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Förord 

 

Vi vill här ta tillfället i akt och tacka till de som bidragit till att göra denna kandidatuppsats 

möjlig. 

 

Vi vill börja med att rikta vår uppskattning till de sex respondenter som medverkat i studien. 

Tack för ert deltagande och er positiva inställning! 

 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Tuula Bergqvist som varit till hjälp med både 

sin forskning och sitt stöd i handledningen för denna uppsats.  

 

I denna studie har samtliga delar författats gemensamt. 

 

Karlstad 2013 maj 
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Sammanfattning 

Titel           När livsformer möts i mikroföretag                  

Nyckelord Livsformsanalys, mikroföretag, det “goda livet”, psykologiska kontrakt, 

förväntningar, tillit. 

Syfte   Syftet med denna undersökning är att, utifrån ett livsformsperspektiv, ta reda på hur 

arbetstagaren påverkas att arbeta nära sin arbetsgivare i ett mikroföretag. 

Frågeställning  Hur uppfattar våra intervjupersoner de förväntningar som finns på arbetsplatsen?    

Vad sker när personer som lever olika livsformer ska arbeta tillsammans? Vad 

händer när arbetarlivsformen möter självständighetens livsform? Hur ser 

överenskommelserna och förväntningarna ut mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren? . Hur påverkas arbetstagaren att arbeta nära sin arbetsgivare i ett 

mikroföretag? 

Teori         Den teoretiska referensram som använts är den realistiska livsformsanalysen och 

psykologiska kontrakt.  

Metod        Kvalitativ metod med forskningsintervjuer, varav fyra stycken arbetstagare och två 

stycken arbetsgivare. 

Analys       I analysen presenteras respondenternas mest intressanta och relevanta åsikter. 

Deras vardagsliv och fritid lyfts fram samt deras relation till sin 

arbetsgivare/arbetstagare. Här kopplas empirin samman och analyseras med teorin 

för att i senare kapitel kunna besvara uppsatsens frågeställningar och syfte. 

Slutsats     Genom att koppla samman de resultat som arbetats fram i analysen med den valda 

teorin visar resultatet att de intervjuade arbetstagarna går emot sin livsformspraktik. 

Detta sker på grund av den nära relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare 

som uppstår i mikroföretag. 
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1. Inledning 

 

Följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt valda forskningsområde och varför vi anser att 

det är intressant att undersöka. Vi går igenom vad det finns för problematik kring 

forskningsområdet och hur tidigare forskning sett ut inom ämnet. Vi redogör även vårt syfte med 

studien. Längre fram i kapitlet går det också att ta del av dispositionen. 

 

Bakgrund 

Vi har från ett tidigt skede haft intresse av att göra en studie som behandlar området mikro-

företag, detta på grund av att vi båda har arbetserfarenhet av att vara arbetstagare på mikro- 

företag. Enligt statistiska centralbyråns mätningar från företagsbasen över andelen företag i 

Sverige 2012, visar statistiken att 21,7% av företagen i Sverige är mikroföretag. Det vill säga att 

nästan en femtedel av företagen i Sverige har färre än tio anställda (SCB 2012). Utifrån den 

statistiken kan vi utläsa att det finns många arbetstagare som arbetar på ett mikroföretag i 

Sverige idag. Därför finns ett intresse att ta reda på hur det är att vara arbetstagare när man 

arbetar nära inpå sin arbetsgivare.  

 

Tidigare forskning 

Det finns få studier gjorda som berör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare på små 

företag och hur den påverkar arbetstagaren. Bergqvist (2004) däremot, har valt att lyfta fram hur 

det upplevs att vara arbetsgivare i ett småföretag. Bergqvist beskriver varför det uppstår problem 

i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare i små företag utifrån ett arbetsgivarperspektiv. 

Hon redogör också om tillit i småföretag. I stycket nedan har vi valt att lyfta fram Bergqvist 

studie, men också tidigare studier som jämför hur arbetsförhållandena för anställda ser ut på 

småföretag i jämförelse med större företag. Resultatet ifrån dessa studier, visar att nöjdheten och 

arbetskvalitén hos de anställda på små företag är högre än vad den är på stora företag.  

Ett centralt tema hos stora företag är att säkerställa att alla individer behandlas rättvist, vilket 

betyder att ingen anställd behandlas med fördel respektive nackdel jämfört med sina 

medarbetare. Däremot är rättvisa på ett mindre företag dess motsats, där tas arbetarnas personliga 

och specifika kvalifikationer och omständigheter i åtanke när beslut fattas för verksamheter. 

(Ram et al., 2001) Detta kan nästan ses som en självklarhet i och med att beslutsfattaren på 

mindre företag känner till alla dessa faktorer hos de anställda vilket gör det möjligt att bedriva 

verksamheten på detta vis. 

Fairness in large firms means treating everyone the same; fairness in a small firm means treating everyone 

differently. (Storey 2010. s:4) 
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I mindre företag så menar Bolton Committee (1971) att arbetsregler lättare kan varieras för att 

passa den enskilde. Det är mer sannolikt att varje medarbetare intar en mer varierande roll, med 

en chans att delta i flera olika typer av arbete och bättre möjligheter att lära och vidga sin 

erfarenhet.  

“Bigger is better” är ett uttryck som Kalleberg och Van Buren (1996) använder sig av. Det finns 

en sanning i innebörden, gällande att arbetstagarna i större företag får högre inkomst, flera 

förmåner och befordringsmöjligheter än anställda på små företag.  Å andra sidan, så kommer 

uttrycket ”small is beautiful” till hands om en arbetstagare önskar att utöva självständighet och 

kontroll över sitt arbete. Självklart kan det finnas psykologiskt dåliga förhållanden och 

arbetsmiljöer på små företag men Bolton Committee (1971) menar att de flesta människor 

föredrar att arbeta i en liten grupp, där kommunikationen i mindre grupper skapar färre problem. 

Samtidigt kan den anställde i ett litet företag lättare se sambandet mellan vad han/hon själv 

presterar och arbetar till de mål och resultat företaget vill uppnå. 

Bergqvist (2004) har valt att föra ett teoretiskt resonemang utifrån livsformsanalysen om tillit 

och tillväxt i småföretag.  Tilliten mellan en arbetsgivare och arbetstagare, kan ha en avgörande 

betydelse för att relationen dem emellan ska kunna fungera så bra som möjligt och för 

verksamhetens bästa intresse. Problematiken är att en egenföretagare i ett småföretag kan ha helt 

skilda förväntningar gällande arbete än en anställd, på grund av skilda livsformstillhörigheter. 

Detta kan vara ett hinder för att anställa personal men också för expansionen i verksamheten.  

 

Syfte 

Det är känt att människor har olika syn på livet när det gäller till exempel arbete, fritid, familjeliv 

och framtid. I samhället finns flera uppsättningar av människors levnadsvillkor, vilket har skapat 

det som kallas livsformer. Enligt livsformsanalysen kan det finnas stora skillnader mellan hur en 

egenföretagare resonerar och hur en anställd resonerar. I och med de olika värderingarna kan 

problematik uppstå. Denna problematik kan exempelvis visar sig genom meningsskiljaktigheter 

och olika förväntningar på vad som ska utföras i arbetet. Syftet med denna undersökning är 

därför att, utifrån ett livsformsperspektiv, ta reda på hur arbetstagaren påverkas att arbeta nära sin 

arbetsgivare i ett mikroföretag 

 

Frågeställning 

- Hur påverkas arbetstagaren att arbeta nära sin arbetsgivare i ett mikroföretag. 

- Vad sker när personer som lever olika livsformer ska arbeta tillsammans?  

- Hur ser överenskommelserna och förväntningarna ut mellan arbetsgivaren och arbetstagaren? 
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Disposition 

I följande kapitel redogörs för vilka teorier som har använts för att få kunskap om det 

ämnesområden som är kopplade till vår forskningsfråga. Detta kapitel består huvudsakligen av 

två teorier, livsformsteorin och teorin kring psykologiska kontrakt. I nästkommande kapitel reder 

vi ut vilken metod vi har använt i denna undersökning. Vi går igenom hur vi resonerat kring vårt 

val av att använda kvalitativ metod. Vi beskriver även hur urval av deltagare gått till i 

undersökningen. Vidare förklaras hur data har samlats in genom intervjustudier, samt bearbetats 

för att genom en analys framställa ett resultat.  

 

Längre fram i uppsatsen kommer vi att redogöra för det resultat vi kommit fram till genom 

processen som tidigare förklarats i metodavsnittet. Genom transkribering av djupintervjuer och 

kodningsprocesser, har vi kommit fram till en slutsats som presenteras och därefter analyseras.  

Kapitlet efter detta kommer gå igenom slutsatsen. I detta kapitel kommer vi återigen redogöra 

syftet av undersökningen och vilka slutsatser vi kommit fram till. Vi analyserar huruvida den 

teoretiska referensramen vi använt oss av, kan styrka de slutsatser vi dragit utifrån vårt material. 
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2. Teoriavsnitt 

 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vilka teorier som har använts för att få kunskap om 

de ämnesområden som är kopplade till vår frågeställning. Detta avsnitt består huvudsakligen av 

två teorier, livsformsteorin och teorin kring psykologiska kontrakt.  

 

 

Livsformsanalys 

De flesta tänker nog att Sverige som land är relativt homogent och att den svenska befolkningen 

har samma levnadsvillkor, språk och handlingsmönster utifrån vardagsiakttagelser. Enligt 

livsformsanalysen så kan det konstateras att detta inte stämmer. Analyserar vi på en djupare nivå 

så inser vi att det finns en rad olika kulturer i människors liv, vilka benämns som livsformer. 

Människor som lever olika livsformer värderar arbete, familj och fritid på olika sätt. Dessa olika 

livsformer har inte kommit till av slumpen eller av en tillfällighet, utan de är i själva verket 

uppsättningar av sociala strukturer som är grundläggande i samhället. Utan de sociala 

strukturerna kan samhället alltså inte existera (Jakobsen & Karlsson 1993). 

 

En livsformsanalys har som utgångspunkt ett antagande om att det finns djupgående och 

systematiska kvalitativa kulturella skillnader mellan grupper i samhället. I detta sammanhang så 

har vi valt att utgå ifrån livsformerna som finns i det svenska samhället eftersom det är dessa 

Jakobsen & Karlsson (1993) har utarbetat. De livsformer som de lyfter fram utifrån det svenska 

samhället är följande: arbetarens-, karriärens-, investorns och självständighetens livsform samt 

husmors-, representations- och medhjälperskans livsforms. Ovanstående livsformer kommer att 

redogöras mer ingående längre fram i kapitlet. Dessa livsformsstrukturer menar Jakobsen & 

Karlsson (1993) är av ansenlig betydelse för samhället, även om de inte utgör samhället själva. 

En specifik livsform är ett historiskt resultat av samspelet med andra livsformer. En livsform kan 

förklara varför någonting sker och vad orsaken till en företeelse är i både små till stora skalor, 

allt i från individers attityder till politisk mobilisering. Här nedan kommer ett exempel som visar 

på hur det kan se ut i vardagslivet mellan två individer: 

 

Eva har en väninna som jobbar på en brödfabrik. När väninnan ringde häromkvällen och frågade 

Eva om hon ville gå med ut och ta en öl, så stod Eva och fyllde på varor i hennes egenägda 

livsmedelbutik. Kompisen tyckte att Eva inte var riktigt klok att hon hellre stannade i sin butik och 

arbetade istället för att komma ut och ta en öl med hennes bästa väninna Hon skulle aldrig tänka sig 

arbeta på fritiden! 

 

Utifrån citatet kan vi förstå att det finns en svårighet att förstå sig på andra människor i en annan 

livsform. Sett utifrån livsformssynen lever väninnan till största sannolikhet i arbetarlivsformen 
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medan Eva är egenföretagare lever självständighetens livsform. Väninnan reagerar på Evas val 

av handling utifrån skillnader, olika värderingar och handlingsmönster (Jakobsen & Karlsson 

1993).  

 

Människor som lever olika livsformer har olika meningar om vad det “goda livet” innebär, vad 

som krävs för att uppnå det och vilka möjligheter som finns att ta till. Genom en livsformsanalys 

så får man fram de kvalitativa olikheter som ingår i människans vardagsliv, vilket gör att 

forskaren får fram vad individen anser vara det “goda livet”. För somliga inom en viss livsform 

så kan eftersträvandet av det goda livet vara långt ifrån värt att sträva efter enligt människor som 

lever någon annan livsform. (Jakobsen & Karlsson 1993) 

 

Grundläggande för varje livsform är att de har samma slags förberedelse inför framtiden.  

Livsformen kan då ses som en behållning av människans mål att lösa sitt liv så praktiskt bra som 

möjligt och att lösa eventuella problem i vardagslivet. Man beskriver livsformer som att de går 

“att ta på”, just för att de speglar konkreta händelser som utspelar sig i samhället. Livsformerna 

innebär möjligheter men också begränsningar för människans handlande, även om individen 

alltid har ett eget val. Något som måste poängteras är att livsformer är sociala strukturer, vilket 

betyder att människan inte är en livsform, utan människan lever en (eller flera) livsformer. Så 

även om strukturerna både hjälper till att möjliggöra men likaså begränsa handlingar, så är det 

människorna i fråga som genom sina handlingar skapar strukturera Människan föds in i ett 

samhälle med en viss uppsättning av sociala livsformer. Detta utifrån deras föräldrars livsform 

men också beroende på vilken typ av omgivning personen föds in i. Vissa personer kan förflytta 

sig mellan livsformer, denna rörelse kan orsaka förändringar för individen i fråga, men inte för 

livsformsstrukturen generellt (Bergqvist 2013).  

 

Jakobsen & Karlsson (1993) sammanfattar synen på livsformer utifrån ett realistiskt perspektiv 

där man alltså ser på livsformer som strukturerade helheter som innehåller både specifika och 

internt relaterade praktiker och ideologier.  Bakom varje enskild livsforms praktik och ideologier 

ligger också de mest kända positioner, arbetsformer och de kärleksformer vilka båda kopplas 

samman med livsformerna. Enligt livsformsanalysen ser man samhället som en materiell grund 

som består av två delar, den ena är den ekonomiska sfären och den andra är organisationen av 

den socio-sexuella sfären, vilket innebär kön/genussystemet. Dessa två kan tillsammans utföra 

produktion av arbetet och kärleken.  Det finns arbetsformer kopplat till den ekonomiska sfären 

och kärleksformer till den socio-sexuella sfären (Bergqvist 2013). 

 

Livsformsanalysen presenterades under 1980-talet av etnologerna Højrups 1983, 1989 och 

Christensen 1987 ifrån Danmark har efterhand blivit vidareutvecklad till det idag benämns som 

den realistiska livsformsanalysen. Av Højrups och Christensen danska forskning visar det att det 
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finns kulturella, materiella och kvalitativa skillnader inom ett samhälle som till exempel den 

danska befolkningen. Højrups studier är fortfarande mycket betydande för teorier kring 

livsformerna och kontexten kring dessa. Højrups livsformsteorier har i tidigare fall applicerats i 

praktiken men det är inte många som forskat kring att få fram teorier med en annan metateoretisk 

utgångspunkt än den kom ifrån Danmark på 80-talet. Det var Jan Ch Karlsson och Liselotte 

Jakobsen (1993) som senare fortsatte utvecklingen av livsformsanalysen i den så kallade 

Karlstadvarianten. Även Tuula Bergqvist (2004) tillförde betydande insatser till utvecklingen av 

livsformsteorin (Axelsson 2009). Det som utvecklades och anses vara utmärkande för Karlstad-

teorin är att man har förklarat begreppen kärlek, arbete, kärleksformer samt arbetsformer. De 

nämnda begreppen kommer att redogöras för längre fram i texten. 

 

Viktigt att komma ihåg är att människan inte är en livsform, utan människan lever en (eller flera) 

livsformer. Som vi tidigare nämnt handlar livsformer om sociala strukturer och de skillnader som 

finns mellan grupper av människor (Bergqvist 2004). Det är de sociala strukturerna som bildar 

en livsform. Livsformen i sin tur innehåller mekanismerna arbetsform och kärleksform som 

också grundas av sociala strukturer. När man studerar livsformer så tittar man efter de 

karaktäristiska drag som utgör människans vardagsliv. Det kan sägas att det är i människans 

handling som livsformen finns, det är i handlingens innehåll man identifierar livsformen. Som 

sammansättningar kan enskilda människor ta sig in och ur de olika livsformerna men de är inte 

livsformerna. Det kan sägas att en livsform är en kombination av kärleksform och arbetsform 

(Jakobsen & Karlsson 1993).  

