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I

SAMMANFATTNING

Tidningstjänst i Karlstad med omnejd har till uppgift att distribuera ut morgontidningar till
prenumeranter vilket utförs av 98 ordinarie anställda tidningsbud. I den här uppsatsen är
det just intresset för buden och deras arbetssituation som undersökningen handlar om. Ut-
gångspunkten för studien, vilken genomfördes senhösten 2004 var ett stort antal teorier in-
om skilda områden så som arbetsvillkor och sömn. Med hjälp av teorierna skapades några
av de kategorier och frågor som ställdes i de olika metoder vilka användes för att kunna
besvara undersökningens frågeställning med tillhörande delfrågor. Metoder vilka tillämpa-
des var observation, intervju och enkät vilka gav möjlighet att uppfylla syftet med studien.
Syftet var att försöka uppleva, beskriva, förklara och förstå tidningsbudens arbetssituation
samt lämna förslag på konkreta åtgärder för att försöka få rätsida på eventuella brister i tid-
ningsbudens arbetssituation.

Undersökningens resultat visade bl.a. att budens sociala nätverk bidragit till en anställning
påbörjats liksom ekonomiska incitament. Även om flertalet värderar arbetstiden högt tycks
det vara allt för jobbigt i längden att också behöva arbeta på lördagarna vilket återspeglar
sig i personalomsättningen som uppgår till 19 procent. Bland de förslag respondenterna
lämnar för att reducera denna siffra kan nämnas att en förbättrad introduktion måste till och
att personalen uppmuntras för sin arbetsinsats i större grad. En stor del av arbetstiden ar-
betar buden i ensamhet. Detta då 66 procent har en social kontakt från noll till fem procent
av arbetstiden. Denna ensamhet verkar dock en klar majoritet (96 %) uppleva som positiv.
Arbetet som bud tycks även gå att kombinera med det övriga livet. Framförallt verkar
kvinnor ha väl utarbetade strategier för att exempelvis ekvationen arbete/familj ska få sin
lösning. Det verkar även som om buden har en utarbetad sömnstrategi. Detta då sju av tio
bud sover två gånger per dygn. Dock sover fyra av tio bud under sex timmar per dygn vil-
ket påverkar hälsan negativt, exempelvis har denna grupp koncentrationssvårigheter.

Arbetsvillkoren utmärks av höga krav, hög egenkontroll och ett högt socialt stöd vilket gör
att majoriteten av buden har de bästa jobben, kollektivt aktivt arbete (33 %) medan 13 pro-
cent har de sämsta jobben, isolerat högstressarbete. Tidningsbudens fysiska hälsa talar om
att ryggbesvär är vanligast (73 %). Oavsett värkproblem besväras 93 procent av värk. Den
psykiska hälsan tycks vara något bättre då 89 procent uppvisar psykosomatiska besvär ex-
empelvis huvudvärk. En del av tidningsbudens ohälsa, framförallt de fysiska besvären kan
avhjälpas med de arbetshjälpmedel som erbjuds. Dock visar resultatet att som bäst 57 pro-
cent använder sig av handskar i arbetet. Att hjälpmedlen används i begränsad omfattning
syns också i siffror över sjukfrånvaron. Detta då 21 procent av buden varit sjukfrånvarande
minst två gånger under det senaste året vilket bl.a. kan ha orsakats av ryggbesvär (80 %).
Samtidigt kan det konstateras att 46 procent av buden varit sjuknärvarande under motsva-
rande tidsperiod. Vanligen går man till arbetet trots psykosomatiska besvär (92 %). Resul-
taten visar också att mer än vart fjärde bud (26 %) har varit utsatt för hot och våld. En möj-
lighet för att minska risken skulle kunna vara dubbelbemanning samt att utbildning gavs
om hur man hanterar hot och våldssituationer. Av de vilka drabbats är det vanligt att man
efter händelsen i första hand fått hjälp från arbetsledningen (63 %) samt arbetskamraterna
(38 %). Dock visar det sig att över hälften (56 %) inte fått någon hjälp alls. I denna grupp
hade 20 procent sömnsvårigheter. För dem vilka fick hjälp hade ingen sömnsvårigheter.

