertid verkar visualisera att man förväntas jobba över och fältan-

teckningen från ovan verkar visa att arbetaren inte är för övertid utan värdesätter tid med famil-

jen före arbetet. Det skulle kunna vara så att arbetarens kollegor tycker att prioriteringen går 

mot gruppens normer och förväntningar. Det skulle också kunna vara så att förväntningen om 

övertid endast är något arbetarna tror att de andra arbetarna och cheferna förväntar sig av en. 
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Nedan presenteras en fältanteckning från en informell intervju som beskriver stress och för-

väntningar från kollegorna.    

 

Man har mer press på dagen, en av arbetarna säger att den hellre arbetar kväll. 

Stressen kommer ifrån att man på dagen behöver hinna med så mycket som möjligt 

för att underlätta för kvällsskiftet. Det dagarna man inte hinner med så mycket kan 

det skapas konflikt mellan skiftet, då kvällsskiftet tycker att man inte gjort det man 

borde.   

 

Föregående fältanteckning beskriver att stressen är högst under dagen. Under dagen förväntas 

man hinna med så mycket som möjligt och de dagar det inte går som planerat och allt inte hinns 

med tycks en konflikt uppstå mellan skiften. Ovan fältanteckning verkar visualisera att arbe-

tarna inte vill ha konflikt med andra skiftet eftersom man uttrycker att dagarna är stressigast 

och att man vill underlätta för kvällspasset. Konflikten som kan uppstå skulle kunna kopplas 

till Goffmans begrepp ceremoniella regler vilket beskriver de regler man bör förhålla sig till 

inför den andre. Att bryta mot en sådan regel kan störa den sociala sammanhållningen. Ifall det 

andra skiftet anser att skiftet innan inte hunnit med tillräckligt mycket skulle det kunna störa 

den sociala sammanhållningen.  

 

Vi tror att konflikter skulle kunna vara en faktor som påverkar arbetarnas mående vilket ledde 

oss in på frågor som sammanhållning på arbetsplatsen och hur arbetarna upplever den. Nästa 

tema som presenteras ur vårt empiriska material är sammanhållning, gemenskap och konflikt.  

6.4 Sammanhållning, gemenskap och konflikt 

Ett av de tema vi har är sammanhållning, gemenskap och konflikt. Många av arbetarna uttryckte 

att sammanhållningen på arbetsplatsen är bra och att de trivs med sina kollegor men de uttryckte 

även att det fanns konflikter mellan arbetsgrupperna. Nedan beskrivs gemenskap och samman-

hållning utifrån en fältanteckning från en informell intervju.  

När frågan om gemenskap och sammanhållning kom upp, beskrev arbetarna att det finns en bra 

gemenskap i gruppen, de trivs med sina kollegor. En arbetare utryckte att det är en trivsam 

arbetsplats där alla kollegor är väldigt hjälpsamma. Utifrån materialet från de informella inter-

vjuerna verkar det alltså finnas en bra gemenskap i gruppen där en anledning skulle kan vara 

det hjälpsamma förhållningsättet. Nedan beskrivs en fältanteckning från en informell intervju.   

 

Jag trivs jättebra på mitt arbete, jag känner mig trygg med mina arbetsuppgifter och 

trivs med kollegorna.   

 

Fältanteckningen ovan verkar även beskriva att arbetsuppgifterna kan vara en faktor till att man 

trivs på arbetet.  
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Fältanteckningen nedan från en informell intervju beskriver en arbetares bild av gemenskap.   

 

Jag känner gemenskap, vi jobbar ju som ett lag och man blir beroende av varandra, 

det skapar ju ett visst band. Vissa har man ju jobbat längre med och har starkare 

band med.  

 

Fältanteckningen ovan beskriver gemenskapen. Här uttrycks även lagkänslan och att det finns 

ett starkt band mellan kollegorna samt att de som jabbat där längre finns ett starkare band. Det 

skulle kunna vara så att ju längre man arbetat på lagret ju starkare band känner man till sina 

kollegor. Det starka band som beskrivs mellan arbetarna verkar ge en bild av att man arbetar 

som ett team och behöver varandra. Det kan kopplas till Goffmans teamframträdande där grup-

pen framträder som ett team och inte individuellt. Det skulle även kunna kopplas till begreppet 

KASAM då arbetarna verkar uppleva känsla av sammanhang genom att de känner tillit till 

varandra och därmed finner trygghet. Att arbetarna känner tillit till varandra skulle kunna göra 

att arbetsvardagen känns hanterbar och mer kontrollerad. En av arbetarna vi hade informell 

intervju med beskriver följande enligt våra fältanteckningar.  

 

Jag har jobbat här i åtta år och gillar att man får byta stationer, jag trivs bra på grund 

av mina kollegor.   

 

Fältanteckningen från den informella intervjun som återgetts ovan visar på att arbetaren arbetat 

på samma arbetsplats under lång tid. En anledning till det skulle kunna vara att arbetaren trivs 

väldigt bra på grund av sammanhållningen med kollegorna. En annan anledning skulle kunna 

vara att man trivs med sina arbetsuppgifter.  

Nedan presenteras utifrån vårt empiriska material en beskrivning av relationen mellan arbetarna 

och grupperna.  

 

En av arbetarna berättar att det var ganska infekterat innan den nya chefen, 

som bara arbetat en kort tid på arbetsplatsen, kom in. Det var många konflikter mel-

lan skiften. Vissa har arbetat längre och mer med andra och det blir rätt mycket 

skitsnack, och det är oftast samma konflikter som återkommer. Skitsnacket påver-

kar motivationen och stämning på arbetsplatsen och även resultatet. All kommuni-

kation sker via mail och det vore bättre att kommunicera ansikte mot ansikte med 

det andra skiftet, vilket inte sker längre då det blir kaos på parkeringen när de byter 

av varandra samtidigt.   

 

Ovan presenterad fältanteckning verkar visualisera att arbetaren tycker det är viktigt med direkt 

kommunikation. Det verkar även beskrivas att de konflikter som varit och är återkommande är 

på grund av missförstånd vilket skulle kunna undvikas om kommunikationen sker ansikte mot 

ansikte istället för via mail. Arbetaren verkar beskriva att konflikterna påverkar sammanhåll-

ningen då konflikterna leder till sämre stämning och motivation vilket även kan påverka eko-

nomiska resultatet arbetarna arbetar efter.  
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Nedan presenteras en fältanteckning från en informell intervju där arbetaren beskriver konflik-

ter.  

 

Det är konflikter mellan skiftet eftersom man utgår från mail vilket leder till miss-

förstånd. För att minska konflikterna är det är viktigt att involvera hela gruppen i 

det som lämnas över. Det händer ofta att vi i gruppen går och spekulerar kring sa-

ker. Jag har jobbat på båda skiften och ser att det är stor skillnad på hur man arbetar. 

Det finns saker som ena skiftet gör väldigt bra och tvärtom. Jag tror också att det 

skulle vara bra om man fick testa att jobba på båda skiften för att få en ökad förstå-

else.   

 

Fältanteckningen ovan beskriver hur konflikter mellan skiften skulle kunna minskas eller und-

vikas. Arbetaren verkar uttrycka att viktig information inte når ut till alla medarbetare vilket 

skulle kunna vara en anledning till spekulationer och konflikter som uppstår. Det tycks beskriva 

att missförstånd och konflikter skulle kunna minskas om informationen blev tydligare till arbe-

tarna. Det skulle kunna bidra till en ökad förståelse gällande andra gruppens handlande. Nedan 

beskrivs ytterligare en fältanteckning om konflikter.    

 

Det finns konflikter men jag förstår båda sidorna och har ändrat uppfattning. 

Det finns en vi mot dem- känsla men båda teamen gör bra saker.   

 

Fältanteckningen från en informell intervju presenterat ovan beskriver en vi mot dem känsla. 

Tack vare att arbetaren arbetat på båda skiften uppges nu alltså finnas en ändrad uppfattning. 