 

Enligt livsformsanalysen ser man samhället som en materiell grund som består av två delar, 

varav den ena är den ekonomiska sfären, vilken benämns som produktionssättet, och den andra 

är den socio-sexuella sfären, vilken benämns som kön/genussystemet. Dessa två kan tillsammans 

utföra produktionen av arbetet och kärleken. Arbete och kärlek är två mycket viktiga sociala 

strukturer när man talar om livsformerna. Dessa organiserar produktionen av medlen till liv, och 

det mänskliga livet i sig självt. Varje livsform innehåller därför en arbetsform och en 

kärleksform (Jakobsen & Karlsson 1993). 

 

Arbetsformer 

Jakobsen förklarar det på följande vis: ”Arbete och kärlek är två kausala strukturer, vilkas 

mekanismer producerar andra kausala strukturer med egna mekanismer; de senare strukturerna 

kallar vi för livsformer” (Jakobsen & Karlsson 1993). Livsformens tillämpning i verkligheten 

består med andra ord delvis av en arbetsform och dels av en kärleksform. Jakobsen sammanfattar 

det att människan arbetar i den mån som deras arbetsform grundas på, vilket är en nödvändighet 

som människan behöver för att säkra sin tillvaro. Alla arbetsformer bygger på olika sociala 

strukturer som utgör deras syn på ”nödvändighetens sfär” som Jakobsen & Karlsson menar att 
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man kan använda för att dra gränser för vad som är arbete och inte. I varje arbetsform så finns ett 

visst sätt att ge struktur åt nödvändighetens sfär, och varje arbetsform består av sina egna 

funktionssätt.  

 

I livsformsanalysen så arbetar man med följande manliga arbetsformer: lönearbete, 

karriärslönearbete, egenarbete och investorns arbetsform. Det som anses vara representativt för 

de manliga arbetsformerna är att alla ingår i den ekonomiska produktionen. På samma sätt så 

kännetecknas kvinnornas arbetsformer genom att just inte ingå i den ekonomiska produktionen. 

De kvinnospecifika arbetsformerna hänger samman med de manliga arbetsformerna via 

äktenskap. Husmorsarbete finns i husmorslivsformen, representationsarbete ingår i represen-

tationshustruns livsform, medhjälpsarbete finns i medhjälperskans livsform och till slut, 

investornarbete finns i investor livsformen. Det är viktigt att poängtera här att de kvinnliga 

arbetsformerna också är arbetsformer även om de är inriktade mot mänskligt liv i sig (Jakobsen 

& Karlsson 1993).  

 

Kärleksform 

Relationen som tydligast kan urskilja kvinnor och män kallas för kärleksformer och är en så 

kallad strukturell position, vilket karaktäriseras som ”bekräftare” eller “bemyndigade”. Här 

förklaras den bekräftandes kärleksform som basen för kvinnorna i relation till männen. 

Bekräftarnas kärleksform är grunden för de strukturella livsformerna, på samma sätt som 

bemyndigandes tenderar att vara basen för de manliga livsformerna. De bemyndigades 

kärleksform vilar på en tillägnelse praktik vilket innebär att män “drar ut” kvinnors kärlekskraft 

utan att visa omsorg i utbyte. Området som kvinnors omsorgspraktik tillämpas på sträcker sig 

dock längre än till männen. Den omfattar även barn och övriga anhöriga, samt andra människor 

kvinnan har en relation till. Det är känt att kvinnor tillämpar omsorg lika väl hemma som i 

arbetet. På detta vis kan kvinnans omsorg ses som en biprodukt på arbetsmarknaden (Jakobsen & 

Karlsson 1993). 

 

Ser man till männens tillägnelsepraktik så utgår den ifrån kontroll över den socio-sexuella 

interaktionen. Ur ett historiskt perspektiv har kvinnor kunnat ägas/köpas och kontrollerats av 

män i just egenskapen av att de varit kvinnor. Ett praktexempel på detta är äktenskapet, vars 

plikter och åtaganden har förändrats genom historien. I dagens samhälle ses äktenskapet som 

“ideologiskt” men trots det så har flera praktiska och ideologiska förhållanden inneburit att 

kvinnan varit beroende av en försörjare, vilket oftast varit en man (Jakobsen & Karlsson 1993). 

Så det kan sägas att det än i dag är männen som har “makten” i samhället. Däremot så behöver 

inte bekräftarens och bemyndigas kärleksform vara de enda som finns idag, men Jakobsen och 

Karlsson förelägger att det är de två som dominerar.  Det är viktigt att komma ihåg att livsformer 

inte är biologiskt kvinnligt och manligt, utan är strukturer. 
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Livformspraktik och Livsformsideologi  

För att livsformen ska kunna existera, är en förutsättning att det finns en intern relation mellan 

praktiken och ideologin. Med det menas att strukturer i människors vardagsliv bildas när en 

arbetssfär, det ekonomiska produktionssättet smälter samman med kärlekssfären, den socio-

sexuella produktionsprocessen. Så varje livsform är alltså en sammansättning av kärleksformen 

och arbetsformen, och när det blir skilda mönster mellan dessa så bildas en livsforms praktik. 

Alla livsformer består av en egen praktik och en ideologi. Begreppet sociocentrism har 

tillkommit för att beteckna just mötet mellan livsformer. Bergqvist (2004) beskriver begreppet: 

“benägenhet att uppfatta och tolka verkligheten enligt den ideologi som den egna livsformen 

tillhandahåller”. Det förhållandet som finns mellan de olika livsformerna är inte känt för att 

spegla harmoni och samförstånd utan snarare tvärtemot. Sociocentrism speglar ett problem som 

innebär att man inte har någon förmåga att kunna se och förstå andra livsformer, förutom sin 

egen livsform och dess begreppslogik. Sociocentrismen ger en effekt i form av att den bidrar till 

nya begrepp.  Det är när människor lever olika livsformer träffas, de nya begreppen uppstår, 

exempelvis kan begreppen vara; “parasit”, “statusgalna”, “portföljbärare”.  

 

De kvalitativa skillnader som finns mellan tankemönstren i de olika livsformerna kan göra det 

svårt och i vissa fall omöjligt för människor som lever en viss livsform att se tillvaron i en annan 

livsform. Det som händer när människor lever olika livsformer möts och kommunicerar med 

varandra är att det ofta blir misstolkningar och de kan missförstå varandra, fast de inte märker 

det. Dessa uppkommer i situationer där människor med olika livsformer konfronteras och de inte 

är kapabla att se världen utifrån andras livsformssyn. En människa kan leva i blandformer av 

livsformer där praktiken och ideologin inte kommer överens med varandra, alltså inte tillhör 

samma livsform. Konsekvenserna av detta kan bli att individen kan få svårt att utföra somliga 

handlingar och lösa situationer som är typiska utifrån ideologin. (Jakobsen & Karlsson 1993). 

 

Livsformsideologin ger människor en livsformsspecifik världsbild och tillhandahåller människor 

olika uppfattningar om vad som är det “goda livet” innefattar och vad man behöver göra för att 

uppnå det. Det är livsformsideologierna som har strukturerade mål- medelrelationer där 

människor har olika uppfattningar vad det gäller arbete, fritid, familj hem m.m. De specifika 

ideologierna tar sig bland annat i uttryck i en så kallad neokulturation (Jakobsen & Karlsson 

1993). När något förändras i en livsforms existensbetingelse, de vill säga livsformens medel för 

överlevnad, så upplever människan i fråga sig hotad utifrån sin livsforms specifika ideologi. 

Neukulturation visar sig genom sin strävan att försvara, bekräfta och upprätthålla eller kanske till 

och med förnya livsformens samhälleliga existensvillkor (Jakobsen & Karlsson 1993). Det 

handlar alltså om människors kamp för att bevara och utveckla sina levnadsomständigheter. Om 

neukulturationen inte lyckas och man inte förmår sig att upprätta eller återskapa livsformens 

interna relationer så sker en ackulturationsprocess. Det är när den gamla livsformen dör ut och 
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ersätts av en annan livsform. Detta är dock en långsam process och beror på bland annat om 

individen har någon kontakt kvar med sin gamla livsform eller är helt avskuren. Processens 

längd beror på viljan hos människor i en viss livsform att bevara och upprätthålla de värden som 

den egna livsformen utgör gentemot en annan livsform (Jakobsen & Karlsson 1993).  

 

Livsformsuppsättning 

Det finns både kvinnospecfika livsformer och mansspecifika livsformer. Viktigt att påpeka är att 

kvinnor även kan inta arbetsformer som tillhör de manliga livsformerna och män kan på ett 

omvänt sätt ha en arbetsform tillhör en kvinnospecifik livsform. Den kvinnospecifika 

(bekräftarnas) kärleksform grundar sig på en omsorgspraktik, och den mansspecifika 

(bemyndigarnas) kärleksform grundar sig på en tillägnelsepraktik. Bekräftarnas kärleksform 

innebär att man ger livs- och kärlekskraft i resultat till andra människor och får dem att känna sig 

som värdiga varelser. Kärleksformen som hör till den mansspecifika livsformen, alltså de 

bemyndigande männen, drar ut kvinnornas kärlekskraft utan att ge tillbaka omsorg och ett 

resultat av detta så blir det ett socialt instrument som hjälper männen att bli ännu kraftfullare 

individer (Jakobsen & Karlsson 1993). 

De livsformer som är mansspecifika är följande: arbetarens-, karriärens-, investorns och 

självständighetens livsform. De kvinnliga livsformerna är husmors-, representations- och 

medhjälperskans livsforms. Här nedan har vi valt att presentera dem. 

 

Arbetarlivsformen 

Arbetarlivsformen består utav det traditionella lönearbetets arbetsform och de bemyndigades 

kärleksform. Denna livsform har fyra grundläggande kännetecken, det första kännetecknet är att 

man inte äger några produktionsmedel. Den andra är att man säljer rätten till att kontrollera och 

bruka sin arbetskraft under en viss period, vanligast åtta timmar om dagen i fem dagar per vecka 

(Bergqvist 2004). Genom att sälja sin tid till arbetsgivaren så har arbetsgivaren kontroll över vad 

som skall göras med den sålda arbetskraften. I och med att arbetsgivaren har kontroll över 

arbetskraften leder det till att arbetarlivsformen är en underordnad position i organisationen 

arbete. (Jakobsen & Karlsson 1993). Det sista kännetecknet är att denna livsform inte har några 

inbyggda karriärvägar i arbetet. Typiskt för arbetarlivsformen är skillnaden mellan två sfärer: 

lönearbete och resten av tiden, vilken räknas som fritiden. Det man utför åt andra är ”arbete” och 

det man gör åt sig själv och familjen är icke-arbete, tiden fri från arbete. Arbetet ses därför som 

nödvändighetens-, medlets- och pliktens- sfär medan fritiden ses som målets-, frihetens- och den 

inre tillfredställelsens sfär.  Genom arbetet så får arbetaren medlen till att uppnå sitt mål, det 

“goda livet”, som i detta fall är fritiden. Detta behöver inte betyda att arbete ogillas men 

drivkraften i arbetarlivsformen finns i fritiden (Bergqvist 2004).  
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Husmorslivsformen 

Husmorslivsformen är en kombination av bekräftarens kärleksform och husmorsarbetets 

arbetsform. Detta är den mest utbredda av de olika kvinnliga livsformerna, grunden för denna 

livsform är att kvinnan ingått ett äktenskap med en man med traditionellt lönearbete. 

Äktenskapet ”garanterar” hemmafrun hennes försörjning och vissa andra rättigheter i utbyte mot 

insatser i familjen och hemmet. Konsekvenserna blir att husmorsarbetet blir helt avskilt från alla 

relationer till den ekonomiska produktionen. Detta skapar en sårbar position för hemmafrun som 

blir helt beroende av existensmedlet från mannen som lever arbetarlivsformen (Bergqvist 2004). 

I husmoderns livsform produceras inga bruksvärden som i förvärvsarbete, men allt som 

produceras i form av matlagning, skötsel av hemmet och städning är att betraktas som 

bruksvärden och ges till mannen i äktenskap (Axelsson 2009). I ideologin finns inget uttalat 

begrepp för husmoderns arbete, utan arbete och fritid tenderar att flyta samman. Däremot så 

anses allt som en husmor gör både nyttigt och meningsfullt för hem och familj. Ett hem är där 

alla i familjen har det bra, det representerar ett ”gott liv” för husmodern (Bergqvist 2004). 

 

Karriärslivsformen 

Karriärens livsform består utav de bemyndigades kärleksform med arbetsformen karriärarbete. 

Detta arbete kan liknas vid lönearbete men den kännetecknas främst av att man säljer sina 

personliga kunskaper och kompetens, jämfört med lönearbetaren som säljer sin tid till 

arbetsgivaren. I karriärslivsformen kan man klättra på karriärsstegen genom att visa 

engagemang, duglighet och meriter. Enligt ideologin så ser personen lever denna livsform livets 

mål i arbetet.  Dessa två sfärer flyter samman, för här kan fritiden ses som nytta för arbetet. 

Skillnaden man har med arbetarlivsformen och dess arbete är att det präglas av rutinarbete 

medans karriärslivsformen innefattar ett mera engagerat arbete och ju högre upp man befinner 

sig i karriärstegen desto mer engagerat är det. Arbetet är något att vårda, ansvara över, att 

utveckla och utveckla sig själv i. Det ”goda livet” innebär en ständig utveckling genom arbetet. 

Man arbetar på sin fritid och ställer sitt hem och familj till förfogande och det visar på att det inte 

finns någon tydlig skillnad mellan arbete och fritid. Genom att leva den ”rätta” livsstilen, 

representativiteten och respektabiliteten, möjliggör det att lättare klättra i karriärsstegen. Fritiden 

med familjen ska hjälpa till att ”ladda batterierna” så man senare kan gå till arbetet med ny glöd 

och nytt engagemang! Denna livsform är helt inriktad på arbetet och som tidigare skrivits bygger 

den på bemyndigades kärleksform, så får karriärmannen tillgång till en bekräftande 

representationshustru (Bergqvist 2004). 

 

Representationshustrun 

Representationshustruns livsform kombinerar bekräftarens livsform och arbetsformen 

representationsarbete. Familjen har en helt annorlunda position och uppgift än familjen i 
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arbetarlivsformen. Här har hem- och familjesfären en stark koppling till mannens livsform. 

Representationshustrun har egna relationer till det som är hennes egen försörjning – mannens 

karriärsarbete - och hon kan vara med och påverka detta (Bergqvist 2004). Represtationshustruns 

uppgift är att se till att mannen får möjlighet att arbeta ostört, vila eller  få annan stimulans men 

kan även handla om att anordna fester, följa med på resor och så vidare (Axelsson 2009). 

Äktenskapet är grundförutsättningen för att representationshustruns arbetsform skall finnas till, 

hon är även helt beroende försörjningsmässigt utav hennes make. Men även maken har ett stort 

beroendeförhållande till representationshustrun för han har ett behov av henne för karriären. 

Detta öppnar möjligheter för kvinnan att skapa ett brett verksamhetsfält för hennes egen del. 

Dock måste kvinnans egna intressen och engagemang alltid anpassas till vad som är bra för 

mannens karriär. Ett ”gott liv” för representationshustrun är att ha ett hem där både hon och den 

väl fungerande familjen trivs i (Bergqvist 2004). 