Utifrån resultaten vilka gäller för tidningsbuden i Karlstad med omnejd kunde undersök-
ningens frågeställning besvaras. Detta resulterade i att undersökningens syfte kund uppfyl-
las. Sammantaget ger uppsatsen en röst åt dem vilka arbetar som tidningsbud och hur de
förstår sin arbetssituation samt livstillvaro.
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II

FÖRORD

När morgonregnets tårar slår mot rutan idag den 1/2 är det dags att sätta punkt för en lång
resa i mitt liv. Denna resa inom den akademiska världen har varit den längsta och den job-
bigaste under de år jag har varit Karlstad universitet trogen. I denna stund, när man tittar
tillbaka på vad som hänt under resans gång är det både stora och små händelser. En sådan
händelse vilken jag inte gärna glömmer var en söndagskväll. Klockan var vid halvelva och
efter ännu en lång dag vid universitet skulle jag cykla hem till Herrhagen. Då jag satte mig
på cykeln för att trampa iväg konstaterade jag att det gick ju inte. Inte undra på det. Någon
hade varit framme och plockat bort ventilgummit. Det var bara att gilla läget och gå de åtta
kilometrarna. Under min vandring genom stan passerade jag flertalet busshållplatser vars
reklamskyltar lyste upp mörkret med följande slogan: ”Från ett läge till ett annat.” Dessa
ord passade alldeles utmärkt att ha med sig på sin promenad genom natten. Inte bara för att
ta sig hem, utan även för att sammanfatta tiden med uppsatsskrivandet.

Även om jag är ensamt ansvarig för innehållet i denna uppsats hade den aldrig blivit verk-
lig utan hjälp från en rad personer. I en sådan här stund finns det därför många människor
vilka förtjänar ett stort tack. Detta tack vill jag först och främst rikta till Marie Barnes vid
Tidningstjänst för sitt arbete med att ta fram kvalificerade respondenter vilka jag fick följa
under sju vandringsresor genom natten och sedermera även intervjua. Maries insats med-
förde också att jag fick genomföra en enkätundersökning och fick en god inblick i hur or-
ganisationen Tidningstjänst var uppbyggd. Följaktligen måste också ett tack riktas till de
sju respondenter vilka gav mig möjlighet att genom observationerna få en närbild av arbe-
tet som tidningsbud. Dessa respondenter ska också tackas då jag genom intervjuerna fick
en stor insikt och förståelse av vilken arbetssituationen är för tidningsbuden i Karlstad. Ett
tack ska också riktas till samtliga respondenter vid Tidningstjänst i Karlstad med omnejd
som tog sig tid att besvara enkäten. Utan er insats hade det inte blivit några tabeller, dia-
gram eller för den delen några intressanta resultat överhuvudtaget.

Jag vill även passa på att tacka mina nära och kära för att ni alltid ställt upp och tålmodig
väntan. Mina tankar går särskilt till min farmor, Maj, min mormor, Sigrid och min innerligt
älskade broder Gustav vilka alla fick sluta sin livsresa före att jag nådde slutmålet med
detta arbete. Samtliga hade önskat att få läsa vad den här studiens resultat visade på.

Slutligen vill jag tacka min handledare Birgitta Eriksson. Det är utan tvekan så att Birgitta
har varit den handledare alla studenter kan önska sig. Birgitta har varit den vägvisare jag så
väl behövt och alltid stöttat när det gått tungt. Har man ställts inför problem, inte minst
med statistikprogrammet SPSS har det bara varit att knalla upp till hennes arbetsrum och få
värdefull hjälp. Birgitta har alltid funnits till hands när man ha behövt hjälp. Tack för all
hjälp!

Karlstad, februari 2007

Erik Lindholm
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1 INLEDNING

I första kapitlet beskrivs arbetsmarknaden och dess aktörer. Därefter lämnas en definition
på vad ensamarbete är för något och härigenom hitta en lämplig yrkesgrupp för genomfö-
randet av undersökningen. Vidare sker en redogörelse för studiens syfte och avgränsning
följt av undersökningens frågeställning. Avslutningsvis diskuteras ämnesvalet, en presen-
tation av tidigare studiers resultat sker samt en redovisning av uppsatsens disposition och
läshänvisning.

1.1 Arbetsmarknaden - en sektor som väcker ett stort intresse

Arbetsmarknaden är enligt Granberg en sektor vilken ingår i det övriga samhället. Känne-
tecknande för denna marknad är att arbetsgivaren köper arbetskraft genom att utbetala er-
sättning till arbetstagaren som säljer sin arbetskraft. Merparten av befolkningen försörjer
sig genom förvärvsarbete. Dock finns det en stor andel vilka står utanför arbetsmarknaden.
För dessa individer finns olika former av trygghetssystem vilka träder in som försörjnings-
garant. Samtidigt är arbetsmarknaden inte bara en arena där arbetsgivare och arbetstagare
håller till. Granberg anser att denna marknad är ett svåröverskådligt samspel där många
olika intressenter möts. För omgivningen vilka ges möjlighet att studera arbetsmarknaden
väcker dess komplexitet alltid ett lika stort intresse.1 Ett sådant intresse vilket jag har kan
vara att försöka förstå en liten del av hur arbetssituationen ter sig för en yrkesgrupp.