Att delta på båda skiften skulle alltså kunna vara ett bra sätt att öka förståelse för varandra och 

minska missuppfattningar. Under en av observationerna stod vi vid sidan av och studerade in-

teraktionen mellan arbetarna som arbetade. Fältanteckningen nedan beskriver vad vi såg under 

observationen.  

 

Runt om oss fanns tre arbetare utspridda med ett avstånd på cirka fem till tio me-

ter från varandra. Avståndet gjorde att arbetarna hade det svårt att prata med 

varandra och arbetsuppgifterna gav inget utrymme för någon interaktion då arbets-

uppgifterna kräver deras uppmärksamhet. Det som var gemensamt hos alla arbetare 

var deras fokus på arbetsuppgifterna. Två av dem är upptagna med arbetsuppgiften 

och tittar inte åt något annat håll än produkten de arbetade med. Under en informell 

intervju beskriver en arbetare att det är skönt att stå för sig själv och jobba och 

samtidigt lyssna på en podd.   

 

Enligt ovan presenterad fältanteckning verkar det vara svårt att interagera under arbetstid. Det 

finns inget utrymme till annat än att utföra sina arbetsuppgifter. En orsak kan vara det långa 

avståndet arbetarna har till varandra när de arbetar. Det kan även vara så att tiden är begränsad 

och att det finns en känsla av att man inte har tid för interaktion. Utifrån den informella intervjun 

där en av arbetarna uttryckte att det var skönt att vara för sig själv, verkar det beskrivas att det 

kan finnas andra orsaker till varför de inte interagerar med varandra. Man kanske inte vill inte-
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ragera utan uppskattar att få vara för sig själv. Att alla arbetare är upptagna med sina arbetsupp-

gifter och inte interagerar under arbetstiden skulle kunna kopplas till Goffmans begrepp främre 

regionen vilket innebär att framträdanden har normer och beteendeförväntningar individen bör 

förhålla sig till vilket gör att individen upprätthåller en fasad. Normen i detta fall skulle kunna 

vara att var och en av arbetarna utför sina arbetsuppgifter utan att interagera med andra. Att 

prata eller göra något utöver arbetsuppgifterna tycks inte höra till. Under en annan observation 

fick vi ta del av ett annat perspektiv. En av arbetarna stod fokuserat och utförde sina arbetsupp-

gifter fram till att en kollega kom fram för att hjälpa till. Vi såg hur de skrattade, pratade och 

arbetade under en och samma gång. De verkade väldigt fokuserade med blicken på arbetsupp-

gifterna men tittade ibland upp på varandra. En stund senare ansluter ytterligare två arbetare till 

interaktionen och en av de arbetarna som redan var på platsen stannade upp medan den andra 

fortsatte med sina arbetsuppgifter.  Efter en kort stund har alla fyra en konversation och de ser 

väldigt glada ut i varandras sällskap. De konverserar i cirka fem minuter innan alla fyra arbetare 

återgår till sina arbetsuppgifter och interaktionen upphör.  

 

Beskrivningen ovan visualiserar interaktion under arbetstid som vi registrerat under vår delta-

gande observation. Det skulle kunna vara så att interaktion är tillåtet när det passar verksam-

heten vilket skulle kunna vara när man är klar med en arbetsuppgift och ska förflytta sig till en 

ny. Det skulle även kunna vara så att arbetarna själv väljer att ta paus och interagera med sina 

arbetskamrater trots pågående arbetsuppgifter. Nedan fältanteckning från en informell intervju 

beskriver hur en arbetare ser på interaktion på arbetsplatsen.  

 

”Vi får prata med varandra under arbetstid om det inte är för mycket att göra, men 

ibland är det skönt att stå själv som på morgonen när man är trött”   

 

Fältanteckningen från den informella intervjun presenterat ovan beskriver att samtal och inter-

aktion mellan arbetarna är tillåtet men att det helst sker när det passar verksamheten. Det kan 

kopplas till Goffmans begrepp ceremoniella regler, att lägga fokus på att utföra sina arbetsupp-

gifter när det är mycket att göra är en regel som har stor betydelse för sammanhållningen i 

gruppen, att bryta den skulle kunna leda till konflikter och missnöje av kollegor. Vi fick möj-

lighet att delta tillsammans med arbetarna under en lunch vilket gav oss chansen att prata med 

dem under samma tillfälle men det gav oss även chansen att observera arbetarnas interaktioner. 

Fältanteckningen från den observationen beskrivs nedan.    

 

Lunchen gick åt att prata om privata saker och alla runt bordet var delaktiga i olika 

samtal med varandra. Det var ingen av arbetarna som verkade fokusera på något 

annat än kollegorna runt bordet. Under konversationerna såg alla avslappande och 

glada ut, de skrattade mycket.  

 

 

Den sammanhållning många av de arbetarna berättat om verkar visualiseras i vår fältanteckning 

från lunchrasten. Det skulle kunna vara så att lunchrasten gav arbetarna tid till interaktion vilket 

kan vara betydelsefullt för gruppens sammanhållning. Det verkar också vara så att lunchrasten 

är en tid där arbetarna får chansen att vara sig själva mer, de behöver således inte förhålla sig 
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till normer innanför ramen av arbetstiden. De verkar kunna slappna av och vara sig själva mer 

vilket kan kopplas till Goffmans begrepp den bakre region, den anställde går ur sin roll som 

lagerarbetare och blir mer avslappnad och privat. Något som påverkar arbetarna under sin ar-

betstid är cheferna och deras ledarskap. Därför är ett av vårt tema just ledarskap vilket presen-

teras nedan.  

6.5 Ledarskap 

Något vi upptäckte under den tiden vi utförde våra observationer och informella intervjuer var 

att många arbetare ansågs sakna en närvarande chef. Grupperna har flera chefer och ingen av 

dem hade sitt kontor i närheten av arbetarnas avdelning. Cheferna spenderade mycket av sin tid 

utan att se hur arbetarna arbetar vilket anses vara ett problem från både arbetare och chefer. 

Nedan är ett utdrag från en fältanteckning utifrån den första observationen där vi fick en rund-

vandring av en av cheferna.  

 

När vi kom fram till avdelningen vi studerar såg vi en tavla med gårdagens bästa 

som rubrik. Chefen förklarade att man börjar dagen med att gå igenom gårdagen. 

De punkter man går igenom var bland annat säkerhet, ordning, leverans och kvalitet 

men man gick också igenom om någon av arbetarna gjort något utmärkande i posi-

tiv bemärkelse vilket kallades för gårdagens bästa. Anledningen var att man ville 

höja arbetarna och deras prestationer vilket ansågs vara positivt för arbetarna. När 

vi senare frågade arbetarna om gårdagens bästa uttryckte många att det kunde vara 

något bra men också att det fanns de som aldrig fått utmärkelsen trots att de förtjä-

nade den. En av arbetarna beskrev gårdagens bästa som “något framkrystat” och 

“inget speciellt” eftersom man ibland uppmärksammade saker som inte var särskilt 

utmärkande.  

 

Fältanteckningarna ovan beskriver hur arbetarna och cheferna ser på gårdagens bästa. Med går-

dagens bästa tycks cheferna vilja ta upp det arbetarna gör bra och på så sätt ”lyfta” dem i sitt 

arbete. Arbetarna verkar till stor del tycka att det blir något negativt och orättvist då alla inte får 

den beröm de förtjänar, vilket också kan bero på att cheferna inte alltid är med i arbetarnas 

verksamhet. I följande fältanteckningen beskrivs hur en av arbetarna resonerar kring gårdagens 

bästa.  

 

Man märker inte av gårdagens bästa, man får aldrig höra om man gör något bra om 

man gör fel.  