 

Självständighetens livsform 

Självständighetens livsform består utav de bemyndigades kärleksform och arbetsformen 

egenarbete. Livsformens starkaste kännetecken är en egenföretagare som driver ett företag med 

få eller inga anställda. Personen är själv producent med egna produktionsmedel inklusive 

arbetsprodukten. Verksamheterna kan variera men det rör sig ofta om ett familjeföretag där hela 

familjen på något sätt är inblandad i verksamheten. Grunden för självständighetens livsform är 

inte den kapitalistiska andan utan självständighetens rationalitet är drivkraften. Pengavinsten ses 

inte som det huvudsakliga målet utan drivet efter att själv få driva verksamheten på sitt egna sätt 

och efter sina egna önskemål. Ambitionen i denna livsform är inte huvudsakligen att skapa sig en 

förmögenhet, utan att behålla en självständig verksamhet. På samma vis innebär det “goda livet” 

inom självständighetens livsform att vidmakthålla självständigheten, även om vinster och kapital 

naturligtvis också blir en viktig del för företagen men inte den huvudsakliga målsättningen 

(Bergqvist 2004).  

 

I självständighetens livsform finns inget arbetsbegrepp som kan ställas mot en annan aktivitet 

exempelvis fritid, för all tid ses som potentiell arbetstid för den verksamme. Det krävs hårt arbete 

och starkt lojalitet mot företaget och ingen möda är för stor för verksamhetens bästa. Det kan 

förklaras att en individ som lever självständighetens livsform arbetar för att arbeta, och 

personens arbete påverkar det “goda livet”. Till skillnad från arbetarlivsformen där arbetet ses  

som ett verktyg till att nå målsättningen -fritiden, där all tid man inte arbetar innebär det “goda 

livet” (Bergqvist 2004). 
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Medhjälperskans livsform 

Till självständighetens livsform är kopplad till den kvinnliga medhjälperskans livsform. 

Kvinnans roll i familjens företagande är att hon ska agera som en hjälpande familjemedlem som 

stöttar i relation till mannen. Det är här könsrollerna visar sig i form av att kvinnans jobb blir till 

hjälp för mannen. Denna livsform bygger på bekräftarnas kärleksform med arbetsformen 

medhjälpsarbete. Livsformsanalysen utgår från att kvinnans position i familjeföretaget är 

”medhjälpande familjemedlemmen”. Hennes insats i företaget kan variera, men det handlar mest 

om när och var medhjälpande behövs i verksamheten. När behovet är lågt har kvinnan troligtvis 

ett eget lönearbete vid sidan av familjeföretaget. I och med att behovet av arbete kan variera så 

krävs en övergripande och ospecificerad ideologi om medhjälp. I självständighetens praktik så 

finner man en förbindelse mellan företaget och familjen, och eftersom kvinnan kan ha egna 

ansvarsområden och självständiga arbetsuppgifter i verksamheten så kan hon inte betraktas som 

en hemmafru. Hennes insats i företaget gör att hon kan själv påverka sina mål och medel och kan 

påverka sin ekonomi och därmed familjens välfärd. Däremot det hon har gemensamt med de 

andra kvinnliga livsformerna är att hem och familj är grundläggande arbets- och 

ansvarsområden. Det ”goda livet” representerar här ett hem och familj tillsammans med ett 

stabilt självständigt företagande, där kvinnans eget arbete bidrar till verksamheten som en viss 

del av insatserna för hem och familj. Idag är det relativt vanligt att kvinnan till den självständiga 

företagaren har ett eget lönearbete. På så vis blir hon medhjälp genom att hennes lönearbete kan 

ge ekonomisk trygghet till familjen om verksamheten inte är så lönsam. Det finns även kvinnor 

som inte alls jobbar självständigt och inte alls har några mål och medel i familjeföretaget. Då kan 

medhjälp bestå utav att hustrun ensam tar hand om familjelivet med barn och hushållsarbete 

(Berqvist 2004). 

 

Kapitalistens och investorns livsform 

Kapitalistens livsform och investorns livsform har under en lång period båda behandlats under 

benämningen “kapitalister”. Utgångspunkten för dessa har tidigare varit ägandet, det vill säga att 

människornas som lever kapitalistens och investorns livsformerna äger materiella ting som till 

exempel maskiner, pengar eller aktier som man kan göra vinst av. Livsformerna innefattar att ta 

mycket risker som att just investera för att kunna reproducera. Trots de likheter som binder 

samman kapitalistens och investorns livsform, så uppstår två olika praktiker och därmed också 

två olika livsformer. Investorns livsform innebär att man äger finanskapital och inte 

produktionsmedel. Det kan förklaras som ett flytande kapital som omplaceras på aktiemarknaden 

med jämna mellanrum då förräntningsmöjligheterna skiftar. Kapitalistens livsform går istället ut 

på att man själv är verksam i ett företag. Däremot finns det liknande drag i de två 

livsformspraktikerna, att man investerar kapital för att det ska generera nya resurser att investera 

i. Någonting som även är mycket kännetecknande för dessa två livsformer är att länken mellan 

familj och kapital ofta är en medelpunkt (Bergqvist 2004).  
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Psykologiska kontrakt 

Centralt för denna undersökning är att få en förståelse för hur människors olika förväntningar 

och uppfattningar på varandra kan påverka arbetssituationen. Psykologiska kontrakt handlar om 

olika överenskommelser och förväntningar som sker mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sett 

utifrån livsformsperspektivet kan man tolka kontraktet på olika sätt utifrån den livsform man 

lever. Teorin om psykologiska kontrakt känns därför relevant att lyfta fram i denna studie. 

 

Conway (2005) beskriver hur ett psykologiskt kontrakt är ett kontrakt som kan bestå av olika 

överenskommelser och förväntningar mellan två olika parter. Det kan både vara uttalade och 

outtalade. De psykologiska kontrakten talar om för den anställde vad han förväntas leva upp till i 

relationen till sin arbetsgivare och vice versa. Det är viktigt att man inte likställer det 

psykologiska kontraktet med ett rättsligt kontrakt. Ett rättsligt kontrakt baseras på avtal som har 

blivit nedskrivet eller på något sätt blivit diskuterat. De psykologiska kontrakten är baserade på 

en underförstådd förståelse, ett osynligt löfte mellan de två parterna. Ett psykologiskt kontrakt är 

mycket större och bredare än ett rättsligt avtal, för det innehåller rättigheter, privilegier, 

skyldigheter, önskningar osv.  

 

En enkel beskrivning av psykologiska kontrakt är att de förklarar utbytet i relationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagare gör flertalet saker för sina arbetsgivare så som att 

vara hårt arbetande, arbeta extra, hjälpa kollegor, visa lojalitet och så vidare (Conway 2005). Det 

är inte ovanligt att den anställde tror att om han/hon anstränger sig extra genom exempelvis att 

arbeta övertid gratis eller ta på sig fler arbetsuppgifter, så säkrar han/hon sin anställning och att 

det som den anställda gör fungerar skyddande för anställningen (Randquist 2005). På samma sätt 

görs utbyten från arbetsgivaren till arbetstagare; ge de anställda god lön, behandla de anställda 

rättvist, låta de anställda arbeta under goda arbetsförhållanden och visa respekt. Antagandet i 

teorin om psykologiska kontrakt är att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare bygger på 

ett utbyte där varje part kommer att ge något som den andra parten kan tillhandahålla (Conway 

2005). Ett ge och ta förhållande i folkmun. 

 

Rousseau (1995) ger en närmare förklaring på vem som kan vara kontraktskapare. Kontrakt-

skaparen är en person som förmedlar någon form av framtida engagemang i en annan person. I 

större organisationer kommer de psykologiska kontrakten i uttryck oftast genom endera direkta 

villkor eller genom anställda som förmedlar och företräder organisationen. I mindre företag är 

det ägaren som skapar egna avtal med enskilda anställda. De flesta kontrakt sker individuellt, där 

arbetstagaren får kommunicera ut vilka krav och förväntningar som finns för anställningen. I 

organisationer med starka kulturer, där arbetskamrater spelar en aktiv roll i att umgås med en 

nyanställd, kan också arbetskamraterna bli kontraktsbeslutsfattare. Decentraliserade 
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organisationer tenderar därför att ha fler kontraktskapare än centraliserade sådana (Rousseau 

1995). 

 

.  

I Figur 1.1 ovan presenteras ett exempel från Conway (2005), på ett mycket enkel och generell 

psykologisk kontrakt, där det på ena sidan visas ett antal organisatoriska incitament som är 

utbyte för en rad erbjudanden från den anställde. I ett anställningsförhållande kan den anställde 

ha uppfattningen att det psykologiska kontraktet består i att han ska utföra sina arbetsuppgifter 

samtidigt som han ska ta egna initiativ, ge "det lilla extra", visa lojalitet, jobba för företagets 

bästa osv. När arbetstagaren utför dessa arbetsprestationer, belönas han av företaget genom 

exempelvis lön, befordran, extra ledighet, bonus, eller vad som är aktuellt på hans företag. Vad 

som anses som en bra arbetsprestation och vilket beteende som förtjänar belöning skiljer sig 

naturligtvis åt från arbetsplats till arbetsplats. Grunden dock i det psykologiska kontraktet är att 

om den anställda följer det psykologiska kontraktet så får han behålla anställningen (Randquist 

2005). 

 

Men som i alla relationer i livet, om löften hålls uppstår en tillfredsställelse och en önskan att 

stanna i den fungerande relationen. Men det finns konsekvenser, om löften bryts. Då uppstår 

negativa känslor och lusten att lämna organisationer kan infinna sig. Eftersom det psykologiska 

kontraktet är till sin natur outtalat och personligt, är det inte alls ovanligt eller konstigt att den 

"kontraktsbrytande" parten är omedveten om den andras förväntningar (Conway 2005). När det 

sker omorganisationer och förändringar på arbetsplatsen påverkas nästan alltid det psykologiska 

kontraktet för båda parterna. Det kan bli nya arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter så 

verksamheten förändras. Isaksson och Bellaaghs (2005) beskriver hur anställda kan uppleva 

besvikelse, brott, eller till och med kränkningar av det psykologiska kontraktet i samband med 
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organisationsförändringar. Detta resulterar i att de anställdas tidigare lojalitet och engagemang i 

företaget förändras (Isaksson & Bellaagh 2005). Rousseau (1995) skriver om två faktorer som 

hjälper till att minska risken för att kontrakt bryts; starka relationer och tät kontakt med den 

andra parten. Viktigt att betona att styrkan och kvaliteten på relationen påverkas inte bara av 

vilken utsträckning kränkning tolereras eller leder till kontraktsbrytning, utan även av parternas 

möjligheter att reparera förhållandet. Hur människor behandlas efter kränkning kan både reparera 

relationen men också förvärra problemet. (Rousseau 1995) 

 

Isaksson och Bellaaghs (2005) skriver om hur de senaste decenniernas utveckling har inneburit 

en förändring i psykologiska kontrakt. Förr innebar de psykologiska kontrakten anställnings-

trygghet, som vissa fall kunde det betyda livslång anställning och karriärmöjligheter i utbyte mot 

lojalitet. Detta tidigare utbyte har dock gradvist ändrat riktning till ett mer kortsiktigt utbyte, med 

fokus på flexibilitet i arbetsuppgifter och arbetstid och mer individualiserade utbyten. Så istället 

för en livslångsanställning och karriärsutveckling inom företag, erbjuds idag arbeten där 

arbetstagaren får utveckla sin kompetens och behålla sin anställningsbarhet. Dessa förändringar 

innebär att arbetstagaren får ett större ansvar för sin egen karriär än tidigare. 

 

Sammanfattat har vi i de tidigare kapitlen gått igenom våra metodologiska och teoretiska 

utgångspunkter. Vi har redogjort grunden till undersökningen samt den teoretiska referensram 

som undersökningen bygger på. Vi kommer i följande kapitel att redogöra för hur vi på ett 

konkret vis, arbetat under forskningsprocessen.  
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3. Metod 

 

I följande avsnitt reder vi ut vilken metod som vi har använt i denna undersökning. Vi går 

igenom hur vi resonerat kring vårt val av att använda kvalitativ metod och vi beskriver hur urval 

av deltagare gått till i undersökningen. Vidare förklaras hur data har samlats in genom 

intervjustudier, samt bearbetats för att, genom en analys, framställa ett resultat. 

 

Val av metod 

I denna undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod för att samla in data till studien. 

Den kvalitativa forskningsintervjun innebär att forskaren vill förstå världen utifrån den 

intervjuades syn, och analysera innebörden av människors erfarenheter, och beskriva deras 

livsvärd före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale 1997) I en kvalitativ forskningsintervju 

byggs det upp kunskap genom ett samspel mellan två personer som samtalar om ett ämne av 

gemensamt intresse. I denna kvalitativa studie handlar forskningsintervjun om ämnet vardags- 

och arbetsliv. Med hjälp av konversationer lär vi känna andra människor, vi får information om 

deras förhoppningar, känslor och erfarenheter och vilken värld personerna lever i. I denna studie 

ansågs därför forskningsintervjuer som en passande metod att använda. Forskningsintervju 

innebär vardagssamtal och Kvale (1997) förklarar att det klassas som ett professionellt samtal.  

Intervjuer som forskningsmetod kan förklaras som ett samtal med en struktur och ett syfte. 

Däremot är det inte likställt mellan personerna när forskaren övervakar samtalet, ställer frågor 

och följer upp den andra personens svar under samatlets gång. Med kvalitativa 

forskningsintervjuer har data samlats in i undersökningen. Utgångspunkten i valet av metod var 

att skapa en djupare uppfattning kring människors tankar, och genom forskningsintervjuer så 

skulle detta kunna uppnås.  

 

Intervjustudier som metod 

Genom att använda kvalitativa forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod, kan både 

intervjuaren och respondenten bidra till att nya dörrar öppnas till fenomen som inte setts tidigare. 

Det skulle inte kunna ske i samma utsträckning i exempelvis en kvantitativ enkätundersökning, 

där det redan finns förutbestämda kategorier. En kvalitativ forskningsmetod med intervjuer 

ansågs som tidigare nämnt, vara mest passande för denna undersökning. Detta på grund av 

metodens flexibilitet och möjlighet att göra frågorna anpassningsbara under intervjun. Vår 

undersökning handlar om att identifiera livsformsstrukturerna och utifrån intervjupersonernas 

vardagsliv se vilken livsform de lever och hur det visar sig i arbetslivet. Det var viktigt att vara 

“open minded” och inte låta begränsningar styra under själva intervjutillfället vad det gäller 

frågorna som var utformade på förhand. Det var självklart för oss att vi skulle använda oss av en 
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intervjuguide som grund för våra intervjuer. Genom att använda en på förhand utformad 

intervjuguide kunde vi välja ut vilka områden som skulle tas upp under intervjun. Intervjuguiden 

var till hjälp för att samtalet skulle behålla fokus på de områden som vi valt att studera, men 

också se till att det fanns utrymme för respondenterna att utveckla sina svar.  Då vi valt att skriva 

om livsformer i denna uppsats så passade strukturen livsformsintervjuer bra att använda, då 

denna typ av intervju utgår ifrån en kronologisk ordning om respondentens liv.  

Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att de flesta frågor redan fanns 

nedskrivna i intervjuguiden, men att det finns utrymme för att ställa följdfrågor. Detta för att vi 

hade ett antal områden som var viktiga att få med, och vi ville inte riskera att missa betydande 

frågor. Vi har två intervjuguider vi grundat vår studie på, en för de fyra intervjuade arbetstagarna 

och en för de två arbetsgivarna. I utformandet av de båda intervjuguiderna har vi valt att utgå 

ifrån Berqvists (2004) intervjuguide skapades i samband med studien Självständighetens 

livsform(er) och små företagande och koncentrerar sig på olika teman som omfattar följdfrågor.  

 

Vi har valt att skala ner Bergqvists livsformsintervjuguide i frågor gällande intervjupersonens 

bakgrund men behållit fokus kring frågorna om intervjupersonens liv idag. Många av frågorna 

kretsar kring intervjupersonens vardagsliv och vi har försökt att få fram en så nyanserad bild av 

personens beskrivningar som möjligt, genom att ställa flertalet följdfrågor som kan vara 

kopplade till någon av livsformerna. Livsformsintervjun ger stor frihet att anpassa varje intervju 

utefter personen och intervjutillfället, så här är det viktigt att man som intervjuare är öppen för 

förändringar. Att kunna ställa så öppna frågor som vi gjorde ses som kvalitativa forsknings-

intervjun största fördel eftersom det skapar en flexibilitet. Utifrån ett livsformsperspektiv ville vi 

ta reda på hur arbetstagaren påverkas av att arbeta nära sin arbetsgivare i ett mikroföretag. 

