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SAMMANFATTNING 
 
Att ha ett arbete är inte enbart viktigt för att försörja sig utan också för att utvecklas som 
människa och känna sig värdefull inför sig själv och andra. Ofta har man en bild över hur man 
vill att arbetslivet (och även det övriga livet) ska se ut och utifrån teorier påverkas denna bild 
av andra då vi vill leva upp till både egna och andras förväntningar.  
 
Uppsatsens innehåll och problemformulering handlar om känslor och upplevelser av att leva 
upp till egna och andras förväntningar kring arbetet. Syftet med undersökningen var att få en 
förståelse för och visa nyanser utifrån problemformuleringen för en utvald grupp. Syftet var 
också att undersöka vilka dessa förväntningar är och hur de uppstår samt hur det känns att 
leva upp eller inte till dem.  
 
Undersökningen är baserad på intervjuer och enkäter med åtta personer. 
Undersökningsgruppen är alla högskoleutbildade, storstadsbor i 30-årsåldern med arbete.  
 
Resultatet av undersökningen visar att gruppen känner av flera mer eller mindre tydliga 
förväntningar från omgivningen och sig själva. De strävar efter att leva upp till sina och till 
viss del andras förväntningar och menar att arbetet har stor betydelse för om de ska känna sig 
lyckade eller misslyckade inför sig själva och till viss del omgivningen i olika situationer. 
Undersökningspersonerna förknippar olika känslor som skam och stolthet med situationer där 
de har förväntningar på sig.  
 
Undersökningsgruppen lever någon stans i spänningsfältet av på den ena sidan gamla teorier 
om hur starkt vi påverkas av vår omgivning och hur vi gör allt för att leva upp till andras 
förväntningar för att inte känna skam och på den andra sidan av de moderna uppfattningarna 
om det individualiserade samhället. Det är nya individuella processer som tar över från de 
gamla traditionella där undersökningsgruppens uppfattningar och förväntningar är tydligast 
präglade av nyare teorier.   
 
Syftet med uppsatsen att finna en förståelse för, visa nyanser och mönster kring förväntningar 
när det gäller arbetet menar jag har uppfyllts.   
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FÖRORD 
 
I förordet vill jag rikta ett tack till de åtta personer som ingick i undersökningsgruppen för att 
de tog sig tid och la energi på att svara på undersökningsfrågorna. Utan er hade inte resultatet 
och själva undersökningen varit genomförbar. Jag vill också rikta ett tack till Anna-Lena 
Haraldsson som under perioden för uppsatsskrivandet fungerat som handledare och gett den 
feedbacken som behövdes samt riktat in undersökningen på rätt spår.  



 6 

INLEDNING, PROBLEM OCH SYFTE 

INLEDNING 
 
Att ha ett arbete är inte enbart viktigt för att försörja sig utan också för att utvecklas som 
människa och känna sig värdefull inför sig själv och andra. I dagens moderna samhälle finns 
fortfarande en diskriminerande syn på arbetslösa (Angelöw, Jonsson 2000). Att framstå som 
arbetslös bland karriärister kan ge känslan av skam och underordning. Ofta har man en bild 
över hur man vill att arbetslivet (och även det övriga livet) ska se ut och denna bild påverkas 
av andra. Vi vill leva upp till förväntningar vi har på oss. Det är inte bara arbetet utan också 
utseende, umgänge, familj, ekonomi, bostad och så vidare som är av betydelse för att uppfylla 
bilden av den ”lyckade människan”. Konsumtionen eller åtminstone urvalet av lyxartiklar 
ökar. Vi kanske aldrig har varit så påverkade av media som nu med råd om hur vi ska lyckas 
och bli en bättre människa. Arbetet är dock en viktig bit för att uppfylla samhällets norm och 
känna oss duktiga och betydelsefulla. Vilket yrke man har är också av betydelse då olika 
yrken har olika prestige och status.  
 
Det krävs en strävan för att uppfylla olika kriterier för att omgivningen ska se på någon som 
lyckad. En bra utbildning samt därefter skaffa ett arbete som man upplever som intressant och 
inkomstbringande nog för att kunna försörja sig blir allt viktigare. Sedan är det vidare den 
fortsatta karriärstegen i arbetslivet som väntar för många. Vogel (2001) skriver i Statistiska 
Centralbyråns VälfärdsBulletin att ökade utbildningskrav har skjutit upp inträdet på 
arbetsmarkanden. Statistiska centralbyrån visar i tabellen ”Utbildningsnivån i befolkningen” 
att de förväntar sig att utbildningsnivån bland befolkningen ska stiga fram till år 2020. Detta 
antas visa att samhället bygger upp förväntningar på hur sina medborgare ska forma sin 
framtid genom att tillrättalägga för när olika val ska tas. Samtidigt som samhället 
tillrättalägger så bygger det också upp förväntningar om ökad utbildning. 
 
Foss (2003) skriver i Statistiska Centralbyråns informationsblad Välfärd att drygt 40 procent 
av årskullarna födda i mitten av 1970-talet hade börjat högskolan vid 25 års ålder. 
Skillnaderna är dock stora mellan olika socioekonomiska grupper. Bland dem som var födda 
1976 var andelen för barn till högre tjänstemän 69 procent och för barn till ej facklärda 
arbetare 23 procent som påbörjat högskoleutbildning vid denna ålder. Regeringens mål om att 
hälften av en årskull ska ha påbörjat utbildningen uppfylls då i början av 2000-talet endast av 
ungdomar från tjänstemannahem på hög och mellannivå, medan andra grupper har långt kvar. 
Fler kvinnor än män går också vidare till högskolestudier. Foss menar att den sociala 
snedrekryteringen startar redan under gymnasieutbildningen alltså före valet av 
högskoleutbildning. Detta indikerar att vi påverkas av våra föräldrar vid val av yrke.  
 
Jag är intresserad av hur människors uppfattningar formas och påverkas av omgivningen i 
sociala sammanhang tillsammans med andra. Uppfattningar leder till förväntningar som i sin 
tur påverkar emotionerna. Emotioner kan alltså ses som en konsekvens av samhällets 
förväntningar. Hur vi lyckas eller misslyckas med att leva upp till samhällets förväntningar 
och det vi är socialiserade till är olika. Människan är delvis formad utifrån samhället då vi alla 
är påverkade av dess förväntningar.  
 
Det som är intressant är hur vi upplever förväntningarna och vad den enskilde individen och 
samhället och övriga omgivningen har för betydelse för våra förväntningar. Min förförståelse 
för detta var att jag tror att leva upp till förväntningar kring arbetet spelar en stor roll för 
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känslan av att vara tillräcklig och lyckad som människa. Vilken betydelse egna och andras 
förväntningar har och hur de upplevs är frågor som denna uppsats kommer att innehålla. 
Också vad som är att lyckas eller misslyckas är en frågeställning som tas upp. Syftet med 
uppsatsen blir att visa hur en utvald grupp människor resonerar kring och hanterar dessa 
frågor.  
 
Urvalsgruppen består av högskoleutbildade 70-talister i storstadsmiljö. Dessa valdes som en 
lämplig urvalsgrupp då de med högre utbildning i större utsträckning kan antas ha haft ett mål 
som enklare fört dem dit de vill i arbetslivet. De bedömdes vara bättre anpassade till att ge 
intressanta svar på frågeställningarna. Storstadsbor har en bredare arbetsmarknad som kan 
lägga till rätta för att göra karriär i arbetslivet. 70-talister är lämpliga som grupp då de 
uppfyller åldern för att ha kunnat skaffa sig en utbildning samt några års arbetslivserfarenhet.  
 
Val av ämne gjordes utifrån att arbete är ständigt aktuellt och omdiskuterat samt att det är 
något många har ett förhållande till. Tidigare studier i arbetsvetenskap och 
arbetslivserfarenhet gjorde att ämnet inte kändes främmande. Mitt eget intresse ledde mig in 
på spår kring förväntningar och emotioner. 

 

ARBETETS BETYDELSE 
 
Karlsson (1983) skriver att den titel man har i sitt arbete ger information om personens 
funktion på arbetsmarkanden men också den främsta grunden för att socialt värdera och 
klassificera människor. Den sociala stratifieringen, det vill säga indelningen av människor i 
grupper och skikt baseras på yrkens olika prestige och status. Karlsson menar att när man 
skiljer på människor i olika socialgrupper så gör man det utifrån deras yrke.  
 
Trots att arbetet har en del negativa sidor som tas upp här så menar Johansson (2000) att det 
har ett stort värde i kulturen. Starrin (1983) menar att arbetet till exempel ger möjlighet till 
sociala kontakter. Han menar vidare att arbetet förser människan med en social och 
samhällsmässig mall att rätta sig efter som är viktig för självvärderingen. Arbetet ger också 
möjligheter till att använda anlag och kvalifikationer och det kan utveckla personligheten och 
handlingskompetensen. Ett lönearbete ger också en viss ekonomisk trygghet och möjlighet till 
behovstillfredsställelse genom att kunna köpa saker.   
 
I grunden handlar arbete utifrån Johansson (2000) om att skaffa medel till överlevnad och 
annan konsumtion. Det negativa som brukar lyftas fram menar både Johansson och Starrin 
(1983) går ut på att människor tvingas ägna för stor del av sitt liv till lönearbete och för 
många är arbete ett nödvändigt ont på grund av att lönen är så viktig. Den som arbetar kan 
också uppleva att arbetet är förknippat med risker för skada och att möjligheten till att bli 
arbetslös eller förflyttad finns. Starrin menar vidare att arbetslöshet tenderar att medföra en 
sänkt materiell standard och de egna livsvillkoren försvåras eller omöjliggörs. Det kan också 
leda till förlust av sociala kontakter och förlusta av själva rollen som familjeförsörjare. Det 
kan också leda till en förlust av initiativkraft och förlust av möjligheter att tillfredställa de 
egna behoven av att producera. Det kan uppstå känslor som att man inte är lika betydelsefull i 
samhället.  
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ARBETES FÖRÄNDRING 
 
Både Sennett (2000) och Johansson (2000) skriver att förr i tiden kännetecknades 
arbetsorganisationer av en negativ underordning, fasta relationer och hierarkier där 
engagemang och personlig karaktär spelade roll. De skriver vidare att dagens 
arbetsorganisationer präglas istället av risk, flexibilitet och kortsiktiga jobb där människor 
snabbt måste anpassa sig till nya sociala situationer. Detta menar de kan skapa stress, 
osäkerhet, en känsla av meningslöshet och brist på trygghet samt utanförskap eftersom man 
inte har råd att köpa sig status och en ställning. Ett flexibelt samhälle och arbetsliv menar 
Johansson passar för vissa människor medan det inte passar andra så bra. De det passar är de 
högutbildade och resursstarka. Flexibilitet kan för dem innebära valfrihet, oberoende och rätt 
till självförverkligande. Bauman (2002) menar även han att situationen i arbetslivet har 
förändrats. Arbetslivet har varit fullt med otrygghet sedan urminnes tider men dagens 
otrygghet menar han är av ett nytt slag. Det är idag omöjligt att förutse vem som kommer att 
drabbas och vem som kommer att få behålla sitt arbete.  
 
De negativa sidor med det som Sennett (2000) kallar den nya kapitalismen kan vara att 
förmågan att se långsiktiga mål i vårt dagliga arbete blir sämre samt att det kan ha 
konsekvenser för vår tillit till andra människor genom att vi litar mindre på dem som inte 
betyder så mycket för oss, de som vi inte knutit några starka band till . Johansson (2002) 
menar att om man ska kunna fungera i dagens arbetsliv och göra karriär bör man kunna 
fungera i nya sociala miljöer, snabbt kunna utveckla nya sociala band och snabbt kunna lämna 
de man har. Risken med detta beteende är att människor inte längre engagerar sig i varandra 
på arbetsplatsen och inte bryr sig om att skapa varaktiga sociala band utan satsar allt på sin 
egen karriär. Mer nyttobetonade band utvecklas som enligt Johansson betyder att människor 
knyter kontakt med andra människor som kan ge dem någon form av utbyte och inte med de 
människor som finns i den omedelbara närheten.  
 
Socialisering i arbetslivet bidrar enligt Johansson (2000) till att forma självet och till att detta 
själv ska inta en viss form. Samhällsvetare menar att vi gått från kollektiva till mer 
individuellt baserade identiteter. Det formande av självet som tidigare pågick under kanske ett 
helt liv har för många bytts i en mer uppbruten tidsaxel som innefattar flera olika 
yrkesidentiteter och plaster. Ett mer flexibelt själv har svårt att anpassa sig till ett arbetsliv 
som fortfarande försöker forma individen efter vissa mallar. I takt med att människor flera 
gånger byter arbete blir också meningsskapandet komplicerat och arbetet töms på mening och 
betydelse. Ett jobb som tidigare varit fäste för specifika identiteter och självuppfattningar har 
nu fått en mindre betydelse för dessa processer och därmed kanske flyttats till platser utanför 
arbetet. Också Sennett (2000) menar att ju mer flexibelt arbetslivet blir desto mer förlorar 
själva platsen sin betydelse som säte för självet och identitetsskapandet.  
 
Johansson (2000) menar att män bryr sig mer om hem och barn idag efter att länge ha sett sig 
som familjeförsörjaren och de har nu börjat förstå att det finns faror i arbetslivet och i att 
lägga stora delar av sitt identitetsskapande till arbetet. Johansson menar vidare att ju mer 
arbetet vävs samman med identiteten, både för män och kvinnor, ju svårare blir det att få tid 
över för fritid och kunna skilja det från arbete. Johansson menar att frågan om kön och makt 
är grundläggande för hela diskussionen om arbetets betydelse och om hur vi kan utforma ett 
arbetsliv som främjar det goda livet.  
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Att skaffa ett beroende eller vara väldigt lojal mot en arbetsgivare eller arbetsplats menar 
Johansson (a.a.) numera kanske bör betraktas som en dålig personlig investering. Han menar 
vidare att för de flesta människor är den individuella livs- och karriärplaneringen viktig och 
arbetsplatserna blir alltmer bara transportsträckor för att nå fram dit. Om en arbetsplats ska 
lyckas behålla sina anställda så måste den erbjuda en rad möjligheter till utveckling och 
förverkligande av karriärplaner. Om möjligheterna till detta är begränsade leder det till större 
omsättning av personal eller större andel okvalificerad personal. Johansson menar vidare att 
även om inte alla människor når framgång så har framgång även om på andra områden än 
arbetet blivit något av ett nyckelord för den nutida människan. Många kanske tillbringar hela 
sitt liv på ett arbete utan att bry sig om att utvecklas eller förändras men Johansson menar att 
det blir allt viktigare att presentera sig själv som just framgångsrik så det räcker inte att bara 
vara det utan man ska också utstråla det. Unga människor med trendriktiga kläder och prylar, 
med vältränade kroppar som luktar gott och utstrålar styrka förkroppsligar de yttre tecknen på 
framgång. Johansson menar vidare att en lyckad karriär därför handlar bara inte om arbetet 
utan i kravet om att vara framgångsrik ligger också föreställningen om att leva ett helt liv i 
framgångens tecken.  
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med undersökningen är att få en förståelse för och visa känslor och uppfattningar för en 
grupp högskoleutbildade 70-talister i storstadsmiljös egna och andras förväntningar om vad 
arbetet betyder. Syftet är alltså att kopplat till arbetslivet undersöka vilka förväntningarna är 
och deras betydelse utifrån vad som menas med att lyckas och misslyckas samt vilka känslor 
och upplevelser som kan relateras till dessa förväntningar.  
 
Syftet med hela uppsatsen är att försöka besvara uppsatta frågeställningar kring ämnet.  
 
Frågeställningarna är:  

– Vilka är egna och andras förväntningar på mig i arbetslivet?  
– Vad är att lyckas och misslyckas i arbetet? 
– Vilka egna känslor och upplevelser kan relateras till förväntningarna? 

 

OM ARBETE 
 
Angelöw (1988) skriver att det först var under antiken som begreppet arbete uppstod som en 
slags gemensam beteckning för ett visst slag av mänsklig verksamhet. Ursprungligen betyder 
arbete på olika språk möda och slit. Ordet kommer också från franskans ”travailler” som från 
början var ett tortyrredskap som användes i antikens Rom. Arbetet uppfattades på den tiden 
som ett slavgöra och enligt Platon och Aristoteles var det frånvaron av arbete som gjorde 
människa till människa. 1776 gjorde Smith i en bok det första stora framträdandet över 
arbetsbegreppet enligt Karlsson (1986). Betydelsen var de verksamheter som utförs på 
marknaden. 
 
Fryklind (1983) skriver i boken Om lönearbete att när man arbetar skapar man sina 
existensmedel och att arbetet därför är människans lott. Karlsson (1986) menar även han att 
en målsättning med arbetet är att tillfredställa mänskliga behov för överlevnad. Fryklind 
använder sig av en mer allmän bestämning av begreppet arbete för sina resonemang (s.9): 
”Genom arbetsaktiviteter möjliggör människan sin överlevnad som art och individ. Begreppet 
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relaterar sig såväl till hennes biologiska, som sociala ”natur” och aktiviteterna antar 
samhälleliga former.” Han menar att arbetet är ett samspel som bildar grunden för en 
samhällsorganisation, för ett samhälle av ge- och ta-relationer. Karlsson poängterar även han 
betydelsen av människans sociala ”natur”. Många begreppsliga resonemang är uppbyggda 
kring de sociala relationer som verksamheterna är förknippade med eftersom de har ett värde 
också för andra.  
 
Där Fryklind (1983) använder sig av begreppet arbetsaktivitet väljer Furåker (1991) att 
definiera begreppet arbete som en verksamhet av något slag. Karlsson (1986) använder även 
han verksamhet till hjälp för sin definition av begreppet då alla definitioner han hittat 
innehåller någon referens till att arbete har att göra med en verksamhet eller aktivitet. Ofta 
avgränsas de verksamheter som är arbete genom att de är målinriktade. 
 
Som en utgångspunkt för en analys av begreppet relaterar Furåker (1983) till Marx som har 
beskrivit arbetsprocessen som ett samspel mellan människan och naturen. Det innebär att 
människan aktiverar de resurser hon är utrustad med, armar och ben, hand och hjärna, för att 
tillägna sig naturmaterialet i en användbar form. Bland de flesta definitioner Karlsson (1986) 
hittat så är det ytterligare ett drag i dem att de innehåller ett element av relationer till naturen. 
Furåker menar att den marxistiska analysen har en användbar kärna. Den innehåller de 
komponenter som behövs för en allmän bestämning an begreppet arbete. Furåker formulerar 
sig (s. 21) med att: ”Arbete är en process varigenom människor med hjälp av sin arbetskraft 
och olika arbetsmedel (verktyg, redskap) omvandlar ett arbetsföremål (objekt) till en i förväg 
planerad produkt eller resultat. Formelmässigt kan detta uttryckas så här: 
 
Arbete= arbetskraft+ arbetsmedel+ arbetsföremål (objekt)→ produkt (resultat) 
 
Furåker ser inte denna definition som uttömmande eller helt sann utan som en utgångspunkt.  
 
Med förvärvsarbete avser Furåker (1991) de aktiviteter som människor gör för sin 
försörjnings skull. I princip kan allt inkluderas som bidrar till människors uppehälle, oavsett 
omfattning och oavsett om det handlar om lagligen redovisad verksamhet, ”svartjobb” eller 
något annat. Karlsson (1986) menar att arbetsbegreppet måste vidgas så att även andra 
verksamheter som finns på dagens arbetsmarknad ska kunna innefattas i det. Furåker menar 
att det är svårare att utanför förvärvsarbetet definiera aktiviteter som man vill beteckna som 
arbete. Det man först tänker på är det obetalda hemarbetet som är en viktigt och central 
verksamhet i människors vardag men som ändå inte räcker till för försörjning. Det finns också 
en rad andra aktiviteter vid sidan av hemarbetet som till exempel arbete för ideella 
organisationer och föreningar. Furåker menar att trots för att arbetet utanför förvärvslivet är 
omfattande så står förvärvsarbetet i fokus för den samhälleliga diskussionen om arbete.  
 
Furåker (1991) beskriver en löntagare som en individ som hyr ut sin arbetskraft mot pengar 
och de som förfogar över resurser såsom företag, offentliga institutioner, andra organisationer 
och även privatpersoner köper sig möjligheten att disponera arbetskraften i utbyte mot lön. 
Holmer/ Karlsson (1991) skriver att man generellt brukar säga att det som kännetecknar 
löntagaren är saknaden av andra sätt att försörja sig på än att sälja sin arbetskraft på 
arbetsmarknaden. De skriver vidare att i svensk lagstiftning kan man finna kriterier för att 
någon skall betraktas som löntagare: Lön utgår för arbetsinsatsen och den har primärt tid som 
grund, positionen är underordnad, personen ifråga äger inte produktionsmedlen och han eller 
hon är socialt beroende av anställningen. Furåker skriver att de löneanställda utgörs av en 
heterogen grupp individer som består av arbetare och tjänstemän inom privata och offentliga 
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verksamheter som får en kollektiv styrka genom sina fackliga organiseringar. De 
förvärvsarbetande kan också vara självsysselsatta som egna företagare eller som medhjälp till 
företag som tillhör det egna hushållet.   
 
Yrkesverksamma människor i Sverige återfinns i allt större utsträckning inom tjänstesektorn 
där Sverige har den största andelen offentliganställda i den moderna västvärlden. Många 
andra länder som är lika mycket eller mer postindustriella än Sverige har en helt annan 
sammansättning av sin tjänstesektor. Hos dessa länder spelar kommersiella aktiviteter som 
handel, hotell- och restaurang, banker, försäkringsverksamhet, fastighetsförmedling och så 
vidare en mer framträdande roll.  

 

AVGRÄNSNING 
 
Jag avgränsar begreppet arbete till att innefatta enbart förvärvsarbete (lönearbete) då det är de 
förvärvsarbetande personerna som utifrån frågeställningarna är av intresse och själva 
undersökningen riktar sig till. Arbete ses som en verksamhet där arbetstagaren erbjuder sina 
tjänster till en arbetsgivare och får betalt för detta.   
 