 

Fältanteckningen från den informella intervjun beskriver att arbetaren inte verkar lägga märke 

till gårdagens bästa. Utmärkelsen, gårdagens bästa verkar inte fylla den funktion cheferna öns-

kat. Arbetaren beskriver även bristen av beröm och att man endast får höra om man gjort något 

fel. I en annan informell intervju utrycker en av arbetarna följande. ”Det är oftast arbetsledarna 

som får beröm”. Vidare beskriver en av arbetsledarna att man får beröm av både chefer och 

kollegor.  
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Vårt empiriska material verkar ge olika bilder av hur arbetarna upplever beröm på arbetsplatsen. 

Vissa verkar uppleva att det bara är arbetsledarna som får beröm av cheferna medan andra 

upplever att man får beröm från både kollegor och chefer. Det skulle kunna vara så att upple-

velserna skiljer sig om man är arbetsledare eller inte. Det skulle även kunna vara så att cheferna 

berömmer gruppledaren med syfte att information ska gå vidare till gruppen men att informat-

ionen inte kommer hela vägen fram till alla arbetare. Något som verkar vara betydelsefullt är 

att berömmen ska vara genuin, vilket nedan fältanteckning verkar visualisera.  

 

Ibland är gårdagens bästa bra men ibland lyfts det fram fel grejer. Ibland får man 

beröm för det som tillhör den dagliga verksamheten men inte för det extra man gör. 

Det är ju ingen här som ser det. Ibland är det svårt att ta åt sig av den beröm man 

får eftersom de inte vet vad jag har gjort. Jag tar åt mig mer av det mina kollegor 

säger eftersom de är här. Jag förstår ju tanken med dagens bästa som i grunden är 

bra men det blir ändå lite fel.  

 

I ovan fältanteckning verkar en av arbetarna beskriva att berömmen man får genom gårdagens 

bästa inte alltid känns genuin. Cheferna berömmer trots frånvaro från arbetarnas arbetsplats 

vilket gör att arbetaren inte tar åt sig av den beröm som givits. Det som verkar betyda mer är 

när kollegorna, som faktiskt ser vad man gör, berömmer. Kollegornas beröm och den betydel-

sen det har kan kopplas till begreppet KASAM. Arbetarna verkar uppfatta ett socialt stöd av 

sina kollegor vilket skulle kunna bidra till att man som arbetare känner sig sedd och trygg.  Che-

fernas frånvaro verkar gjort att man som kollega tagit på sig rollen att berömma sina medarbe-

tare. En av arbetarna resonerar följande. “Det finns inte någon privat relation till cheferna, man 

ses endast som siffror” Arbetaren verkar uppleva att relationen till chefen är ytlig.  Det skulle 

kunna vara så att det inte finns tid för att lära känna varandra då chefen eller cheferna inte 

spenderar så mycket tid med arbetarna.   

 

Att arbetaren upplever att man endast ses som siffror skulle kunna bero på att cheferna inte har 

möjlighet eller förutsättningar att bygga en mer genuin relation, eller att de måste mäta allt 

arbetarna presterar i siffror. Under flera av de informella intervjuerna diskuterades chefernas 

närvaro och utifrån våra fältanteckningar beskrev arbetarna att tilliten till arbetsledarna är hög 

men att man inte träffar cheferna så ofta. Det beskrevs även att cheferna inte har så stor koll på 

vad arbetarna gör, då det varit en hög omsättning på chefer. Flera av arbetarna beskrev att det 

de önskar högre närvaro från cheferna. Det arbetarna verkar visualisera är att chefens närvaro 

är betydelsefull för dem. En högre närvaro av cheferna skulle eventuellt bygga en starkare re-

lation till arbetarna och berömmen skulle eventuellt kännas mer genuin. En av arbetarna reso-

nerade följande. “Jag känner att jag får stöd om jag mår dåligt i mitt arbeta” Det resonemanget 

verkar visualisera att vissa upplever att cheferna finns där om de behövs. Det skulle kunna vara 

så att arbetarna känner av chefens närvaro på olika sätt. Utifrån nedan fältanteckning beskrivs 

hur en av cheferna ser på sin närvaro.  

 

Det är tråkigt att man inte är med i driften och kan ta del av det dem gör. De som 

ser hur de arbetar är arbetsledarna men de har inga medarbetarsamtal eller andra 

befogenheter. Jag tycker det är en utmanade del av mitt ledarskap.  
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Fältanteckningen som nyligen presenterats beskriver en av chefernas syn på närvaron i driften. 

Det som verkar beskrivas är att chefen själv önskar mer tid tillsammans med arbetarna. En av 

anledningarna till att vissa av arbetarna saknar beröm eller inte upplever berömmen genuin kan 

bero på chefens frånvaro. Det skulle också kunna vara så att det inte är möjligt för chefen att ha 

en högre närvaro i driften och att rollen som chef innebär många andra arbetsuppgifter som tar 

upp tiden.  

6.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet lyfter fram att arbetarna trivs på sin arbetsplats och det är kollegorna som är den 

bidragande faktorn till trivseln. Arbetarna har arbetat fram strategier för att hantera det som är 

besvärande och på sätt tagit kontroll över sin situation och arbete. Arbetarna uttrycker en saknad 

av närvarande chefer och den beröm arbetarna får av chefer känns inte personlig eller genuin 

då cheferna inte är på plats när arbetarna utför sina arbetsuppgifter. Resultatet visar även på att 

cheferna själva önskar vara mer närvarande och deltagande vilket gör att känslorna är ömsesi-

diga. Det finns olika upplevelser av stress på arbetet men stressen visar inte sig ha en större 

negativ inverkan på arbetarna. Konflikterna som finns mellan arbetsgrupperna skulle kunna 

minskas genom ökad förståelse. Idag möts grupperna inte personligen utan kommunikationen 

sker via mail vilket leder till missförstånd. Genom att de i stället möts personligen kan en rakare 

kommunikation ske som minskar missförstånd och ökar förståelse. Konflikterna mellan grup-

perna påverkar inte sammanhållningen inom gruppen då det är den sammanhållningen som är 

positivt utmärkande i resultatet. Trots det negativa som upplevs på arbetsplatsen är trivseln hög 

och sammanhållningen stark. Sammanfattningsvis är det faktorerna frånvarande chefer, kolle-

gor, strategier, konflikter, stationsbyte och sammanhållning som är betydelsefulla för arbetar-

nas mående.   

7 DISKUSSION  

I detta kapitel diskuterar och utvärderar vi vårt resultat i relation till problemformulering, syfte, 

tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Under metodologisk reflektion diskuterar och reflek-

terar vi över den etnografiska metoden som applicerades i denna studie för att vidare diskutera 

dess begränsningar. Avslutningsvis lyfts samhällsrelevans och förslag på vidare forskning.  

7.1 Diskussion av syfte och frågeställning 

Studiens syfte var att utforska vilka sociala dimensioner och interaktioner på arbetsplatsen som 

kan kopplas till lagerarbetarnas hälsa med syfte att kunna beskriva arbetarnas mående på arbe-

tet utifrån frågeställningen: Vilka fysiska, materiella och sociala faktorer visas som betydelse-

fulla för måendet i lagerarbetarnas arbetsvardag. Resultatet visar att de faktorer som har bety-

delse för arbetarnas mående är frånvaro av chefer, kollegor, strategier, konflikter, stationsbyte 

och sammanhållning. Det som var mest utmärkande var den starka sammanhållningen som var 
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en bidragande faktor till att de flesta av arbetarna trivdes på sitt arbete. Trots att en del av fak-

torerna påverkat arbetarna negativt vill vi beskriva arbetarnas mående på arbetsplatsen som 

välbefinnande.   

 

Vårt empiriska material beskriver vissa av arbetsuppgifterna som fysiskt påfrestande då det till 

stor del är monotona uppgifter och mycket stående under arbetspassen. Många av arbetarna har 

beskrivit vikten av att byta station för att orka med arbetsuppgifterna. Att byta station är en 

viktig del för att klara av arbetsuppgifterna och minska den fysiska påfrestningen för kroppen. 