Genom att göra forskningsintervjuer med arbetstagare samt arbetsgivare i ett mikroföretag, så 

fanns möjligheter att göra frågorna anpassningsbara under intervjutillfället. Det gjorde att 

forskningsintervjuer passade studien bra då vi ville se vilken livsform de intervjuade personerna 

lever, för att sedan analysera vilka sammanstötningar som kan uppstå när de olika livsformerna 

möts i en arbetsrelaterad situation. 

 

Urval 

Vi valde att utföra sex stycken intervjuer, fyra stycken med anställda på mikroföretag och två 

personer som är ägare av mikroföretag. Två av intervjupersonerna arbetar även på samma 

arbetsplats. De övriga intervjupersonerna känner inte till varandra sedan tidigare.  

Vi har både intervjuat arbetstagare och arbetsgivare för att kunna svara på vår forskningsfråga 

om livsformerna, och hur dom påverkar de sammanstötningar som kan uppstå ett mikroföretag. 

Vi använde oss av ett strategiskt urval då vi hade kriterier för våra respondenter. Kriterierna för 

urvalet av intervjupersonerna har varit att de ska vara arbetstagare på en arbetsplats med färre än 

tio anställda och för arbetsgivaren är det att han/hon ska vara chef över tio anställda eller färre. 
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Det finns en problematik i att välja ut personer för intervjuer som är inriktade på en viss livsform 

eftersom man på förhand inte kan veta vilken livsform som intervjupersonen lever (Bergqvist 

2004). Urvalet blev således att fyra personer vi känner till sedan tidigare ställde upp som 

intervjupersoner. De fyra personerna överensstämmer alla med kriteriet att de i fråga arbetar i ett 

mikroföretag, det vill säga ett företag som inte har fler än tio personer anställda. När vi sedan 

ville hitta två arbetsgivare att ställa upp på en intervju så gick vi igenom vilka personer vi kände 

till i vår yttre bekantskapskrets som startat upp eget företag och har minst en till person anställd 

på heltid. Med yttre bekantskapskrets menas vi att de intervjuade personerna är bekanta eller vän 

med någon i vår bekantskapskrets.  

 

Intervjugenomförandet 

När vi tagit kontakt med de personer som gick med på att intervjuas, bokade vi tid och plats för 

intervjun. Av de sex intervjuerna genomfördes fem av dessa i intervjupersonernas hem, detta ur 

en trygghetssynpunkt och för att underlätta för den intervjuade. Nackdelen med att hålla 

intervjun hemma hos respondenten är de olika störningsmomenten som kan förekomma. 

Exempelvis kan telefonen eller dörrklockan ringa och samtalet blir avbrutet. Dock inträffade 

ingenting likande under de sex intervjuerna som genomfördes i den här undersökningen, alltså 

var inget som skadade eller påverkade samtalet.  Den enda intervju som inte gjordes i 

hemmamiljö tog plats på ett kafé. Ljudnivån var hög inne på caféet men det var inte så högt att 

det skadade intervjun. Det enda som skiljer intervjun på caféet mot de övriga fem som tog plats 

hemma hos intervjupersonen i fråga, var att ljudinspelningen som gjordes till transkriberingen 

blev i något sämre kvalitet. Alla de intervjuade gick med på att samtalet kunde spelas in, med 

hjälp av en iPhone kunde vi då spela in hela samtalet och intervjuaren kunde hela tiden fokusera 

på vad intervjupersonen sa. Syftet med inspelningen var att vi ville få med allt som 

respondenterna sa och att sedan göra en transkribering, vilket innebär att man ordagrant skriver 

ner allting som sagts under intervjutillfället i ett dokument. Transkriberingen endast ska bestå 

respondentens egna ord, och ingenting annat ska läggas till.  

 

Längden på intervjuerna varierade, i snitt varade alla i en och en halv timme vardera. Ur 

läglighet- och bekvämlighetssynpunkt delade vi upp intervjuerna och utförde tre stycken var. 

Detta kan ha påverkat intervjuresultatet både positivt och negativt. Trost (2010) menar att vara 

två stycken intervjuare ger ett gott stöd för varandra och att intervjun bli bättre i och med att man 

kan nå en större mängd information och förståelse. Men han påpekar även att detta är ur 

intervjuarens synvinkel och inte ur den intervjuades. Han menar att risken som finns med att två 

personer intervjuar en individ, är att det kan uppfattas obehaglig för den intervjuade, för 

personen kan uppleva att han/ hon befinner sig i underläge. I efterhand känner vi att det hade 

underlättat om vi hade varit två personer under intervjutillfällena med tanke på att vi inte har 

tidigare erfarenhet av att intervjua. Vi känner ändå efter att ha jämfört våra transkriberingar att 
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våra intervjuer såg likadana ut i följdfrågor och sättet att hantera intervjupersonens svar. I och 

med att vi kände personerna vi intervjuade så blev varje intervju liknade mer ett samtal, än en 

utfrågning. Vi ser det överlag positivt på att vi kände till intervjupersonerna sen tidigare eftersom 

de då kan ha känt sig trygga att utveckla sina svar ytterligare. Efter intervjufrågorna som berörde 

området livsformer, valde vi att lägga fokus på intervjupersonens arbetssituation idag. Frågorna 

som ställdes handlade bland annat om företagsinformation, fördelning av arbete, kompetensut-

veckling men utifrån två olika synvinklar beroende på om respondenten är arbetstagare eller 

arbetsgivare. Vi valde att utöka intervjuguiden med egna frågor om bland annat ledarskapet, 

fördelar och nackdelar kring sin anställning på ett småföretag/sitt ägande av ett småföretag, 

arbetsrelationer och medarbetarsamtal.  

Etik 

I denna studie har vi tagit hänsyn till forskningsetiska överväganden som berör undersökningen, 

Det forskningsetiska överväganden är informerat samtycke, konfidentialitetskravet och nyttjan-

dekravet. Informerat samtycke innebär att man informerar personerna som kommer att delta i 

studien om vad undersökningens syfte är, hur undersökningen är planerad i stort och vilka risker 

och fördelar som kan vara kopplade till deltagandet i undersökningen. Informerat samtycke 

innefattar också att undersökningspersonen deltar på frivilligt villkor och har rätt att dra sig ur 

projektet när som helst. I det informerade samtycket finns det en problematik i avgörandet om 

hur mycket information om studien som ska ges, och när den bör ges till den deltagande. I vissa 

intervjuundersökningar får inte intervjupersonerna reda på det specifika syftet med studien, detta 

för att svaren inte ska bli styrda åt något visst håll (Kvale 1997). I denna studie så såg vi dock till 

att respondenterna fick information om vad syftet med studien var, samt hur materialet av 

intervjun kommer att användas. Vi informerade även alla om de vill ta del av uppsatsen kommer 

de få den möjligheten. Alla respondenter behövde ge sitt samtycke för att intervjuerna skulle 

kunna genomföras. När intervjupersonerna gav sitt informerande samtycke så fick de även 

information om att de deltar frivilligt i projektet och att de har rätt att avbryta eller avsluta 

intervjun när som helst, detta för att undvika tvång eller att de upplevde situationen som 

obehaglig, eller liknande (Kvale 1997).  

 

Konfidentialitetskravet innebär inom forskningen att data som identifierar undersöknings-

personen inte kommer att redovisas. Det är en viktig process att skydda respondenternas privatliv 

genom att ändra deras namn och drag som skulle kunna identifieras eller spåras tillbaka till dem. 

Respondenten fick i början information om att intervjun kommer att transkriberas och användas i 

syftet att göra en analys av deras svar. När vi sedan transkriberade intervjuerna så såg vi till att 

all information som kunde leda tillbaka till intervjupersonen togs bort för att bevara deras 

anonymitet, exempelvis vilket företag de arbetade på, vad personerna heter eller var de bor. 
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Däremot har vi valt att döpa om respondentens namn till någonting annat, istället för att helt ta 

bort namn i transkriberingen.  

 

Nyttjandekravet innebär att intervjupersonen får reda på hur den insamlade data- kommer nyttjas 

under undersökningens gång och vad som kommer att redovisas när studien är klar (Kvale 1997).  

Intervjupersonerna fick information om att studien kommer att redovisas i en inlämningsuppgift, 

och materialet kommer inte att användas till något annat än studieuppgiften. I och med att det var 

en så pass omfattande livsformsintervju så valde vi att spela in denna med hjälp av ljudupp-

tagning, vilket respondenterna även var tvungna att ge sitt samtycke till. Intervjupersonerna fick 

information om att det inspelade materialet kommer att förstöras efter att det har blivit 

transkriberat och när arbetet har lämnats in. Kvale (1997) förklarar så måste konsekvenserna av 

en intervju uppmärksammas vad det gäller möjliga skador för undersökningspersonerna och de 

förväntade fördelarna med att ställa upp i undersökningen. Ur en forskares synpunkt så är det 

viktigt att tänka igenom vilka konsekvenser som kan uppstå för personerna i studien.  

Konsekvenserna som skulle kunna drabba respondenterna när de gick med på att delta i intervjun 

betraktades noga i förväg. Frågorna som ställdes kan ha uppfattats vara av känslig karaktär, med 

tanke på att det handlade om den intervjuades arbetssituation. Frågorna som ställdes kan ha 

bidragit till konsekvenser som att respondenten börjar resonera kring sin egen livssituation och 

sin arbetssituation. Dock så hade vi på förhand sett till att frågorna var väldigt konkreta, just för 

att undvika att intervjupersonerna skulle uppleva intervjusituationen obekväm.  

 

Analys av material 

I denna studie har vi använt oss av grundad teori (Grounded theory). Grundad teori skapades av 

forskarna Corbin och Strauss (2088) och innebär att man bygger teorier ifrån insamlad data. I 

detta fall handlar data om de djupintervjuer vi genomfört och den information av data som 

samlats in genom dessa. Det är genom intervjuerna vi fått in den information som utgör denna 

undersökning. Målet med denna studie var inte att komma fram till nya teorier, utan att använda 

den grundade teorin som ett hjälpmedel i vår analysprocess (Corbin & Strauss 2008). 

 

Syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är att beskriva och tolka de teman som förekommer i 

intervjupersonens livsvärd (Kvale 1997). Det råder med andra ord ett obrutet sammanhang 

mellan beskrivning och tolkning. Så fort alla intervjuer genomfördes påbörjades kodnings- och 

analysarbetet. Vi började med att transkribera intervjuerna, så vi fick ner hela intervjun på papper 

och skrev sedan ut dokumenten. Vi såg till att läsa igenom alla intervjuer separat och noggrant 

för att få en generell uppfattning om varje person vi intervjuat. Nästa steg i analysprocessen var 

kodning. Kodning kan förklaras som en analysteknik där man delar upp och kombinerar 

insamlad data samtidigt som man reflekterar över den informationen man får (Bergqvist 2004). 

Koder förvandlas till etiketter som blir meningar, ord och citat ur det transkriberade materialet. 
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Fördelen för oss när vi kodat är att man återfinner och organiserar data på ett strukturerat men 

samtidigt fritt sätt. Kodning innebär även att man återfinner och organiserar data (Bergqvist 

2004). Vi fortsatte således vårt analysarbete med att välja ut delar i intervjupersonernas svar som 

skulle kunna vara av intresse för studien.  Vi plockade ut de delar i intervjun vi ansågs vara 

relevant och skrev ner dessa i ett separat dokument. Nästa steg i analysprocessen blev att börja 

koda innehållet i delarna vi ansett varit intressanta nog att plocka ut. Vi organiserade data genom 

att varje intervju fick ett separat dokument där vi endast tagit med information som vi fann 

relevant och intressant.  När vi gjort klart de separata dokumenten för alla sex intervjupersonerna 

började vi kategorisera in den utvalda data in till kategorierna vardagsliv och fritid samt relation  

till arbetsgivaren/ arbetstagaren. När vi gjorde denna kodning separat för varje intervjuperson, 

började vi se att det fanns likheter i några av respondenternas svar. Det var framförallt mellan de 

personer som var arbetstagare vi kunde se mönster hur deras livsformer verkade likna varandra.  

 

När vi fortsatte forskningsprocessen började vi att tolka den intervjudata vi fått fram genom 

kodningen. Viktigt att poängtera är att vi, under hela forskningsprocessen varit noggranna med 

att skriva memon, alltså anteckningar om hur vi resonerar kring vår kodade data. Nedanför visar 

vi ett exempel på våra memos:  

 

I och med att yrket kräver att Erik och chefen Stig är på olika byggen på dagarna så träffar Erik inte Stig 

dagligen, men det påverkar inte deras goda relation. Erik beskriver deras relation som väldigt bra och 

skämtsam. Stig brukar vara bra på att bjuda in på olika personalfester och det händer då och då att han 

bjuder hem de anställda på middag. Erik anser därför att de är väldigt bra på att göra saker tillsammans. 

Men Erik tycker ändå det är viktigt att påpeka att Stig är hans chef ändå, för man vet hela tiden vart man 

står och eftersom man har en sådan pass nära relation blir det väldigt enkelt att jobba tillsammans. 

 

 

 

Kvaliteten i undersökningen 

Det kan enkelt förklaras att kvalitet omfattar hela forskningsprocessen i kvalitativa undersök-

ningar. I kvalitativa undersökningar är ambitionen att upptäcka fenomen, att tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden och att beskriva uppfattningar eller en kultur (Patel & Davidson 2003). 

Innebörden av begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen.  

I en kvalitativ undersökning är validiteten inte helt beroende på datainsamlingen, utan här är det 

viktigt att den är kontinuerlig genom hela forskningsprocessen alla delar.  

Begreppet reliabilitet i kvalitativa sammanhanget innebär att om forskaren intervjuar samma 

person ett flertal gånger och får olika svar så behöver det nödvändigtvis inte innebära att under-

sökningen får en låg reliabilitet, då personen kan ha ändrat sin uppfattning i frågan. Reliabiliteten 

ska istället ses som en bakgrund av den unika situation som råder vid intervjutillfället menar 

Patel & Davidsson (2003).   



 

 

 

 

 

26 

 

I kvalitativa studier handlar det ofta om att skriva ut intervjuer, vilket vi gjort i denna undersök-

ning. I en sådan transkriptionsprocess påverkas underlaget för analysen då talspråk och 

skriftspråk skiljer sig åt (Patel & Davidson 2003). Betoningar, kroppsspråk och ironi är saker 

som försvinner i denna process där samtalen blir till text. För att upprätthålla en god validitet i 

undersökningen så är det viktigt att forskaren reflekterar och är medvetande om de val som görs i 

hanteringen av informationen och hur det påverkar analysen. För att försäkra att studien skulle få 

en hög validitet på förhand så skapade vi en intervjuguide som bestod av frågor vilka var 

formulerade på ett vis så de inte skulle kunna uppfattas ledande eller likna påståenden. Vi ville se 

till att det inte gick att få stängda svar med endast ett “ja” eller “nej” på frågorna, därför var 

frågorna relativt öppet formulerade på ett vis som såg till att intervjupersonen skulle kunna 

utveckla sina svar. Det är känt att det personliga samspelet spelar roll i en intervjusituation, den 

som intervjuar respondenten, påverkar också respondenten (Kvale 1997). Detta innebär att våra 

intervjukunskaper kan ha påverkat respondentens svar. Därför hade vi förberett intervjufrågorna 

på så sätt att de inte skulle uppfattas ledande eller styrande. 

 

Från början valde vi att lägga mycket fokus på intervjupersonernas relation till sin chef och vise 

versa, men under tiden så ändrades syftet och vi ville lägga mer fokus på personernas liv för att 

hitta deras livsform. Detta gjorde att en del av de frågor vi ställt till intervjupersonerna blev 

bortsållade under analysen och fokus flyttade istället till de frågorna som gav oss material för att 

placera och analysera vilken livsform respondenterna befinner sig i. Detta kan ha påverkat 

validiteten i undersökningen, eftersom stora delar av vår intervjuguide plockades bort vid 

analysarbetet. Hade vi från början valt det syfte som blev till i den slutgiltiga formationen, så 

hade vi valt att lägga ännu mer fokus på frågor om livsformerna.  
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Resultat och analys 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det resultat vi kommit fram till genom processen som 

tidigare förklarats i metodavsnittet. Genom transkribering av djupintervjuer och därefter 

kodningsprocesser, har vi kommit fram till ett forskningsresultat som presenteras och analyseras 

nedan.  