Undersökningen är vidare tänkt ha fokus på arbete och i vilka situationer i arbete som 
uppfattas som lyckade och misslyckade. Att ha lyckats och misslyckats kan ha stor betydelse 
även i det övriga livet men det är just kring arbetsrelaterade frågeställningar undersökningen 
riktar sig till.  
 
Upplevelser och känslor kring förväntningar skiljs åt genom att upplevelser riktar sig till vilka 
erfarenheter och upplevelser i form av händelser som förknippas med förväntningarna medan 
känslorna handlar om de fysiska känslorna som upplevs i dessa olika situationer. 
Frågeställningarna till undersökningsgruppen är formulerade utifrån att skilja mellan 
upplevelser och känslor.  
 
Begreppet samhälle är återkommande i uppsatsen och jag menar med samhälle primär, 
sekundär och tertiär socialisation. Med samhälle menas utifrån Norstedts Stora Svenska 
Ordbok (1996) som en helhet bestående av en större grupp individer som lever tillsammans på 
ett organiserat sätt. Samhället begränsas till den omgivning man lever i och det är ofta 
benämningen på egna landets system. Samhälle var ett återkommande begrepp i intervjun 
men en klar definition av det gavs aldrig och därför får uppfattningen av det tolkas som den 
generella beskrivningen av begreppet.  
 
Undersökningspersonerna är avgränsade till högskoleutbildade då de i större grad kan antas 
ha förväntningar på sig i arbetslivet eftersom de genom att utbilda sig visat att de har ett 
specifikt mål med vad de vill i arbetslivet. 
 
Storstadsbor som urvalsgrupp har valts av anledningen att det kan antas vara en enklare 
arbetsmarknad i de större städerna och därmed bättre möjligheter till att förverkliga sina mål. 
Det kan därför antas att viljan eller möjligheterna till att göra karriär är större på dessa platser. 
 
Undersökningspersonerna är vidare begränsade till kvinnor och män i 30-årsåldern. Dessa 
personer befinner sig i den fasen i livet då de kan antas vara färdiga med utbildning och även 
ha arbetat i några år men kanske ännu inte riktigt nått det uppsatta målet utan fortfarande 
strävar efter en fortsatt karriär. 
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DISPOSITION 
 
I bakgrunden beskrevs vilken betydelse arbetet har och vad som menas med begreppet arbete 
och andra arbetsrelaterade begrepp. Detta kapitel är meningen ska ge en inblick i ämnet och 
en förståelse för att det finns olika synsätt på vad arbete betyder för oss och hur det definieras.  
 
I metodkapitlet redovisas tillvägagångssättet för själva uppsatsen som val av ämne, urval, 
metod, genomförande och bearbetning. Jag tar också upp undersökningens validitet och 
reliabilitet för att visa att jag är medveten om att undersökningen kan ha påverkats av vissa 
faktorer.  
 
I teorikapitlet hämtas utgångspunkterna från socialpsykologin då jag menar att vår identitet 
och självbild skapas i interaktion med andra människor. Kapitlet tar också upp vilka 
emotioner som är förknippat med att leva upp eller inte till olika förväntningar och kommer 
bland annat ta upp känslor som skam och stolthet. Detta kapitel fungerar som en återgivning 
av olika synsätt som finns inom områden som är förknippade med frågeställningarna. Jag har 
valt att fokusera på litteratur som bäst stämde överens med syftet och gav den information jag 
sökte. Det är tänkt att kapitlet ska fungera som en utgångspunkt och som ett verktyg för min 
tolkning och analys i resultatet.  
 
Resultatdelen är indelat i tre kapitel där det första handlar om egna och andras förväntningar 
och tar upp vilka i omgivningen undersökningsgruppen känner förväntningar ifrån. Det andra 
kapitlet handlar om att misslyckas och misslyckas. Det tredje kapitlet handlar om egna 
känslor och upplevelser av att lyckas och misslyckas.  
 
Avslutningsvis innehåller uppsatsen en diskussion där jag framför mina egna synpunkter på 
resultaten och argumenterar över varför resultatet ser ut som det gör och om hur jag tycker att 
undersökningens slutsats säger något av betydelse. Jag avslutar med förslag till vidare 
forskning. 
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METOD 
 

KVALITATIV METOD  
 
Det skiljs mellan kvalitativ och kvantitativ metod där den kvalitativa främst har ett förstående 
syfte och det väsentliga är inte att pröva om information har generell giltighet. Det viktiga är 
att få en djupare förståelse av det problem som studeras och att beskriva helheten av detta 
sammanhang som detta ingår i. Metoden kännetecknas av närhet till källan medan den 
kvantitativa metoden kännetecknas av selektivitet och avstånd till källan. Kvantitativa 
metoder är också mer formaliserade och strukturerade där metoden avgör vilka svar som är 
tänkbara. Den är präglad av kontroll från forskarens sida. Statistiska mätmetoder spelar en 
central roll i analysen av kvantitativ information. (Holme & Solvang, 1991) 
 
Jag har valt en kvalitativ metod för att genomföra denna undersökning. De kännetecknas av 
närhet till forskningsobjektet genom att direkt ansikte mot ansikte möta den situation som 
undersökningsobjektet befinner sig i. Den kontakt som kvalitativa metoder skapar i 
förhållande till undersökningspersonerna leder till en bättre uppfattning av olika 
livssituationer. Själva undersökningssituationen som är intervjun liknar en vanlig situation 
och ett vanligt samtal. (Holme & Solvang 1991)  
 
Både Holme & Solvang (1991) och Patel & Davidson (1991) menar att syftet med kvalitativa 
undersökningar är att försöka förstå undersökningsobjektens situationer och komma dem inpå 
livet. Man ska få en annan och djupare kunskap än vid kvantitativa metoder. Holme & 
Solvang skriver vidare att syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och 
skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen man studerar.   
I detta fall studeras känslor och upplevelser utifrån egna och andras förväntningar kring 
arbetets betydelse. Holme & Solvang menar vidare att fördelen med kvalitativ metod är att 
den visar ett större djup i en speciell situation. Nackdelen kan vara att det begränsade 
undersökningsmaterialet inte självklart är jämförbart med andra liknande undersökningar. 
Kunskapen jag söker är inte mätbar på samma sätt som hårddata. (Holme & Solvang 1991) 
 
Den kvalitativa forskningen bygger alltid på vissa förutsättningar av värderingsmässig och 
kunskapsmässig karaktär som finns hos den som utför undersökningen (Holme & Solvang 
1991). Jag hade en viss förförståelse innan jag gick in i undersökningen där jag trodde att 
arbetet hade stor betydelse för vår känsla av att vara lyckade inför oss själva och andra och att 
vi till stor del styrs av förväntningar som vi fått på oss genom omgivningen. 
 
Forskningsprocessen och de resultat som framkommer sker i växelverkan mellan teori och 
empiri. (Home & Solvang 1991) Samtidigt som jag i tidsperioden utförde intervjuerna 
jobbade jag parallellt med teorin.  
 

DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Jag har använt mig av datakällor från intervjuer med sex stycken personer och kombinerad 
telefonintervju och skriftliga svar per post med två personer. Patel/Davidsson (1991) menar 
att ingen teknik för att samla data är bättre eller sämre än någon annan och vilken teknik vi 
väljer beror på vad som bäst ger svar på vår frågeställning i förhållande till den tid och de 
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medel som står till vårt förfogande. När man är ute efter en djupare förståelse är intervju det 
självklara sättet at samla information på. För att få en ännu mer nyanserad bild av 
undersökningsfrågorna använde jag alltså skriftliga svar och telefonintervju utöver intervju.  
 
Frågornas utformning och inbördes ordning kallas grad av standardisering. Hur mycket 
intervjupersonen kan tolka frågorna utifrån sin egen inställning och erfarenheter kallas grad 
av strukturering. (Patel & Davidson 1991) I den kvalitativa intervjun används inte allt för 
standardiserade frågeformulär för att styrningen inte ska vara för stor från intervjuarens sida. 
Intervjuaren har i förväg en viss uppfattning om vilka faktorer som är viktiga och dessa finns 
nedskrivna i en manual till intervjun. (Holme & Solvang 1991) Innan man utför en intervju 
bör vara förberedd på följden på frågorna, stilen och uppförandet och innehållet. (Mason 
2002) 
 
Jag har utgått från ett femtiotal intervjufrågor. Frågornas utformning och betydelse växte fram 
parallellt med litteraturstudier samt genom feedback av två personer som fick testintervjuas. 
Jag använde mig av halvstrukturerade frågor där utgångsläget var en intervjumanual men där 
frågorna kunde utvecklas vidare. Det var viktigt att kunna ställa följdfrågor eftersom det var 
djupa, ingående och individuella svar som önskades. Detta gav även intervjupersonerna en 
möjlighet och utrymme till att utveckla sina svar. Och fördelen med att ändå ha en viss 
struktur är att inte helt tappa tråden och glida in på ämnesområden långt utanför 
frågeställningarna. På grund av att intervjuguiden innehöll många frågor så ställdes självklart 
inte alla frågor till alla i urvalsgruppen utan de frågor som ställdes var de som var mest 
relevanta för situationen och efter hur samtalet löpte. Men alla män och kvinnor i 
undersökningsgruppen gav svar på samtliga frågor som ställdes. 
 
Intervjun inleddes med frågor kring ålder, bostadsort, familjesituation, utbildning, arbete, 
tidigare arbeten och karriärplaner. Det ställdes vidare frågor om och när man lyckats och 
misslyckats i arbetslivet samt känslor och upplevelser kring detta. Betydelsen av status, 
inkomst och makt togs upp. När, var och vad som menas med att ha lyckats och misslyckats 
var vidare ett tema som det ställdes frågor kring. Förväntningar och hur man levt upp till dem 
och huruvida man strävar för att leva upp till dem var nästa huvudtema som det lades mycket 
tid under intervjun på. Frågorna var av halvstrukturerad karaktär där jag använde mig av en 
intervjuguide men beroende av vilken form intervjun tog, vilka svar jag fick och hur 
situationen kändes så utvecklades mina frågor och nyfikenhet utifrån detta. Alla frågor var 
genomtänkta så att de inte skulle ses som ledande frågor. Patel & Davidson (1991) menar att 
ledande frågor är något man bör undvika.  
 
Att jag har valt att ha med två personer som svarat på frågor via post och telefon i stället för 
vid intervju i resultatet görs för att belysa frågeställningarna och komplettera resultatet från 
intervjuerna ytterligare.   
 

URVAL 
 
Urvalskriterier som valts är ålder, kön, utbildning och arbetslivserfarenhet. 
Mitt urval består av en man och sju kvinnor som är högskoleutbildade, storstadsbor i 30-års 
ålder. Urvalet består vidare av förvärvsarbetande. Personerna i undersökningsgruppen var i 
arbete och hade varit det en stund. De som har en högskole/ universitetsutbildning har genom 
att utbilda sig visat att de har en önskan att få ett specifikt yrke. Genom att vidareutbilda sig är 
möjligheterna att i större utsträckning än de som inte gör det enklare eller snabbare att göra 
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karriär i arbetslivet. De utbildningar som personerna i gruppen hade var jurist, informatör, 
förskolelärare, ekonom, socionom, bebyggelseantikvarie och inom personal. Storstadsbor har 
en bredare arbetsmarknad och därmed bättre möjligheter till att göra karriär i arbetslivet. De 
storstäder som gruppen var bosatta i bestod av Göteborg, Stockholm och Oslo. Kvinnor och 
män i 30-årsåldern befinner sig i den fasen i livet då de haft en möjlighet till att vara färdiga 
med utbildning och även ha arbetat i några år samtidigt som de inte hunnit nå det uppsatta 
målet utan fortfarande strävar efter en fortsatt karriär. De olika åldrarna i gruppen sträckte sig 
från 29 till 33. De hade alla i gruppen ett yrke som passade ihop med den utbildning de hade. 
Någon arbetade som chef inom sitt yrke.  
 
Att två personer som svarat på frågor via post/telefon istället för intervju tas med i resultatet 
beror på att de från början ingick i den tilltänkta undersökningsgruppen men på grund av 
diverse omständigheter inte kunde genomföra en intervju och jag ändå menar att deras 
synpunkter kan ha en viss betydelse för och ge mening åt resultaten. Jag ville få en ännu mer 
nyanserad och kompletterande bild av mina frågeställningar än det jag trodde jag kunde få 
med sex undersökningspersoner. 
 
Alla personer fick förfrågan i förväg att ingå i undersökningen. Kontakter som redan fanns för 
mig på arbetsplatserna var behjälpliga med att finna och ställa en förfrågan om att ingå i 
undersökningsgruppen till den person de visste uppfyllde de rätta kriterierna.  
 

GENOMFÖRANDE 
 
Med själva undersökningsgruppen sköttes all korrespondens i inledningsfasen via e-post. När 
samtycke getts för en intervju tog jag kontakt för att boka tid och plats för att genomföra den. 
I några fall där inte rätt person kunde påträffas användes den första kontakten på arbetsplatsen 
som undersökningsobjekt. De användes om kriterierna uppfylldes för att enkelt finna mitt 
urval. Alla dessa arbetsplatser var belägna i storstäderna Göteborg, Oslo, Stockholm. Att hitta 
en undersökningsgrupp skedde i loppet av några veckor. 
 
Efter att ha satt upp en intervjumall genomfördes en mindre pilotstudie av två för mig kända 
personer som uppfyllde kriterierna för vem som skulle ingå i undersökningsgruppen. De fick 
svara på frågorna utifrån intervjumallen och ge mig kritik på och kring detta utgångsläge. En 
pilotstudie är av betydelse i inledningsfasen av forskningen (Mason a.a.). 
 
Intervjuerna genomfördes under april och maj 2005. Vid själva intervjun poängterades 
anonymiteten och det förklarades att intervjupersonernas riktiga namn ersattes med fingerade. 
Vidare förklarades vad själva undersökningen hade för syfte och vad deras medverkan hade 
för betydelse. Det förklarades också att de uppgifter de lämnade inte skulle användas för 
något annat syfte än för just denna undersökning.  
 
De två undersökningspersonerna som fick svara på öppna enkätfrågor via post och telefon 
gjorde detta under en begränsad period i början av juni 2005. Att hitta en tidpunkt för att 
genomföra en intervju hade tagit alltför lång tid. Tiden de fick på sig att tänka över svaren var 
givetvis längre än för de övriga i urvalsgruppen eftersom de besvarade stor del av frågorna per 
post. Den djupare förståelsen för personerna jag var ute efter i vissa frågor fick jag genom 
telefonintervju. Samma betydelse av anonymiteten poängterades även för dem. 
 
Intervjuerna genomfördes på olika bibliotek och andra offentliga lokaler i Stockholm, 
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Karlstad och Oslo där antalet störmoment var minimerat. Intervjuerna pågick cirka två 
timmar. Jag använde bandspelare vid samtliga intervjuer efter respondenternas medgivande. 
Som ett komplement till bandspelaren gjordes också anteckningar för att försöka få ut så 
mycket förståelse som möjligt av situationen. Bandspelare var dock en nödvändighet på grund 
av att intervjun tog lång tid och det inte fanns möjlighet att få ned allt som citerats på papper. 
Jag kunde också i efterhand gå igenom det som sagts i lugn och ro och vara säker på att ha fått 
med allt som var relevant för att enkelt kunna återge det som blivit sagt. Det var viktigt att 
ändå få nedskrivet intervjuerna så snabbt som möjligt för att ha själva situationen och hur den 
tolkades färskt i minnet.  
 
Holme & Solvang (1991) skriver att fysisk närhet, tillit och förståelse är en förutsättning för 
att förhållandet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad ska fungera men detta 
skapar också speciella förväntningar. De som blir intervjuade skapar sig snabbt en uppfattning 
av den som intervjuar och sedan kanske utifrån detta försöker att leva upp till de förväntningar 
de tror att forskaren har på dem i stället för att få fram egna uppfattningar. Forskarens jobb är 
då att få fram den som blir intervjuads egna uppfattningar och Holme & Solvang menar att 
detta sker bäst genom att försöka ta rollen som den intresserade lyssnaren. Genom att försöka 
få den intervjuade att berätta och återge upplevelser och situationer försökte jag ta rollen som 
den som lyssnade. Samtalet styrdes till stor del av det de berättade utifrån följdfrågor även om 
en viss struktur hölls så att någorlunda samma frågor ställdes till alla. Detta ledde till att de 
frågor som var av större intresse för den som intervjuades tog mest tid. Ofta handlade detta 
om frågor där de fick berätta om sig själva. När frågor om vad de trodde andra kände och 
upplevde kom upp blev svaren många gånger ganska kortfattade. Om ett och samma 
frågeområde tog lång tid och den intervjuade började verka otålig valde jag att gå vidare med 
ett annat område. Också detta kunde märkas på områden då frågorna gällde andra och inte 
dem själva. Alla intervjuer flöt ganska bra och jag vill påstå att det kändes som de intervjuade 
var komfortabla med att öppna sig för mig som intervjuare. Trots detta kunde jag känna av att 
en del hade enklare för att öppna sig och ge mer välformulerade och längre svar. De var helt 
enkelt duktigare på att ge svar på det jag ville veta. Trots likheter i bakgrundsvariabler så var 
alla undersökningspersonerna mycket olika varandra i personlighet där någon var blyg, någon 
framåt, någon var mer positiv medan någon annan var mer negativ. Även utseendemässigt 
skilde sig gruppen åt, till exempel kom någon klädd i jeans och tennisskor medan någon var 
klädd i stövlar och kostym. Jag fick även känslan av att någon upplevde intervjun som mer 
intressant att ställa upp på än någon annan. Detta visade sig delvis genom frågor som ställdes 
kring undersökningens syfte. 
 

BEARBETNING 
 
Den empiriska delen, alltså genomförande och bearbetningen av intervjuerna och 
enkäterna/telefonintervjuerna har genomförts parallellt med det teoretiska arbetet.  
 
Efter intervjuerna var genomförda skrev jag in på dator det som sagts på det inspelade bandet 
och även det jag antecknat i kladdblocket. Därefter läste jag igenom svaren flera gånger för att 
utifrån frågeställningarna och problemformuleringen kunna hitta svar. De två personers svar 
som kom via post och telefon skrevs också in på dator för att på samma sätt gås igenom som 
den övriga urvalsgruppens svar.  
 
Jag har i redovisningen av det insamlade materialet använt mig av kvalitativ metod som 
utifrån syfte hittade teman som kunde ge svar på mina frågor. När en fullgod översikt över 
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alla svaren uppstått ledde det till att frågeställningarna omformulerades något för att bättre 
lyfta fram och lägga fokus på det som var mest intressant. När det framgick på vilken plats 
svaren passade bäst in för att det skulle kunna gå att utläsa någon form av samband mellan 
svaren och frågeställningarna påbörjades presentationen och analysen av de resultaten jag fått 
fram. Efter att ha lagt mycket fokus på strävan kring att leva upp till egna och andras 
förväntningar och känslor kring detta samt hur egna och andras förväntningar uppstått har 
fokus flyttats till lyckanden och misslyckanden samt kring upplevelser av olika förväntningar.  
 
Jag har tolkat mina data där jag läser intervjuerna för vad jag tror att de intervjuade menar. 
Jag har försökt att finna en förståelse för dessa personers känslor och uppfattningar men också 
variationer mellan dem och försökt visa vad det är som skiljer dem åt. Jag har också försökt 
hitta specifika egenskaper som finns i datamaterialet men även det som finns som 
genomgående mönster i svaren. Till exempel säger flera i urvalsgruppen att omgivningens 
förväntningar på dem inte är av så stor betydelse samtidigt som de ändå inte vill misslyckas i 
sitt arbete för att inte utveckla negativa känslor och att arbetet är viktigt för dem. Detta tolkar 
jag utifrån teorier som att de är mer påverkade av omgivningen än vad de vill ge uttryck för. 
 

RELIABILITET OCH VALIDITET 
 
Begreppen validitet och reliabilitet används för att beskriva hur bra datainsamlingen har 
fungerat. Validitet betyder att mäta det man avser att mäta, alltså det som är relevant utifrån 
frågeställningarna. (Rosengren & Arvidson 1991) Man ska kunna ange i vilken situation och 
för vilken population resultaten är giltiga även om det är begränsat i kvalitativa studier 
eftersom en oberoende mätning av andra undersökningsobjekt kan visa andra svar på 
frågorna. Man har i de kvalitativa en större närhet till det som undersöks och det ger också 
möjlighet för det som undersöks att själv påverka. Forskaren måste vara klart medveten om 
hur han fungerar och veta hur information ska fås som är så giltig som möjligt.  
 
För att få en hög validitet och visa vad som är centralt i undersökningen har jag i teoridelen 
förklarat viktiga begrepp som förväntningar och lyckanden/misslyckanden och vilka 
beteenden som är förknippat med dessa och sedan visat i resultatet hur de i sin tur är kopplade 
till beteenden hos urvalsgruppen. Genom val av frågor i intervjun har jag undersökt det jag 
avsåg att undersöka. Jag har också tagit upp min förförståelse kring ämnet samt gett en 
beskrivning av vilken metod och urval som valts och beskrivit själva datainsamlingen 
utförligt. Jag har också gjort en presentation av resultatet och försökt att tolka 
undersökningsgruppens svar på bästa möjliga sätt. Genom olika beskrivningar av vilket sätt 
som använts påverkar det kunskapens giltighet och jag menar att utifrån den teori jag använt 
mig av så har undersökningen hög validitet med giltiga resultat.  
 