Utifrån våra observationer, fältanteckningar och informella intervjuer kan vi konstatera att ar-

betsuppgifterna är fysiskt krävande för kroppen. Trots detta verkar inte arbetsuppgifterna på-

verka arbetarnas mående negativt. Den höga ljudnivån arbetarna arbetar i var till början besvä-

rande, men genom att de funnit strategier, som att lyssna på pod har de tagit kontroll över situ-

ationen. Strategierna har gjort att arbetarna kan hantera den höga ljudnivån. Den höga ljudnivån 

påverkar arbetarna trots att de funnit strategier för att koppla bort den vilket blev tydligt när så 

många av arbetarna uttryckte att den höga ljudnivån var jobbig i början av sin anställning men 

att de vant sig med tiden. Att ständigt befinna sig i en hög ljudnivån utan att använda öronprop-

par påverkar deras arbetsvardag negativt då ljudet är ansträngande för hörseln.  

 

Syftet med studien var också att studera interaktioner på arbetsplatsen och hur dessa kan kopp-

las till arbetarnas mående. Interaktioner mellan kollegor är en del av arbetarnas arbetsvardag 

och resultatet har visat att grupperna vi studerat varit i konflikt med varandra och att konflikten 

till stor del berodde på bristande kommunikation. Grupperna har kommunicerat via mail vid 

skiftbyte vilket verkar ha skapat missförstånd. Om arbetarna istället kommunicerat ansikte mot 

ansikte hade arbetarna kunnat ställa frågor till varandra men också diskuterat problem med en 

gång, vilket skulle motverkat en del missförstånd. Mail som ett sätt att kommunicera är ett 

beslut som tagits av arbetsledningen. Man har ändrat skiftbytestider för att undvika ett ”kaos” 

på parkeringen arbetarna parkerar sina bilar på. Det ansågs vara ett problem att så många åkte 

och ankom till arbetet samtidigt. Arbetarna beskrev att konflikterna påverkade motivationen 

och stämningen negativt på arbetsplatsen, men inte deras mående. Anledningen att konflikterna 

inte påverkat arbetarnas mående är den starka sammanhållningen som fanns i respektive 

grupp. Den starka sammanhållningen hjälper arbetarna att känna trygghet men också att stå 

emot de konflikter som skulle kunna påverka arbetarna mer än vad de gör. Sammanhållningen 

är också en bidragande faktor till varför arbetarna känner meningsfullhet på arbetsplatsen vilket 

visar hur viktig sammanhållningen är för arbetarnas mående. Arbetarna beskrev att de hade tillit 

till varandra och att trivseln på arbetet till stor del berodde på kollegorna de kände gemenskap 

med. Vårt empiriska material har även visat att arbetarna interagerar med maskinerna under 

arbetet och att arbetarna påverkas av interaktionen. Arbetarna beskrev hur de kände sig irrite-

rade över att maskinerna inte fungerade som tänkt vilket påverkar dem negativt. De kan inte 

utöva sina arbetsuppgifter vilket gör att de hamnar efter och blir stressade. Under nästa rubrik 

kommer vi diskutera vårt resultat i relation till den tidigare forskningen vi tagit del av. Diskuss-

ionen börjar med temat ledarskap för att avslutningsvis sammanfatta den tidigare forskningen i 

relation till vårt resultat.  
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7.2 Tidigare forskning 

I detta kapitel diskuterar vi den tidigare forskningen i relation till vårt empiriska material. Vi 

visar på både likheter och skillnader mellan den tidigare forskningen och vårt resultat vilket 

presenteras nedan med start av temat ledarskap.  

 

Ledarskap  

 

Studien genomförd av av Gurt, Schwennen & Elkes (2011) visar att hälsospecifikt ledarskap är 

viktigt för den anställdes hälsa. Genom engagemang kan ledaren påverka den anställdes bete-

ende och leda dem till en mer hälsosam livsstil. Resultatet i vår studie visade inte på ett hälso-

specifikt ledarskap. Cheferna hade en hög frånvaro i driften vilket gör det svårt att coacha ar-

betarna på ett hälsofrämjande sätt. Om cheferna befann sig mer i driften skulle de kunna arbeta 

mer hälsofrämjande med att coacha arbetarna att lyfta mer ergonomiskt, eller påminna dem om 

att ta på sig hörlurar så den höga ljudnivån inte skadar arbetarnas hörsel. Forskningen Gurt med 

kollegor beskriver handlar om värdet av att den anställde får bekräftelse för sina prestationer 

för att utvecklas inom organisationen. Vi upptäckte med vårt resultat att arbetarna hade olika 

uppfattningar gällande beröm av sin chef. En del av arbetarna uttryckte att beröm är något de 

får medan andra uttrycker att berömmen kommer från kollegor och att det är den som är av 

betydelse. Huruvida arbetarna utvecklas inom organisationen är inget vi tagit del av under ob-

servationer eller informella intervjuer och kan således inte svara på.  

En annan studie vi tagit del av visar koppling mellan lagerchefernas ledarskap och de ledar-

skapstyper som DeRue, Barnes, & Morgeson (2010) lyfter fram i sin studie, vilket är coaching 

och direktivets ledarskap. Resultatet i vår studie visar att lagerchefernas ledarskap kan kopplas 

till coaching- ledarskapet, där målet är att utveckla sina teammedlemmar genom att uppmuntra 

gruppen att arbeta tillsammans för att nå utveckling. Arbetarna vi studerat har en stark sam-

manhållning och strävar att nå de dagliga målen tillsammans vilket leder till utveckling för 

företagets framtida mål.   

 

En ytterligare studie som visar på likheter med vårt resultat är den genomförd av Eriksson, Or-

vik, Strandmark, Nordsteien &Torp (2017). De beskriver att arbetsmiljön kan påverka arbetar-

nas hälsa och välbefinnande både negativt och positivt. I vårt resultat kan vi se att arbetarna 

påverkas av arbetsmiljön på ett både positivt och negativt sätt. Genom monotona arbetsuppgif-

ter får arbetarna värk i både axlar och kropp. Den höga ljudnivån har gjort att de fått skapat 

strategier för att hantera den. Vi fick också ta del av arbetarnas trivsel samt en stark samman-

hållning vilket bidrar till en positiv arbetsmiljö. Den tidigare forskningen beskriver att den 

ökade produktiviteten och effektiviteten kunde påverka hälsan negativt. Vi har inte funnit en 

negativ påverkan på arbetarna gällande ökande produktivitet eller effektivitet. Studien visade 

även att ledarskap är viktigt för en hälsofrämjande arbetsmiljö då chefen har makten att ta till 

de hälsoinsatser som krävs. Resultatet i vår studie visar att arbetarna saknar närvarande chefer 

vilket till stor del beror på att cheferna inte ser vad arbetarna presterar. Det skulle kunna bidra 

till en bättre hälsa för arbetarna men var inget arbetarna själva uttryckte.  
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Stress  

 

Den tidigare forskning vi tagit del av gällande stress har också kunnat kopplas till vårt resultat. 

En studie gjord av forskarna Klitzman, House, Israel & Mero (1990) visar att arbetsstress och 

icke-arbetsstress samt konflikter på arbetsplatser har en tendens att påverka individerna utanför 

arbetstid. Vårt resultat visar inte på att arbetarna upplever stress utanför arbetet. Ingen av arbe-

tarna uttryckte att stressen som ibland uppkom var något de tog med sig hem. Konflikterna som 

fanns mellan grupperna påverkade motivation och stämningen på arbetet men det var inget de 

uttryckligen tog med sig utanför arbetstid.   