 

Genom att beskriva respondenternas vardagsliv och relation till arbetsgivaren/ arbetstagaren har 

vi fått möjlighet att besvara vår frågeställning om vilken livsform respondenterna lever. 

Katja 

Vardagsliv och fritid 

Katja är 24 år uppvuxen i en by i Norrland. Katja arbetar i en butik som säljer diverse olika 

livsmedel, tidningar, bil och motor-produkter och tobak tillsammans med hennes chef och en 

medarbetare. Butiken ses som en stor mötesplats för invånarna i området och är både välbesökt 

av stamkunder så som förbi åkande människor. Hon har en heltidstjänst, där arbetstimmarna 

varierar beroende på veckoschemat. Hennes mål med anställningen grundades mycket på den 

ekonomiska aspekten. 

 

Det hela började med att jag var lite skeptisk, var lite osäker om jag skulle ta tjänsten för jag ville.. för 

man hade väl liksom lite andra planer men samtidigt så ville man ju ha en ekonomi och det är ju skönt att 

få in säkra pengar varje månad. Nej så jag såg det som ett tillsvidare jobb. Men när man trivs där så pass 

bra och vardagen hemma efter passar så bra, så liksom nöjer man sig på något sätt.  

 

Tolkar man detta uttalande utifrån livsformsanalysen så tyder det på att innehållet i Katjas arbete 

inte verkar ha sådan stor betydelse. Hon trivs på arbetsplatsen och arbetet fungerar bra tillsam-

mans med hennes livspussel. Hon arbetar för att få lön, som blir hennes medel för att nå målet. 

Hon beskriver i intervjun hennes vardag hemma som välfungerande, Katja bor i ett hus 

tillsammans med hennes pojkvän och hunden Majken. Pojkvännen jobbar heltid på ett 

godsföretag och eftersom att de båda arbetar oregelbundna tider så värdesätter de deras lediga tid 

tillsammans väldigt mycket. Ser man över vem det är som sköter hushållssysslorna så är det 

Katja som drar det största lasset hemma. Hon sköter matlagning, städning men är också personen 

som arrangerar middag och fester i huset för att “hålla ihop släkt och vännerna”. Pojkvännens 

uppgifter i hemmet är mest att ta hand om hunden, genom promenader och se till att huset är i 

bra skick.  

 

Det är sällan en individ lever en livsform, oftast lever människor i någon sorts blandform och i 

detta fall även Katja. Katjas arbetsform är traditionellt lönearbete, där hennes arbete är medlet för 
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att nå målet, fritiden (Jakobsen & Karlsson 1993). Hon som anställd har valt att sälja rätten att 

kontrollera och sin arbetskraft till sin arbetsgivare under en viss bestämd period, i hennes fall 160 

timmar i månaden. Men Katja lever inte bemyndigades kärleksform som är kopplat till 

arbetarlivsformen. Hon lever bekräftandes kärleksform som är basen för de strukturellt kvinnliga 

livsformer. Dess kännetecken är att huvudmålet är den manliga partnerns välgång men också för 

kärleksrelationens bästa. Medlet blir därmed kvinnan själv och all den kärlekskraft hon kan 

skapa (Jakobsen & Karlsson 1993). Denna livsformstolkning grundar sig i Katjas beskrivningar 

av hur hon sköter allt hushållsarbete själv, hon planerar de flesta aktiviteter hon och Pär gör 

tillsammans, exempelvis weekends och hon arrangerar släktmiddagar på Pärs sida familjen. 

 

Relationen till arbetsgivaren 

Katja lyfter fram sin goda relation med sin chef flertalet gånger under intervjun. Hon spekulerar 

att om hon hade arbetat på ett större företag, där arbetsgivare inte är lika närvarande så kan man 

inte bygga upp den relation hon har med sin chef. Rousseau (1995) beskriver hur en stark 

relation och tät kontakt mellan arbetsgivare och arbetstagare kan minska risken att det psyko-

logiska kontraktet dem emellan bryts.  

 

Vi har som en ganska lättsam relation om man säger så, som kompisar. (...) Vår relation är mer på ett 

personligt plan, inte bara jobbsnacket utan att man känner varandra utanför också, så man känn ju varann 

mer eller mindre helt utantill. (...) Alltså det kanske är lätt att hata sin chef på ett större företag där man 

inte känner varandra, så är det inte hos oss. Jag tycker Hans är en väldigt bra chef.  

 

Katja uppskattar att hon får ta stort ansvar i företaget. Hon gillar att arbeta nära sin arbetsgivare 

så hon får se verksamhetsutvecklingen och arbetet bakom butiken. Katjas arbetsgivare rådgör 

ofta med henne och hennes kollega, detta gör att hon känner delaktighet i verksamheten. 

 

Jag har en så pass stor roll på företaget, min röst hörs. Man får vara med att påverka och att man verkligen 

lär känna sina kollegor här. (…) Man känner sig aldrig ensam. 

Malin 

Vardagsliv och fritid 

Malin är en 23 årig kvinna bosatt i Norrland och är anställd i en livsmedelsbutik i ett mindre 

samhälle. Där arbetar Malin huvudsakligen som kassörska, men ibland kan hon även hjälpa till 

att ställa i ordning varor i butiken och hjälpa till där det behövs vid behov. Malin ser livsmedels-

butiken som sitt första riktiga sommarjobb som hon fick under sista året i gymnasiet, då hon var 

18 år. Innan detta jobb så har Malin testat på en del andra sommarjobb, men ingenting hon fastn-

at för. Därefter så jobbade hon i butiken i fyra somrar, sedan blev hon fast anställd på deltid. 

Malin lever ensamstående och bor ensam, hon är därför också den enda inkomstkällan till 

hushållet. 
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Malins föräldrar träffades när Malins mamma arbetade som frisörska och hennes pappa kom till 

butiken för en klippning. Efter att båda föräldrarna tidigare varit egenföretagare, mamman frisör, 

och pappan golvläggare, så valde de senare att starta en firma tillsammans, en färg & golv-butik. 

företaget varade i cirka 30år, för sju år sedan så sålde de företaget och Malins mamma blev 

anställd på ett annat byggföretag och hennes pappa gick åter tillbaka till att enbart vara 

golvläggare. Mycket pekar på att Malins föräldrar befinner sig i självständighetens livsform. 

Under Malins uppväxt så arbetade båda föräldrarna mycket, vilket resulterade i att de sällan 

kunde var lediga för semester. Det är någonting som fått Malin att inse att hon inte vill starta eget 

i framtiden. De har även under hela hennes uppväxt alltid sagt till henne att aldrig bli 

egenföretagare, vilket man tydligt märker ha påverkat Malin i hennes åsikter om arbete.  

 

Livsmedelsbutiken har idag sju heltidsanställda personer, Malin och en annan deltidsanställd. 

Malin är deltidsanställd arbetar hon i genomsnitt två dagar i veckan, 12 timmar per dag. Har det 

varit mycket kunder i butiken har hon suttit i kassan större delen av dagen, annars har hon hjälpt 

till med att plocka varor i butikens hyllor. Utifrån intervjun så kan vi tolka att Malin lever 

arbetarlivsformen då hon har ett traditionellt lönearbete (Jakobsen & Karlsson 1993). Hon säger 

klart och tydligt att fritid för henne är när hon inte jobbar: 

 

Jag anser att fritiden är när man inte arbetar. Då kan jag koppla av. När jag lämnar dörren till mitt arbete 

så lämnar jag arbetet där. 

 

Detta uttalande är väldigt typiskt för en person som befinner sig i arbetarlivsformen. Det visar på 

att man ser arbete och fritid som två helt skilda delar av ens liv. Malin befinner sig i bekräftarens 

kärleksform, vilket är den kärleksform som är typisk kvinnlig. Den omsorgspraktik som 

bekräftarens kärleksform innebär, kan sträcka sig längre än bara till mannen i hemmet (Jakobsen 

& Karlsson 1993). Malin nämner flera gånger att hon arbetar dagar hon egentligen hade velat 

vara ledig, eftersom hon vill vara snäll och ställa upp för chefen. Eftersom Malin är ensam om 

hushållet och inte har någon partner är det inte konstigt att hon lägger ner omsorgsarbetet på sitt 

arbete. Malin nämner flera gånger att hon skulle vilja vara heltidsanställd på livsmedelsbutiken, 

och att hon hoppas på att få bli det när en av kollegorna går i pension snart. Om den inte önskan 

inte införlivar sig, kommer hon att överväga att säga upp sig på företaget. Malin säger att hon vill 

ha ett ökat ansvar och utveckla sina arbetsområden. Det kan antingen tyda på att det finns 

tendenser av drag ifrån karriärens livsform, då det kan tolkas att hon vill få mer ansvar för att 

klättra upp i karriären. På samma sätt kan det tolkas att Malin vill ha ett ökat ansvarsområde 

endast med tanken på att hon vill tjäna mer pengar, utifrån arbetarlivsformen. 
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Relationen till arbetsgivaren 

Men man gillar honom så mycket också så ringer han och säger ”hej kan du jobba på lördag?” och man 

säger ”ja” fast man kanske har någonting bokat så får man boka om det då för man vet att han sitter i 

sticket. 

 

Malin pratar ofta om relationen till sin chef under intervjun. Hon påpekar flera gånger att hon 

tycker mycket om honom och att hon inte vill ställa till med problem för honom vad det gäller 

jobbtider och liknande. Här ser vi hur det psykologiska kontraktet visar sig mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Conway (2005) förklarar att arbetstagare utför tjänster för sina arbetsgivare för 

att visa sin lojalitet, däribland nämner han att hjälpa kollegor kan vara en sådan tjänst. Det 

utmärker sig när Malin förklarar att hon ställer upp och jobbar på dagar hon egentligen planerat 

vara ledig. Malin fortsätter att förklara varför hon känner att det är viktigt att ställa upp för 

arbetsgivaren när personal blir sjuk: 

 

Nu är det ju så att man känner ju varandra så nära och man vet ju att det påverkar någon annan, till 

exempel att ”Margits” barnbarn ska komma och hälsa på och så måste kanske Margit kallas in för att 

jobba.(..) man vet så mycket mer om personalen så blir det inte lika lätt att sjukanmäla sig, just för hur 

man vet att det påverkar andra. 

 

Malin vill inte lämna sin arbetsgivare i sticket och jobbar därför övertid och dagar som inte är 

inplanerade för att undvika att skapa problem för chefen. Att ställa upp och arbeta övertid är 

ingenting som kännetecknar arbetslivsformen, som Malin lever. Enligt arbetslivsformen ser indi-

viden till att endast jobba sina schemalagda timmar, exempelvis 7:00-16:00 och lämnar därefter 

arbetet. I Malins fall, så stämmer inte Malins livsformspraktik samman med hennes ideologi. Det 

är vanligt att människor lever blandformer för praktiken och ideologin inte kommer överrens 

med varandra, alltså inte tillhör samma livsform.  En människa kan leva i blandformer av livsfor-

mer där praktiken och ideologin inte kommer överens med varandra, alltså inte tillhör samma 

livsform. Konsekvenserna av detta kan bli att individen kan få svårt att utföra somliga handlingar 

och lösa situationer som är typiskt ifrån ideologin (Jakobsen & Karlsson 1999).  

 

 

Elsa 

Vardagsliv och fritid 

Elsa är en 22 årig kvinna, född och uppvuxen i Stockholm. Under hennes uppväxt bodde Elsa i 

en villa tillsammans med sin mamma, pappa och två systrar. Hennes mamma var hemmafru fram 

till att Elsa var 10 år och hennes pappa arbetade som koncernchef på ett företag som behandlar 

kortterminaler. När Elsa var i tonåren så skiljde sig hennes föräldrar och hon fick därefter bo var-

annan vecka på olika orter. När Elsa var 17 år valde hon att flytta hemifrån. I dagsläget bor och 
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lever Elsa ensam, hon anser sig därför inte ha några problem med att få ekonomin och hushållet 

att fungera. 

 

Idag arbetar Elsa på ett litet kafé som ligger beläget i Stockholm med fem andra anställda. Hon 

började arbeta extra på kaféet när hon gick i gymnasiet och var 17 år. När skolan var slut, 

började hon jobba heltid på kaféet och har trivts mycket bra där genom åren. Elsa lever 

traditionella lönearbetets arbetsform, utifrån arbetarlivsformen. Det som tyder på det är bland 

annat att Elsa inte äger några produktionsmedel, det finns inga inbyggda karriärvägar i arbetet 

samt det faktum att Elsa säljer sin arbetskraft under en viss period (Bergqvist 2004). Däremot så 

stämmer inte livsformspraktiken överens med ideologin för Elsa. Hon jobbar ofta över, för att 

hjälpa cheferna. Kaféet har en regel att så länge det finns kunder, så har de öppet. Detta leder 

oftast till att det blir mer än de ”normala” åtta timmarna om dagen som är det traditionella 

lönearbetets vanligaste arbetstider. Elsa påpekar att hon jobbar över främst eftersom hon inte vill 

ställa till det för sina chefer. 

 

(..)och det här med övertid, jag får inte betalt mer än min fasta lön om jag jobbar efter en viss timme eller 

så, utan jag får betalt för den timmen jag är där och that’s it liksom, men jag gör det ändå för att vara 

schysst. Det där med lagar och regler är inte chefens starka sida. 

 

Här går Elsa ändå emot karaktärsdrag som är typiska för arbetslivsformen då hon förklarar att 

hon ofta jobbar över. Hon har tidigare beskrivit sin syn på fritid som att fritid är när hon kommer 

hem ifrån jobbet och kan slappna av och ägna sig åt det hon tycker är roligt. På fritiden är Elsa 

mycket engagerad i sitt stora musikintresse och är med i en kör som har konserter med jämna 

mellanrum. Ofta känner Elsa att hon egentligen vill gå hem när kaféet ska vara stängt och hon 

har jobbat sina timmar hon varit schemalagd på.  Dock så jobbar hon över flera kvällar i veckan 

eftersom hon vill hjälpa cheferna som hon har en så bra relation till. 

 

Det finns drag hos Elsa som tyder på att hon befinner sig i bekräftarens kärleksform. Kärleks-

formen innebär som tidigare nämnt, en omsorgspraktik där kärleksformen tillämpas i en längre 

utsträckning än bara till sin partner.  Den omsorgspraktik bekräftandets kärleksform vilar på in-

nebär att man investerar livs- och kärlekskraft i produktionen av andra människor och bekräftar 

dem som värdiga varelser enligt Jakobsen & Karlsson (1993). Eftersom Elsa lever ensam kan 

omsorgspraktiken omfatta det övertidsarbete hon väljer att lägga ner på kaféet. Det är vanligt att 

kvinnor tillämpar omsorg på samma sätt som de gör i hemmet, i deras arbete.  Elsa förklarar att 

hon jobbar över för att hjälpa chefen och det skulle kunna tolkas som att hon låter sin omsorgs-

praktik bli en biprodukt på arbetsmarknaden, någonting som är förekommande enligt Jakobsen & 

Karlsson (1993).  
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Elsa nämner också flera gånger att hon inte ser sig själv arbeta på företaget i framtiden, utan att 

hon vill börja plugga och göra karriär: 

 

Jag har insett att det här jobbet inte kommer ta mig någonstans. De ambitioner som jag har och de 

utvecklingsmöjligheter som finns stämmer inte överens med det jag vill, så därför har jag tänkt börja 

plugga i framtiden. 

 

Flera gånger påpekar hon att hon vill utveckla sig själv och viljan över att finna ett engagerande 

arbete i framtiden. Den utvecklingen Elsa nämner, handlar om att i framtiden tjäna mer pengar 

eller om det har att göra med karaktärsdrag ifrån någon annan livsform, går bara att spekulera 

kring. Dock är hennes ideologi om det ”goda livet” fortfarande den samma som är typisk för 

arbetslivsformen. Elsa säger att fritid är när hon är ledig men eftersom hon arbetar i ett sådant 

litet företag så vill hon hjälpa till, och därmed jobba över extra tid. Detta skulle kunna tänkas 

leda till att Elsa upplever missnöjdhet eller irritation kring att arbeta övertid eftersom det inte är 

typiskt för arbetslivsformen. Jakobsen & Karlsson (1993) förklarar att en person som känner 

irritation eller missnöjdhet kan genomgå en neukulturation, vilket är ett resultat av att personen 

vill bevara, förnya och utveckla sina levnadsomständigheter. Detta är dock en långsam process 

och beror på bland annat om individen har någon kontakt kvar med sin gamla livsform eller är 

helt avskuren. Om detta skulle vara aktuellt för Elsa eller inte, har vi för lite information kring 

för att uttala oss om. 