Reliabilitet handlar om man mäter på ett tillförlitligt eller pålitligt sätt och om undersökningen 
kan upprepas vid ett senare tillfälle. Samma svar vid senare undersökningar kan vara svårt när 
man undersöker människor eftersom människor förändras. Det är därför viktigt att visa hur 
undersökningen är utförd för att på så sätt visa att forskningen håller hög kvalitet och är 
noggrann. Man måste som forskare ägna tid åt frågor om hur egna argument och förklaringar 
kan låta övertygande. (Mason 2002) Jag menar att undersökningen även uppfyller kraven om 
hög reliabilitet då frågors formulering och hur omgivning ser ut runt situationen och en 
reflektion över intervjurollen är genomtänkta och beskrivs utförligare nedan.   
 
Det att frågor utifrån en intervjumanual ställdes till samtliga personer även om följdfrågorna 
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kunde se lite olika ut och att bandspelare användes och det som sades skrevs ner på papper 
både under intervjun och ordagrant efter bidrog till höjd reliabilitet. Att bandspelaren höll 
teknisk hög kvalitet bidrog även det till höjd reliabilitet. När bandet spelades upp i efterhand 
kunde röster uppfattas klart och tydligt. 
 
När intervju används är undersökningens reliabilitet i hög grad relaterad till intervjuarens 
förmåga. (Patel & Davidson 1991) Intervjuaren måste ha en stor förmåga att kunna sätta sig in 
i och förstå hur den intervjuade upplever situationen för att få fram intressanta och viktiga 
fakta. Den som intervjuar ska hela tiden vara öppen och uppmärksam under 
intervjusituationen. (Holme & Solvang 1991) Jag försökte att visa ett intresse för det den 
intervjuade sa genom att hela tiden ställa följdfrågor. När det började dra ut på tiden så märkte 
man att ett par av personerna började skruva på sig och bli lite otåliga. Det kändes vid de 
lägena som att det var dags att avsluta intervjuerna för att på så vis inte få ogenomtänkta svar.  
 
Slumpmässiga eller tillfälliga egenskaper hos den som utför intervjun eller hos den man 
intervjuar eller omgivningen runt omkring kan påverka reliabiliteten på svaren. Att 
undersökningarna genomfördes på olika offentliga platser kan ha haft inverkan på intervjun. 
Olika mindre störmoment uppmärksammades genom att det fanns människor i omgivningen 
som gav ljud ifrån sig. Man måste räkna med att nästan varje mätning är utsatt för 
slumpmässiga störningar. (Rosengren, Arvidson 1992)  
 
Alla uppfattar situationer olika och detta kan ske till exempel utifrån ett tonfall eller val av 
plats för själva intervjun. Detta kan leda till att svaren på frågorna blir olika även om åsikterna 
egentligen är de samma. Jag försökte vara medveten om alla påverkansfaktorer och frågorna 
formulerades så att de skulle upplevas likadant av de olika intervjupersonerna.  
 
Alla individer är olika och därför antas några av undersökningspersonerna ha lättare än andra 
för att öppna sig och ha besvarat frågorna på ett trovärdigare och djupare sätt. Man måste vara 
medveten om att det finns en utbredd benägenhet att ge socialt önskvärda svar till den som 
utför undersökningen. (Angelöw & Jonsson 2000) Vid interaktion och närhet mellan 
intervjuare och intervjuad kan även en intervjuareffekt uppstå och denna kan påverka 
reliabiliteten och även validiteten. Genom förväntningar på motpartens beteende kan svaren 
bli snedvridna och svaren ska kunna tolkas riktigt. Det kan också finnas svårigheter i att som 
intervjuare förhålla sig objektiv gentemot intervjupersonen eller uppsatsens ämne. Egna 
uppfattningar får inte överföras på den som intervjuas. I intervjusituationer kan man troligen 
aldrig göra sig helt fri från ömsesidig påverkan mellan den intervjuade och den som 
intervjuar. Hur mycket man påverkar intervjuerna och skrivandet med sin förförståelse har jag 
försökt att tänka på men det kan inte ses bort ifrån.  
 
Att några av undersökningsgruppens personer för mig var kända kan också ses som att det 
haft en viss inverkan på undersökningen då svaren kan ha tagit annan form än om de skulle ha 
getts av en för mig helt okänd person. Jag är också medveten om att jag som ställde frågor kan 
ha formulerat mig på ett annorlunda sätt än vad jag hade gjort om personen för mig varit helt 
okänd. Å andra sidan kan det vara enklare att ställa och svara på frågor till någon man är känd 
för då känslan och behovet av att göra ett gott intryck lika gärna kan var förminskad som 
förhöjd. Personerna detta gäller menar själva att de inte hade några problem med att jag var 
intervjuaren och de gjordes i förväg medvetna om problemen som kunde uppstå. Den 
kvalitativa intervjun är dock den intervjuform där den som intervjuar utövar den minsta 
styrningen på undersökningspersonerna. (Holme & Solvang 1991)  
 



 19 

Intervjuerna innehöll ganska många frågor. Då det är lätt att fastna på ett område innan man 
tar sig an nästa i intervjumanualen så är det inte alla delar som hann tas med lika utförligt. För 
att inte intervjun skulle dra ut alltför mycket på tiden fick jag ibland känslan av att jag 
avslutade innan jag hunnit till slutet. De frågorna som ligger sist i själva manualen blev därför 
i flera intervjuer inte lika djupgående som de inledande frågorna. Trots detta tog intervjuerna 
form efter hand även om det i efterhand kan kännas som det finns områden jag skulle ha gått 
djupare i och andra som inte skulle ha haft så stor betydelse. Denna känsla har växt sig fram i 
takt med hur resultatdelen tagit form.    
 
Att två personer inte genomförde en intervju utan svarade på frågor genom telefon och post 
har självklart en viss betydelse för hur deras svar ser ut. De har haft längre tid på sig att tänka 
igenom svaren och de har inte mött intervjuaren ansikte mot ansikte. Flera av en intervjus 
effekter går därmed förlorade. Jag är medveten om detta och hänvisar därför i en presentation 
i bilaga 2 till vilken urvalsgrupp respektive person tillhör. Det gick heller inte att ställa 
följdfrågor på samma sätt som vid en intervju och därför kan relevant information ha tappats 
bort. Svaren som gavs blev inte lika långa, djupa och utförliga. Även om detta val av 
intervjuform haft betydelse menar jag att hög reliabilitet och validitet har uppnåtts genom hur 
utförligt datainsamlingen och analysen har bearbetats och presenterats.   
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TEORI 
 

SAMSPEL MED OMGIVNINGEN 
 
Den symboliska interaktionismen kan delas upp i olika riktningar och skolor. Den främsta är 
Chicagoskolan som främst företräds av Mead, Blumer, Hughes och Goffman. De menar att 
arbetslivet ska studeras eftersom det är ett så centralt område i samhället som inte är helt olikt 
andra aspekter av det sociala livet. I arbetslivet kan det finnas processer som är giltiga för 
andra delar av samhället. De menar vidare att när dessa processer studeras så bör forskaren 
komma undersökningspersonerna så nära att han kan beskriva situationen utifrån aktörens 
perspektiv genom att försöka förstå den inblandades tankar och uppfattningar från dennes 
synvinkel. Forskaren bör studera människors handlingar för annars kan man heller inte förstå 
varför människor beter sig som de gör. (Angelöw & Jonsson, 2000) 
 
Vi blir de vi är genom interaktion med och påverkan från andra utifrån den symboliska 
interaktionismen och Mead och Cooley menar att människans medvetande och jag uppstår 
och utvecklas i samspel med andra och det omgivande samhället. Cooley (1967) ser det 
mänskliga livet som en helhet och individen och samhället som två aspekter av denna 
odelbara helhet. Han ser vidare spegeljaget och rollövertagandet som viktiga processer i 
människans identitetsskapande. Med spegeljaget menas att vi speglar oss i andra och 
föreställer oss själva genom andras ögon för att sedan skapa en uppfattning om andras 
bedömning och detta resulterar tillslut i känslor som skam eller stolthet. Mead betonar även 
han rollövertagandet och menar liksom Cooley att vi övertar andras syn på oss själva och gör 
den till vår egen samt att självmedvetandet grundar sig på denna förmåga att kunna inta 
samma attityd mot oss själva som andra människor har mot oss. Mead menar att 
självmedvetandet utvecklas tidigt i livet bland annat genom lek och spel. Genom detta lär man 
känna attityden hos den andra och kan ta över andra personers roller. Genom rollövertagandet 
eller genom den så kallade generaliserande andre införlivas samhällets roll- och regelsystem i 
oss. Till slut bestäms individens tänkande och handlande av den generaliserande andre och 
denna blir liktydig med samhället. (Angelöw & Jonsson, 2000)  
 
Goffman (1998) använder sig av det så kallade dramaturgiska perspektivet. Han betraktar 
sociala interaktioner som en grupp människor som samarbetar för att framställa en situation 
för en publik där världen kan liknas vid en teaterscen även om det finns skillnader mellan en 
teater och den verkliga världen. Goffman använder sig av uttryck som den bakre regionen där 
framställandet av rutiner förbereds och som den främre regionen där själva framträdandet äger 
rum. Publiken hindras från att kika in bakom kulisserna och ta del av framträdandet som inte 
är avsett för dem. Enligt Goffman är individerna angelägna om att upprätthålla ett intryck av 
att de uppfyller normer även om de inte är så intresserade av att förverkliga dessa normer utan 
mer av att ge ett övertygande intryck av att normerna förverkligas. Goffman menar att trots att 
människan är fångar i systemet och i stor utsträckning är formad så finns det tillfällen då de 
bryter mot reglerna och om de inte gjorde det så skulle inte längre en människa utan en robot 
beskrivas (Johansson, 2000).   
  

HUR UPPSTÅR FÖRVÄNTNINGAR PÅ OSS? 
 
I början av 1900-talet skapade Durkheim begreppet socialisation och han menade med detta 
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den vuxnas generations påverkan så som skolan och föräldrar på dem som ännu inte var 
mogna för samhällslivet. (Angelöw & Jonson, 2000) Människans moralföreställningar, 
genusuppfattningar, språk och självuppfattning grundläggs genom denna påverkan. Angelöw 
& Jonsson (2000) skriver att det ofta skiljs mellan primär och sekundär socialisation där den 
primära syftar till att tillgodose barnets behov de första levnadsåren och detta sker främst 
genom familjen. Den sekundära socialisationen innebär att individen lär sig att fungera väl 
och i enlighet med samhällets normer och mål och denna är då främst knuten till olika 
utbildningssystem. Angelöw & Jonsson säger vidare att vissa forskare talar också om den 
tertiära socialisationen som lägger tyngdpunkt på hur vi som människor påverkas av vissa 
värderingar från till exempel politiska partier, massmedia, reklam eller intressegrupper. 
Individer är inte passiva i socialisationen utan spelar en aktiv och viktig roll och denna 
socialisation äger rum hela livet. Processen återspeglar de förändringar som sker i ett 
samhälle. I ett samhälle som vårt med hög förändringstakt skiftar värderingar och normer som 
olika generationer växer upp med.  
 
Olofsson & Sjöström menar att genom socialisation uppfostras vi till att bli fullvärdiga 
samhällsmedborgare och därmed tillägnar vi oss vissa grundläggande förhållningssätt och 
samhällsroller. Denna samhällsroll innefattar dels att man ska sköta ett jobb så att man kan 
försörja sig, dels att man ska sköta en familj så att nya samhällsmedlemmar uppstår, dels att 
man ska följa samhällets regler, normer och lagar samt dels att tillägna sig det självklara sättet 
att uppfatta och konstruera världen. (Olofsson & Sjöström, 1993)  
 
Den ”självuppfyllande profetian” innebär utifrån Angelöw & Jonsson (a.a.) att vi sannolikt 
försöker uppfylla de förväntningar som individer i omgivningen har på oss. Samtliga av 
Mead, Cooley och Goffman utgår från detta resonemang där de menar att andras värderingar 
görs om till egna. Om vi betraktas som odugliga och inkompetenta av omgivningen så är det 
lätt att leva upp till dessa förväntningar. Vi är och blir vad som förväntas av oss. Dessutom 
tillskriver vi andra och oss själva vissa personlighetsdrag utifrån den information vi har 
tillgänglig och lever även upp till dessa. Andra egenskaper som anses vara relaterade till dem 
vi först uppfattat tycks också läggas till i denna så kallade attributionsprocess där man 
tillskriver olika handlingar orsaksförklaringar. Vi lever på så sätt upp till förväntningar och 
utvecklar personlighetsdrag som omgivningen menar vi har. (Angelöw & Jonsson, 2000)  
 
Olofsson och Sjöström (a.a.) skriver vidare att i vårt samhälle har antalet människor som är av 
en viss åsikt fått allt större betydelse, När det är många som tycker en viss sak är det svårt att 
hävda andra normer och bevara sin stolthet inför gruppens tryck och man anpassar sig till 
gruppens normer.  
 

FÖRVÄNTNINGAR OCH ANPASSNING AV IDENTITET OCH SJÄLVBILD 
 
Meads (1970) teorier om rollövertagande innebär att en individ identifierar sig med 
signifikanta andra som är de personerna i omgivningen som är av betydelse. Genom att 
identifiera sig med dessa så kan individen se sig själv utifrån andras perspektiv och på så vis 
utveckla sin identitet och självuppfattning. Människor kan på så vis utveckla en rad identiteter 
som de kan välja mellan beroende på syfte och situation.   
 
En människas självbild är utifrån Olofsson och Sjöström (1993) resultatet av hennes tolkning 
av det sociala samspelet. Detta kan jämföras med Meads uppfattningar om att självbilden 
skapas i processer tillsammans med andra. I kontakten mellan människor har båda möjlighet 
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att påverka situationen och den som har mest makt har störst möjlighet att påverka den andres 
självbild. Det är bland annat det som bestämmer barndomens stora betydelse för 
personlighetsutvecklingen eftersom föräldrar har stor makt över sina barn. Grunden i vår 
självbild läggs i början av vårt liv där individen börjar uppfatta sig själv med föräldrarnas 
ögon. Andra betydelsefulla personer kan också påverka självbilden genom identifikationer 
och spegling. (Olofsson & Sjöström, 1993)  
 
Även De Botton (2004) behandlar hur vår identitet byggs upp genom andra och menar att 
andra människors uppmärksamhet är viktig för oss därför att vi lider av en medfödd osäkerhet 
om vårt värde. Detta resulterar i att det andra människor tycker om oss kommer att spela en 
avgörande roll för hur vi ser på oss själva. Han menar att vår självaktning bestäms med största 
sannolikhet av det värde som andra människor sätter på oss och det är samhällets inställning 
som avgör vår betydelse.  
 
Goffman (1959) betraktar som tidigare nämnts samhället som en teater där människors 
handlande motsvarar en skådespelares agerande i en teaterpjäs och dessa handlingar utförs för 
att göra intryck på en publik. I det sociala livet är det omgivningen som är publiken och 
Goffman menar vidare att det är i denna process som vi bygger upp och befäster vår identitet. 
Goffmans åsikter kan jämföras med Mead samt även Olofsson & Sjöström och De Botton 
som också menar att våra identiteter skapas i samspel med andra. Den personliga fasaden är 
en del av människornas framträdande som består av det människan bär med sig av ålder, 
kläder, gester, språk och uttryck. Med hjälp av denna fasad visar människor hur de ser på sig 
själva och vilka aktiviteter de deltar i och den är också ett uttryck för vilken status en person 
har. Ibland har en del fasader blivit så vanliga i samhället att omgivningen får vissa 
förväntningar på den som visar upp denna fasad. Det är alltså vissa egenskaper som 
förknippas med vissa fasader. Dessa fasader ger människor en ökad möjlighet till att anta 
vissa önskade roller.  
 
Den självbild vi har styr våra handlingar och genom att bara vissa typer av handlingar är 
förenliga med vår självbild så kommer detta att begränsa våra möjliga erfarenheter. Våra 
erfarenheter begränsas också ytterligare av de tolkningar vi gör och vi kan därmed konstruera 
självbilden så att den blir en självuppfyllande profetia. Självbilden står också i samspel med 
våra behov och känslor där behoven ger drivkraft till våra handlingar och känslorna är våra 
personliga värderingar av våra upplevelser. (Olofsson & Sjöström, 1993)  
 
När en stabil självbild vuxit fram är det viktigt att få den bekräftad. Om självbilden blir 
bekräftad så mår man bra och får en bra självkänsla. Men om den inte blir bekräftad så mår 
man mindre bra och drabbas av dålig självkänsla. Om vi blir negativt bekräftade i en situation 
så kan vi antingen köra fast i den dåliga självkänslan eller gå till angrepp mot den som utsatt 
oss för den dåliga självkänslan. (Olofsson & Sjöström, 1993)  
 

ATT INTE LEVA UPP TILL DET VI ÄR SOCIALISERADE TILL 
 
Ett av vårt grundläggande behov är att känna oss positivt värderade och bli bekräftade. 
Olofson & Sjöström (a.a.) menar att hellre än att inte upplevas positivt så förändrar vi vår 
självbild och anpassar oss till gruppens förväntningar. Skam och stolthet upplever man inför 
den konkreta människan som man är på väg att internalisera, det vill säga inför den människa 
vars värderingar håller på att bli ens egna. Man skäms inför andra när man upplever att de 
nedvärderar en och att denna nedvärdering är giltig. Stolthet upplever man då man tror att det 
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finns andra som uppskattar ens prestationer. (Olofsson & Sjöström, 1993)  
 
De Botton (2004) ägnar sig åt begreppet statusstress som handlar om hur viktigt det är vad 
andra anser om oss och konsekvenserna kring detta. Med status brukar det menas dels den 
ställning en person intar inom en hierarkisk organisation och dels det anseende eller den 
prestige som en person får av gruppen eller av samhället i stort. Till exempel lönenivå brukar 
vara ett mått på den formella statusen och anseende och prestige är en form av informell 
status (Olofsson & Sjöström, 1993). De Botton menar att om vår ställning i samhället inte 
känns bra så beror det på att vår uppfattning om oss själva i så hög grad beror på vad andra 
anser om oss. Han skriver att bortsett från ett fåtal sällsynta individer så förlitar vi oss på 
omvärldens tecken på respekt för att kunna tolerera oss själva.  
 

FÖRÄNDRAD IDENTITET UTIFRÅN EN FÖRÄNDRAD OMVÄRLD  
 
De Botton (2004) menar att gränsen för vad som passar sig dras genom en jämförelse mellan 
våra egna omständigheter och omständigheter hos en referensgrupp, hos människor som vi 
betraktar som våra jämlikar. Vi anser oss själva som lyckligt lottade när vi har lika mycket 
eller mer än de människor vi växer upp med, arbetar tillsammans med eller har som vänner 
eller identifierar oss med på ett eller annat sätt.   
 
De västerländska samhällena menar De Botton (a.a.) inte är kända för att gilla uppgivandet av 
ambitioner, att acceptera ålderdom, fetma, fattigdom eller obemärkthet och detta menar han är 
negativt för vår självaktning. Massmedia har ytterligare höjt förväntningarna och De Botton 
menar vidare att förklaringarna till varför man blir fattig och vilket värde man kan ha för 
samhället har blivit mer känslomässigt besvärande under modern tid. De moderna 
samhällenas ambition är att göra status beroende av individuella prestationer. Status är idag 
sällan beroende av en oföränderlig identitet som ärvs utan den hänger på ens prestationer i en 
snabb och snabbt föränderlig ekonomi. Identitet menar Giddens (2002) blivit ett typiskt 
begrepp för moderniteten. Detta präglas i sin tur av osäkerhet och människan är beroende av 
allt från begåvning, tur, arbetsgivaren och dess lönsamhet till den globala ekonomin. 
Johansson (2002) skriver att det förmodligen är sällsynt att ungdomar som får sitt första jobb 
tänker att de ska stanna på samma arbetsplats hela livet och göra karriär där. De betraktar 
istället olika arbetsplatser som vägskäl där de stannar ett tag innan de söker sig vidare till 
nästa plats. Fortfarande belönas egenskaper som trofasthet och lojalitet men det kan också 
visa sig ett dessa egenskaper kan vara till nackdel när det gäller arbete och karriär.  
 
Giddens (2002) menar att vår tid, den så kallade moderniteten med en industrialiserad värld 
med organisationer och sociala relationer som kontrolleras över tid och rum, är ett problem 
som dykt upp på 2000-talet. Han menar att moderna institutioner skiljer sig från tidigare 
former genom hur den är sammansatt, hur den förändrar våra vanor och genom den globala 
påverkan. Johansson (a.a.) skriver om Giddens som beskriver de förändringar av olika 
relationsmönster och familjeliv som ägt rum de senaste decennierna och att denna situation 
skapar helt nya förutsättningar för självbildens utveckling. Giddens (a.a.) menar vidare 
begreppen individ, självet och självidentitet är typiska för moderniteten. Även om moderna 
samhällen kan innebära problem så gynnar de utvecklingen av ett offentligt liv som till 
exempel ger oss möjlighet till att möta fler människor och ha flera valmöjligheter som inte 
fanns i de mer traditionella samhällena lite längre tillbaks i tiden. Giddens menar vidare att 
våra livsstilar och en utveckling av självförverkligandet blir viktigare vid upprätthållandet av 
en självidentitet.  
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EMOTIONER I FÖRBINDELSE MED ATT INTE LEVA UPP TILL SOCIALISATION 
OCH FÖRVÄNTNINGAR 
 
Dahlgren och Starrin (2004) skriver att emotioner anses utgöra själva grunden för mänsklig 
socialitet och de är viktiga för förståelsen av samspelet mellan individer och mellan individer 
och samhället. Dahlgren/ Starrin skriver vidare att många former av mänskliga beteenden 
skulle vara obegripliga om vi inte såg på dem utifrån ett som de kallar emotionsprisma. 
Olofsson och Sjöström (1993) skriver att känslor kanske skulle kunna beskrivas som kroppens 
sätt att värdera våra relationer till omvärlden och är därför en värdering av våra relationer till 
betydelsefulla personer. De är personliga upplevelser och personliga värderingar av våra 
upplevelser.  
 