 

En studie om hur arbetsrelaterad stress påverkat socialarbetares livstillfredställelse samt effek-

ter av livstillfredställande efter en turnover intention utfördes av forskarna Sudershan, Al-

len, Lamber & Cluse-Tolar (2009). Resultatet visade på tre teoretiska principer som förklarar 

hur arbetsmiljön påverkar socialarbetarna, vilket var spridningseffekten, kompensationsteorin 

och segmentationsteorin. Utifrån resultatet i vår studie har vi funnit likheter och skillnader till 

ovan studie. Spridningseffektens teori grundade sig i att om man är tillfreds med arbetssituat-

ionen är man mer tillfreds med det övriga livet, och samma gällde vid missnöje.  Spridningsef-

fekten var ingenting vi undersökte i den här studien då vi inte frågade arbetarna om deras tid 

utanför arbetet. Kompensationsteorin utgick från att man värderar olika områden i livet olika 

mycket. Om man är missnöjd med sin arbetssituation tenderar man att värdera och investera sitt 

privatliv högre, det finns därmed ett negativ samband mellan olika områden i livet. Kompen-

sationsteorin kan kopplas med hur en av arbetarna uttryckte att familjen går före att arbeta över-

tid. Arbetaren beskriver därmed att familjen värderas högre än arbetet. Segmentationsteorin ut-

gick istället från att sambandet mellan arbetet och livstillfredställelsen var minimal, arbetets 

negativa eller positiva inverkan på det övriga livet hade således liten betydelse. Vårt resultat 

stödjer segmentationsteorin då ingen av arbetarna uttryckt att arbetet påverkade deras övriga 

liv. De konflikter som fanns mellan grupperna var inget som togs med utanför arbetstid och 

därmed inget som påverkade deras livstillfredställelse. Studien av Sudershan et al: 2009 resul-

terade i att arbetsmiljön var viktig för arbetarnas mående och för att vara tillfreds med sitt liv 

utanför arbetet. I den här studiens resultat var som tidigare nämnt deras privatliv inte en del 

av och därmed svårt att beskriva.  

 

En annan studie om stress men med fokus på känslor som kan uppstå vid stress på arbetet ge-

nomfördes av Thunman & Persson (2015). De studerade privata och offentliga service-arbetare 

och deras känslor för stress. Resultatet visade att arbetarna kände skam vilket innehöll känslor 

som meningslöshet, sorg och frustration, i relation till upplevd stress. Det skiljer sig från vårt 

empiriska material där lagerarbetarna inte beskrivit någon upplevd skam i relation till stressade 

situationer. Känslorna arbetarna upplevde vid stress var irritation över maskiner som inte fun-

gerade och hade inget med skam att göra.  

 

Arbetslivsforskaren Astvik och psykologen Melin (2013) har studerat strategier som anställda 

inom socialt arbete, barnomsorg och äldreomsorg använder vid hög arbetsbelastning och stress, 

resultatet visade på tre profiler för hur arbetarna hanterade hög arbetsbelastning och stress: 
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kompensation och kvalitetsreducering, självbärande, samt röst och stödjande. Inom kompen-

sation och kvalitetsreducering beskrev arbetarna som deltog studien att de arbetar mer intensivt. 

De valde att inte ta sin lunchrast och andra raster, de tog även på sig mer arbete än vad de hann 

med, samt att arbetsuppgifterna utfördes i hemmet och på tid utöver arbetstiden. Strategin är 

liknande den strategin arbetarna i vår studie använde sig av när de riskerade att arbeta övertid. 

De hoppade över raster för att undkomma övertiden och därmed komma från arbetet i planerad 

tid. I strategin självbärande var arbetarna mer självgående, de bad inte kollegor eller chefer om 

hjälp eller stöd och ställde heller inte allt för höga krav på sitt arbete. Resultatet i vår studie 

visar inte att arbetarna ställer för höga krav på sig själva vilket skulle kunna bero på att de inte 

mäts enligt individuella ackord utan gemensamt ackord. Det skulle kunna vara så att de skulle 

ställa högre krav på sig själva med individuellt ackord. Den sista strategin röst och stödjande 

innebar att man skulle ta hjälp av kollegor eller handledare vid svårigheter eller för hög arbets-

belastning. Den strategin kan kopplas till vår studie då arbetarna på lagret beskrivit att kolle-

gorna är hjälpsamma samt att chefen finns om man är i behov av hjälp.   

 

Emotioner  

 

Det utmärkande i vårt resultat var sammanhållningen som finns inom gruppen vilket gör att vi 

inte funnit koppling med Heugtens (2009) studie där man studerade mobbning på arbetet. I stu-

dien beskrevs mobbning genom personliga attacker, social uteslutning och ett agerande som 

störde arbetsuppgifter. Mobbningen visade sig också ha en negativ effekt på privatlivet och 

hälsan vilket visade sig genom ökad stress, sämre sömn, skam och ilska. Vårt resultat visar inte 

att mobbning skulle förekomma på arbetsplatsen. Konflikterna mellan arbetsgrupperna är på 

grund av svag kommunikation relaterat till överlämning av arbetsuppgifter. Någon större på-

verkan av konflikterna på hälsan har inte visat sig i det empiriska materialet.  

 

Studien av Karl, Peluchette & Harlands (2007) som studerade hur individers personlighet spe-

lar in i attityder till att ha roligt på arbetsplatsen och deras erfarenheter av glädje i arbetsmiljön, 

resulterade i att deltagarna hade positiv attityd till att ha en arbetsplats där man kan finna glädje 

och har roligt på arbetet. Studien visade också att de som hade erfarenhet av att ha roligt på 

arbetsplatsen också hade en högre arbetstillfredsställelse samt lägre känslomässig utmatt-

ning. Känslan av glädje och roligt på arbetet var inget som framgick i vårt empiriska material. 

Arbetarna stod till största del ensamma och var upptagna med sina arbetsuppgifter. Det som 

däremot kom fram var som tidigare nämnt den starka sammanhållningen i gruppen vilket arbe-

tarna beskrev som en viktig del för dem och som bidrog till deras arbetstillfredsställelse. Det 

skulle kunna vara så att sammanhållningen arbetarna hade i grupperna bidrog till känslor som 

glädje och lycka men att de inte gav uttryck för det i intervjuerna.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning  

 

Vår diskussion visar både likheter och skillnader mellan vårt resultat och den tidigare forsk-

ningen. Vi har funnit att chefernas höga frånvaro från driften gör att de har svårt att coacha 

arbetarna till en mer hälsosam livsstil på arbetet vilket gör att det inte är enigt med ett hälso-

främjande ledarskap. Vi fann likhet och skillnad gällande bekräftelse av prestationer från chefer 
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för arbetarnas utveckling inom organisationen. En del arbetare upplevde beröm av cheferna 

och andra inte. Vi kan se en likhet mellan coaching- ledarskapet och lagerchefernas ledarskap 

då cheferna uppmuntrar gruppen till gemensamma mål för utveckling. Vi ser även en likhet 

mellan forskningen som visar att arbetsmiljön påverkar arbetare både positivt och nega-

tivt. Stressen som beskrivits i den tidigare forskningen visar på likheter och skillnader till re-

sultatet i vår studie. Vi har bland annat funnit likheter mellan strategin kompensation och kva-

litetsreducering och deltagarna i vår studie. I båda nämnda studier har arbetarna funnit strategier 

för att hantera arbetsbelastningen. Vi fann även likhet mellan segmentationsteorin och vårt re-

sultat då ingen av arbetarna uttryckt att arbetet påverkar dem på fritiden. Den starka samman-

hållningen bidrar däremot till arbetstillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen vilket skulle 

kunna bidra med känslor som glädje. Under nästa rubrik Teoretiska ramverk diskuterar vi re-

sultatet i vår studie i relation till utvalda teorier och begrepp.  