 

Relationen till arbetsgivaren 

Elsa har en vänskaplig relation till sina två arbetsgivare. De umgås ofta utanför arbetsplatsen och 

hon anser att de har en starkare relation än just “bara” arbetstagare och arbetsgivare. Trots denna 

goda relation sig emellan så anser hon att ledarskapet vid vissa tillfällen är bristfälligt och svagt. 

 

Mm jo men det kan jag säga är lite tveksamt… ja.. dom är lite egna, för ibland så är dom här jättemycket 

och visar hur man ska göra och lite sådant där. Ibland kan jag ringa och behöva hjälp och då kan det 

hända att dom inte kommer på ganska lång tid, ingen av dom.. Så då får jag lösa situationen själv, vilket 

såklart är bra ibland, men även ganska jobbigt och man känner sig lite övergiven. 

 

Elsas citat beskriver hur det kan se ut när ett psykologiskt kontrakt, i detta fall, mellan Elsa och 

hennes chefer, bryts. Hon upplever känslan av att vara övergiven, vilket inte är en ovanlig känsla 

i sådana situationer. Isaksson och Bellaaghs (2005) beskriver hur anställda kan uppleva 

besvikelse, brott, eller till och med kränkningar när det psykologiska kontraktet bryts. När detta 

sker så kan en känsla infinna sig hos den anställde att engagemanget för företaget minskar eller 

man kanske till och med vill lämna verksamheten. Rousseau (1995) lyfter fram att desto starkare 

relationen parterna har, desto större möjlighet finns det att reparera relationen. Det går endast att 

spekulera i Elsas tankar efter sådana kontraktbrytanden. Tolkar man det utifrån deras goda 
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vänskapliga relation, så finns möjligheten att de löser dessa händelser allt eftersom och går 

vidare i relationen.  

 

Erik 

Vardagsliv och fritid 

Erik är 28 år ifrån en by i Norrland. Erik arbetar på ett snickeriföretag och har ett sju till fyra 

arbete där hans arbetsuppgifter är att utföra olika snickeriuppdrag åt privatpersoner. Han har varit 

på arbetsplatsen i två år och han trivs väldigt bra med sina sex snickarkollegor. Erik lever i ett 

samboförhållande i en lägenhet belägen i en by i Norrland. Hans flickvän är studerande och 

sköter det mesta av hushållsarbetet så som städning och matlagning. Erik tillägger att han brukar 

hjälpa till mer i hushållet på helgerna och runt flickvännens tentaperioder. Varför det är organi-

serat på detta vis vet han egentligen inte. Han vet om att de båda lägger ner lika mycket tid på 

arbete/studier men hon har ändå huvudansvaret över hushållet, något han tycker fungerar bra. 

Han poängterar att han betalar hela lägenhetshyran själv och det kanske bidrar till att flickvännen 

“betalar tillbaka” genom att ta hand om hushållet.  

 

Utifrån intervjun kan vi se att Erik lever arbetarlivsform, som består av bemyndigades kärleks-

form och det traditionella lönearbetets arbetsform. De bemyndigades kärleksform är vanligtvis 

kopplad till tillägnelsepraktik och mannens livsform. Där mannen får kvinnans omsorg i form av 

kärlekskraft medan han inte förväntas ge något tillbaka själv (Axelsson 2009). Tidigare nämnts 

kännetecknas arbetarlivsformen med att det finns en tydlig gräns mellan arbete och fritid 

(Bergqvist 2004). Under intervjun beskriver Erik vad han anser är fritid för honom: 

 

Lördag, man har ingen tid att måste kliva upp och inga måsten, inget arbete. 

 

Detta uttalande är något som är typiskt för arbetarlivsformen, att den delar upp livet i två delar 

som är nästan helt skilda åt – arbetet och fritiden. Detta behöver inte betyda att Erik ogillar sitt 

arbete men drivkraften finns i att nå fritiden. Så ser man över Erik tidigare arbetshistoria så finns 

en röd tråd, Erik har alltid arbetat för att kunna göra det han är mest intresserad utav, resa. 

Motivet bakom varje tidigare anställning har varit att arbeta för att få en inkomst, som han senare 

kan spendera på längre utlandsresor tillsammans med hans vänner. Detta har han bland annat 

gjort genom säsongsarbete, han har arbetat för att få medel till att uppnå målet det “goda livet”. 

Han lyfter också fram stunder han uppskattar, när han kommit hem från jobbet och få lägga sig i 

soffan framför en bra film tillsammans med vänner. Därför bör man poängtera att det “goda 

livet” inte enbart kopplas till Erik resande utan till Eriks fritid som helhet. Erik berättar 

exempelvis om sin pappa som tillägnat hela sitt liv åt sitt hans företag som elektriker. Då han 

både jobbar helger, kan jobba sent in på nätterna eller ibland tidigt på morgonen. Vad Erik kan 

minnas har han aldrig sett att hans pappa haft en semester längre än två veckor och de två 
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veckorna var sammankopplat med en längre utlandsresa. Så hos Eriks pappa ligger det “goda 

livet” för honom i att vara självständig, försörja sin familj men också göra det han tycker är 

roligast, arbeta med händerna och hjälpa människor i sina hem. Det ser han både som sitt stora 

intresse och driv. Enligt Erik tror han att hans pappa aldrig kommer gå i pension, utan bara 

trappa ner på arbetet. Detta är däremot något Erik inte har förstått, hur än roligt han tycker sitt 

jobb är så ser han inte på sitt arbete kopplat till fritiden.  Livsformsanalysen förklarar tydligt att 

det som eftersträvas i varje livsform, i detta fall arbetarlivsformen, kan vara långt ifrån vad som 

eftersträvas i en annan livsform. Här sker det en sociocentrism mellan de olika livsformerna, 

alltså att människor som lever olika livsformer oftast har olika uppfattningar om vad det “goda 

livet” innebär och tenderar att ha svårt att förstå andra människors val. 

 

När Erik beskriver sina framtidsplanera i företaget så menar han att det inte finns några 

karriärmöjligheter och det är inget som intresserar honom heller. Att det inte finns några 

inbyggda karriärvägar i yrket är också ett kännetecken från arbetarlivsformen (Jakobsen & 

Karlsson 1993). Däremot säger han att han skulle kunna tänka sig arbeta på ett större bygge i 

Norge, på en arbetsplats där man kan arbeta två veckor få två veckor ledigt. 

 

Relationen till arbetsgivaren 

 

Alltså, det är ju en väldig enkel relation. Stig som är vår chef, vi har inte så mycket kontakt med honom. 

Jag träffar han kanske en gång i veckan men det är ganska enkelt, han följer med oss och visar, “detta ska 

ni göra och här ska ni vara” och sen får vi bara lösa det eftersom.  

 

Bergqvist (2004) beskriver att i många små företag och främst i företag som utför arbeten ute på 

arbetsplatser, gäller det för arbetsgivaren att hitta anställda han/hon kan lita på. Tilliten till sin 

anställde anses vara av avgörande betydelse i beslutet vid nyanställning. Främst när man arbetar 

på en arbetsplats där egenföretagaren inte är närvarande i arbetstagarnas arbete. Arbetsgivaren 

har ingen möjlighet att kontrollera hur arbetet utförs och informationen dem emellan är 

bristfällig, ï sådana fall är det ytters viktigt att man kan lita på varandra.  

 

Erik skiljer sig inte från många arbetstagare som tror att om man anstränger sig extra, så säkrar 

man sin anställning utifrån de handlingar man gör (Randqvist 2005).  I detta fall, jobbar Erik 

övertid gratis emellanåt, något han gör för att visa uppskattning till sin chef och till de goda 

arbetsförhållanden han arbetar under.   

 

Säg exempelvis att jag slutar kl16 men då far jag upp på brädgården för att hämta virke som man behöver 

till dagen efter och det tar kanske en halvtimma, då skriver man inte upp det. Det gör man bara för att 

vara schysst mot kunden och Stig. Man gör lite extra, man kan göra en kvart en halvtimme extra för att 

man ja, det är så lättsamt att arbeta hos han så man kan visa det så..(...) Om jag hade varit på ett större 
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bygge så hade jag inte känt det på samma sätt, sen om jag hade jobbat en kvart över då så hade jag ju 

skrivit det. För att jag ser inte chefen och på stora ställen har det ju råd även om jag hade skrivit dit en 

extra timme. 

 

Conway (2005) figur 1.1, visar vad ett psykologiskt kontrakt kan bestå av i ett arbetsförhållande. 

Eriks handlingar visar ansträngning och flexibilitet till företaget för att han behandlas väl av Stig 

“det är så lättsamt att arbeta hos han”. På så vis hålls det psykologiska kontraktet intakt och deras 

förväntningar på varandra uppfylls. Bergqvist (2004. s:76) skriver hur detta inte är något 

självklart, egenföretagare och anställda lever ofta olika livsformer med skilda värderingar och 

livssyn. “Som uttryck för en företagares sociocentriska, livsformsspecifika sätt att tolka 

verkligheten kan tillit vara uttryck för något helt annat för honom/henne än för den anställda.”  

 

Alfred 

Vardagsliv och fritid 

Alfred är en man i 50 årsåldern, uppvuxen i Stockholmsområdet, men har under en större del av 

sitt liv varit bosatt i Umeå. Alfred var tidigare gift och bosatt i Umeå, men skiljde sig för tio år 

sedan. I dag lever Alfred tillsammans med sin fru Anna, som han varit gift med sedan sex år 

tillbaka. Alfred har enbart arbetat som arbetstagare tidigare, men vid sidan av sin anställning har 

han flertal gånger hjälp till att starta upp diverse projekt som han senare börjat arbeta heltid med. 

Detta visar att Alfred har ett starkt driv för det som han finner passion för, såväl i privatlivet som 

i arbetslivet.  

 

Idag är Alfred delägare i en liten firma som han har tillsammans med en tidigare arbetskamrat. 

Alfreds företag bygger om soprum med källsortering, detta för att har haft ett intresse att göra 

människor mer miljömedvetna. Alfred är även konsult i företaget och hjälper kunder med 

miljöfrågor som behandlar bland annat hur företag kan skapa miljöledningssystem, samt hur 

företag ska jobba praktiskt med miljöfrågor. Alfreds fru Anna är också nybliven egenföretagare, 

och är dagmamma. Därför är deras hem en dagisverksamhet under dagarna. Alfred arbetar ifrån 

7:00 på morgonen och han slutar oftast 17:00 på kvällen. Alfred upplever att det har blivit mer 

arbetstimmar sedan han startade sitt företag: 

 

Eftersom min fru Anna också driver egen verksamhet så är vi ju två som driver egen verksamhet och det 

blir ju mer jobb för bägge två på varsitt håll, och det märks. Det märks rätt tydligt. Att man går ifrån att ha 

reglerade arbetstider där man jobbar exakt sin tid och inte mer, till att man jobbar mer. 

 

Då både Alfred och hans fru är egenföretagare så har det blivit en mycket jämn fördelning på 

hushållsarbetet hemma. Alfred berättar att detta har förändrats sedan båda två startat eget. 

Studerar man på Alfreds kärleksform, passar han in i bekräftarnas omsorgspraktik. Detta 
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eftersom han och hans fru ser till att stötta varandra i sitt arbete och har för att underlätta 

hushållsarbetet delat upp det lika. Alfred passar in på bekräftarnas kärleksform eftersom mycket 

av Anders liv går att relatera till den omsorgspraktiken som kärleksformen innebär. Alfred tog 

beslutet att flytta från Umeå till Stockholm när han träffade sin nya fru Anna, för att hon skulle 

kunna arbeta kvar på sin dåvarande arbetsplats. Detta beslut Alfred tog, tyder på att han 

investerar kärlekskraft i produktionen av andra människor, detta fall sin fru Anna.  

 

För Alfred är det viktigt att få arbeta med någonting som är roligt och gör skillnad. Han beskriver 

hur ett driv infinner sig hos honom när han ser företagets resultat faktiskt påverkar människors 

handlingar och tankar gällande miljön: 

 

Vi vill göra skillnad på miljöarbetet, och där vi ser att det blir förbättringar, där skapas ett driv att 

fortsätta. 

 

Mycket av Alfreds fritid har på senaste tid varit att arbeta på huset och hans projekt att bygga en 

bastu. Annars beskriver han att fritid är när han får umgås med sin fru och åka ut med segelbåten 

och koppla bort arbetet. Alfred säger att om det fanns någonting som han skulle vilja ändra på, 

skulle han vilja vara ledig mer än vad han har möjlighet till idag. Alfreds syn på fritiden är inte 

typisk för självständighetens livsform. Det som anses vara det “goda livet” inom självständig-

hetens livsform är att kunna upprätthålla sin självständighet Att tjäna så mycket pengar som 

möjligt är alltså inte den huvudsakliga målsättningen, även om det även är viktigt. 

Arbetarlivsformens “goda livet” däremot är när man inte arbetar. Tittar vi på hur Alfred förklarar 

sin syn på fritid kan vi se karaktärsdrag som är vanliga inom arbetarlivsformen. I självständig-

hetens livsform så arbetar man för att arbeta och upprätthålla sin självständighet, inte för att vara 

ledig som i arbetslivsformen. Alfred syn på det ”goda livet” passar därav mer in i arbetarlivs-

formen än den självständighetens livsform som dominerar hans handlingar och värderingar, 

vilket tyder på att han kan leva en blandform av de två livsformerna. Alfred nämner att han 

arbetar över väldigt ofta på företaget, någonting som är vanligt förekommande inom 

självständighetens livsform. Han säger även att de anställda också ser till att jobba över om det 

finns saker kvar att göra när arbetsdagen är slut, någonting som visar att de ställer upp för 

honom. Alfred mål med att blir arbetsgivare var inte huvudsakligen ekonomiska, utan att få 

upprätthålla sina intressen som handlar om miljö och att få arbeta självständigt. Han nämner 

även att han önskar att företaget skulle kunna gå bättre så han skulle kunna anställa fler och 

arbeta mindre timmar själv: 

 

Jag skulle vilja att bolaget gick bättre så vi kunde anställa fler, utveckla verksamheten. Vi har planer på 

olika områden som vi vill utveckla. Lyckas vi med det så vore det jättekul. Sen skulle jag vilja jobba fyra 

dagar istället för fem i veckan, det hade varit skönt. 
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Detta gör att Alfred tenderar att leva självständighetens livsform, även om det finns kopplingar 

till arbetarlivsformen, någonting som kan tyda på att Alfred lever i en blandform av de två 

livsformerna.  När man tittar på citatet ovan kan det konstateras att Alfred vill ha mer ledighet, 

det uttalande ger stöd åt vår koppling till arbetarlivsformen.   I självständighetens livsform så är 

den kvinnliga medhjälperskans livsform även kopplad, där hennes agerande ska vara en 

hjälpande del av familjen, vars jobb är att stötta mannen. Dock så förklarar Alfred att det inte ser 

ut så i hans och Annas hushåll, eftersom båda är egenföretagare och delar på hushålletarbetet.  

 

Relation till medarbetarna 

Alfred betonar flera gånger under intervjun att han trivs bra med att vara arbetsgivare i ett 

mikroföretag, detta för den goda relationen som uppstår mellan medarbetarna. Även om Alfred 

trivs bra med att vara arbetsgivare, förklarar han en problematik som uppstår när någon inte kan 

arbeta: 

 

Hos oss är det ändå så att man har sina arbetsuppgifter tydligt och eftersom det är ett småföretag så är 

någon borta så blir det en rätt stor del av den procentuella arbetskraften borta. Så det märks ju väldigt väl 

på en gång om någon inte kommer in. Det är alla som arbetar hos oss väl medvetna om. 