I slutet av 1800-talet var arbetet anpassat till den ljusa delen av dygnet. Idag arbetar vi på
udda tider så som tidig morgon, sena kvällar eller på nätterna. Samhället kan därför beskri-
vas som en organism vilken i många avseende kan anses vara vaken 24 timmar om dygnet.
Dess uppgift är bl.a. att vårda, transportera samt producera varor och tjänster.2 Förutom att
vissa yrken kan anses vara nattarbeten finns också en annan gemensam nämnare, de kan
ofta vara exempel på ensamarbete. Men vad är då ett ensamarbete? En möjlighet för att
förstå detta begrepp är att ta tillvara Arbetsmiljöverkets författningssamling om ensamar-
bete. Arbetsmiljöverkets definition innebär att en uppdelning görs i fysisk respektive social
isolering. Den fysiska isoleringen tar fasta på:3

… en situation där den som utför arbetet inte på arbetsplatsen kan få kontakt med
andra människor utan att använda ett tekniskt kommunikationshjälpmedel.
(Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1982:3, s. 3).

Med den sociala isoleringen förstås:4

… en situation där den som utför arbetet befinner sig bland andra människor, men
där förhållandena är sådana att han inte kan räkna med deras hjälp i en kritisk situ-
ation. (Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1982:3, s. 3).

Utifrån Arbetsmiljöverkets definition väljer jag att ansluta mig till den vilket motiveras av
att den kan anses vara allmänt etablerad.5

1.1.1 Val av yrkesgrupp

Utifrån ovanstående definition blir nästa steg att hitta ett yrke som väl uppfyller definitio-
nen. Efter en del funderande stannade jag vid tidningsbuden varför jag kom att ta kontakt
med Tidningstjänst i Karlstad. Vid mitt besök på Tidningstjänst framförde jag mitt ärende
om att jag önskade skriva om ensamarbete och såg tidningsbuden som lämplig yrkesgrupp
för en sådan studie. Samtalet med en företagsrepresentant resulterade bl.a. i att jag fick veta
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att det arbetade 120 tidningsbud i Karlstad med omnejd. En överenskommelse träffades
som innebar att företagsrepresentanten skulle prata med sin överordnade chef om det var
okej att jag fick genomföra min studie. Den 19/12 2003 tog jag kontakt med en represen-
tant för företaget och fick klartecken att studien kunde genomföras.

1.2 Syfte och avgränsning

Syftet med undersökningen är att försöka uppleva, beskriva, förklara och förstå tidningsbu-
dens arbetssituation. Syftet är också att lämna förslag på konkreta åtgärder för att i möjli-
gaste mån komma till rätta med eventuella brister i tidningsbudens arbetssituation. Av stu-
diens syfte följer även att försöka besvara den för undersökningen uppställda frågeställ-
ningen med tillhörande delfrågor.

En avgränsning av studien sker då den omfattar de tidningsbud som tillhör distributionsom-
rådet Karlstad med omnejd vilket innefattar 98 ordinarie tidningsbud. Ytterligare en av-
gränsning är genom undersökningens frågeställning och de delfrågor vilka presenteras un-
der nästa punkt.

1.3 Frågeställning

Hur är arbetssituationen för tidningsbuden i Karlstad med omnejd?

I ovanstående frågeställning kan man fråga sig vad som menas med arbetssituation? För att
i möjligaste mån begränsa detta begrepp finner jag det lämpligt att ange ett antal delfrågor
vilka är följande:

• Vilka är dom bakomliggande orsakerna till att börja arbeta som tidningsbud?
• Hur ska personalomsättningen kunna minskas?
• Hur stor social kontakt har man i arbetet?
• Går arbetet som tidningsbud att förena med det övriga livet?
• Vilka är arbetsvillkoren för tidningsbuden med betoning på krav, kontroll och socialt

stöd?
• Vilka besvär har tidningsbuden från rörelseorganen?
• Hur ser den psykiska hälsan ut hos tidningsbuden?
• I vilken utsträckning används de arbetshjälpmedel som finns att tillgå?
• I vilken utsträckning är tidningsbuden sjukfrånvarande/sjuknärvarande?
• Hur ser tidningsbudens sömnstrategi ut?
• Hur vanligt är det att tidningsbuden utsatts för hot och våld i arbetet?
 