7.3 Teoretiskt ramverk 

Det centrala i det socialpsykologiska perspektivet är hur vi som sociala varelser gör vår värld 

meningsfull för oss själva, men också för andra runtomkring oss, vilket bidrog till att vi förde 

två teorier samman i vår studie. Med Goffmans dramaturgiska perspektiv, Meads begrepp sym-

boliskt motstånd och Antonovskys salutogena perspektiv och begrepp KASAM kunde vi 

koppla samman hur arbetarna arbetat fram strategier när de stött på motstånd. Resultatet visar 

en tydlig koppling mellan Meads begrepp symboliskt motstånd och Antonovskys begrepp KA-

SAM då arbetarna utarbetat strategier utifrån olika dimensioner i den sociala situationen. I flera 

av de berättelser arbetarna gav oss görs en åtskillnad mellan ljud i positiv bemärkelse och oljud 

i negativ bemärkelse vilket också verkar vara en del av deras strategi för att göra arbetsmiljön 

”hanterbar” då man bestämt sig för en endera form av inställning till det som kan vara ett pro-

blem på arbetsplatsen, arbetarna som till början upplevde ljudet från maskinerna besvärande 

men inte längre och de arbetare som fortfarande besväras av ljudet. Trots de olika upplevelserna 

arbetarna har av ljudet har de samma strategier för att hantera problemen. För att hantera pro-

blemen lyssnade arbetarna på poddar under arbetstiden vilket visar på att de funnit alternativa 

vägar för att hantera arbetsmiljön. Genom att arbetarna “stänger ute” ljud samt välkomnar ljud 

har de tagit kontroll över situationen och begripliggjort motståndet som inte kan hjälpa oss 

människor till en företeelse.    

 

Arbetarnas strategier kan kopplas till KASAMS tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet genom att arbetarna hanterar motståndet tystnad eller hög ljud-

nivå, men också att det anses som begripligt då ljudet finns där på grund av maskinerna eller 

frånvaron av maskinerna vilket gör att man förstår det. Arbetarna ser det också som förståeligt 

att tystnaden kan upplevas besvärande då man vant sig vid hög ljudnivå. Hanterbarheten har 

arbetarna funnit genom att lyssna på poddar och genom att de “stängt ute” ljudet eller välkom-

nat ljudet har de tagit kontroll över situationen och begripliggjort motståndet som inte kan 

hjälpa människor till en företeelse.  Med hanterbarheten har arbetarna tagit sig igenom det ut-

manande i arbetsmiljön och inte fokuserat på det negativa. Meningsfullheten som är motivat-

ionskomponenten i KASAM-begreppet hänvisar till vikten att vara delaktig i sitt liv vilket ar-

betarna visats sig vara genom att skapa strategier. Motivationen ligger också i att tjäna pengar 
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vilket gör arbetstiden värd att investera i.  Att arbetarna lyckats finna strategier som hjälpt dem 

hantera en påfrestande arbetsmiljö visar på ett högt KASAM. Arbetarna känner tillit till sig 

själva och det yttre som i detta fall är arbetsmiljön. Att de har ett starkt KASAM bidrar till att 

de håller sig balanserade i kontinuumet mellan frisk och sjuk.    

 

I de fall arbetarna inte känner att arbetsvardagen är meningsfull finns också strategier fram 

arbetade av arbetarna. Vi finner i resultatet att de lyssnat på poddar i utbildningssyfte för att 

vardagen inte ska kännas bortkastad även med motivationen att arbetet är en inkomstkälla. Pod-

darna gör att arbetaren känner ett meningsfullt och mer tillfredställande arbetsvardag på arbetet. 

Vi kopplar även detta till KASAM och dess tre delkomponenter. Arbetaren tycker att det är 

klart och tydligt varför arbetaren är på arbetsplatsen, det är för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Att det finns tydlighet över arbetsuppgifterna gör att de är förståeliga och därmed begrip-

liga. Genom att arbetaren skapar en meningsfull vardag genom att lyssna på poddar har arbeta-

ren resurser som bidrar till att utvecklas under arbetet trots att arbetaren inte känner en menings-

full vardag. Arbetaren tar kontroll över sin situation och vilket leder till stabilitet, fokus läggs 

på det positiva och inte negativa.  Motivationen som är att tjäna pengar leder till att det är värt 

att investera sin tid på arbetet och arbetsuppgifterna.   

 

Under temat Sammanhållning visade resultatet på ett starkt band mellan kollegorna men också 

att de känner ett visst beroende till varandra på arbetsplatsen. Arbetarna känner tillit till 

varandra och känner sig som ett lag där man hjälper varandra vilket gör arbetsvardagen mer 

trygg, hanterbar och kontrollerad. Det finns tillit till varandra och man tillhör en gemenskap 

vilket visar på att arbetarna känner ett starkt KASAM. De har tillsammans skapat en arbetsplats 

som hjälper dem att hantera situationer som annars kan kännas övermäktiga vilket gör att de 

behåller sig balanserade i kontinuumet mellan frisk och sjuk. Resultatet visar också på att 

många av arbetarna saknar en mer närvarande chef då cheferna inte spenderar särskilt mycket 

tid med arbetarna i deras arbetsutrymme. Arbetarna har tillsammans skapat en arbetsplats där 

de flesta tycks tagit på sig rollen som en chef och ger varandra den beröm man saknar från 

chefen vilket har bidragit till en arbetsmiljö där man känner sig sedd och trygg.   

 

Salutogenes  

 

Vi ville lokalisera om det fanns faktorer som bidrar till att arbetarna håller sig balanserade i det 

kontinuum Antonovsky beskriver i sitt salutogenetiska synsätt. Vi har funnit en faktor som ut-

märkande vilket är sammanhållning. Arbetarnas sammanhållning visar på en solidaritet där de 

tillsammans ansvarar för varandras mående på arbetsplatsen. De stärker varandra genom att 

berömma och ställa upp för varandra vilket gör att det som känns stressigt eller negativt inte 

blir särskilt märkbart. Det är kollegorna som gör att trivseln är hög på arbetsplatsen och ett 

arbete som riktar sig mot att stärka den ytterligare, exempelvis mellan grupperna skulle också 

rikta hälsan mot friskpolen i kontinuumet.   
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Symbolisk interaktionism  

 

Vi har funnit kopplingar mellan vårt empiriska material och de teoretiska ramverk symbo-

lisk interaktionism. Goffmans begrepp främre regionen kan kopplas till de framträdande som 

äger rum under arbetstid, arbetarna går in i den roll som passar verksamheten samt förhålla sig 

till de normer och beteendeförväntningar som finns på lagret. Inom framträdandet beskri-

ver Goffman begreppet inramning som vi kopplat till arbetsutrymmet vilket är ett fysiskt ut-

rymme och utan det kan framträdandet inte existera, när arbetarna lämnar utrymmet avbryts 

framträdandet, det sker exempelvis när arbetarna går på lunch. Den rekvisita vi funnit i inram-

ningen kan kopplas till det material som används för att utföra arbetsuppgifterna vilket kan vara 

de automatiserade maskinerna, plastlådor som transporteras via ett rullband samt de produkter 

som hanteras och placeras i lådorna.  

 

En fältanteckning från en informell intervju beskriver att man arbetar som ett team, de finns ett 

beroende och starkt band mellan kollegorna vilket skulle kunna koppas till Goffmans begrepp 

teamframträdandet som innebär att man tillsammans framträder som ett team där varje team 

har gemensamma normer och beteendeförväntningar att förhålla sig till. Inom teamet bemöter 

medlemmarna varandra utifrån det förväntningar som ställs, man bör troget uppför sig enligt de 

bestämda rutinerna och vara känslomässigt engagerad samtidigt som man kontrollerat behöver 

visa upp ett framgångsrikt framträdande. Det empiriska materialet tog upp de normer som ver-

kar finnas inom gruppen om övertid, toalettbesök och interaktion mellan arbetarna. Det visua-

liserades i fältanteckningarna från det informell intervjuerna, en av arbetarna beskriver att de 

helst inte går på toaletten under arbetstid om det är mycket göra vilket skulle kunna kopplas till 

en norm inom teamframträdandet. Förväntningen på övertid beskrevs i en annan informell in-

tervju, arbetaren beskrev att man förväntas jobba övertid om det är mycket att göra. Förvänt-

ningen om övertid skulle kunna kopplas till en norm och förväntningen som finns inom teamet.   