Sociologen Cooley har behandlat känslorna skam och stolthet och dessa menar han är en följd 
av att man ser sig själv i andras perspektiv. Scheff (1990) har utvecklat Cooleys resonemang 
om den roll som skam och stolthet spelar för att visa hur de sociala banden fungerar och 
menar att dessa känslor nästan uppstår kontinuerligt i alla sociala sammanhang men att de är 
mer eller mindre synliga. Scheff definierar skam som ett samlingsnamn för en stor grupp 
känslor som uppstår när man ser sig själv negativt genom den andres ögon eller enbart att man 
förväntar sig en sådan reaktion. Sheff menar att det finns olika sorters skam och det tar sig 
ofta uttryck i blyghet, låg självkänsla eller dåligt samvete. Cooleys begrepp spegeljaget, som 
nämndes under tidigare rubrik har en direkt koppling till skam där föreställningen om den 
andras bedömning spelar en viktig roll. Cooley menar att både skam och stolthet är exempel 
på självkänslor som vi inte reflekterar över så länge de är tillfredställda. Många människor 
tänker knappast på att de innerst inne bryr sig om vad andra människor tycker om dem och 
vill till och med kanske förneka att en sådan tanke är viktig för vad de gör eller tänker göra. 
Men Cooley menar att detta är en illusion eftersom det är först när man känner sig misslyckad 
i olika situationer som man blir man medveten om andras uppfattningar har betydelse. Cooley 
menar vidare att om man tycker att den andre ser negativt på en själv väcks skam och om man 
tycker att den andre ser positivt på en själv så väcks känslor av stolthet. (Dahlgren & Starrin, 
2004) Även De Botton (2004) är av uppfattningen att av misslyckande följer förödmjukelse 
och en insikt om att vi inte klarat att övertyga omvärlden om vårt värde och om att vi måste 
betrakta oss själva med skam.  
 
Goffman utvecklade bland annat Cooleys tankar om att emotioner uppstår bland annat därför 
att man ser på sig själv utifrån den andres synvinkel. Goffman (1959) menar att när man visar 
upp sig själv utsätter man sig alltid för risken att ”tappa ansiktet”. Han menar att människan är 
orolig över hur andra ska se på henne och att hon alltid försöker visa sig från sin bästa sida för 
att undgå skam. Han ser undvikandet av skam som den starkaste mänskliga drivkraften. Detta 
kan jämföras med Scheffs teorier där det finns ett antagande om att upprätthållande av sociala 
band är det viktigaste mänskliga motivet på grund av att vi bryr oss om hur någon annan ser 
på oss och om någon ser negativt på oss upplever vi skam. Goffman ser skam som ett inslag i 
de flesta sociala samspel inte därför att människan känner skam utan därför att de är 
förberedda på att den kan komma och handlar så att den undviks. (Dahlgren & Starrin, 2004) I 
Goffmans (a.a.) analyser är olika känslouttryck indikationer på att man har problem med sin 
självprestation. Skam indikerar på att man har misslyckats med att få omgivningen på sin 
sida. Då gäller det att arbeta för att återupprätta sin heder och värdighet 
 
Olofsson och Sjöström (1993) skriver även de att skam bygger på att vi övertar andras 
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värderingar och tillämpar dem på oss själva. Vi är beroende av andra och försöker därmed att 
göra andra till en del av oss själva. Skammen beror inte på att jag skäms inför den andres bild 
av mig utan istället att jag skäms inför dennes nedvärderande bild. Nedvärderingen beror på 
att den andre anser sig representera gruppen och samhället. Alla samhällen bygger på 
gemensamma värderingar och därmed måste man göra sina medlemmar till anhängare av 
dessa normer. Detta sker genom inlärning som bestraffas med skamupplevelser om resultatet 
blir fel. Vi skäms inför personer som har samhällelig makt eftersom de upplevs som de som 
har rätt att definiera vilka regler som gäller för uppförande i vissa situationer. Om man lever 
upp till normerna och tror att andra beundrar oss upplever vi stolthet.  
 
Goffmans meningar har övertagits av sociologerna Sennett och Neckel som behandlat den 
statusbundna skammen. Även den innefattar oro över att förlora i anseende och respekt.  
Sennett har behandlat frågor kring den roll skam spelar för att upprätthålla social ordning. 
Han menar att människor i den lägre socialklassen inte blir respekterade som jämlikar och kan 
därför utveckla känslor som otillräcklighet och skam. De som är beroende av samhällets 
välfärdsstöd betraktas med misstänksamhet och det leder till att dessa människor skäms.  
Dahlgren och Starrin (2004) skriver att ett uttryck för den status- och klassbundna skammen 
är arbetslöshet och fattigdom. Historiskt sett har personer ur högre klasser betraktat människor 
ur lägre sociala klasser med nedlåtenhet och trots framsteg i samhället så finns detta kvar. Den 
statusbundna skammen utifrån Neckel är den som är knuten till hierarkiska aspekter av 
samhället så som låg social status, låg social klass och social underordning. Han menar att det 
är viktigt för människan i dagens moderna samhälle att visa sig överlägsen och suverän då de 
prestationer man själv har åstadkommit blir betydelsefulla när man värderas som människa. 
Känslan av underlägsenhet så som att känna sig sämre, mindre duglig och mindre kompetent 
blir en källa till skam eftersom den postmoderna kulturens idealbild av personligheten baseras 
på överlägsenhet. Skamkänslan är en emotion som man inte vill visa eftersom det är det 
synliga resultatet av att man betraktar sig själv på ett negativt sätt. Om man visar sin skam 
visar man också att man påverkats av andras värderingar. Man har då gjort sig beroende av 
andra människors omdöme och inte kunnat visa den grad av överlägsenhet som blivit en norm 
i dagens samhälle.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
 

EGNA OCH ANDRAS FÖRVÄNTNINGAR 
  
För att bli en fullvärdig samhällsmedborgare måste man tillägna sig vissa grundläggande 
förhållningssätt och samhällsroller. Ofta är det familjen och skolan som är de viktigaste 
institutionerna för socialisation. Socialisationen börjar i familjen och föräldrarna är oftast 
medvetna om samhällets grundläggande krav och tar hänsyn till dessa i sin uppfostran.  
(Olofsson & Sjöström, 1993) Individer är inte passiva i socialisationen utan spelar en aktiv 
och viktig roll och socialisationen äger rum hela livet. Processen återspeglar kontinuitet och 
förändringar som sker i ett samhälle. (Angelöw & Jonsson, 2000) 
 

ANDRAS FÖRVÄNTNINGAR 

 
I intervjuerna nämns både föräldrar, skolan, vänner, samhället, arbetet och övriga 
omgivningen i samband med andras förväntningar.  

a) Föräldrar förväntar sig ingen karriär 
 
Förväntningarna från föräldrarna varierade något men de flesta av undersökningspersonerna 
har känt av förväntningar på utbildning men inte på karriär. Bland föräldrarnas yrkesval finns 
ingenjör, butiksmedarbetare, läkare, hemarbetande, snickare, tandläkare, industriarbetare, 
säljkoordinator, planerare, skötare, arkeolog, lärare och sekreterare. Ett samband kan inte ses 
mellan vilken utbildning föräldrarna har och vilken utbildning deras barn har. Flera av 
föräldrarna hade ingen akademisk utbildning även om deras barn valt att studera vidare. 
Önskan från föräldrarna verkade vara att gymnasiet skulle genomföras med ett genomsnittligt 
medel och en utbildning som skulle leda till ett jobb där deras barn trivdes. Nedan följer citat 
som styrker detta.  
 

Att jag skulle genomföra högstadie- gymnasiet men bästa resultat utifrån mina 
förutsättningar. De visste redan att jag var den som hade mest förväntningar på mig själv så 
de sa inte så mycket. Angående vidareutbildning så hade de inga förväntningar utan tyckte 
bara det var bra att jag läste vidare på grund av möjligheten att få ett bra jobb. 
 
 Elisabeth 
 
Att jag skulle skaffa mig en högre utbildning eller göra något originellt och 
självförverkligande. Att jag skulle skapa förutsättningar för ett privatliv som jag önskar, 
med ett arbete jag trivs med. 
 
 Anna 
 

Några av föräldrarna önskade att deras barn skulle ta en högre utbildning vilket framgår av 
dessa citat:   
 

Tja, man förväntade nog att jag skulle ta en högre utbildning. 
  
 Eva 
 
Föräldrarna hade önskat att jag studerat mer. Att jag skulle bli ”något”.  
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 Johanna 
 

Att föräldrar förväntar utbildning är enligt teorier ett krav som samhället har och det 
kan därför antas vara en förväntning som de flesta föräldrar har på sina barn. Även 
om undersökningsgruppen har akademisk utbildning så hade inte alla föräldrar det. 
Då familjen ses som primär socialisationsagent och ändå inte detta mönster följts så 
kan det tolkas som att undersökningsgruppen faktiskt inte har påverkats på det sättet 
att de gjort samma som sina föräldrar. Att gruppen inte har upplevt förväntningar 
från sina föräldrar på karriär och högre utbildning kan bero på att föräldrarnas önskan 
om att deras barn ska må bra har uppfattats av barnen som det primära och andra 
förväntningar om att göra akademisk karriär därmed inte varit så viktiga. Föräldrarna 
kan ha påverkat genom förväntningar på självförverkligande. Dessa förväntningar 
kan föräldrarna ha fått genom egen utbildning och arbetslivserfarenhet. 
 

b) Vänner förväntar sig självförverkligande 
 
Några i undersökningsgruppen har känt av förväntningar från vänner. Vännerna förväntade 
sig då en högre utbildning som ledde fram till önskat jobb. Någon hade känt av förväntningar 
från vänner att göra något självförverkligande medan någon uttryckte att förväntningarna på 
utbildning var att kurserna skulle klaras av med godkänt betyg och gärna några kurser där 
betyget var väl godkänd. De varierande förväntningarna från vännerna kan detta citat belysa:   
 

Vissa vänner tyckte att jag skulle välja karriär där utveckling, höga krav ställs och bra lön 
erbjöds. Andra tyckte att jag skulle sträva efter en karriär där klimatet är lite lugnare och att 
jag trivs med det jag jobbar med och de jag jobbar tillsammans med, istället för att 
prioritera en hög lön i en organisation som har mycket höga förväntningar på sina 
medarbetare.  
 
 Henrik 
 

De Botton (2004) menar att det som uppfattas som rätt eller fel får vi av människor som vi 
betraktar som jämlikar. Vi jämför oss med vänner för att kunna känna oss lyckade. Vännerna 
har därför förväntningar på oss som kan antas bli till våra egna. Vi väljer våra vänner och de 
som liknar oss mest blir de vi jämför oss med. Trots att undersökningsgruppen kan antas 
tillhöra en homogen vänkrets så upplevdes inte förväntningarna från vännerna som så höga. 
Däremot nämns självförverkligande och arbete med trivsel från vännerna. Detta kan tolkas 
som att de tagit till sig normen om det individualiserade samhället som sätter självet i fokus.  
 

c) Skolan skapar inga höga förväntningar  
 
Några har känt förväntningar från skolan på utbildning som leder till ett bra jobb. Några 
kände av förväntningen på vidareutbildning inom ett visst ämnesområde de var duktiga på där 
de senare kunde dra nytta av kunskaperna. En av de intervjuade menade att förväntningarna 
från skolan aldrig upplevdes som starka men de handlade ändå om att gå vidare och möjligtvis 
göra en akademisk karriär. Någon menade att skolan hade förväntningar på att kurser skulle 
klaras av med godkänt betyg. Flera uttryckte att när det gäller karriär menade skolan att 
ansvaret ligger på individen. Olofsson och Sjöström (1993) menar att skolan har en stor roll i 
att ta ansvar för en människas socialisation även om gruppen känt av svaga förväntningar. Det 
kan tolkas som att dessa förväntningar egentligen är så självklara så att de inte upplevs som 
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direkta förväntningar för oss. Det kan även tolkas som att skolan faktiskt inte har så stor 
betydelse som socialisationsagent längre. Även om skolan påverkar så kan 
socialisationsagenterna i samhället förändras och förflyttas till andra ställen. Å den andra 
sidan så betonar även skolan idag allt mer individens eget ansvar och eleverna kan ha tagit till 
sig denna individualiseringsnorm även här.  
 

d) Samhället och övriga omgivningen har generella förväntningar 
 
De flesta har känt förväntningar från samhället och menar att samhället har generella 
förväntningar om utbildning och karriär på människor. Samhället upplevs som att det 
generellt förväntar sig att man som minst ska läsa på högskola/universitet. Att vi ska utbilda 
oss unga och börja arbeta direkt efter utbildningen är en annan förväntning. Cooley menar att 
människan och samhället är två sidor av en odelbar helhet och att vår identitet skapas i 
samspel mellan dessa. Detta citat kan visa samhällets krav:  
 

Ut i från mina föräldrars bakgrund förväntade samhället kanske att jag också skulle ta en 
högre utbildning och göra karriär. 
 
 Eva 
 

Flera uttryckte att förväntningar från samhället mest låg i att läsa vidare efter gymnasiet. En 
kvinna uttryckte den pressen hon kände på sig av samhället idag. Johansson (2002) menar att 
det blir allt viktigare att presentera sig själv som framgångsrik och att en lyckad karriär inte 
bara handlar om arbetet utan också om att vara framgångsrik på övriga plan. Det visar detta 
citat:   
 

Fel att kalla det förväntning men i ett småstadssamhälle förväntas inte att man ska göra 
karriär eller ha utbildning så kände aldrig av det för 10-12 år sedan.  Stora nu när jag bor i 
storstad och media och kommunikationssamhället sätter större press och förväntningar på 
alla i samhället. Man förväntas ha utbildning, bra jobb, hög inkomst, vara snygg, social, 
resa, ha en bra familj och förvekliga sina drömmar – allt på en gång. Känner mer av pressen 
nu än när jag var 20. I storstäder ska man plugga och göra karriär enligt normen. Eller i alla 
fall vara oerhört kreativ och påhittig och ha rätt kontakter och på så vis göra karriär.  
 
Tycker ingen egentligen haft sådana förväntningar på mig vare sig när det gäller utbildning 
eller karriär utan det är trycket från samhället om hur ”saker skall vara”. 
 
 Elisabeth 
 

Någon menade samhällets förväntningar idag gör det svårt att göra på sitt eget sätt.  
 
Att jag skall följa något slags gängse mönster. 
 

Anna 
 

Samhället ingriper om inte föräldrarna har uppfyllt sin roll att socialisera in sina barn 
i samhället, menar Olofsson och Sjöström (1993). Jag tolkar detta som att vi 
socialiseras till att utöva en gemensam samhällsroll där vi ska följa ett slags gängse 
mönster och helst vara lyckade på alla plan. Men detta gängse mönster som ska följas 
kan förändras i takt med att samhället förändras genom att socialisationsagenterna får 
en annan betydelse eller förflyttas till andra. Om den gängse uppfattningen är ett 
individualiserat samhälle betyder det att den egna individen är i fokus och att man 
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går sin egen väg. Det gängse mönstret skulle då kunna bli att alla går olika vägar för 
att försöka bryta sig loss.  

e) Samtliga känner förväntningar från arbetet 
 
Nästan samtliga känner i dagsläget förväntningar från arbetet.  
 

I den situation Sverige befinner sig är min uppfattning att marknaden förväntar sig eller 
kräver att jag har en utbildning.   
 
 Henrik 
 
Det förväntas att jag håller mig uppdaterad och utvecklar ledaregenskaper. De förväntar att 
jag håller en hög standard och har ett medvetet förhållande till medarbetarna. 
 
 Kristin 

 
Även om arbetsplatserna är nöjda med utbildning så förväntar de sig utveckling och 
uppdatering inom relevanta ämnen genom kurser. Detta kan tolkas som att även 
arbetsplatserna sätter individen i fokus där självförverkligande genom utveckling och vidare 
utbildning är viktigt. Johansson (2002) menar att om en arbetsplats ska kunna ha kvar sina 
anställda så måste den erbjuda en rad möjligheter till utveckling. Det kan lika gärna vara så att 
undersökningsgruppen vill utvecklas vidare för att det är arbetsplasten som ger den 
möjligheten och om den inte tas så lever man inte upp till förväntningen om att vara duktig.    
 

EGNA KRAV OCH ERFARENHETER HAR BETYDELSE 

 
Gruppen upplever att de egna kraven och erfarenheterna de skaffat sig har stor 
betydelse för vilka förväntningar som finns.  

a) Egna krav på mig själv är viktiga  
 
Att arbeta och göra ett bra jobb upplevs som viktigt för att leva upp till egna krav och 
förväntningar på sig själv. 

 
Jag ställer krav på mig själv och förväntar att andra gör det samma. Det är viktigt för mig 
att arbeta och att göra ett bra jobb. Jag tror detta är en generell hållning bland mina vänner 
och familj. 
 
 Eva 

 
Upplevelsen av att det endast är egna krav och inte krav utifrån som har haft 
betydelse finns.   
 

Genom att jag aldrig har haft några krav på mig utifrån- att jag inte blivit bedömd av ex 
mamma efter prestationer. Endast olika egna krav har fått gälla. 
 
          Margaretha 

 
Valet blev taget utifrån egna värderingar.   
       

Eva 
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Cooley (1967) anser att vår identitet och medvetande formas i samvaron med andra 
människor. Vi blir alltså de vi är genom andra och övertar på så vis andras 
uppfattningar. Detta kan tolkas som att de egna kraven blir likvärdiga med vilka 
förväntningar andra har. De egna kraven kommer från början från andra. Det kan 
även tolkas som att i det individualiserade samhället har de egna kraven just den 
stora betydelsen som undersökningsgruppen säger att det har.  

 

b) Erfarenheter påverkar genom situationer i arbetet och uppväxt 
 
Var de olika förväntningarna uppstått tror de olika undersökningspersonerna är i 
situationerna, genom erfarenhet och uppväxt. 
 
Förväntningar uppstår i situationer i arbetslivet när undersökningsgruppen känner att de 
lyckats. Erfarenhet betonas som en anledning till uppfattningarnas uppkomst. Flera i gruppen 
tror att andras förväntningar kommit till på samma sätt som hos dem själva. Olofsson och 
Sjöström (1993) menar att den självbild vi har styr vilka erfarenheter vi skaffar oss och det är 
bara vissa typer av handlingar som passar ihop med vår självbild. Det betyder att den självbild 
undersökningsgruppen har påverkar vilka erfarenheter de skaffar sig och det i sin tur påverkar 
vilka nya förväntningar som uppstår.  
 
Någon menar att uppfattningar om hur viktigt arbetet är för att känna att man lyckats eller 
misslyckats inför sig själv och andra uppstår till stor del under uppväxten.   
 

Jag tror att vi präglas av vår uppväxt mycket.  
 
 Margaretha 
 
Att det är just samhället i sig som skapat förväntningarna är det ingen i gruppen som tar upp 
utan de nämner erfarenheter som viktigt. Dessa skaffar vi oss kontinuerligt och händelserna 
kan då tolkas som en slags pågående socialisation. 
 

SLUTSATS 

 
Undersökningsgruppen anser att skolan inte haft speciellt höga förväntningar på dem. Detta 
går mot teorierna som menar att skolan tillsammans med familjen är de viktigaste 
institutionerna för socialisation. Detta kan tolkas som att skolan är så självklar som 
socialisationsagent att undersökningsgruppen inte tänker över att de faktiskt har påverkats av 
skolan. Det kan också tolkas som att skolan får mindre och mindre betydelse för påverkan. 
Skolan är även den en institution som alltmer förespråkar individualism och ger mer eget 
ansvar till eleven.  Att inte gruppen känt av så stora förväntningar från sina föräldrar kan 
tolkas som att familjen har förlorat lite av den betydelse som primär socialisationsagent som 
teorierna säger den har. Det kan antas att någon annan socialisationsagent tagit över delar av 
familjens betydelse. Det viktiga för föräldrarna är ändå att deras barn ska må bra. I takt med 
att källorna till påverkan blir alltfler i dagens samhälle och att familjekonstellationer förändras 
så kan det därför tolkas som att både familjen och skolan har förlorat delar av sin betydelse 
för socialisation. 
 
De egna kraven betonas som viktiga för vilka förväntningar som finns. De egna 
kraven kan utifrån teorier ses som en produkt av samhällets krav. Utifrån teorierna 
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blir de vi är genom interaktion med och påverkan från andra och vi formas och 
utvecklas i samspel med andra och det omgivande samhället. Vi försöker uppfylla de 
förväntningar som individer i omgivningen har på oss. Det kan också tolkas som att 
de egna kraven har just den stora betydelsen som undersökningsgruppen säger att det 
har. Egna krav och värderingar är en produkt av att vara individualist. De 
förväntningar vi har på oss kan därför ses som en kombination av egna och andras 
förväntningar.  
 

VAD ÄR ATT LYCKAS ELLER MISSLYCKAS 
 
Att lyckas och att misslyckas kan ses både utifrån samhällets sida och från det egna 
perspektivet. Det egna perspektivet kan utifrån teorier ses som en följd av påverkan från 
samhällets perspektiv. Olofsson och Sjöström (1993) menar att alla samhällen bygger på 
gemensamma värderingar där man göra sina medlemmar till anhängare av dessa normer. 
Detta sker genom inlärning som bestraffas eller belönas om vi misslyckas eller lyckas.  
 

SAMHÄLLET HAR FLERA KRAV 

 
Undersökningsgruppen menar att ha lyckats i arbetslivet utifrån samhällets syn är lika med att 
ett flertal krav ska vara uppfyllda. Att inte ha klarat sig bra blir då motsatsen till att uppfylla 
kraven. De mest framträdande åsikterna framkommer nedan. Med samhälle menas utifrån 
Norstedts Stora Svenska Ordbok (1996) som en helhet bestående av en större grupp individer 
som lever tillsammans på ett organiserat sätt. Samhället begränsas till den omgivning man 
lever i och det är ofta benämningen på egna landets system. Samhälle var ett återkommande 
begrepp i intervjun men en klar definition av det gavs aldrig och därför får uppfattningen av 
det tolkas som den generella beskrivningen av begreppet.  
 

a) Inkomst och status    
  
Just inkomst betonas som viktigt av flera i undersökningsgruppen som ett argument för att 
utifrån samhället anses som lyckad. Gruppen uppfattar att samhället menar att man lyckats när 
man tjänar pengar så att man kan betala skatt eller när man helst tjänar mer än genomsnittet. 
Den som ingår i bidragssystemet har misslyckats helt och de som är låginkomsttagare ses som 
mindre lyckade. 
 