 

Att en anställd kan stanna hemma vid sjukdom är idag en fastställd rättighet men kan ha 

katastrofala konsekvenser för en egenföretagare som Alfred. Det innebär att det blir mycket 

kostnader för Alfred när han betalar sjuklön och måste hitta någon annan som kan göra arbetet i 

personens ställe. Detta är kostnadsmarginaler som många små företag inte har, menar Bergqvist 

(2004).   

  

Har man någonting att göra så gör man det bara, man förutsätts att man gör det man ska göra. Man måste 

liksom göra det man ska göra och ibland kanske man är borta några timmar på dagen och då får man sitta 

med det på kvällen och jobba. Det är lite så det fungerar, att alla måste ge och ta.  

 

Alfreds självständighetsideologi som visas genom hans starka lojalitet mot företaget och dess 

krav gör att han själv ser obegränsat på sitt arbete. Det är viktigt att man kan lita på varandra, 

menar Alfred som tycker att det är viktigt att lojaliteten till företaget finns hos kollegorna också. 

Bergqvist (2004) förklarar att om människor som kommer ifrån skilda livsformer hamnar i 

situationer där de samspelar, är det vanligt att interaktionen mellan dem utvecklas till ett 

sammanarbete istället för samarbete. Till skillnad ifrån samarbete där två personer arbetar 

tillsammans och förstår varandra så innebär ett samarbete att parterna saknar ett samspel av 

arbetskraften.  Interaktionen blir två parallella flöden som villkoras av icke-förståelse för de 

skilda förhållandena om verkligheten menar Bergqvist (2004). Detta ser inte ut att vara 

situationen på Alfreds företag då han pratar om hur alla hjälper till där det behövs: 
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Åke 

Vardagsliv och fritid 

Åke är en 52 årig man som bor tillsammans med sin fru Eva och två barn i ett hus några 

kilometer från hans verksamhet i Norrland. Åke har varit butikschef i två år och driver butiken 

tillsammans med två medarbetare. Butiken har öppet varje dag mellan 08:00-21:00 och har 

endast stängt på juldagen, vilket betyder många oregelbundna arbetstider och svårt att få 

livspusslet att gå ihop. Som tur är driver frun Eva ett eget företag som frisörska och kan anpassa 

sina kundmöten efter Åkes butiksschema. Det underlättar de sysslorna som måste skötas i 

hemmet men också hämtningen av barnen från både skola och träning. Åke beskriver att de har 

en jämn fördelning av arbetet med hushållet och barnen. Ett exempel är att Åke varje morgon 

väcker barnen, gör dem klara för dagen och kör dem till skolan medan Eva tar hand om barnen 

när de ska gå och lägga sig på kvällen. De anpassar sina arbetssysslor i hemmet efter deras 

scheman, arbetar Eva eftermiddag sköter Åke matlagningen och hämtningarna osv. 

 

Åke var i trettioårs-åldern när han arbetade på ett bilföretag som försäljare när han blev 

överarbetad och gick in i väggen. För att han skulle orka arbeta så sadlade företaget om honom 

till marknadssamordnare och som Åke beskiver så blev det inte mindre jobb men det var roligt 

och mer stimulerade. Under denna period så höll företaget på att omorganiseras och missnöjet 

hos de anställda växte och fler och fler valde att avsluta sin anställning. Det var då Åke sa till sin 

fru: 

 

Den dag jag inte trivs på jobbet så säljer vi allt vi har och flyttar hit upp. 

 

Hans fru är frisörska och kan relativt enkelt flytta sin verksamhet och när han refererar till “upp 

hit”, menar han hans frus hemort där de bor i dagsläget. När dagen var kommen och de valde att 

sälja huset och flytta upp med barnen, så stod han för första gången i sitt liv arbetslös. Åke ansåg 

sig ganska nöjd med situationen, han planerade att vara ledig i ett år och skulle då få tid med 

barnen och snickra på huset. Men han kom snabbt in i samhället och efter bara två månader fick 

han ett jobberbjudande på det företag han idag är ägare över. När han började arbeta där, så var 

de fyra stycken arbetare i butiken inräknat med chefen. Efter knappt ett år så lades företaget ut 

till försäljning och Åke beslutar att köpa verksamheten, med resonemanget: 

 

Dels så kunde jag butiken, alternativ två var ju att om butiken klappar igen, vad gör jag då? Sen så tappar 

byn någonting och jag måste skaffa jobb i stan och då måste jag börja pendla en massa. De timmarna kan 

jag hellre lägga här i butiken men sen så trodde jag på det. Jag sa det till frugan ” vi få chansa och se hur 

detta går. 

 

Åke har i hela sitt liv varit arbetstagare men sedan av “slumpen” tar han över företaget. Tolkar 

man hans uttalande ser detta övertagande av butiken som ett sätt för honom att behålla jobbet. 
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Han menar att de timmar han skulle haft på ett arbete inne i staden adderat med pendlingstiden, 

skulle vara lika mycket tid som krävs för honom att driva en verksamhet. I och med dessa tankar 

kan vi se kopplingar till arbetarlivsformen i hans agerande, där arbetet är medlens, pliktens och 

den yttre nödvändighetens sfär. Medan fritiden är målens, frihetens och den inre tillfreds-

ställelsens sfär i arbetslivsformen (Jakobsen & Karlsson 1993). När Åke beskriver vad som är 

fritid för honom berättar han en tyst skogsmiljö, där han får åka ut med sin fyrhjuling och samla 

in ved. Men han berättar också att hans hjärna aldrig har ledig från jobbet, funderingar kring 

inköp och idéer roterar alltid. Hans arbetsrelaterade tankar kan man koppla samman till 

självständighetens livsform där hela dygnet får karaktär av arbete. Livsformen inrymmer även ett 

ideal av hårt arbete och lojalitet till verksamheten, i detta fall är Åkes butik. Men samtidigt ser 

han sig själv som en “vanlig” arbetare som gör sina arbetstimmar i veckan och åker hem till 

familjen. Detta är ett exempel på hur Åkes livsformsideologi inte stämmer överrens med 

praktiken. Tolkat utifrån livsformsanalysen lever Åke en blandlivsform, arbetslivsformen och 

självständighetens livsform.  

 

Relation till arbetstagarna 

I följande citat beskriver Åke hur han brukar resonera när han ska anställa ny personal till 

företaget:  

 

Magkänslan, den kommer jag längst med. (...) Widar som jag anställde i sommar var ju bara på 

magkänsla och det fungerade ju hur bra som helst också. Det har funkat bra! Och som nu för sommaren 

har jag letat en ”vuxenvikarie” och en ung sommarjobbare och jag säger då det, magkänslan kommer man 

långt på. Spelar ingen som helst roll vad de skriver i papprena, tittar inte så mycket på det. 

 

Åke menar att det är viktigt för honom att lita på sin magkänsla när han ska anställa ny personal. 

Vi tolkar att Åkes begrepp “magkänsla” handlar om tillit.  För honom är inte personens tidigare 

erfarenheter av störst betydelse, utan mer hur personen skulle fungera i hans verksamhet. Det är 

vanligt att egenföretagare som Åke har svårt att hitta personer de anser sig kunna lita på 

(Bergqvist 2004). I många mindre företag är det avgörande beslutet när man anställer någon, att 

man som arbetsgivare känner att man kan lita på personen i fråga. I ett litet företag som Åke 

driver är det vanligt att man inte kan ha fullständig kontroll på företagets alla delar. Detta för att 

ägaren av företaget inte själv kan närvara på arbetsplatsen och därmed kontrollera hur arbetet 

utförs. Därför läggs det stor vikt vid att arbetsgivaren och personalen kan lita på varandra på 

småföretag (Bergqvist 2004). Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att Åkes syn på tillit för sina 

arbetstagare, påverkar även hans val när han ska rekrytera ny personal till företaget.  
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Åke beskriver i citatet nedan hur han sköter sina medarbetarsamtal. 

Jag bruka ta in dem med jämna mellanrum bara för att stämma av att allt är bra, en gång i månaden 

kanske. (…) Då får jag ett svar på om vi är på rätt väg eller känner dem att detta inte är bra. Det är så 

passviktigt att vi har bra kontakt och att dem känner att de kan prata med mig och sen är det ju viktigt att 

de mår bra, det ska ju inte vara att de ska gå hit med en klump i magen heller. För då måste vi hitta på 

något. 

Han väljer att ha dessa samtal med sina medarbetare, för att vårda relationen dem emellan. I och 

med att Åke arbetar så nära sina två anställda är det viktigt för honom att regelbundet säkerställa 

deras relation genom dessa samtal. Som vi tidigare berättat så beskriver Conway (2005) att ett 

psykologiskt kontrakt är ett kontrakt som kan bestå av olika överenskommelser och 

förväntningar mellan två olika parter. Det kan både vara uttalade och outtalade. De psykologiska 

kontrakten talar om för den anställde vad han förväntas leva upp till i relationen till sin 

arbetsgivare och vice versa. Det Åke gör är att uttala de förväntningar han har på sina anställa. 

På samma sätt ger Åke dem möjlighet att uttrycka sina behov och förväntningar på honom. Det 

finns säkerligen flertalet outtalade överenskommelser och förväntningar mellan Åke och 

arbetstagarna, men genom dessa kontinuerliga samtal så uppnår de en öppenhet i relationen. Den 

öppna relationen värdesätter Åke mycket i företaget.   
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Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra vilka slutsatser vi kommit fram till. Syftet med denna 

undersökning är att, utifrån ett livsformsperspektiv, ta reda på hur arbetstagaren påverkas att 

arbeta nära sin arbetsgivare i ett mikroföretag. Utifrån den teoretiska referensramen har vi 

kunnat styrka de slutsatser vi nedan presenterat, vilket vi diskuterar i kapitlet.  

 

Slutsats 

De intervjuade arbetstagarna går emot sin livsformspraktik. Detta sker på grund av den nära 

relationen som uppstår i mikroföretag mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

 

De arbetstagare vi intervjuat lever till största del arbetarlivsformen, där det finns en tydlig 

skillnad mellan arbete och fritid. Människorna inom livsformen arbetar för att få pengar/medlet 

för att uppnå fritiden och det “goda livet” (Bergqvist 2004). Vi kan konstatera att de fyra 

arbetstagarna som deltagit i vår forskningsintervju visar tecken på att de går emot arbetar-

livsformspraktiken. I arbetarlivsformen är ideologin att man arbetar åtta timmar per dag och 

därefter gäller fritid, men det blir en sammanstötning i och med att det inte utförs i praktiken av 

den anställde (Bergqvist 2004). Denna tolkning har gjorts efter att alla arbetstagarna beskrivit hur 

dem flertalet gånger har arbetat extra, tagit på sig mer arbetspass än planerat och gratis övertid. 

 

Om jag hade varit på ett större bygge så hade jag inte känt det på samma sätt, sen om jag hade jobbat en 

kvart över då så hade jag ju skrivit det. För att jag ser inte chefen och på stora ställen har de ju haft råd 

även om jag hade skrivit dit en extra timme. 

 

Erik citat ovan beskriver hans anledning varför han vid tillfällen arbetar gratis övertid. Uttrycket 

“För jag ser inte chefen”, tolkar vi till att om han hade arbetat i en verksamhet där man inte 

arbetar nära sin arbetsgivare, hade han lättare kunnat kräva mer. Han menar även att större 

verksamheter skulle ha råd att betala övertiden. Detta uttalande från Erik är ett konkret exempel 

på hur den nära relationen mellan arbetsgivare och arbetstagaren visar sig rent praktiskt. Erik 

skriver inte upp sin extra arbetstid och därmed går miste om en summa pengar som han 

egentligen borde få tillhandahållet. Erik arbetar nära sin chef, personen som byggt upp företaget 

och som ser organisationen som sitt egna hantverk. Erik väljer att inte kräva ersättning för 

övertiden för att upprätthålla den goda relationen, visa uppskattning och stärka sin tillit mot 

chefen.  

 

De personer vi intervjuat i undersökningen har alla haft en nära relation till sina arbetsgivare, 

några av intervjupersonerna säger sig till och med kalla sin relation till chefen för kompisrelation 

snarare än en arbetsrelation. En av de intervjuade personerna Katja, beskriver nedan sin relation 

med sina arbetsgivare. 
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“Vår relation är mer på ett personligt plan, inte bara jobbsnacket utan att man känner varandra 

utanför också, så man känner ju varandra mer eller mindre helt utantill. (...)”  

 

Katja är inte ensam om att uppleva en sådan nära relation till sin arbetsgivare. Fler av 

respondenterna i undersökningen uttrycker samma goda och vänskapliga relation. Denna goda 

relation kan kopplas samman med deras känslor, de som infinner sig när chefen frågar om hjälp 

eller när de vaknar upp sjuk och trots det väljer att gå till jobbet. Arbetstagarna vet vilka 

konsekvenser det får för arbetsgivaren och företaget om de är borta. På ett mikroföretag, blir det 

procentuella bortfallet av personal väldigt högt och därför ställer man upp lite extra för sina 

kollegor och chef. Att ställa upp extra är en röd tråd genom denna studie, arbetstagarna som 

främst lever arbetarlivsformen ser det som en självklarhet att ställa upp. Detta är däremot inte 

självklart för deras livsformsideologi, därför drar vi slutsatsen att de går emot sin praktik. Den 

främsta anledningen till att de går emot sin praktik är för att de arbetar på ett mikroföretag. På ett 

mikroföretag är dels arbetskraften begränsad, vilket rent praktiskt kan innebära att arbetsgivaren 

har svårt att hitta personal vid sjukdomsfall eller liknande. En annan anledning är den nära 

relationen som skapas mellan arbetsgivare och kollegorna. Vårt resonemang är att om de 

intervjuade arbetstagarna hade anställning på ett stort företag, hade detta extra arbete inte 

infunnit sig i deras vardag.  

 

Diskussion 

Ser vi i efterhand på forskningsprocessen i sin helhet, kan vi konstatera att vi hade kunnat göra 

vissa delar annorlunda. Vi börjar med att diskutera utformningen av den intervjuguide som 

konstruerades. Vi valde att lägga ett relativt stort fokus på livformsfrågorna i början av intervju-

guiden för att sedan styra in samtalet mot mer arbetsrelaterade frågor. När analysarbetet satte 

igång så upplevde vi att vi borde haft ännu mer fokus på livsformsfrågorna. Vi insåg att somliga 

av de frågor som var relaterade till intervjupersonens arbetsplats, inte kom till någon större nytta 

för vår studie, exempelvis frågor om arbetsgivaren syn kring företagets lagar och regler. Vi 

kunde därför lagt ner en större omsorg på vilka frågor vi kunde fått ut mest relevant information 

av. Även om det finns brister i intervjuguiden anser vi att de livsformsfrågor som fanns med var 

tillräckliga för att vi skulle kunna få fram ett resultat grundat på intervjupersonernas 

uppfattningar.  

 

En annan del i forskningsprocessen vi vill lyfta fram för diskussion är det urval av de intervju-

personer som deltog i undersökningen. Som tidigare nämnt, intervjuades fyra arbetstagare och 

två arbetsgivare i studien. Valet att intervjua personer i två olika arbetspositioner kan ha påverkat 

studiens resultat på flera vis. I början var tanken att vi endast ville undersöka arbetstagarnas 

livsform och uppfattningar kring anställningen i mikroföretaget. Vi ansåg senare att vi ville lägga 
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till ännu en vinkel och beslutade att intervjua två stycken arbetsgivare. Idag är vi delade kring 

vårt resonemang med att dela upp respondenterna på detta vis. Vi anser beslutet med att intervjua 

både arbetsgivare och arbetstagare har bidragit till värdefull information. I denna studie vill vi 

påstå att arbetsgivares deltagande kan ses som styrkande i undersökningens resultat. Vi ser 

nämligen att arbetsgivarna har kunnat bekräfta flera av de fenomen som de intervjuade 

arbetstagarna upplever i mikroföretag. Valet att ta med ett arbetsgivarperspektiv i studien vill vi 

således lyfta fram som positivt för resultatet. Samtidigt så var det arbetstagarnas perspektiv som 

undersökningens huvudfokus skulle riktas mot. I det avseendet kunde det ha varit en större 

relevans att endast intervjua arbetstagare till studien.  