Interaktion mellan arbetarna under arbetstid var något som sällan visades, vårt empiriska 

material visualiserade att arbetarna oftast arbetar för sig själva där fokus är på arbetsuppgifterna. 

En av arbetarna utryckte att de får prata med varandra men undviker det om de är mycket att 

göra, de kan kopplas till teamframträdandet och normen inom gruppen som innebär att arbets-

uppgifterna går före interaktionen mellan arbetarna. De normer och förväntningar som beskri-

vits i teamframträdandet kan också kopplas till Goffmans ceremoniella regler vilket innebär 

informella regler som har stor betydelse för den sociala sammanhållningen. Att bryta mot en 

ceremoniell regel säger mer om personen i sig då det beskriver hur personen är samt vilka 

egenskaper man har och kan även riskera att inte behandlas heligt, en sådant regelbrott kan 

också störa den sociala sammanhållningen. Att exempelvis välja att stå och prata istället för att 

arbeta trots att det är mycket att göra skulle kunna störa de andra arbetarna och sammanhåll-

ningen i gruppen, arbetaren skulle enligt Goffmans synsätt riskera att inte behandlas heligt. En 

fältanteckning från en informell intervju beskrev att stressen är högs under dagen då man för-

väntas att hinna med så mycket som möjligt, de dagar man inte hinner med kan det uppstå 

konflikt mellan skiften. Konflikten som verkar finnas mellan skiftet kan kopplas till ceremoni-

ella regler, ifall det andra skiftet anser att man inte hunnit med tillräckligt mycket skulle det 

kunna störa den sociala sammanhållning och skapa konflikt.   
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I anknytning till begreppet främre regionen är begreppet bakre regionen, vilket är en plats utan 

en dömande publik där individen kan vara sig själv, gå ur sin roll och släppa sin fasad. I den 

bakre regionen kan även rekvisita och andra material förvaras samt möjligheten att förbereda 

sitt kommande framträdande. Den bakre regionen kan kopplas till arbetarnas lunchrast eftersom 

de då lämnar arbetsutrymmet eller den inramningen som endast finns i den främre regionen. 

Den bakre regionen kan kopplas till fältanteckningen från en lunchrast, arbetarna pratade om 

saker som hände utanför arbetet och verkade då gå in i en privat roll. Anledningen till det kan 

vara att den bakre regionen inte har normer och beteendeförväntningar att förhålla sig till utan 

varje person väljer själv hur den vill framstå i situationen och kan därav välja att gå ur sin roll 

som lagerarbetare och inta ett mer avslappnat förhållningsätt. I den bakre regionen kunde vi 

även visualisera en gemenskap mellan arbetarna, gemenskapen som finns i grupperna var lättare 

att se under lunchen i jämförelse med den tid som arbetarna befann sig i arbetsutrymmet, arbe-

taren ställs då inför andra prioriteringar än att interagera med varandra.   

 

Symboliskt motstånd  

 

I resultatet fann vi kopplingar mellan Meads begrepp symboliskt och materiellt motstånd, lik-

nelse synliggjordes utifrån en fältanteckning från en informell intervju där en arbetare beskrivit 

sin relation till de automatiserade arbetsuppgifterna och utryckt att stress kan skapas om fel 

uppstår med maskinen. Det empiriska materialet visar att det finns en interaktion mellan arbe-

tarna och maskinerna där arbetarnas förhållningsätt sker vanemässigt, en handling som de lärt 

sig att hantera. När ett fel uppstå och en maskin inte fungerar störs den vanemässiga handlingen 

och lagerarbetaren måste ifrågasätta sin respons och den vanemässiga handlingen får en bety-

delse. Efter en sådan situation lär sig arbetaren hur felet ska hanteras nästa gång och en föränd-

ring har skett från det yttre motståndet.   

 

Det empiriska materialet visualiserar även en koppling till Meads begrepp den generaliserade 

andre i relation till det symboliska motståndet, genom att lära oss hur något ska hanteras kan vi 

definiera tinget symboliskt och använde det på ett meningsfullt sätt. När vi lärt oss det kan vi 

utveckla ett generaliserbart förhållningsätt till tinget där samspelet mellan oss och tinget sker 

rutinmässigt. När något oväntat sker avbryts det rutinmässiga handlandet av ett mer kontrollerat 

handlande vilket innebär ett symboliskt motstånd. I det ögonblicket behöver man ifrågasätta sin 

egen respons på situationen och vad det vanemässiga handlandet betyder och utifrån det kan vi 

lära oss hur vi ska handla nästa gång en liknande situation dyker upp.   

 

I vårt empiriska material visades arbetarnas rörelsemönster och kroppsspråk i förhållande till 

tinget. Materialet visualiserade att arbetsuppgifterna går på rutin vilket innebär att arbetarna 

inte reflekterar över deras handlingar och kan hålla ett avslappnat rörelsemönster de verkar ha 

utveckla ett generaliserbart förhållningsätt till arbetsuppgifterna. Vi har även funnit en koppling 

till det rutinmässiga förhållningsättet genom en fältanteckning från en informell intervju där en 

arbetare beskrev att man inte alltid hinner tänka på hur man lyfter saker, arbetaren verkar ut-

rycka att man inte reflekterar över de tunga lyften.   
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De båda situationerna kan kopplas till det symboliska motståndet, om något oväntat uppstår 

under arbetet eller om det uppstår en fysisk skada vid ett tungt lyft avbyts det rutinmässiga 

handlandet och tvingas till ett kontrollerat handlande. Arbetaren kan då reflektera över hur de 

hanterar tinget och ifrågasätta sitt vanemässiga handlande och dess betydelse för att sedan ta 

lärdom om en liknande situation dyker upp igen.  

7.4 Metodologisk reflektion 

Den etnografiska metodansatsen gav oss möjlighet till att få en djupare inblick i lagerarbetarnas 

arbetsvardag. Vi fick möjlighet att vara på plats i lagret vilket gjorde att vi kunde ta del av 

arbetarnas arbetsuppgifter, interaktioner och arbetsmiljö.  Med deltagande observationer kunde 

vi upptäcka faktorer som kunde påverka arbetarnas mående och samtidigt fanns möjligheten att 

ställa frågor genom informella intervjuer. Vi upptäckte bland annat att gårdagens bästa var nå-

got som skapade negativitet istället för positivitet vilket kom fram genom att vi ställde frågor 

under en observation där gårdagens bästa presenterades. Murchison (2010 :85–87) beskriver att 

etnografi kräver balans där man som forskare, på ett engagerat, självkritiskt och personligt an-

passat sätt sätter sig in i det som studeras för att få en förståelse av komplexa händelser eller 

kulturer. Eftersom arbetarna till största del var upptagna med sina arbetsuppgifter och inte in-

teragerade med varandra så mycket under arbetstiden blev informella intervjuer det som gav 

mest information gällande konflikter, gemenskap och trivsel. Då det blev en hel del informella 

intervjuer blev också relationer till arbetarna lite mer personliga men vi upplever ändå att vi 

upprätthöll en objektivitet gällande vårt empiriska material genom att diskutera med varandra 

under processens gång. Atkinson och Hammersley (2007) beskriver att intervjuer i en miljö där 

människor kan koppla av och känna sig hemma är den bästa strategin för att få deltagarna mer 

avslappnade vilket leder till ärliga svar. Vi upplevde att konversationerna med arbetarna kändes 

naturliga och ärliga, vilket vi till stor del tror beror på att vi var i deras miljö. Under rubriken 

reflexivitet beskriver vi hur det som observeras kan påverkas av forskaren. Genom att vi som 

deltagande observanter var det huvudsakliga forskningsinstrumentet i studien kan vår roll och 

medverkan påverkat arbetarnas beteende och rörelsemönster. De kan ha känt sig iakttagna och 

övervakade och för att försöka minimera vår påverkan förklarade vi för arbetarna att vår studie 

utgår från deras perspektiv och att syftet är att beskriva deras mående, inte att döma eller påpeka 

deras sätt att arbeta. Huruvida vi lyckats att inte påverka arbetarna är svårt att veta men vår 

strävan var att påverka så lite som möjligt och vår känsla var att de var ärliga och transparenta.  