Samhället menar att tjäna mycket är lika med duktig. Tjäna mycket, jobba mycket men 
också ta hand om hus och barn.  
 
 Viktoria 

  
De Botton (2004) menar att statusstressen höjs när den oro vi känner för vår inkomst ökas. 
Det betyder att vi oroas för vår status och för att ses som mindre lyckade när inkomsten blir 
lägre. Sennett menar just att människor i den lägre socialklassen inte blir respekterade som 
jämlikar eftersom de ses som mindre lyckade och de kan därför utveckla känslor som 
otillräcklighet och skam (Dahlgren & Starrin, 2004).  

b) Att över huvud taget ha ett jobb 
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Det ses som ett misslyckande att inte ha ett jobb. Sjukfrånvaro är också ett misslyckande. 
Samhällets förväntningar idag är att skaffa en utbildning och att ha ett jobb samt att man i 
jobbet kan utveckla sig vidare. Att vara misslyckad menar man samhället uppfattar den som 
inte klarar av de uppgifter som man har och att vara arbetslös. Denna åsikt sammanfaller med 
Starrins (1983) som menar att arbetslöshet kan leda till en förlust av känslan av att man är 
betydelsefull.  
 

c) Att vara produktiv, kreativ, ha ett mål och utvecklas 
 
Det nämns vidare att samhällets uppfattning om vem som har lyckats i arbetslivet är att man 
är produktiv och ständigt utvecklar sig själv. Att ha lyckats tycker någon i gruppen att 
samhället menar är när man gör något mycket kreativt, nyttigt eller sensationellt.   
Det ses som ett lyckande att ha provat olika yrken. Gruppen menar att samhället förväntar sig 
att man aldrig ska stå still och hela tiden utveckla sig vidare och att göra sitt yttersta för att 
uppnå sina mål. Att misslyckats är att inte klara av de uppgifter man har. Giddens (2002) som 
menar att självet strävar efter att kunna klara framtiden och sträva efter självförverkligande. 
Sennett (2000) menar att dagens arbetsorganisationer präglas av risk och flexibilitet som kan 
skapa stress och osäkerhet. Att byta jobb eller ständig utveckling kan leda till att detta utifrån 
samhället blir ett krav på något man måste göra vilket kan leda till stress. Johansson (2002) 
menar också att det idag är viktigt att snabbt kunna fungera i nya sociala miljöer och lika 
snabbt kunna överge dem. Han menar vidare att arbetsgivaren måste kunna erbjuda sina 
anställda att kunna utvecklas om inte personalomsättning ska bli för stor eller att arbetskraften 
blir okvalificerad. Någon menade att samhället uppfattar misslyckanden i arbetslivet som att 
man inte uppnår de mål man själv satt sig. 
 

FLERA KRAV PÅ MIG SJÄLV  

 
De egna uppfattningarna om vem som har lyckats i samhället innebär också de att ett flertal 
krav ska uppfyllas.  
 

a) Inkomst, status och makt 
 
Makt, status och inkomst handlar till stor del enligt teorier om hur vi uppfattas i andras ögon. 
Undersökningsgruppen menar detta har en viss betydelse men är samtidigt medvetna om att 
det nödvändigtvis inte behöver ha med lycka att göra. 
 
De menar alla att inkomsten har ganska stor betydelse och till och med att den är mycket 
viktig även om det nämns att den inte är det viktigaste i arbetslivet. Inkomst upplevs som 
viktigt för att kunna försörja sig och förverkliga behov.  

 
Viktigt! För att kunna göra vad jag vill. Har en förhållandevis hög levnadsstandard som jag 
vill behålla. Pengar är frihet men inte lycka men viktigt för att förverkliga saker på fritiden.  
 
 Elisabeth 
 
Jag tycker att man skall ha betalt för det engagemang man visar, den kunskap man har och 
det som presteras. Inkomst är relativt viktigt.  
 
 Henrik 
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De Botton (2004) menar att de västerländska samhällena inte är känt för att acceptera 
fattigdom och detta kan ses i samband med att inkomsten är viktig. Att ha 
misslyckats i arbetslivet uppfattas vidare som när man inte vill försörja sig själv 
fastän man kan.  
 

Den har lyckats i arbetslivet som inte blir försörjd av andra genom till exempel bidrag och 
ser en mening - av nöd eller lust – med det den gör. Misslyckats har den som inte arbetar 
för att den inte vill fastän den kan, samtidigt som den lever på andras arbete. 
 
 Anna 

 
Detta skiljer sig dock lite från hur gruppen upplever samhällets krav. Samhället ser det som 
ett misslyckande att inte ha något arbete medan undersökningspersonerna inte är villiga att gå 
lika långt i sina formuleringar. Kanske för att det inte är socialt accepterat att uttrycka sig om 
att någon är misslyckad om den inte har ett jobb. Det kan också betyda att 
undersökningspersonerna har just denna uppfattning de säger och inte tycker att den är 
misslyckad som inte har ett arbete fast den försöker. I ett samhälle med hög arbetslöshet kan 
det antas att ribban höjs för huruvida man ska känna sig värdelös eller inte om man är 
arbetslös. Att vara arbetslös behöver inte betyda att man inte vill arbeta och ändå ha en 
inkomst utan de flesta önskar sig ett arbete och gör mycket för att få ett och har då rätt till 
arbetslöshetsförsäkring. Enligt Angelöw (1988) så har idag en humanare inställning till 
arbetslösa vuxit fram om man jämför med förr men han menar ändå att en diskriminerande 
syn fortfarande finns. Utöver det att det blivit vanligare att vara arbetslös så kan inställning 
hos politiker och därmed hur underliggande organisationer som Arbetsförmedlingen hanterar 
dessa frågor samt hur media får dessa politiker och arbetslösa att framstå ha betydelse för 
inställningen till arbetslösa.    
 
Flera i undersökningsgruppen tycker att samhället menar att hög status, att klättra i 
karriärstegen och hela tiden få ”bättre” tjänster är att ha lyckats i arbetslivet. Goffman menar 
att den fasad vi visar för andra människor är ett uttryck för vilken status man har. Han menar 
vidare att omgivningen kan få vissa förväntningar på den som visar upp en viss fasad. Att 
uppföra sig representativt för sitt specifika yrke är ett bevis på att man är duktig i yrkesrollen 
och har levt upp till förväntningarna.  
 

För mig är status viktigt vid tillfällen jag ska vara representativ. I övrigt anser jag inte att 
status är så jätte viktigt för mig. 
 
 Henrik 

 
De egna uppfattningarna kring status går emot samhällets uppfattningar då de menar att detta 
inte har så stor betydelse. Begreppet status är för de flesta mindre viktigt och det hade större 
betydelse tidigare. En person i undersökningsgruppen upplever till exempel att status är 
viktigare i en storstad än i en småstad medan någon annan tycker att status kan vara viktigt för 
andra. 
 

Andra kan tycka att själva ”formalia” som status, utbildningsnivå och lönsamhet runt ett 
arbete är viktigast, oavsett om det är väl utfört eller om den som gör det trivs med det. 
    
  Anna 

 
Makt menade undersökningsgruppen att samhället tyckte var viktigt. Olofsson och 
Sjöström (1993) skriver att samhällsmakt kan utgöras av en opinion eller en 



 34 

samhällsrepresentant som får sin skamskapande makt genom sin självsäkerhet eller 
expertstatus. Denna kan ha omedelbar makt över oss och är därför viktig. Vi vill 
hellre vara med och påverka än att bli utsatta för skam.   
 

Att uppleva makt över sin egen arbets- och livssituation är viktigt, även om sådan makt 
säkert ofta är chimär. Makt som samhällsmedborgare är viktig, och en tro på att man kan 
påverka samhället med sina vardagliga handlingar är viktigt. 
 

 Anna 
 
De flesta i undersökningsgruppen är eniga om att makt har en liten betydelse och någon 
nämner att man vill ha makt över sig själv men inte över andra och ser inget positivt värde i 
ordet makt. Någon nämner dock att makt för dem är ganska viktigt, beroende på i vilket 
sammanhang man använder begreppet. 
 

Jag anser att diskussion i en kompetent grupp är bästa sättet att fatta de rätta besluten. Makt 
är viktigt att ha i de frågorna eller problem man själv ansvarar för och själv måste svara för 
konsekvenserna.  
 
 Henrik 

Undersökningsgruppen menar att makt är viktigt i samhällets ögon men tycker själva inte att 
det har så stor betydelse. Vi de tillfällen gruppen upplever att makt har en viss betydelse kan 
kopplas till egna situationer och eget ansvar. Gruppen går mot samhällets uppfattning om 
vilken betydelse makt har.  
 

b) Arbeta med det man vill och trivas 
 
Gruppen menar vidare att den som har misslyckats varken trivs med sina villkor, 
arbetsuppgifter eller arbetskamrater. Att trivas inkluderar då både arbetsuppgifter och 
arbetskamrater samt att man ska ha marknadsmässiga villkor.  
 
 Att ha misslyckats är att ha ett jobb du inte trivs med. 
 
 Kristin   
 
Detta kan tolkas som att arbetet blir ett mål istället för ett medel och vi arbetar inte för att vi 
måste. Att trivas är alltså att ha lyckats. Eriksson (1998) menar dock at inställningen till om 
arbetet ska uppfattas som mål eller medel varierar med människor i olika arbetsmiljöer, olika 
klasstillhörighet och med kön. Gruppens uppfattning behöver därför inte vara lika med andras 
uppfattningar på denna punkt.  
 
Den som är ständigt missnöjd och jobbar med något den absolut inte vill arbeta med och inte 
gör något åt situationen upplevs som misslyckad i arbetslivet.  
  

När man inte är nöjd och samtidigt inte gör något åt situationen. Kan gälla val av yrke eller 
om jag är missnöjd med arbetsplatsen, lönen eller något annat.  Man bör i så fall ha en plan 
för hur man löser detta eller om man bestämmer sig för att byta karriär eller arbetsplats. Det 
kan nog vara svårt i småstäder där det är ont om arbeten men jag ser det utifrån min egen 
situation och hur jag ser på eget misslyckande: ett misslyckande är att ständigt vara 
missnöjd.  
 
 Elisabeth 
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Detta handlar om individualisering där den egna individens självförverkligande sätts i fokus.  
Man ska själv ta ansvar över sitt eget handlande och arbeta med det man har lust att arbeta 
med. Att man själv ska göra något åt situationen gör detta till ett individuellt problem att lösa 
eller finna sig i. Detta kan tolkas utifrån Scheff som betonar att de sociala banden mellan 
människor i dagens flexibla organisationer blir allt svagare och människor tänker på sig själva 
och måste själv göra något åt sin egen situation då omgivningen hjälper till allt mindre.  

c) Vara säker i sin roll, inte gå in i väggen och utveckla sig vidare 
 
Att vara säker i sin roll nämndes som viktigt för att känna att man lyckats i arbetslivet. Att 
inte vara säker betyder osäker och kan man anta att det i sin tur leder till känslan av 
okunnighet och skam inför andra. Olofsson och Sjöström (1993) menar just att de roller vi 
intar är en anpassning efter andras förväntningar. Att vara säker i rollen kan även tolkas som 
att självförverkligande är viktigt.  
 
Att klara sina arbetsuppgifter och att utveckla sig vidare är en förutsättning för att känna att 
man lyckats väl i arbetslivet. Att arbetsplatsen ska uppmuntra och ge en möjlighet till vidare 
utveckling ses som viktigt. 
 

Att ha lyckats i arbetslivet är att ha ett jobb man tycker om och ha möjligheten till att 
utveckla sig.  Tycker att jag har ett intressant arbetsområde, men vill utveckla mig vidare.  
 

 Kristin 
 
De egna uppfattningarna kan jämföras med vad gruppen menade om samhällets uppfattningar 
när det gäller vidare utveckling och krav om produktivitet och kreativitet. Samhällets norm 
kan ha tagits över av gruppen. Att vara säker i sin roll och utföra sina arbetsuppgifter effektivt 
samt att utveckla sig vidare kan handla om att uppfylla samhällets norm om den lyckade 
individen. Samtidigt kan det även tolkas som att utveckling är viktigt för det egna 
självförverkligandets skull. Att utveckla sig vidare är ett typiskt drag i det individualiserade 
samhället.  
 

d) Göra något meningsfullt och känna sig behövd av andra 
 
Att ha lyckats i arbetslivet säger en person i undersökningsgruppen är att man känner att det 
man gör är meningsfullt på ett personligt och någon mån samhälleligt plan. Det upplevs också 
som viktigt att känna sig behövd och ha en riktning i det man gör.  
 

Att ha lyckats i arbetslivet är att ha ett arbete där man känner att man trivs och att man 
känner att man kan utföra det bra och där man kan känna sig behövd och att det är 
meningsfullt.  
 
 Margaretha 

 
 Att känna sig behövd kan tolkas som att vi vill vara viktiga för andra. Att vara behövd och att 

göra något meningsfullt kan också vara viktigt för den egna självkänslan för att känna att man 
gjort något bra. Detta kan jämföras med Olofsson och Sjöström (1993) som säger att vi har ett 
grundläggande behov av att känna oss positivt värderade.     
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e) Helhetsuppfattningen ska stämma  
 
Det är viktigt att helhetsuppfattningen som arbetsuppgifter, organisation, inkomst, kollegor 
och känslan av tillfredställelse stämmer. Även arbete och fritid/privatliv måste ha en balans 
för känslan av att ha lyckats väl. Försvinner det ena eller det andra uppstår känslan av att inte 
må bra. Man ska vara nöjd med sin situation och är man inte nöjd försöker man skapa den 
rätta balansen. Det tolkas som att ansvaret ligger på individen själv att rätta till det man inte är 
nöjd med. 
 

SLUTSATS 

 
Att gruppens egna krav och uppfattningar delvis är jämförbara med det de menar är 
samhällets kan ses utifrån Mead som att samhällets roll- och regelsystem har införlivats i dem 
genom den generaliserande andre. Genom andra så bekräftar vi oss själva och därför har 
andras förväntningar stor betydelse för våra känslor och upplevelser av att vara misslyckad 
eller lyckad. Det är omgivningen som sätter normerna för vad det betyder att lyckas eller 
misslyckas. Undersökningsgruppen har många åsikter kring vad det betyder att just lyckas 
eller misslyckas och dessa sammanfaller delvis med vad de upplever som samhällets åsikter. 
De egna åsikterna kan tolkas på så vis som en produkt av samhällets åsikter.  
 
Undersökningsgruppen betonar ändå att egna krav är viktigt och de sätter den egna individen i 
fokus. Självförverkligande är viktigt och de handlar till stor del om att vara duktig. Dessa 
uppfattningar kan tolkas som att de uppstått genom en påverkan från normen om det 
individualiserade samhället. Som tidigare nämnts i teoridelen så betonas det individualiserade 
samhället. Detta präglas av att människor strävar efter självförverkligande där den egna 
individen sätts i fokus. Giddens (2002) menar att identitet blivit ett typiskt begrepp för 
moderniteten. Gruppens åsikter kommer ursprungligen från samhället som påverkar deras 
uppfattningar genom en betoning av individen och självförverkligandet. Detta är inte 
undersökningsgruppen helt medvetna om utan de ser självförverkligandet utifrån jaget och 
inte utifrån en övertagelse av samhällets roll. Det kan tolkas som att det är samhället som 
formar oss till att bli individualister i utgångsläget. 
 
Det kan också tolkas som att påverkan från samhället inte är så stark även om fokus ligger på 
individen. Trots likheter mellan undersökningsgruppens uppfattningar och det de menar är 
samhällets uppfattningar så skiljer dessa uppfattningar sig på flera punkter. Detta kan tolkas 
som att det är just som undersökningsgruppen säger och att egna uppfattningar utvecklats utan 
stark påverkan från vissa delar av samhället.  
 
Angående status, makt och inkomst så går undersökningsgruppen mot det de anser vara 
samhällets åsikter. Dessa begrepp menar de samhället anser som betydelsefulla medan de inte 
är så viktiga för dem själva. Inkomst är dock viktigt men nämns av gruppen inte i samband 
med status utan anses som viktigt för att kunna förverkliga egna önskningar. Individens bästa 
är i fokus.  
 
Samtliga egna uppfattningar kan tolkas utifrån att självförverkligande är viktigt. Att arbeta 
med det man vill och trivas, att vara säker i sin roll och utvecklas samt att göra något 
meningsfullt är uppfattningar där fokus ligger på den egna individen. 
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Att människan är individualist kan leda till att vissa delar i samhället får en allt mindre 
betydelse för socialisation om denna individualism växer sig stark. Även om vi aldrig 
kommer sluta påverkas av andra så kan det vara svårt att gå tillbaks till att vara lite mindre 
självständiga individer som är en odelbar helhet med och formade av samhället och enbart 
lever efter dets önskningar och förväntningar.   
 
Undersökningsgruppen menar ändå att samhället har ett flertal krav på individen för att hon 
ska anses som lyckad. Normen om hur den lyckade människan borde vara något gruppen 
eftersträvar och därmed borde de också försöka att leva upp till de förväntningar samhället 
har. Samtidigt säger gruppen att det är de egna uppfattningarna om vad som är att lyckas eller 
misslyckas som har störst betydelse. En tolkning av detta kan vara att både samhället och den 
egna individen har betydelse. Gruppen hamnar någonstans mitt emellan äldre teorier om 
samhällets odelbara helhet med människan och nyare teorier om individualism. 
Det undersökningsgruppen säger om samhället sammanfaller med de äldre teorierna och det 
de säger utifrån egna uppfattningar sammanfaller mer med de nyare teorierna.   

 

EGNA UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ATT LYCKAS OCH MISSLYCKAS 
 
Känslor och upplevelser av att känna sig lyckad eller misslyckad i olika situationer och 
betydelsen av detta kan ses utifrån egna och andras förväntningar.  
 
Teorierna säger att om vi lyckas och vår självbild blir bekräftad av andra så mår vi bra och får 
en bra självkänsla. Men om den inte blir bekräftad så mår vi mindre bra och drabbas av dålig 
självkänsla. När vi misslyckas får vi känna skam och tvärtom känner vi stolthet när vi lever 
upp till normerna och tror att andra beundrar oss. Olofson & Sjöström (1993) menar att hellre 
än att inte upplevas positivt så förändrar vi vår självbild och anpassar oss till gruppens 
förväntningar. Enligt Goffman är människan angelägen om att upprätthålla ett intryck av att 
de uppfyller alla normer efter vilka de bedöms utifrån. Om vi betraktas som odugliga och 
inkompetenta av omgivningen så är det lätt att vi lever upp till dessa förväntningar. Vi övertar 
andras värderingar och tillämpar dem på oss själva. Neckel menar att känslan av att känna sig 
sämre inte är förenlig med den moderna kulturens idealbild av personligheten som i stället 
baseras på överlägsenhet. Om man visar sin skam visar man också att man påverkats av 
andras värderingar. Man har då gjort sig beroende av andra människors omdöme och inte 
kunnat visa den grad av överlägsenhet som blivit normen i dagens samhälle.  
 

UPPLEVELSER AV ATT LYCKAS OCH MISSLYCKAS 

 
De egna upplevelserna av att ha lyckats eller misslyckats i arbetslivet är ofta av det positiva 
slaget. Att ha lyckats och göra ett bra arbete och att ha lyckats inför andra samt inte vara för 
mycket påverkade av andra är en bild som samtliga vill ge. Alla personer i 
undersökningsgruppen tycker att de har lyckats i arbetslivet och menar att de också lyckats i 
arbetslivet utifrån förväntningarna. De har alla en önskan om att utveckla sig vidare även om 
de alla är nöjda med sina nuvarande jobb. Ett mönster som också kan ses bland 
undersökningsgruppen är att de påstår att arbetets betydelse för känslan av att ha lyckats eller 
misslyckats inför andra inte har lika stor betydelse som för känslan av att ha lyckats eller 
misslyckats inför sig själv. De intervjuade jobbar på för att leva upp till egna och andras 
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förväntningar medan några menar att de inte strävar efter att leva upp till andras 
förväntningar.  
 

a) Jag har lyckats och det betyder mycket för mig 
 
Samtliga i gruppen menar att de lyckats i arbetslivet utifrån förväntningarna. Upplevelsen av 
att ha lyckats inför sig själv, kolleger och klienter/ anställda uppstår när det går bra i arbetet. 
Detta återges dels genom exempel på specifika situationer från arbetslivet. Förväntningarna 
kan relateras till arbetsplatsen och det är viktigt för dem att leva upp till arbetsplatsens norm.   
 
Utmaningar och utveckling i arbetet påstår några har betydelse för upplevelsen av att ha klarat 
sig bra i arbetslivet.  
 

När jag känner mig trygg och komfortabel med mina arbetsuppgifter, och känner att jag får 
de utmaningar i arbetet som jag önskar.  
 
 Eva 
 
När jag gör saker jag tycker är roligt och utvecklande.  
 
 Henrik 
 

Än en gång nämns utveckling som betydelsefull för att vara lyckad i arbetslivet. Samhällets 
norm om utveckling i det individualiserade samhället har blivit till undersökningsgruppens 
norm.  
 
Det upplevdes som mycket viktigt att ha kunskap om sitt eget arbetsområde. Det ses som ett 
misslyckande när man inte klarar att uppfylla det som förväntas av just den yrkesrollen man 
besitter. 