 

Vi anser att denna undersökning har varit intressant att utföra i den mening av att vi belyser 

arbetstagarnas perspektiv och deras situation i ett mikroföretag. Mycket av den tidigare 

forskningen handlar om livsformerna kopplat till arbetslivet och är gjord ur en arbetsgivares 

perspektiv. Vi ser därför betydelsen av att göra en undersökning som är utifrån arbetstagarnas 

perspektiv. Det skulle vidare i framtiden vara intressant om det gjordes forskningsstudier om 

lojaliteten vad det gäller arbetsförhållanden i mikroföretag. Vi kan utifrån vår studie, dra 

slutsatsen att arbetstagarens nära relationen till arbetsgivaren spelar en viktig roll i ett 

mikroföretag. Vi finner det därför intressant om en ny dimension skulle tilläggas i en kommande 

studie, kring relationer i mikroföretag, utifrån ett lojalitetsperspektiv.  

 

Vår slutsats är att de intervjuade arbetstagarna går emot sin livsformspraktik på grund av den 

nära relationen som uppstår mellan arbetstagare och arbetsgivare i mikroföretag.  Vi anser att vi 

lyckats få fram en beskrivning på vilken livsform som intervjupersonerna lever. Därefter av den 

informationen, har vi kunnat ge en förklaring på vad som sker när personer som lever olika 

livsformer arbetar tillsammans. Vi har även gett konkreta exempel på hur arbetstagaren påverkas 

av att arbeta nära sin arbetsgivare i ett mikroföretag. 
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Bilaga 1: Intervjuguide för arbetstagare 

 

Allmänt om bakgrund 

- ålder 

- familjeförhållanden 

- företag 

- region 

Följ ip:s liv kronologiskt. Fråga om motiven och resonemangen bakom val och beslut som ip 

träffat i samband med kriser och andra förändringar. Håll hela tiden i minnet att det är 

livsformerna som är av intresse här för att inte området ska svälla till orimliga proportioner  

Ursprung 

Börja med ip:s uppväxt. Vilken arbetsform hade föräldrarna? Vilken livsform? Var bodde 

familjen? Se till att få med föräldrarnas samtliga arbetsformer och den ungefärliga omfattningen 

av dem. för att få en klar bild kanske över fråga frågor om föräldrarnas uppväxt.  

AG & AT 

-Berätta om dina föräldrars arbetshistoria 

-Arbetade båda föräldrarna under din uppväxt 

- hur såg familjeförhållanden ut under uppväxten? (vilken region) 

 

Arbetshistoria 

Gör en kartläggning av ip:s arbetsliv. Gå igenom ip:s kurva när det gäller arbete och 

arbetsformer och detaljer kring dessa. Utgå från det som redan tidigare kommit fram och följ det 

konologiskt. Var uppmärksam på förändringar om arbete som kan ha försvunnit livshistoriens 

större sammanhang. Ip kan exempelvis haft flera jobb än som framkom där.  

- Vad var ditt första jobb? Fortsätt därefter ip:s arbetshistoria i kronologisk ordning  

(ålder, arbetsuppgifter, titel, utbildning, geografi, arbetsbyte, tid mellan bytet, 

företagsinformation) 

 

Att tänka på: 

Verksamhet: Försök att få en “officiell” yrkestitel. Tag med andra namn på yrket som ip 

använder. Tänk på att man kan ha kvar samma yrkestitel men ändå byta till kvalitativa skilda 

arbetsuppgifter. “Metallarbetare” säger inte så mycket, oftast finns en mer detaljerad titel.  

Lägg in även annan verksamhet som har med arbete att göra. det kan exempelvis gälla 

arbetslöshet, tjänsteledighet, vård av barn, studier osv. Kontrollera också ifall ip haft flera jobb 

samtidigt.  

Tid: Försök att få närmare uppgifter om när (år och månad) en förändring skedde, exempelvis 

arbetsbyte, företagsstart, tjänstledighet osv. Ta reda på om ip arbetade hel- eller deltid samt 

arbetstider (skiftgång). Se upp för att inte missa kortare perioder av nedsättning eller andra 
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förändringar av arbetstiden.  

Arbetsform: För lönearbete ta reda på anställningsförhållanden, lönesättning, arbetsgivare, 

företagsstorlek osv. Gällande egna företagare ta reda på bransch, anställ anställda, släkt i 

företaget osv. Var uppmärksam på att människor som är delägare o ta rubricerar sig som 

anställda. Tag reda på konkreta förhållanden. Var precis när det gäller arbetsgivare och bransch. 

Det är inte tillräckligt med “privat” respektive “offentlig” arbetsgivare eller “konsultbranschen”.  

Yrkesinnehåll: Grundfrågan är “Vad innehåller jobbet?”, fokusera på överunderordning. Förslag 

till frågor: Deltagande i beslutsprocessen, hur och vilka frågor? Ingår det i arbetet att leda andras 

arbete? Hur och på vilket sätt? Ställ konkreta frågor? Försök f en konkret beskrivning av vad ip 

gör i jobbet. Formulera frågorna efter vilken typ av arbete det är frågan om, exempelvis 

lönearbete osv.  

Anskaffning: Hur fick du jobbet? Vem hjälpte till? Särskild utbildning? Vilken? För företagare, 

bönder, kapitalister måste inriktningen på frågorna ändras: En viktig del att få informationen om 

är i vilken grad personliga nätverk mobiliseras för att få jobb, starta eget.  

Grafiskt: Var bodde du? Var låg jobbet? Hur långt ifrån bostaden? Typ av transport? (Eventuellt 

har en del av informationen redan framkommit tidigare). 

Motiv: Varför arbetsbyte? Karriäraspekt? Ta reda på om hem- och familjeaspekter påverkade 

exempelvis arbetsbyte, förändringar i tiden osv.  

 

Anställningen 

(Mycket av informationen kan redan ha framkommit under tidigare delar av intervjun. Delarna 

ingår i varandra men betoning bör ligga på nedanstående punkter.) 

- När/var började du arbeta på företaget 

- anställningsform & antal timmar i veckan 

- ägarförhållanden, antal anställda, släkt/familj i företaget (storlek på företaget) 

- motiv för att börja jobba (tjäna pengar, intresse, arbetslöshet, familjesituation m m) 

- mål för anställningen/karriären, vad vill man uppnå 

- inflytande på arbetsplatsen (möjlighet att påverka ) 

-arbetsdelning inom företaget, exempelvis produktion, inköp av varor, fakturering 

(arbetsuppgifter) 

- Hur uppfattar du ledarskapet på företaget? 

-val av bransch (bestämd utbildning, efterfrågan på marknaden, nya idéer, annat) 

-kunder (privatpersoner, företag, är underleverantör) (företagsinformation) 

-utbildning, företagsresurser (ex. -erbjuds ni några utbildningar/ utvecklingsmöjligheter?) 

- hur ser du på företagets kunskap kring lagar och regler ut? ex. reseersättning, föräldraledighet, 

sjukskrivning, övertid). 

- “fritid” (hemma kvällar, uteliv m m) 

- Hur ser relationen ut mellan dig och din arbetsgivare? (utveckla!) 
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- hur ser du på arbetslojaliteten på företaget mellan dig och din chef? (ge exempel) 

- har du arbetat trots sjukdom för att inte göra arbetsgivaren besviken/skapa problem för 

verksamheten? 

- för-/ nackdelar med att vara anställd i ett litet företag 

-Något du vill ändra på företaget? (lagar, regler, kompetensutveckling?) 

 

Framtidsplaner 

- fortsätta anställningen på företaget/byta arbete 

- varför/ varför inte (kan ha att göra med familjesituation, arbetstider, ingen egenkontroll över 

verksamheten, marknaden m m).  

 

 

Tidsdiagram 

Syftet här är att få en flerdimensionell beskrivning av hushåller/individens verksamhet under ett 

par vanliga dagar. Detta ska innehålla utöver dimensionen tid, också på vilken plats ip befann 

sig, vilka andra personer var närvarande, vilka verksamheter utfördes, vilka var motiven för 

verksamheten osv. Välj den närmaste vardagen och den närmaste söndagen innan 

intervjutillfället. Dagarna ska vara något sådär normala, välj annars andra dagar. börja med att 

fråga när man steg upp, åt frukost, vem gjorde frukost och gå igenom hela dygnet. Ta inte för 

givet att natten är sovtid, nöj dig inte med svaren som “jag gjorde inget särskilt” osv.  

- beskriv din dag från början till slut (noggrann beskrivning av dagen!) 
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Bilaga 2: Intervjuguide för arbetsgivare 

 

Allmänt om bakgrund 

- ålder 

- familjeförhållanden 

- företag 

- region 

Följ ip:s liv kronologiskt. Fråga om motiven och resonemangen bakom val och beslut som ip 

träffat i samband med kriser och andra förändringar. Håll hela tiden i minnet att det är 

livsformerna som är av intresse här för att inte området ska svälla till orimliga proportioner  

 

Ursprung 

Börja med ip:s uppväxt. Vilken arbetsform hade föräldrarna? Vilken livsform? Var bodde 

familjen? Se till att få med föräldrarnas samtliga arbetsformer och den ungefärliga omfattningen 

av dem. för att få en klar bild kanske över fråga frågor om föräldrarnas uppväxt.  

AG & AT 

-Berätta om dina föräldrars arbetshistoria 

-Arbetade båda föräldrarna under din uppväxt 

- hur såg familjeförhållanden ut under uppväxten? (vilken region) 

 

 

Arbetshistoria 

Gör en kartläggning av ip:s arbetsliv. Gå igenom ip:s kurva när det gäller arbete och 

arbetsformer och detaljer kring dessa. Utgå från det som redan tidigare kommit fram och följ det 

konologiskt. Var uppmärksam på förändringar om arbete som kan ha försvunnit livshistoriens 

större sammanhang. Ip kan exempelvis haft flera jobb än som framkom där.  

- Vad var ditt första jobb? Fortsätt därefter ip:s arbetshistoria i kronologisk ordning  

(ålder, arbetsuppgifter, titel, utbildning, geografi, arbetsbyte, tid mellan bytet, 

företagsinformation) 

 

Att tänka på: 

Verksamhet: Försök att få en “officiell” yrkestitel. Tag med andra namn på yrket som ip 

använder. Tänk på att man kan ha kvar samma yrkestitel men ändå byta till kvalitativa skilda 

arbetsuppgifter. “Metallarbetare” säger inte så mycket, oftast finns en mer detaljerad titel.  

Lägg in även annan verksamhet som har med arbete att göra. det kan exempelvis gälla 

arbetslöshet, tjänsteledighet, vård av barn, studier osv. Kontrollera också ifall ip haft flera jobb 

samtidigt.  

Tid: Försök att få närmare uppgifter om när (år och månad) en förändring skedde, exempelvis 



 

 

 

 

 

50 

arbetsbyte, företagsstart, tjänstledighet osv. Ta reda på om ip arbetade hel- eller deltid samt 

arbetstider (skiftgång). Se upp för att inte missa kortare perioder av nedsättning eller andra 

förändringar av arbetstiden.  

Arbetsform: För lönearbete ta reda på anställningsförhållanden, lönesättning, arbetsgivare, 

företagsstorlek osv. Gällande egna företagare ta reda på bransch, anställ anställda, släkt i 

företaget osv. Var uppmärksam på att människor som är delägare o ta rubricerar sig som 

anställda. Tag reda på konkreta förhållanden. Var precis när det gäller arbetsgivare och bransch. 

Det är inte tillräckligt med “privat” respektive “offentlig” arbetsgivare eller “konsultbranschen”.  

Yrkesinnehåll: Grundfrågan är “Vad innehåller jobbet?”, fokusera på överunderordning. Förslag 

till frågor: Deltagande i beslutsprocessen, hur och vilka frågor? Ingår det i arbetet att leda andras 

arbete? Hur och på vilket sätt? Ställ konkreta frågor? Försök f en konkret beskrivning av vad ip 

gör i jobbet. Formulera frågorna efter vilken typ av arbete det är frågan om, exempelvis 

lönearbete osv.  

Anskaffning: Hur fick du jobbet? Vem hjälpte till? Särskild utbildning? Vilken? För företagare, 

bönder, kapitalister måste inriktningen på frågorna ändras: En viktig del att få informationen om 

är i vilken grad personliga nätverk mobiliseras för att få jobb, starta eget.  

Grafiskt: Var bodde du? Var låg jobbet? Hur långt ifrån bostaden? Typ av transport? (Eventuellt 

har en del av informationen redan framkommit tidigare). 

Motiv: Varför arbetsbyte? Karriäraspekt? Ta reda på om hem- och familjeaspekter påverkade 

exempelvis arbetsbyte, förändringar i tiden osv.  

 

 

Det egna företaget 

(Mycket av informationen kan redan ha framkommit under tidigare delar av intervjun. Delarna 

ingår i varandra men betoning bör ligga på nedanstående punkter.) 

Starten 

- När/var startades företaget 

- motiv för att starta (tjäna pengar, vara oberoende, arbetslöshet, familjesituation m m) 

- mål för verksamheten, vad vill man uppnå 

-eget beslut eller tillsammans med maka/make/sambo/någon annan 

-val av bransch (bestämd utbildning, efterfrågan på marknaden, nya idéer, annat) 

-kunder (privatpersoner, företag, är underleverantör) 

-ägarförhållanden, antal anställda, släkt/familj i företaget 

- samhällsinsatser såsom starta eget bidrag, lån eller eget kapital 

-utbildning, företagsresurser (ex. -erbjuder ni några utbildningar till de anställda? ) 

- hur ser du på dig själv som ledare? (styrkor & svagheter) 

- försörjning på hel/deltid, inkomsterna, familjens andra inkomster 

-kontaktnät: omgivning, andra företag (hur ser kontaktnätet ut för företaget?) 
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-arbetsdelning inom företaget, exempelvis produktion, inköp av varor, fakturering 

- redovisning (sköter detta själv, sköts av fru/man eller genom redovisningsbyrå) 

- kunskap av lagar, regler, bidrag, och förändringar av dessa m.m. (hur ser företagets kunskap ut 

kring lagar och regler ut?) 

- hur ser din relation ut till dina anställda? 

-hur ser du på arbetslojaliteten på ditt företag mellan dig och dina anställda? 

- för- och nackdelar med att vara arbetsgivare på ett litet företag? 

- hur såg familjeförhållanden ut då: gift/sambo/ensamstående, antal barn, bostad, bil m.m.  

- vem gjorde vad hemma (laga mat, handla, dammsuga tvätta bil, hämta och köra barn m m) 

- “fritid” (hemma kvällar, uteliv m m) 

 

 

Förändringar jämfört med före start 

 (Det mesta bör redan ha framkommit men var uppmärksam på att få med förändringarna.) 

- ekonomi/försörjning av familjen  

- bostad, bil m.m. 

- tiden på arbetet/hemma 

- för-/ nackdelar med att ha ett företag 

- umgänge med familj, släkt, vänner m.m.  

 

Företagandet i dagsläget 

- förändringar av punkterna under starten  

- har nått målet, är nöjd med situationen, om inte varför 

- något man vill ändra på (lagar, regler m m) 

- saknar man något som exempelvis ekonomiskt stöd, kompetensutveckling m m  

- hur är konkurrensen på marken på orten/ i regionen 

 

Framtidsplaner 

- gå tillbaka till anställning/fortsätta som hittills/expandera 

- varför/ varför inte (kan ha att göra med familjesituation, arbetstider, egenkontroll över 

verksamheten, marknaden m m).  

 

Tidsdiagram 

Syftet här är att få en flerdimensionell beskrivning av hushåller/individens verksamhet under ett 

par vanliga dagar. Detta ska innehålla utöver dimensionen tid, också på vilken plats ip befann 

sig, vilka andra personer var närvarande, vilka verksamheter utfördes, vilka var motiven för 

verksamheten osv. Välj den närmaste vardagen och den närmaste söndagen innan 

intervjutillfället. Dagarna ska vara något sådär normala, välj annars andra dagar. börja med att 
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fråga när man steg upp, åt frukost, vem gjorde frukost och gå igenom hela dygnet. Ta inte för 

givet att natten är sovtid, nöj dig inte med svaren som “jag gjorde inget särskilt” osv.  

- beskriv din dag från början till slut (noggrann beskrivning av dagen!) 

 

 
 