 

Observationerna utgjorde också en viktig del i vårt arbete då de krävdes för att förstå arbetsmil-

jön och sättet de hanterade sina arbetsuppgifter. En utmanande del av etnografin var att skriva 

ner allt detaljerat och nyanserat även om vi skrev ner stödord under observationerna.  Vi tror 

att den detaljerade beskrivningen är något som utvecklas med tiden desto mer bekväm man blir 

med metoden. Tiden i den här studien var dock väldigt begränsad vilket gjorde att vi aldrig 

riktigt blev ”varma i kläderna”.  Avslutningsvis har vi tyckt att etnografin varit både rolig och 

lärorik att studera efter.  Det var väldigt berikande att vara på plats i lagret vilket tillsammans 

med intervjuerna gav oss en tydlig helhet av faktorerna som hade en betydelse för deras mående. 

Vi har även reflekterat över studiens begränsningar vilket vi presenterar nedan.  
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7.5 Begränsningar 

Under arbetets gång har vi stött på begränsningar med etnografi som metod även om det till 

största del varit mycket positivt med just etnografin. För att få en så klar bild som möjligt av   

arbetarnas arbetsvardag och de faktorer som kan påverka deras månde är tiden en viktig aspekt, 

som i den här studien varit begränsad. En längre tidsperiod för studiens genomförande skulle 

kunna möjliggjort tillgång till djupare information under informella intervjuer och tydligare 

beteendemönster gällande interaktioner med varandra vilket eventuellt hade gett ett mer nyan-

serat resultat.  Eftersom arbetarna var i ständig rörelse under tiden de utförde sina arbetsupp-

gifter fick vi anpassa oss mycket efter deras arbetsuppgifter och tider. Tiden som redan var 

knapp gjorde intervjuerna svårare, man ville heller inte “trampa någon på tårna” genom att 

“störa” vid fel tillfälle. Den knappa tiden kan resulterat i att en del konversationer inte alltid 

givit oss så djup information som vi önskat. Den höga ljudnivån var också en del i begräns-

ningen under intervjuerna då man var tvungen att pratat högt för att höra vad den andre säger. 

Det kan ha gjort att arbetarna inte alltid sa allt de tänkte eller önskat med rädsla för att andra 

skulle höra. Trots arbetarnas ständiga rörelse under tiden de utövade sina arbetsuppgifter var de 

väldigt hjälpsamma och sa alltid ja när vi frågade om vi fick ställa frågor. Det underlättade 

mycket.  För att säkerställa att vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna som gjordes relevanta i 

vår studie frågade vi en extra gång om deltagarnas godkännande och underströk att de skulle 

vara anonyma innan en informell intervju startade, vilket kan ha en avskräckande effekt. Vi 

valde trots det att informera om deras anonymitet då vi ansåg att det skulle kunna vara mer 

avskräckande att inte veta om studien var anonym. Trots alla begränsningar har vi lyckats svara 

på frågeställning och syfte med studien.  

7.6 Samhällsrelevans  

En stor del av människors vardag går åt till att arbeta, och det höga tempot många arbetsplatser 

måste styras utifrån gör det svårare att finna balans mellan yrkesliv och privatliv, vilket kan 

påverka hälsan och måendet negativt. Välmående minskar sjukskrivningar och gynnar sam-

hälls- och företagsekonomin då sjukskrivning är en kostnad för företagen. Vår studie visar att 

det finns faktorer som får arbetarna att trivas och må bra på arbetet. Särskilt viktigt är en stark 

sammanhållning och kollegor man trivs med. Genom att vi bidrar med dessa hälso-faktorer och 

visar att arbetarna, trots monotona arbetsuppgifter och andra påfrestningar, lyckats hålla sig 

välmående på arbetsplatsen kan vi bidra med en ökad förståelse för hur viktiga hälso-faktorerna 

är. Det i sin tur skulle kunna bidra till en bättre framtid för individers mående och företagens 

ekonomi. Industrialismens framväxt och den automatiserade tekniken kan leda till allt fler mo-

notona arbetsuppgifter och färre interaktioner mellan människorna som arbetar. Det gör att ett 

hälsoinriktat arbete inom lagerverksamheten kan bli alltmer aktuellt för trivsel och välmående.   

7.7 Vidare forskning  

Utifrån vår studies resultat skulle det vara intressant att studera mer ingående arbetarnas grupp-

konflikter. Vårt empiriska material lyfter fram arbetarnas förslag på hur konflikterna skulle 

kunna minskas eller undvikas. Genom att applicera arbetarnas förslag på direktkontakt istället 

för mailkontakt, skulle det vara intressant att ta del av eventuell förändring. Det skulle också 
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vara intressant att studera chefernas arbetsvardag och deras mående för att se om det skiljer sig 

mot aspekter kopplade till arbetarnas mående. Det skulle även vara intressant att studera andra 

delar av lagret för att få ett bredare perspektiv gällande lagerarbetarnas mående på arbetsplat-

sen. I vårt sökande av tidigare forskning uppmärksammade vi att det saknas forskning om lager-

arbetares mående och monotona arbetsuppgifter, det skulle därför också vara intressant att stu-

dera hur kroppen påverkas av monotona arbetsuppgifter.  
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BILAGA 1 

Informationsbrev  

 

Hej,  

vi heter Anna-Li Eklund och Michaela Fallström och skriver vår C-uppsats inom ämnet Socio-

logi med socialpsykologisk inriktning på Mälardalens högskola. Vår uppsats handlar om hälsa 

på arbetsplatsen och vi vill gärna komma till er arbetsplats och studera hur era arbetsuppgifter 

ser ut men även er arbetsmiljö och hur ni interagerar tillsammans för att förstå er hälsa på ar-

betsplatsen. För att lyckas med det vill vi utföra ca 10 deltagande observationer mellan 25/11–

3/12 som innebär att vi båda är på plats under er arbetsvardag och observerar er under arbetet 

men även deltar i vissa av era arbetsuppgifter, samtal och raster. Under våra deltagande obser-

vationer vill vi även genomföra informella (spontana) intervjuer för att ni ska kunna förklara 

vissa situationer eller händelser som vi inte förstår. Vi förstår att det inte alltid finns tid eller 

möjlighet för er att svara på frågor och kommer därmed försöka att vara så smidiga som möjligt 

för att undvika vara i vägen för er.  

Vårt uppsatsarbete följer etiska riktlinjer för vetenskapliga studier vilket innebär att ditt delta-

gande är frivilligt och har möjlighet att avslutas när som helst. Alla uppgifter om dig kommer 

behandlas konfidentiellt, vilket menas att din identitet inte kommer att avslöjas. Det insamlade 

materialet i form av anteckningar och transkriberade intervjuer kommer anonymiseras så det 

inte går att förstå vem det handlar om och kommer endast visas för vår handledare Magdalena 

Vieira. Allt material som samlas in under studiens gång kommer raderas efter uppsatsens ex-

amination. Vårt resultat kommer presenteras i vårt examensarbete och finnas tillgängligt i en 

elektronisk databas på Mälardalens högskola och beräknas vara klart slutet på januari 2020.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Anna-Li Eklund 0733440008  

Michaela Fallström 0704945988  

Uppsatsens handledare: Magdalena Vieira, Universitetsadjunkt på Mälardalens Högskola, av-

delningen för Sociologi (Hälsa, Vård och Välfärd). Mail: Magdalena.Vieira@mdh.se 

mailto:Magdalena.Vieira@mdh.se


 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