 
När jag känner att jag har kunskap som kan hjälpa människor att upptäcka nya perspektiv 
och eller val.  
 
 Margaretha 
 
Jag känner att jag har lyckats när jag har gjort ett bra jobb med att representera kommunen i 
rättsliga förhandlingar. Att ha lyckats är att man gör ett jobb man tycker är meningsfullt och 
viktigt och att man bidrar till värdeskapande.  
 
 Eva 

 
Neckel menar att det är viktigt i dagens samhälle att visa sig överlägsen och suverän i 
den personliga självrepresentationen. (Starrin & Dahlgren, 2004)   
När man når goda resultat som uppskattas och når sina mål uppstår känslan av att ha 
lyckats i arbetslivet. Också det att gruva sig inför ett arbete som man sedan klarar av 
är viktigt för upplevelsen av att ha lyckats.  
 

När informationsavdelningen når målsättningarna och uppnår goda resultat.  
 
 Kristin 
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Att ha misslyckats rör situationer där man själv inte kan påverka och det egna arbetet 
påverkas av någon annan. Det är det individuella arbetet som betonas även om det egna 
ansvaret skjuts åt sidan. 

 
När saker tar lång tid och jag inte kan slutföra och jag vet att processen kostar pengar. Det är inget jag 
kan påverka och beror inte på mig utan på organisationen och byråkrati. Men frustrationen gör att det 
känns som ett misslyckande personligt ändå. 

 
 Elisabeth 
 
Upplevelsen av att ha misslyckats uppstår när en situation missbedömts eller man inte klarar 
av situationen eller man gjort ett fel i själva arbetsuppgiften. Det ses som ett misslyckande när 
man försöker lösa en situation som inte blir bättre och när man tar för lätt på ett problem. 
Detta kan tolkas som att förväntningen man har på sig är att inte negligera ett problem och 
man själv ska kunna lösa det genom eget ansvar.  
 

Ett exempel på misslyckand var när en kvinna var påverkad utan att jag upptäckte det och 
detta ledde i slutändan till att hon blev utskriven.  
 
 Margaretha 
 
VD och vice VD skulle på ett möte presentera bolagets kommande affärsplan för styrelsen. 
VD och vice VD känner inte alls igen de siffror och nyckeltal jag producerat. 
 
 Henrik 
 
Jag har misslyckats när jag vetat att jag lämnat viktiga administrativa och praktiska saker 
därhän, fastän jag vet att projektet kan gå åt pipan i och med det. När jag är alltför 
fatalistisk för att jag inte bemästrar situationen. 
 
 Anna 
 
Ett misslyckande är när jag tar för lätt på ett problem ex tar inte signaler på att ett 
problem/kris är nära förestående.  
 
 Kristin 
 

Utifrån Goffman (1959) känner vi skam när det sker något som motsäger det intrycket vi vill 
ge andra. Han menar att skam indikerar på att man har misslyckats med att få omgivningen på 
sin sida. Utifrån att undersökningsgruppen vid återkommande tillfällen betonar det 
individuella kan det i stället betyda att det egna självets uppfattningar har betydelse.  
 
Exempel på att lyckas i arbetslivet är när en person eller situation är låst och man finner en 
lösning. Att berätta om situationer när man lyckats i arbetslivet var något som alla gjorde 
utifrån sin egen yrkesroll. För den som arbetar med information är det viktigt med att hantera 
media medan det för den egna företagaren är viktigt att genomföra projekt. Ekonomen tänker 
effektivitet och produktivitet medan socialsekreteraren och HR-konsulten arbetar med 
människor och fokuserar sina positiva erfarenheter i yrket utifrån att hjälpa människor. Ett 
flertal citat tas upp eftersom de på ett tydligt sätt visar att det är viktigt att prestera bra samt att 
de olika situationerna visar vad som är viktigt för ett specifikt yrke.  
 

Jag ser det som at jag lyckats då jag kan undvika ex mediafokusering på en potentiell 
negativ mediasak.  
 Kristin 
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 När jag konstruktivt, kreativt och kanske med någon finess har lyckats lägga upp, 
genomföra och presentera ett projekt, precis när det är gjort och det är över och jag kunde 
åka hem.  
 
 Anna 
 
När en uppgift lösts, när deadlines hålls, när nya betydelsefulla idéer som skapat 
effektivisering, kvalitet eller bättre produktivitet tagits fram.  
 
 Henrik 
 
Ett exempel på när jag lyckats i arbetslivet är när jag hade ambivalenssamtal med en kvinna 
att flytta in i en lägenhet och det blev ett oväntat och ärligt samtal.  
 
 Margaretha 
 
När jag arbetade med en äldre man som hade en urusel inställning till företaget och sig själv 
och jag lyckades ändra hans inställning och han sedan kom och tackade mig för allt stöd 
och arbete jag lagt ner på honom och för att få hans arbetssituation att bli bättre. Annars är 
det när jag slutför förhandlingar på ett bra sätt för företaget eller gör bra rehabfall.  
 
 Elisabeth 
 

Goffman menar att när individer handlar är det viktigt för dem att upprätthålla ett 
intryck av att de uppfyller de normer som de blir bedömda av andra utifrån. För 
undersökningspersonerna innebär det att lyckade situationer är viktigt för att bilden 
av dem som duktiga medarbetare inför andra ska upprätthållas. Det kan även tolkas 
som att de positiva situationerna lett till ökat självförtroende och att dessa 
erfarenheter leder till förväntningar på dem själva. Som nämnts tidigare menade 
undersökningsgruppen just att förväntningar uppstått genom erfarenheter.  
 
Samtliga strävar efter att leva upp till sina egna förväntningar och detta leder till positiva och 
negativa känslor beroende på hur bra man lyckats. När man får beröm och har presterat bra 
känner man att man levt upp till förväntningarna och strävan ger resultat.  
 

Jag gör så gott jag kan. Jag har nog höga förväntningar på mig själv.   
 
 Johanna 

 
Det ses som ett misslyckande att inte nå de målen man satt sig. Alla i gruppen hade vissa mål 
de ville uppnå med sin utbildning. En av undersökningspersonerna kunde inte leva upp till 
kraven som hon hade på sig själv och fick ätstörningar.  
 

Jag förändrade riktning under utbildningen i en paus jag hade på två år. Jag såg det då som 
ett misslyckande att sluta på den utbildningen jag startat på. Jag levde inte upp till kraven 
jag hade på mig själv och det ledde så långt att jag kopplar samman den låga självkänslan 
med problem jag fick med ätstörningar. Men nu har jag uppnått de målen jag har satt mig. 
 
 Kristin 
 

Alla i gruppen hade mål med sin utbildning och sina framtidsplaner.  
 

Mina tankar om framtiden under utbildningstiden var att skapa livskvalitet i både privat- 
och arbetsliv. Att en bra grund för framtida planer var att sträva efter att bli revisor.  
De planer jag hade under utbildningstiden som gäller arbetsliv har uppnåtts. De planer jag 
hade väl gäller privatliv har ännu inte uppnåtts. I framtiden hoppas jag att jag trivs med de 
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jag jobbar tillsammans med och att jag inte slutar utvecklas som person samt önskar att 
skapa en balans mellan privat och arbetsliv. 
 
 Henrik 

 
Jag tänkte inte så mycket framtid utan hade mer inställning ”det löser sig”. Trodde nog att 
jag skulle ha familj, barn och ordnad ekonomi direkt efter studier. Tänkte ganska typiskt för 
en person i 20-årsåldern. Ingen oro men ändå att allt ordnar sig. Arbete inom HR var 
förhoppningen. Jag har uppnått att få arbeten som anknyter till utbildningen så på så sätt har 
det gått bra. Har ju arbetat inom HR de senaste fem åren. Jag har ett arbete som ger 
tillfredställelse, utveckling i lagom dos. Lagom stressfaktor. Ingen övertid. Att jag kan 
känna att inte arbetet går ut över fritid vare sig tidsmässigt eller psykiskt. Det ska gå att 
kombinera jobb och fritid. Har jag ekonomisk möjlighet skulle jag inte vilja jobba mer än 
80 procent.  
 
 Elisabeth 
 

Det ses som att man lyckats om man valt en bra utbildning och gjort ett bra yrkesval. 
Begrepp som flexibel och omväxlande nämns i citaten under och kan ses utifrån Giddens som 
en påverkan av samhällets krav om ständigt nya anpassningar. Detta tolkas som att 
undersökningspersonerna lever i och tar till sig normerna i det individualiserade samhället. 
Höga förväntningar på sig själv, krav och mål är begrepp som är genomgående och visar att 
gruppen sätter den egna individen i fokus.    
 

Jag ville försöka och välja en utbildning som var flexibel och där jag inte låste mig fast.  
Det var också viktigt att skaffa en utbildning där arbetsmarknaden var god och det var lätt 
att få jobb efter utbildningen. Jag tycker jag har uppnått mina mål så långt. Jag har ett bra 
jobb fyllt med utmaningar.  
 
 Eva  
 
Jag har alltid föreställt mig att jag skall ha ett omväxlande liv, med utgångspunkt från en 
fast bas både yrkesmässigt och geografiskt. Idealt tänkte jag mig nog några år som anställd, 
och senare som egen företagare, kanske i kombination med anställning och eller forskning. 
Jag är egen företagare, men något tidigare i yrkeslivet än jag hade tänkt mig.  
 
 Anna 

 
Det finns dock annat i livet som verkar betyda mer än arbete. Allardt menar att det 
finns många källor till lycka varav arbete är en av de större. Han tycker ändå att det 
verkar som tillfredställelsen med arbetet är mindre viktigt än sociala relationer och 
levnadsstandard. (Angelöw & Jonsson, 2000)  
 
Arbetet är viktigt, men mycket mindre viktigt än familj och vänner. 
 
  Kristin 
 
Att inte ha högre förväntningar än där man är idag betyder att en strävan efter något mer 
finns. Att ständigt ha uppgifts- och mänsklig utveckling upplevs som viktigt. Det leder till 
förväntningar på sig själv om att ständigt utvecklas. De förväntar sig att själva kunna styra 
arbetstid i framtiden och har önskan om att bli chef. Någon menar sig ha högre och högre 
förväntningar på sig ju äldre hon blir även om hon tycker att det borde vara tvärtom. 
 

Jag håller på med något som jag vill, just nu, så som en ögonblicksbild, utan att blicka 
framåt eller bakåt har jag lyckats. 
 
 Anna 
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Att önska sig utveckling kan ses som en anpassning till dagens flexibla samhälle.    
 
De är alla av uppfattningen att arbetet har stor betydelse för att känna att de lyckats eller 
misslyckats inför sig själv.  
 

Främst inför mig själv, men jag tycker också det är skönt för min familj, vänner och ibland 
bekanta. Jag försöker känna efter vad jag vill och sträva efter att förverkliga det.  
 
 Anna 
 
Viktigt, det är mycket tid och engagemang som man investerar i arbetet, det formar en som 
person och det går inte att bortse från även om det finns annat som är viktigare. 
 
 Anna 
 

Utifrån Mead så övertar vi andras syn på oss och när andra menar att vi lyckats så 
tycker vi det själva också. Olofsson och Sjöström (1993) menar just att det är viktigt 
att få vår självbild bekräftad för att må bra. Undersökningsgruppen upplever ändå att 
det är att leva upp till de egna förväntningarna som har störts betydelse och sätter sin 
egen person i fokus.  
 
När inte de egna kraven inte levts upp till så leder detta till tankar och funderingar på vad man 
själv gjorde fel.  
 

Missnöjd och funderar på varför jag inte klarade leva upp till förväntningarna och vad jag 
måste göra annorlunda och ändra på för att lyckas bättre nästa gång. Kan tänkas att jag även 
funderar på; Varför finns dessa förväntningar på mig? 
 
 Henrik 
 
Att jag misslyckas nå upp till förväntningarna. Funderar mycket på vad jag kunde ha gjort 
annorlunda för att lyckas och varför jag misslyckades. Ställde mig frågor som vad jag 
kunde ha gjort annorlunda och varför jag misslyckades. 
 
 Henrik 

 
Om man misslyckas och visar det är det ett bevis på att man betraktar sig själv på ett negativt 
sätt enligt Neckel. Om man visar skam så visar man att man påverkas av andras värderingar 
och man har då gjort sig beroende av andra människors omdöme och inte kunnat visa den 
grad av suveränitet som blivit en norm i dagens samhälle. (Starrin & Dahlgren, 2004) I stället 
för att visa att man misslyckats försöker man undvika dessa situationer där man inte levt upp 
till arbetsplatsens norm. Att gruppen har tankar och funderingar kring hur man ska förbättra 
sig själv till nästa gång kan också tolkas som att gruppen upplever att individens eget ansvar 
är viktigast. De finner sig inte i att ett misslyckande är en något som påförts av omgivningen 
utan försöker rätta till sitt eget misslyckande.  
 

b) Andras uppfattningar är att jag har lyckats men det betyder inte så mycket för mig 
 
Samtliga menar att de tror andra ser på dem som att de har lyckats i arbetslivet. Trots det 
menar de flesta i underökningsgruppen att det inte är så viktigt att lyckas eller misslyckas 
inför andra. Några menar dock att andras uppfattningar har en viss betydelse även om känslan 
av att ha lyckats eller misslyckats inför sig själv är det viktigaste. Eftersom betydelsen av 
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egna förväntningar är stora så kan detta tolkas utifrån teorier tagits upp i teoriavsnittet som att 
det också är viktigt vad andra anser eftersom uppfattningar övertas. Samtidigt kan det också 
tolkas som att det är som de säger och att det är viktigare att ha lyckats inför mig själv.  
 
Det nämns att det ligger i varje persons subjektiva värderingar hur man ser på andra och att 
det därför beror på vem man frågar om man tycker att man lyckats.  
 

Det beror på vem du frågar. Jag tror att en del tycker det, att andra tycker att jag har det för 
osäkert, och ytterligare andra inte tycker att jag utnyttjar min potential. Det ligger i vars och 
ens egna värderingar hur man ser på andra. 
 
 Anna 
 
Ja, för det mesta. Eftersom de flesta i min familj och umgänge bor kvar i småstad så tror jag 
att de ser på en som man lyckats bara för att man bor i en storstad även om de inte har en 
aning om vad jag egentligen jobbar med. Man tror automatiskt att bor man i storstad och 
har utbildning så tjänar man massa pengar. Generellt så tror jag dock merparten inte bryr 
sig eller tänker på om jag lyckats eller inte. Alla har fullt upp med sitt eget och tänker inte 
på sånt.  
 
      
    Elisabeth 
 
De som tycker att jag har lyckats anser mig ha en kvalificerad utbildning och ett kvalificerat 
jobb med en lön som ligger över genomsnittet. De som anser mig inte ha lyckats tycker att 
jag borde ha en ännu högre lön och ett ännu bättre jobb.  
 
 Henrik 
 

De flesta i underökningsgruppen påstår att det är mindre viktigt eller inte alls viktigt för att 
känna om de lyckats eller misslyckats inför andra.  
 

Klart man vill vara lyckad inför andra men det spelar egentligen ingen roll eftersom andra 
inte bryr sig i min närhet om jag har ett toppjobb eller ett skitjobb. Det förändrar inte deras 
syn på mig utan det är nog mitt eget ego som styrks av ett för mig ”bra” jobb. 
 
 Elisabeth 

 
Jag bryr mig bara om vad andra tycker i den frågan på ett ytligt plan, eftersom jag inte 
tycker att det handlar om vad jag sysslar med utan hur och varför jag gör det, och det vet de 
flesta inte. Ibland kan det vara en slags fåfänga, som inte sträcker sig så långt in.  Inför de 
som vet vad jag gör, arbetskamrater, kolleger, kunder, oavsett vilket arbete det är, vill jag 
gärna göra det väl, då känner jag att jag lyckats. 
 
 Anna 

 
Att mena att man bara bryr sig på ett ytligt plan men samtidigt tycka det är viktigt att 
göra arbetet bra betyder utifrån teorier att man försöker göra ett gott intryck inför 
andra och leva upp till andras förväntningar. De Botton (2004) menar att vår känsla 
av identitet byggs upp av människor i vår omgivning. Då man ser på sig själv utifrån 
andra och undersökningsgruppen tycker att andra menar att de lyckats och de därmed 
tycker det själva så kan det betyda att andras uppfattningar har betydelse. Samtidigt 
kan det även tolkas som att det är som de säger att andras uppfattningar bara känns 
på ett ytligt plan och egot istället är i fokus.    
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Några av personerna i gruppen påstår att de inte strävar efter att leva upp till andras krav och 
förväntningar. Några andra i gruppen menar att de generellt inte strävar efter att leva upp till 
andras krav men ibland och bara till viss del.   

 
Nej, inte nu, men var mer upptagen av förväntningar tidigare. Är inte så väldigt upptagen 
av vad andra menar. 
 
 Kristin 

 
Jag är inte så upptagen av vilka förväntningar andra har till min insats i arbetslivet. 
 
 Eva 

 
Detta går emot Angelöw och Jonsson (2000) som skriver just att personer sannolikt 
försöker uppfylla förväntningar som andra i omgivningen har på dem.  
 
Någon påstår att de inte känner av andras förväntningar.  

 
Jag känner inte av så många förväntningar. Om det är någon konkret uppgift som jag inte 
klarat av har jag inte svårt att säga det, det känns helt OK. 
 
 Margaretha 

 
Cooley menar att många människor knappt tänker på vad andra menar om dem och kanske 
vill förneka att andra är viktiga för vad de gör. Detta menar han är en illusion eftersom man 
blir medveten om andras tankar då situationen inte längre är tillfredställd och man istället 
känner sig utstött. (Dahlgren & Starrin, 2004) Samtidigt har gruppen betonat hur viktiga de 
egna förväntningarna är och den stora betydelsen av dessa kan göra att andras förväntningar 
inte blir lika påtagliga. 
 
Någon nämner dock att arbetet är ganska viktigt för att känna att man lyckats inför någon 
annan.  
 

Jag vet att jag är en omtyckt chef, vilket jag tror är ett bra betyg på mig. Ja, jag trivs med att 
bestämma. Att jag trivs och att jag hör att det pratas positivt om mig. 
 
 Johanna 

 
Höga. Att jag ska lyckas göra ett bra arbete både för mig själv och att andra är nöjda med 
det jag gör. Jag är en prestationsmänniska i arbetet vilket är jobbigt ibland när jag arbetar 
med människor.  
 
 Elisabeth 
 
Främst inför mig själv, men jag tycker också att det är skönt för min familj, vänner och 
ibland bekanta. Jag försöker känna efter vad jag vill och sträva efter att förverkliga det. 
Kämpar och försöker lära mig nya saker hela tiden.  
 

                                   Elisabeth 
 

Inför de som på något sätt påverkas, det vill säga oftast de jag jobbar tillsammans med och mig själv. 
Sätter upp egna mål som tillsammans diskuteras med min counsellor och avdelning. 
 
 Henrik 

  
När målen har uppnåtts känner jag att jag lever upp till mina egna och andras förväntningar.   
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 Henrik 
 

Detta visar hur andras uppfattningar om oss är viktiga just som Mead, Cooley och Goffman 
påstår. Samtidigt nämns självet här också.  
 

 
Man känner stolthet när man tror att andra beundrar oss. Vi försöker få en känsla av 
stolthet genom att visa oss duktiga på att tillämpa samhällsrepresentanternas normer, 
enligt Olofsson och Sjöström (1993). Samtidigt känner vi stolthet inför oss själva och 
den egna självkänslan höjs. Uppfattningen i gruppen är att det är olika från individ 
till individ hur viktigt arbetet är och hur andra strävar efter att leva upp till egna 
förväntningar.  

 
Olika från personlighet till personlighet. Tjejer tar det mer personligt än killar, både när det 
gäller sina egna och andras förväntningar. Män tenderar att ha större självförtroende och 
tror att de klarar ALLT även om de gör ett skitjobb och har ingen insikt om vad andra 
förväntar sig – utifrån min erfarenhet.  
 
 Elisabeth 
 
Ja, i storstäder och särskilt akademikeryrken. Tror kvinnor i högre grad än män strävar efter 
att leva upp till förväntningarna på sig själva i arbetet.   
 
 Elisabeth 
 

Att andra upplevs sträva på samma sätt som de själva kan tolkas som att både de själva och 
andra strävar efter att likna varandra och ta efter varandras uppfattningar. Samtidigt upplevs 
det som att det är de egna förväntningarna som är i fokus även för andra.  
 

KÄNSLOR AV ATT HA LYCKATS OCH MISSLYCKATS 

 
Känslor som uppstår i samband med att ha lyckats eller misslyckats i arbetet är ofta 
förknippade med självkänslan. Känslorna i samband med hur man lyckats eller misslyckats i 
förhållande till förväntningar i arbetslivet uttrycktes många gånger ganska likartat även om 
dessa är individuella för varje individ. När samtliga är av mer eller mindre samma uppfattning 
är det svårt att påvisa en likhet mellan en viss bakgrundsvariabel och hitta det som är 
utmärkande för gruppen. Specifika känslor är svårt att ha som måttstock för att påvisa 
skillnader mellan hur och när situationer upplevs på olika sätt är. De positiva känslorna 
uppträder i situationer när undersökningspersonerna har gjort ett bra arbete och tvärtom 
uppstår de negativa känslorna i situationer då arbetet utförts mindre bra utifrån egna och 
andras åsikter om vad som är bra eller dåligt arbete. Det som är utmärkande är att känslor har 
beskrivits endast i situationer som uppstått och inte som något bestående över tid. Det har 
alltså beskrivits som ett övergående tillstånd.  
 

a) Positiva känslor 
 
Jag försöker här mer specifikt lyfta fram känslor som kan uppstå i förbindelse med att ha 
lyckats eller misslyckats i arbetet för att sätta fokus på själva känslan i stället för upplevelsen.  
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Undersökningspersonerna refererar till känslor i olika situationer i samband med hur de 
uttrycker sig angående förväntningarna de har på sig. Jag tar här upp de känslor som 
uttrycktes tydligast. De känslorna som tas upp var återkommande genom att samma begrepp 
användes av flera personer för att uttrycka sig. Har man känslor av att ha lyckats i arbetslivet 
menar någon att det avspeglar sig med positiva känslor även i privatlivet. Någon nämner att 
de negativa känslorna i stället leder till dåligt samvete. Scheff menar att skam ofta tar sig 
uttryck i blyghet, dålig självkänsla eller dåligt samvete. (Dahlgren & Starrin, 2004) 
 
De olika känslorna som uttrycks är främst lycka, glädje och tillfredställelse som positiva 
känslor. Känslan av att vara kompetent och att klara sig och att vara komfortabel i sin 
yrkesroll ses som känslor som är förknippades med att ha lyckats. Känslan av att vara nöjd 
infinner sig då man känner att man lever upp till förväntningarna. 
 

Jag kände en tillfredställande, lyckande känsla. 
 
 Margaretha 
 
Tillfredsställelse, ofta inget särskilt, men jag tycker det är kul om mina föräldrar kan känna 
att jag klarar mig. Bra, men också som att det borde vara självklart, för jag anstränger mig. 
 
 Anna 

 
Jag blir nöjd och jag känner att jag utvecklas i rätt riktning för att uppnå mina 
framtidsplaner.  
 
 Henrik 

 
Skam och stolthet reglerar våra känslor av lycka och olycka. (Dahlgren & Starrin, 
2004) När man är nöjd och glad leder detta alltså till att vi känner oss stolta.  
Stolthet nämndes som en känsla som uppstod när man lyckats i arbetslivet. Cooley menade att 
stolthet är en följd av att man ser sig själv i andras perspektiv och att spegeljaget har en direkt 
koppling till denna känsla (Dahlgren & Starrin, 2004). 
 
Samtidigt upplevs det att självförtroendet stiger i samband med situationer av att ha lyckats 
och självkänslan är viktig. Det är en självupplevd känsla.   
 

När jag lyckas få jag ökat självförtroende och tillfredställelse och känsla av att lyckas.  
 
 Elisabeth 

 
Olofsson och Sjöström (1993) menar att om däremot självbilden inte blir bekräftad 
så mår man mindre bra och man drabbas av dålig självkänsla.  
 

b) Negativa känslor 
 
Att känna sig otillräcklig, misslyckad och inkompetent är negativa känslor som kan kopplas 
med den egna självbilden. Dessa känslor uppstod i situationer då man inte kunde leva upp till 
förväntningarna.  
 

Jag känner mig otillräcklig och arg. Misslyckad och irriterad på mig själv. 
 
 Margaretha 
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Inkompetent, inte professionell i min yrkesroll och att jag misslyckas. 
 
 Henrik  

 
Goffman menar att undvika förlägenhet eller förväntad förlägenhet är den centrala 
drivkraften i mänskligt beteende (Dahlgren & Starrin, 2004). Att undvika förlägenhet 
är just för att inte de negativa känslorna ska uppstå eftersom vi alla önskar att 
undvika dem. Det skulle också kunna tolkas som att oavsett vad omgivningen tycker 
så försöker de negativa känslorna att undvikas för att det egna självet inte vill 
uppleva dem då de fysiskt påverkar kroppen. Det är jaget som känner själva känslan.  

 
Irritation som en negativ känsla nämndes av flera.  
 

Tänker på hur jag kan undvika att göra samma fel nästa gång, använder inte så mycket tid 
på detta längre. Blir irriterad på mig själv eftersom jag inte tagit signalerna allvarligt eller 
irriterad därför att andra inte gett mig riktig eller tillräcklig information, beroende av 
situationen.  
 
 Kristin 
 
När jag misslyckas mår jag skitdåligt och har svårt att släppa taget om det saken rör. 
Frustration, irritation och att det inte får hända igen.  
 
 Elisabeth 
 

Stress är den negativa känsla som nämndes flest gånger. Känslan av stress uppstod i 
situationer när man inte kunde leva upp till sina egna förväntningar.  
 

Generellt när jag har för mycket att göra och inte har tid att utföra arbetet på ett så bra sätt 
som jag skulle önska. Om jag är stressad och har dålig tid så känner jag mig sliten och less. 
 
 Eva 
 
Väldigt stressad och självkritisk, och osäker på om jag har en förmåga att slutföra projekt. 
Just fatalistisk. 
 
 Anna 
 
När jag inte har tålamod. Just arg och stressad.  
 
 Viktoria 
 
Blir stressad, försöker finna en ny lösning.  
 
 Johanna 

 
Stress uppkommer när det är obalans mellan de krav en människa upplever och 
förmågan att leva upp till dem (Starrin & Dahlgren, 2004). Ett mönster ses i hur 
viktigt det egna jaget är då begrepp som till exempel självkritisk lyfts fram.  

 

SLUTSATS 

 
Undersökningsgruppen strävar efter att uppfylla positiva känslor som prestation, engagemang, 
beröm. Baksidan av att inte leva upp till olika förväntningar blir upplevelse av misslyckande, 
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otillräcklighet och irritation. Samtliga strävar efter att undvika det som de själva och 
samhället uppfattar som misslyckanden. Enligt teorier så känner sig den lyckad som ses som 
lyckad av andra. Det borde även betyda att när man själv känner sig lyckad så ser 
omgivningen mig som lyckad. Känner man sig stolt och lyckad borde detta avspeglas i 
personligheten och därmed antagligen förstärka omgivningens uppfattning om att detta är en 
situation att känna sig lyckad i. Omgivningen sätter därmed även normen över misslyckade 
situationer och det kan tolkas som att i de situationer där gruppen uppfattar sig själva som 
misslyckade så är det omgivningen som satt normen om att det är en misslyckad situation. Det 
är därmed utifrån teorier situationer av att känna sig misslyckad inför andra och inte för mig 
själv som gruppen i första hand försöker undvika. Undersökningsgruppens uppfattningar 
sammanfaller ibland med vad som är samhällets uppfattningar och detta kan tolkas som att de 
har tagit över samhällets värderingar och gjort de till sina egna. Att hävda att de inte känner 
av förväntningar från omgivningen samtidigt som de internaliserat samhällets normer blir 
utifrån teorier en illusion. Att undersökningsgruppen tycker att de själva lyckats och att detta 
betyder mycket för dem kan tolkas som att det andra anser om dem har stor betydelse just 
eftersom teorierna menar att vi övertar värderingar.  
 
Det kan vidare tolkas som att samhället genom betoning av individualisering påverkat till 
dessa uppfattningar om att inte visa att vi påverkas av andras värderingar för att på så vis 
undvika skam. Undersökningsgruppen vill inte visa att de påverkats av andra utan vill som 
teorierna säger visa den överlägsenhet som blivit norm i dagens samhälle. Gruppen poängterar 
att de egna förväntningarna har störst betydelse och att andras uppfattningar inte är så viktiga. 
Ett genomgående mönster i kapitlet är just betoningen av den egna individen och begrepp som 
möjligheter, utveckling, egna mål och ansvar.  
 
De positiva och negativa känslorna uppstår i situationer där gruppen lyckats eller misslyckats. 
Även om vi lever i det individualiserade samhället där självet är viktigast eller om vi lever 
efter Goffman där drivkraften är att ge en lyckad bild av oss själva inför andra så kommer det 
alltid att finnas känslor kopplade till detta. De negativa känslorna uppstår både om vi 
misslyckats inför oss själva som inför andra och tvärtom gäller för de positiva känslorna.  
 

AVSLUTNING 
 
Kring känslor och upplevelser kunde citaten och diskussionerna ha blivit längre. Men 
återgivningen har avgränsats till att ta med det som är mest relevant. Eftersom det är 
undersökningens urvalsgrupp som svarat på frågeställningar som lett fram till analys och 
diskussion ska det nämnas att gruppens bakgrundsvariabler är av stor betydelse för vilka 
synsätt detta resulterat i . Gruppens kön, ålder, uppväxt, utbildning, arbete och generell 
bakgrund och livssituation har betydelse för hur arbete och förväntningar upplevs och 
beskrivs. Bakgrundsvariablerna har även viss betydelse för hur teorier används för att tolka 
undersökningsgruppens resultat.  
 
Första kapitlet kallas egna och andras förväntningar och tar upp vilka i omgivningen 
undersökningsgruppen känner förväntningar ifrån samt de egna kravens betydelse. Det visar 
sig att föräldrar tycks förvänta utbildning medan vänner inte har lika höga förväntningar. 
Skolan ger inte många förväntningar alls. De egna kraven har stor betydelse och erfarenheter 
och uppväxt påverkar hur förväntningarna uppkommer. I det stora hela är 
undersökningspersonerna nöjda med hur de levt upp till både sina egna och andras 
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förväntningarna kring arbetets betydelse. De är också i stort sett nöjda med sitt yrkesval men 
strävar efter att utvecklas vidare.  
 
 Undersökningsgruppen uttrycker att de inte påverkats av omgivningen samtidigt 
som de säger sig delvis ha känt av förväntningar. Utifrån teorier blir andras 
förväntningar till egna förväntningar och krav. Det kan tolkas som att de egna kraven 
som upplevs som viktiga kommer från samhället. Det kan också tolkas som att de 
egna kraven har just den stora betydelsen som undersökningsgruppen säger att det 
har. Egna krav och värderingar är en produkt av att vara individualist. De 
förväntningar de har på sig kan ses som att de kommer från både egna och andras 
förväntningar.  
 
Undersökningsgruppen säger att deras föräldrar inte haft några förväntningar på dem 
angående karriär och vidareutbildning efter gymnasiet. Flera föräldrar har heller inte en högre 
utbildning till skillnad från sina barn. Även om föräldrarna kan ha påverkat sina barn till att 
studera vidare efter gymnasiet så kan det också tolkas som att påverkan kommit från andra 
håll. Viktigheten hos de olika socialisationsagenterna kanske därmed är på väg att försvinna 
eller i alla fall förflyttas. I takt med att samhället förändras verkar det som familjen får en 
mindre betydelse för socialisation.  
 
Om föräldrar som primär socialisationsagent formar barnen till att bli individualister kanske 
det leder till att vi tror att föräldrarna inte har så stor betydelse även om det från början är de 
som planterat dessa tankegångar om individualism.  
 
Det andra kapitlet kallas vad är att misslyckas och misslyckas och tar upp samhällets och den 
egna uppfattningen kring detta. Resultatet visar att samhällets åsikter om vem som har lyckats 
är att ett flertal krav ska uppfyllas som att man ska ha ett jobb, man ska tjäna pengar och ha 
status och makt. Arbetet ska vidare vara utvecklande och meningsfullt och vissa mål ska 
kunna uppfyllas. De egna uppfattningarna om vad som är att misslyckas eller lyckas är lika 
många och ibland jämförbara med samhällets. Man ska arbeta med det man vill arbeta med, 
man ska kunna försörja sig och man ska trivas. Vidare ska man kunna var med och påverka 
och arbetet ska vara meningsfullt och utvecklande där helhetsuppfattningen är viktig.  
Både samhället och undersökningsgruppen menar att utveckling på arbetsplasten är viktigt för 
att känna sig lyckad. Johansson (2000) menar att arbetsplatser kommer präglas i allt högre 
grad av personalomsättning och okvalificerad arbetskraft om de inte kan erbjuda sin personal 
utveckling. Trots att utveckling är viktigt så måste det även tas i betraktning vilken sorts 
arbetsmarknad vi lever i. I tider där konjunkturen är till fördel för arbetsgivaren menar jag att 
en arbetsgivares dåliga möjligheter till utveckling inte nödvändigtvis behöver leda till 
okvalificerad arbetskraft. Undersökningsgruppen menar att makt inte alls är viktigt för dem 
och att status inte är så viktigt medan inkomst har ganska stor betydelse. De menar vidare att 
samhällets uppfattningar är att status och makt har stor betydelse och det skiljer sig från 
gruppens egna uppfattningar. Det undersökningsgruppen säger om samhället sammanfaller 
med de äldre teorierna och det de säger utifrån egna uppfattningar sammanfaller mer med de 
nyare teorierna.  
 
Att de egna uppfattningarna delvis sammanfaller med samhällets kan tolkas som att samhället 
har påverkat undersökningsgruppen till att få vissa uppfattningar. Det är samhället som sätter 
normen för vad det betyder att lyckas eller misslyckas och undersökningsgruppen har 
påverkats av detta. Eftersom de egna uppfattningarna även skiljer sig från samhällets så kan 
det också tolkas som att de påverkats av normen om det individualiserade samhället eftersom 
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självförverkligande och den egna individen har stor betydelse för gruppen och detta ser de 
inte som en övertagelse av samhällets roll. Det kan ses som att det är samhället som formar 
oss till att bli individualister och i utgångsläget får oss att tro att omgivningen inte har så stor 
betydelse även om det är samhället som gett oss dessa idéer från början.  
 
Att människan är individualist men i utgångsläget formad av samhället kan leda till att även 
vissa delar i samhället och inte bara föräldrar får en allt mindre betydelse för socialisation om 
individualismen växer sig stark. Även om vi aldrig kommer sluta påverkas av andra så kan 
graden av påverkan bli mindre då det kan vara svårt att gå ifrån normen om det 
individualiserade samhället om man får människorna att leva helt efter detta.  
 
Undersökningsgruppens uppfattning om att ett gängse mönster ska följas kan 
förändras i takt med att samhället förändras. Den gängse uppfattningen kan också 
förändras om det är så att socialisationsagenterna får en annan betydelse eller 
förflyttas till andra. Om den gängse uppfattningen är ett individualiserat samhälle 
borde det betyda att den egna individen är i fokus och man går sin egen väg och 
sträva efter olikheter.  
 
Det tredje kapitlet handlar om egna känslor och upplevelser av att lyckas och misslyckas. De 
egna känslorna som uttrycks är många gånger de samma begreppen från individ till individ i 
gruppen. Tillfredställelse och lycka, kompetens, stolthet och ökat självförtroende är exempel 
på återkommande känslor. Otillräcklig, missnöjd, irritation och stress är de negativa känslor 
som nämns vid ett flertal tillfällen. Gruppen tror att andra upplever samma känslor som de 
själva. Samtliga tycker att de lyckats i arbetslivet genom att fullfölja sina planer på utbildning 
och att utföra ett bra arbete. Samtliga tror också att andra ser på dem som att de lyckats i 
arbetslivet. Känslan av att ha lyckats har stor betydelse inför dem själva och en del av gruppen 
menar att andras uppfattningar om dem inte har så stor betydelse. Andra menar dock att 
andras uppfattningar har en viss betydelse. Upplevelserna av att känna sig lyckad eller 
misslyckad uppkommer vid arbetsprestationer. Strävan efter att leva upp till de egna 
förväntningarna görs genom engagemang i arbetet och man blir missnöjd om man inte klarat 
leva upp till dem. Några i undersökningsgruppen menar att de strävar efter att leva upp till 
andras krav medan andra inte menar de strävar alls efter detta. De menar till och med att de 
inte känner av andras förväntningar. Andras strävan att leva upp till förväntningar tror 
gruppen är individuell. De kopplar upplevelser och känslor med situationer som är specifika 
för just deras arbetsplast. Ingen har egna förväntningar som inte kan relateras till arbetsplasten 
och de känner sig dåliga när de inte lever upp till arbetsplastens norm.   
 
Situationerna som beskrivs kan ses i samband med Goffmans dramaturgiska perspektiv där en 
social inrättning vilket då är en arbetsplats utgör en scen där en social interaktion äger rum. På 
denna scen försöker undersökningspersonerna att göra ett gott intryck på andra. De tar sin roll 
i arbetet och lever upp till det som förväntas av dem. Bakom scenen är det helst ingen som ska 
se vad som händer och när det händer något som motsäger det intrycket de vill ge andra 
känner de skam. Vid situationer där de känner sig misslyckade uppstår negativa känslor som 
kan relateras till skam och tvärtom vid situationer där de känner att de lyckats uppstår positiva 
känslor och de känner stolthet. Det kan tolkas utifrån Cooley som menar att det blir en illusion 
att hävda att inte förväntningar från omgivningen känns. Det är samhället som påverkat till 
uppfattningar om att inte visa att andras värderingar har betydelse. Undersökningsgruppen vill 
inte visa att de påverkats av andra utan vill undvika skammen som kan uppstå om man visar 
sig ha påverkats av samhället. Undersökningsgruppen uppfattar att andra tycker att de lyckats 
medan de påstår att andras uppfattningar inte har så stor betydelse. Eftersom de själva tycker 
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det är viktigt att ha lyckats så kan detta utifrån teorier tolkas som att andras uppfattningar 
ändå har stor betydelse.   
 
Undersökningsgruppens uppfattningar kan även tolkas som att när de säger att andras 
uppfattningar inte har så stor betydelse så menar de det. Även om vi påverkas av vår 
omgivning så är det just denna omgivning som gjort oss till de individualister som utifrån 
nyare teorier anses vara normen i dagens samhälle. Individualiseringsprocessen kan ha 
påverkat så mycket att vi inte är så påverkade av vår omgivning som teorierna säger. Även om 
det är samhället som påverkat oss till att bli individualister så kanske det leda till att vi har 
blivit så mycket individualister så att samhället inte har lika så stor betydelse längre. 
Människor borde kunna förändras från att vara starkt påverkade av omgivningen till att bli 
mer självständiga även om omgivningen alltid kommer att spela en viss roll. Det kan tolkas 
som att undersökningsgruppens uppfattningar om att inte andras förväntningar har så stor 
betydelse borde göra att deras barn i sin tur socialiseras in i samma tankemönster. 
Individualiseringsnormen fortsätter på så vis men förändras utifrån samhällets förutsättningar.   
 
Slutsatsen som kan dras från resultatet tyder på att de förväntningar undersökningsgruppen 
har på sig delvis kommer från omgivningen och påverkar upplevelsen av att arbetet har stor 
betydelse. Meads och Cooleys teorier om att vi övertar andras syn på oss och gör den till vår 
egen gör att det som sägs kan tolkas som en strävan mot att undvika skam inför andra och nå 
en känsla av stolthet för att stärka den egna självbilden för andras skull. Angelöw och Jonsson 
menar att vi är och blir vad som förväntar av oss och det kan i delar av undersökningen ses att 
gruppen anpassar sig efter andras förväntningar. De lever upp till sina egna krav men är delvis 
påverkade av omgivningen. De påstår och vill ge uttryck för att samhällets påverkan och 
åsikter inte är så betydelsefulla för deras strävan att leva upp till olika förväntningar. Det kan 
tolkas som att de alla vill prestera bra inför sin omgivning och på så vis är omgivningen och 
samhället ytterst betydelsefullt. Det kan vidare tolkas som att de är de individualister de vill 
ge uttryck för att de är. Även Goffman menar att även om människan är fångar i systemet och 
i stor utsträckning är formad så finns det tillfällen då de bryter mot reglerna.   
 
Undersökningsgruppen är mest påverkade av de nyare teorierna om individualism och 
flexibilitet även om de också är påverkade av samhället utifrån det som gamla teorier säger. 
Men de tycks inte vara så påverkade av samhället som de gamla teorierna menar att de ska 
vara. Undersökningsgruppen lever någon stans i spänningsfältet av ena sidan gamla teorier 
om hur starkt vi påverkas av vår omgivning och hur vi gör allt för att leva upp till andras 
förväntningar för att inte känna skam och andra sidan av de moderna uppfattningarna om 
normen om det individualiserade samhället. 
 
Den moderna kulturens idealbild är att visa överlägsenhet och inte skam eftersom det ses som 
ett tecken på att man tagit över andras uppfattningar. Även om det är omgivningen som 
påverkat oss till att få dessa värderingar så kanske de blir svåra att ändra på eftersom vi inte 
längre ska låta oss påverka av andra allt för mycket. Om vi genom 
individualiseringsprocessen inte längre bryr oss så mycket om andras uppfattningar och de 
sociala banden utvattnas så borde även skamkänslan reduceras. Om skam som 
påtryckningsmedel får människor att forma sig och likna varandra skulle förlora sitt värde och 
inte blir en lika stark känsla kan det leda till att alla går sin egen väg och inte följer 
kollektivet. Detta i sin tur får konsekvenser för hela samhället. Det kan vara så att detta 
spänningsfält som undersökningsgruppens 70-talister nu upplever är det bästa. Delvis 
påverkade men ändå i tron om att de är självständiga individer som inte så lätt låter sig 
påverkas.  



 52 

 

DISKUSSION 

 
Min förförståelse inför denna uppsats var att andras förväntningar skulle ha betydelse för 
känslor och uppfattningar kring arbete. Samhället formar våra uppfattningar och påverkar oss 
till att vara den ”duktiga” och leva upp till alla förväntningar. 
 
Undersökningens resultat visar att personerna som intervjuats är nöjda med hur de levt upp till 
både sina egna och andras förväntningarna kring arbetets betydelse. De har alla egna 
förväntningar som kan relateras till arbetsplasten och de känner sig dåliga när de inte lever 
upp till arbetsplastens norm. De förväntningar undersökningsgruppen har på sig kommer 
delvis från omgivningen och påverkar upplevelsen av att arbetet har stor betydelse. Resultatet 
säger att gruppen delvis anpassar sig efter andras förväntningar. De lever upp till sina egna 
krav men är till viss del påverkade av omgivningen. Undersökningsgruppen ger uttryck för att 
samhällets påverkan och åsikter inte är så betydelsefulla för deras strävan att leva upp till 
olika förväntningar. Det de egentligen säger kan tolkas utifrån teorier som att de alla vill 
prestera bra inför sin omgivning och på så vis är omgivningen och samhället ytterst 
betydelsefullt. Samtidigt kan det tolkas som att det är just som de säger att omgivningen inte 
har så stor betydelse.  
 
En an sociologins grundtankar är att samhället formar och påverkar människan. Jag 
förväntade nog själv att få ett resultat av undersökningen som visade att andras förväntningar 
hade större betydelse när det gällde frågor kring arbetet. Teorierna säger att andras 
förväntningar görs om till våra egna och att vi är och blir vad som förväntas av oss. Trots 
detta så påstår flera i undersökningsgruppen att andras förväntningar och åsikter om dem 
angående deras utbildning, arbete och karriär är mindre viktigt och de egna förväntningarna 
ses som viktigast. De påstår också att de inte känner så mycket av andras förväntningar och att 
dessa förväntningar inte betyder så mycket. Det de säger och beskriver kan till viss del tolkas 
som att de påverkas och lever upp till omgivningens och samhällets förväntningar.   
 
Det kan också tolkas som att de menar det de säger att andras förväntningar inte har så stor 
betydelse för dem. Enligt nyare teorierna går vi mer och mer mot ett individualiserat samhälle 
där det egna jaget blir allt viktigare. Detta kan leda till att omgivningen förlorar lite av den 
betydelse som äldre teorierna menar att den har även om det var omgivningen som gav oss 
dessa uppfattningar från början.  
 
Flera i gruppen tror att deras uppfattningar kring känslor av att vara lyckad eller misslyckad 
inför sig själv och omgivningen delas av andra. Lika uppfattningar borde vara ett tecken på 
ömsesidig påverkan av individen och omgivningen. Den omgivning man oftast vistas i är 
skola, arbete och vänner, familj och det är då dessa som i stor utsträckning påverkar och 
formar de uppfattningar som leder till förväntningar.  
 
Undersökningspersonerna tycker att deras föräldrar till viss del haft inflytande på och format 
deras uppväxt. Men efter föräldrarnas och samhällets formning vill de visa en egen, stark, 
självtänkande individ där jaget är i centrum utan påverkan av andra. I det moderna samhället 
betonas begrepp som självutveckling och självidentitet. Detta kan tolkas som att de i 
utgångsläget blivit påverkade av samhällets norm om överlägsenhet till att tro att det egna 
jaget har störst betydelse för krav och förväntningar.  
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Föräldrarna har en framträdande roll i påverkan på sina barn till vilka förväntningar de 
kommer att utveckla och ha på sig själv och andra. Om inte föräldrarna finns där hela tiden 
under uppväxten eller byts ut mot andra förebilder borde ju det betyda att också 
förväntningarna kommer att se annorlunda ut i framtiden. Samhället är föränderligt och 
förebilderna i omgivningen som påverkar oss förändras med det. Vad som är förväntningar 
och hur olika krav upplevs är därför svårt att säga något om hur det kommer att se ut i 
framtiden.  
 
Att förväntningarna på oss förändras kan också visas genom Johanssons (2002) tankesätt. Han 
menar att ju mer flexibelt arbetslivet blir desto mer bör man ha utvecklat en mer avancerad 
form av självdisciplin. Denna innebär att man ska kunna fungera i nya sociala miljöer, snabbt 
kunna utveckla nya sociala band och snabbt kunna överge dem. Han menar att risken med 
detta beteende är att människor satsar allt på sin egen karriär och är mycket individfokuserad. 
Detta borde betyda att vi inte kommer att knyta några starka, känslomässiga band till de vi 
arbetar med och påverkan och förväntningarna från den gruppen ändrar därmed form.  
 
Rädslan för att känna skam som uppkommer av underlägsenhet när andras värderingar är 
viktiga och man inte kunnat visa en stark självkänsla som är norm i dagens samhälle kan vara 
en orsak till att undersökningsgruppen inte tycker sig påverkas av omgivningen. Dahlgren och 
Starrin (2004) refererar till Cooley som menar att både skam och stolthet är exempel på 
självkänslor som vi inte reflekterar över så länge de är tillfredställda. Många människor tänker 
knappast på att de innerst inne bryr sig om vad andra människor tycker om dem och vill till 
och med kanske förneka att en sådan tanke är viktig för vad de gör eller tänker göra. Men 
detta menar Cooley är en illusion eftersom ett misslyckande blir man medveten om att man 
funnits i andra människors tankar.  
 
Det kan vara så att vår omgivning egentligen inte bryr sig så mycket om hur vi ser ut och hur 
vi beter oss och vilket jobb vi har utan det är istället är vår upplevelse av att vi tror att andra 
ser ner eller ser upp till oss som gör att vi lever upp till andras förväntningar. Flera av de 
nämnda teorierna i teoriavsnittet, till exempel Goffman menar att det är just känslan av att tro 
att andra ser oss på ett visst sätt som är av betydelse. Kanske vi alla går omkring och tänker på 
oss själva och hur vi framstår inför andra. Påverkan från omgivningen handlar då om vad vi 
tror och inte vet vad andra har för värderingar.  
 
De flesta av oss gör fortfarande mycket för att leva upp till olika normer och istället för att 
tycka det är normen det är fel på så skäms vi över våra misslyckanden. Även om vi är 
individualister i dagens samhälle så är vi självständiga på just det sättet som dagens samhälle 
kräver där vårt värde ligger i prestationer. Vad som är normen är olika från en tid till annan 
men det är ju ändå vi som är omgivningen och som sätter denna norm. Kanske inte arbetet är 
så betydelsefullt för känslan av att vara någon speciell längre? Att trivas med livet i övrigt 
verkar vara viktigare och undersökningsgruppen kopplar inte samman dessa två faktorer utan 
ser dem som var för sig. Att lyckas och att vara framgångsrik kan uppfattas som betydelsefullt 
även inom övriga områden i livet än just arbete. Därför betonas jag än en gång att det är 
arbete som undersökningen haft som fokus och riktar sig till. Att kännas sig lyckad på andra 
områden kan ha fått så stor betydelse att det kan kompensera upp så att arbete inte har så stor 
betydelse. Arbetet kan förlora del av sin betydelse då annat blir viktigare. Min förutfattade 
mening inför denna studie var att om gruppen kände att de lyckats på jobbet så hade de 
lyckats med livet. Flera andra faktorer i livet än arbete verkade i stället vara viktigare.  
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När individen är i fokus och skam uppstår är det självbilden som drabbas hårdare än om 
självet inte var lika betydelsefullt. Man kan då fundera över hur individualiseringsprocessen 
kommer förändras. Att bedömas efter prestationer och aldrig göra det tillräckligt bra sliter på 
människor. Kanske individualiseringsprocessen gör att när människor sätter självet i fokus 
leder det till att arbete och övriga prestationer får allt mindre betydelse och de kan se annat 
som är viktigt i livet för just sin egen del samtidigt som det är en form av självförverkligande. 
Prestationerna utifrån hur vi bedöms flyttar fokus från arbete, utseende, pengar, makt, status 
till andra saker vi verkligen vill göra och inte som vi tror oss vilja göra. Eftersom lycka är 
olika i olika tider och olika kulturer borde lyckoidealet även gå att förändra i vår tids 
samhälle.     
 
En ytterligare reflektion kring att leva upp till förväntningar kan vara att det kanske kommer 
att bli allt viktigare med hur vi mår och inte vad vi är. Mår vi bra så är vi lyckade i andras 
ögon och känner oss därför själva lyckade oavsett arbete. Undersökningsgruppen i denna 
studie är alla nöjda med hur de levt upp till egna och andras förväntningar och därmed nöjda 
med sitt val av utbildning och yrke. Flera av dem påstår dock att det är viktigt med makt, 
status, inkomst och arbete men att det finns annat i livet som betyder mer. Ändå kan detta 
tolkas som att det i utgångsläget är det att leva upp till andras förväntningar som gör att de ser 
på oss som lyckade och att det är just när andra ser upp till oss som får oss att känna stolthet.  
 
I takt med att det blir allt vanligare och att allt fler vidareutbildar sig (jämför Foss artikel i 
SCB:s Välfärd nr. 1, 2003 där hon skriver att under de senaste tio åren har antalet 
högskolenybörjare ökat från 58000 till 78000) för att få ett arbete så leder detta till att en 
högre utbildning blir normen. Samhället skapar förväntningar om en högre utbildning. Om 
utbildningen genomförs kan man anta att det är inom detta arbetsområde den utbildade i första 
hand vill ha ett jobb. När arbetslösheten är hög och begränsningen görs till ett visst område 
blir det svårare att leva upp till förväntningen om att få just det arbetet. Samhällets och 
omgivningens förväntning är just att man ska ha ett arbete och att det ska matcha 
utbildningen. För att nå upp till olika förväntningar blir kraven allt högre och det krävs 
därmed mer av individen för att känna att dessa förväntningar levs upp till.  
 
Om skamkänslan uppkommer från det vi tror att andra tänker om oss och inte det vi vet att 
andra tänker så borde dessa tankebanor gå att bryta även om vi är rädda för att bli utanför.  
Å andra sidan kan de bli svåra att brytas med tanke på globalisering och närhet vi får till andra 
lyckade människor i världen. Vi kanske inte upplever direkt skam i förhållande till någon 
långt borta men jämför oss ändå om övrig livssituation är förhållandevis lika och vi matas av 
media kontinuerligt med dessa människor.  
 
Det ideala i dagens samhälle utifrån teorier är att visa överlägsenhet och inte skam eftersom 
det är ett tecken på att man tagit över andras uppfattningar. Även om det är omgivningen som 
påverkat oss till att få dessa värderingar så kanske de blir svåra att ändra på eftersom vi inte 
längre ska låta oss påverka av andra allt för mycket. Om vi genom 
individualiseringsprocessen inte längre bryr oss så mycket om andras uppfattningar om oss så 
borde även skamkänslan reduceras. Då skam som påtryckningsmedel får människor att forma 
sig och likna varandra inte blir en lika stark känsla utan människor kan göra lite som de vill 
borde detta i slutändan vara en till en fara för hela samhället. Kanske detta spänningsfält som 
undersökningsgruppens 70-talister nu upplever är det bästa. Delvis påverkade men ändå i tron 
om att de är självständiga individer som inte så lätt låter sig påverkas.  
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Man kan ställa sig frågan om människor någonsin kommer att bli helt tillfredställda med sin 
liv- och arbetssituation. Undersökningsgruppen är i stort sett nöjda men strävar samtidigt efter 
att utvecklas och planerar inför framtiden. Angelöw och Jonsson (2000) refererar till Allardt 
som skrivit om välfärden i de nordiska länderna. Allardt menar att människor med till 
exempel objektiva mått hög levnadsnivå och goda mänskliga relationer inte nödvändigtvis 
behöver vara nöjda med dem. Utifrån teorier kan den egna upplevelsen av lycka ses i 
förhållande till hur vår omgivning har det. Det är vår direkta närhet som påverkat och 
påverkar oss. När omgivningen får det allt bättre så vill vi ha det likadant eller helst ännu mer 
och det krävs därmed mer för att komma dit. Även som individualist borde det att jämföra sig 
med andra fortfarande vara av betydelse för att kunna få ett mått på hur bra jag själv är.   
 
Uppsatsens syfte var omfattande. I efterhand funderade jag på om jag i stället borde ha 
koncentrerat mig på ett par specifika frågeställningar utifrån en snävare problemformulering 
och kortat ner materialet, eventuellt använt mig av fler datakällor för att bättre fånga djupet 
och för att få en betydligt ökad förståelse för personernas situation. Jag är medveten om 
problemet men menar trots detta att undersökningen uppfyllt sitt ursprungssyfte.  
 
För att hitta ett genomgående mönster i svaren som kunde relateras till kön så skulle även fler 
datakällor i form av andelen män behövt vara större. Variationer eller likheter mellan könen 
kan därför heller inte påvisas även om det inte kan uteslutas att det finns skilda åsikter könen 
emellan. 
 
Fortsatt intressant forskning inom området skulle kunna undersöka känslor och inställningar 
utifrån egna och andras förväntningar kring att inte ha ett arbete. Det vore vidare intressant 
med samma undersökning men där undersökningsgruppen hade olika bakgrundsvariabler. 
Förändrat urval leder med stor sannolikhet till annorlunda svar jämfört med denna 
undersökning. Variabler att ta hänsyn till skulle kunna vara att ha eller inte ha utbildning, 
andra åldrar och andra bostadsorter. Till exempel ser antagligen inställningen bland 80-talister 
annorlunda ut jämfört med 70-talisters uppfattningar då det kan antas att uppfattningar som i 
sin tur leder till förväntningar är föränderliga över tid. Bakgrundsvariablerna har även viss 
betydelse för hur teorier används för att tolka undersökningsgruppens resultat.  
 
En annan intressant synvinkel vore att gå vidare med forskning kring förväntningar utifrån 
påståendet från en av intervjupersonerna om att människor automatiskt tror att om man bor 
storstad och har utbildning så tjänar man massa pengar. Ännu ett annat intressant påstående 
att spinna vidare på handlade om genusaspekten där kvinnor tar det mer personligt än män 
och att män tenderar att ha större självförtroende och inte har insikt om vad andra förväntar 
sig.  
 
Meningen med undersökningar som denna är att bättre kunna förstå människan. Syftet med 
uppsatsen var att finna en förståelse för och nyanser kring förväntningar utifrån arbetet och 
det syftet menar jag har uppfyllts. Den har utvecklat vidare den kunskap som existerar kring 
förväntningar, socialisation och känslor. 
 
Då individualism är normen i dagens samhälle kan man också fundera över hur 
undersökningsgruppens barn kommer att socialiseras in i samhället och vilka individualister 
de kommer att bli. Om alla går sin egen väg kan det kan tolkas som att det kan leda till att 
människor i vår omgivning inte kommer att betyda så mycket för oss i framtiden. 
Undersökningsgruppen lever någon stans i spänningsfältet av på ena sidan gamla teorier om 
hur starkt vi påverkas av vår omgivning och hur vi gör allt för att leva upp till andras 
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förväntningar för att inte känna skam och på den andra sidan av de moderna uppfattningarna 
om det individualiserade samhället. Det är nya individuella processer som tar över från de 
gamla traditionella där undersökningsgruppens uppfattningar och förväntningar är tydligast 
präglade av nyare teorier.  
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BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Ålder? 
Kön? 
Civilstånd? 
Utbildning? 
Arbete? 
Arbetskarriär (tidigare arbeten)? 
Karriärplaner? 
 
Hur tänkte du framtid under utbildningstiden? 
 
Hur tänkte du framtid med tanke på arbete under utbildningstiden? 
 
Vad har du uppnått? 
 
Anser du att du lyckats i arbetslivet? 
 
Hur viktiga är begreppen: 
–  status? 
 
–  inkomst? 
 
–  makt? 
 
När känner du att du lyckats i arbetslivet? 
 
Inför vilka? 
 
Hur känner du då? 
 
Kan du ge ett exempel på en situation när du lyckats i arbetslivet? 
 
Hur kände du då? 
 
När känner du att du misslyckats i arbetslivet? 
 
Inför vilka? 
 
Hur känner du då? 
 
Kan du ge ett exempel på en situation när du misslyckats i arbetslivet? 
 
Hur kände du då? 
 
Vilka förväntningar har du haft på dig själv när det gäller arbetsliv? 
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Anser du dig själv som att du lyckats i arbetslivet utifrån förväntningarna? 
 
Vilka förväntningar har du på dig själv när det gäller arbetslivet? 
 
Vad vill du med arbetslivet i framtiden? 
 
Vad hade dina föräldrar för förväntningar på dig när det gäller 
 
–  utbildning? 
 
–  karriär? 
 
Vad arbetar dina föräldrar med? 
 
Vilka förväntningar hade skolan på dig när det gäller 
 
–  utbildning? 
 
–  karriär? 
 
Vilka förväntningar hade vännerna på dig när det gäller 
 
–  utbildning? 
 
–  karriär? 
 
Vilka förväntningar tycker du samhället (såsom media, politiker) haft på dig när 
det gäller 
 
–  utbildning? 
 
–  karriär? 
 
Vilka förväntningar har samhället på dig idag när det gäller 
 
–  utbildning? 
 
–  karriär? 
 
Vilka förväntningar har ditt arbete på dig idag när det gäller 
 
–  utbildning? 
 
–  karriär? 
 
Vem annan i din omgivning kan tänkas ha haft förväntningar på dig när det gäller 
 
–  utbildning? 
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–  karriär? 
 
Vilka förväntningar hade de på dig? 
 
Vad menar du med att ha lyckats i arbetslivet? 
 
Vad menar samhället med att ha lyckats i arbetslivet? 
 
Vad menar du med att ha misslyckats i arbetslivet? 
 
Vad menar samhället med att ha misslyckats i arbetslivet? 
 
Vem menar du har lyckats i arbetslivet? 
 
Vem menar du har misslyckats i arbetslivet? 
 
Vad förväntar sig samhället att vi ska göra när det gäller 
 
–  utbildning? 
 
–  karriär? 
 
Hur viktigt är arbetet för att känna att du lyckats för dig själv? 
 
Hur viktigt är arbetet för att känna att du misslyckats för dig själv? 
 
Hur viktigt är arbetet för att känna att du lyckats inför andra? 
 
Hur viktigt är arbetet för att känna att du misslyckats inför andra? 
 
Hur tror du att du fått denna uppfattning? 
 
Tror du andra har samma uppfattning som du? 
 
Hur tror du andra fått denna uppfattning? 
 
Hur gör du för att känna att du lever upp till dina egna förväntningar när det 
gäller arbetslivet? 
 
Hur tror du andra gör för att känna att de lever upp till sina egna 
förväntningar när det gäller arbetslivet? 
 
Hur gör du för att känna att du lever upp till andras förväntningar när det 
gäller arbetslivet? 
 
Hur tror du andra gör för att känna att de lever upp till andras förväntningar 
när det gäller arbetslivet? 
 
Strävar du efter att leva upp till egna förväntningar när det gäller 
arbetslivet? 
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Tror du andra strävar efter att leva upp till egna förväntningar när det gäller 
arbetslivet? 
 
Strävar du efter att leva upp till andras förväntningar när det gäller 
arbetslivet? 
 
Tror du andra strävar efter att leva upp till andras förväntningar när det 
gäller arbetslivet? 
 
Hur känner du när du lever upp till dina egna förväntningar när det gäller 
arbetslivet? 
 
Hur känner du om du inte klarar leva upp till egna förväntningar när det gäller 
arbetslivet? 
 
Hur känner du när du lever upp till andras förväntningar när det gäller 
arbetslivet? 
 
Hur känner du om du inte klarar leva upp till andras förväntningar när det 
gäller arbetslivet? 
 
Hur tror du andra känner när de lever upp till sina egna förväntningar när det 
gäller arbetslivet? 
 
Hur tror du andra känner när de inte lever upp till sina egna förväntningar när 
det gäller arbetslivet? 
 
Hur tror du andra känner när de lever upp till andras förväntningar när det 
gäller arbetslivet? 
 
Hur tror du andra känner när de inte lever upp till andras förväntningar när det 
gäller arbetslivet? 
 
Tror du andra ser på dig som att du lyckats i arbetslivet? 
 
Varför? 
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BILAGA 2 
 
Dessa personer hör till undersökningsgruppen som genomförde en intervju: 
 
Kristin, 31 år. Oslo.  Sambo, inga barn. Utbildning: 2 år på juristlinjen, program för  
Information och samhällskontakt (2 år), påbörjad Master of management. Arbete: 
Informationschef på avdelningen för försvarets byggnader. Tidigare arbeten: på 
kulturdepartementet och sjukhus. Karriärplaner: Informationschef eller liknande i privat 
näringsliv, inga konkreta planer.  
 
Eva, 31 år. Oslo. Sambo, inga barn. Utbildning: Jurist (6 år). Arbete: kommunen, Tidigare 
arbeten: inga andra. Karriärplaner: fortsätta att jobba med fastigheter, i det offentliga eller det 
privata. 
 
Margaretha, 31 år. Göteborg. Sambo, ett barn och ett till på väg. Utbildning: Socionom (3 år). 
Arbete: Behandlingsassistent på boende för hemlösa kvinnor.  Tidigare arbeten: 
Frivårdsinspektör, Socialsekreterare. Karriärplaner: om 10 år handledare för grupper som 
jobbar inom socialt arbete.  
 
Anna, 32 år. Göteborg. Sambo, ett barn på väg. Utbildning: Bebyggelseantikvarie (4 år), samt 
ett och ett halvt års tidigare studier på högskolenivå. Arbete: egen företagare som konsult. 
Tidigare arbeten: väldigt många olika arbeten; bland annat inom vård, skola, transport, samt 
inom kommunal planering som bebyggelseantikvarie. Karriärplaner: hoppas kunna försörja 
sig som egen företagare, kan möjligtvis tänka sig att forska senare i arbetslivet. 
 
Elisabeth, 31 år. Stockholm. Singel. Utbildning: personalprogrammet (3 år). Arbete: HR-
konsult. Tidigare arbeten: Personalassistent, Personalansvarig, Koordinator inom 
bemanningsbranschen. Karriärplaner: fortsatt arbete inom HR eller helt byta arbete.  
 
Henrik, 29 år. Stockholm. Flickvän. Utbildning: Ekonomie Magister (4 år). Arbete: 
Controller. Tidigare arbeten: Revisor. Karriärplaner; kortsiktigt mål: internationellt 
utvecklingsprogram, inom koncernen - medel långsiktigt mål: vara med att starta en filial till 
det bolag han jobbar i nu, i ett av de andra nordiska länderna - långsiktigt mål: starta egen 
verksamhet.  
 
Dessa personer hörde till undersökningsgruppen som genomförde dels telefonintervju och 
dels öppen enkät:  
 
Viktoria, 30 år. Oslo. Singel, ett barn. Utbildning: Förskollärare (3 år) och ett år psykologi. 
Arbete: Pedagogisk ledare. Tidigare arbeten: samma. Karriärplaner: kanske bli chef en gång i 
framtiden.  
 
Johanna, 33 år. Oslo. Gift, ett barn på väg. Utbildning: Förskollärare (3 år).  
Arbete: Förskolechef. Tidigare arbeten: Hemtjänst, biträde i antikaffär och livsmedelsaffär, 
kundsupport på Internet och förskolelärare. Karriärplaner: Lärare 
 