 1.4 Ämnesval
 
 Vad är då skälet till att jag väljer att skriva om tidningsbudens arbetssituation?6 Mitt svar
på den frågan härrör sig från våren 2003 då en uppsats i Arbetsvetenskap skulle skrivas.
Den gången blev det om kompetensutveckling vid IKEA i Jönköping.7 Redan vid det till-
fället tog jag en del kontakter som jag senare kom att ha användning för när det gällde att
välja yrkesgrupp. När det blev skarpt läge hösten 2003 och valet av yrkesgrupp blev tid-
ningsbud kunde jag konstatera att de som arbetar i ett ensamarbete är en relativt outforskad
grupp (se 1.5). Därutöver såg jag ett intresse i att försöka ta reda på hur deras arbetssitua-
tion ter sig. Uppsatsen kan även utgöra ett intresse för administrativ personal vars uppgift
är att schemalägga arbetstiden för anställda vilka utför arbete under dygnets mörka tim-
mar.8 Motivet att genomföra studien måste också ses utifrån att det för Tidningstjänst i
Karlstad är en personalomsättning på 19 procent. Tidigare studier har heller inte genom-
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förts lokalt, utan har varit på riksnivå. Därutöver har undersökningarna vilka för övrigt pre-
senteras i nästa avsnitt behandlat skilda områden vad gäller att arbeta som tidningsbud.
Min ambition med denna uppsats är därför att försöka ge en helhetsbild av vad det innebär
att arbeta som tidningsbud i Karlstad med omnejd.
 

 1.5 Tidigare studier
 
 Det följande är en generell genomgång av de studier vilka tidigare har gjorts om och berört
tidningsbudens arbete. Mina efterforskningar visar på att det är relativt få studier där tid-
ningsbud själva har tillfrågats om hur de ser på sin arbetssituation. Dock följer här en
sammanfattning av fyra undersökningar vilka berör ämnesområdet.
 
 Den naturliga servicens fortlevnad: En studie om VTD:s tidningsdistribution: An-
dersson och Nilsson har i sin uppsats undersökt om det även i framtiden kommer att vara
en självklarhet att få tidningen hem i brevlådan. För att denna service skall finnas kvar till
en rimlig kostnad krävs att distributionsföretagens lönsamhet förbättras. Detta kan ske på
två olika sätt. Antigen skärs nuvarande kostnader ner eller så ökar lönsamheten.
 
 Genom kvalitativa intervjuer med personer vilka arbetar inom VTD (Västsvensk tidnings-
distribution) har Andersson och Nilsson konstaterat att en rad åtgärder kan vidtas för att
minska kostnaderna så som Just in time, Grafiska informationssystem (GIS), Dagsfärska
gånglistor samt införandet av mobiltelefon. De dagsfärska gånglistorna kan minska antalet
distributionsfel till prenumeranter vilket medför lägre kostnader för utkörningar i efterhand
till abonnenter. Mobiltelefonen kan reducera felen samt kan fungera som hjälpmedel. Den
kan också fungera som kontrollverktyg för tidningsbudens verkliga arbetstid som kan befa-
ras vara mindre än den beräknade. Skulle löneutbetalningen ske utifrån den verkliga ar-
betstiden resulterar det också i en kostnadsminskning.
 
 Intäkterna kan ökas genom att nya tjänster erbjuds eller ett utvecklade av de befintliga
tjänsterna sker. Ett sätt att öka intäkterna är att distribuera andra produkter samtidigt som
morgontidningen. Man kan även tänka sig att en produktutveckling sker inom ett helt nytt
område. Författarnas slutsats är att den naturliga servicen kan fortleva förutsatt att en för-
bättrad lönsamhet sker genom att intäkterna ökar eller att kostnadsreduceringar sker.9

 
 Paper-boy more than a game: Järpvik och Fälth behandlar i sin uppsats kommunika-
tionsproblemen mellan det enskilda tidningsbudet och arbetsledningen. Författarna visar
bl.a. på ett slöseri när det gäller att ta tillvara den kunskap buden innehar. Uppsatsen be-
skriver vidare hur ett tidningsbud arbetar och hur arbetet kan underlättas genom användan-
det av tekniska hjälpmedel.
 
 Järpvik och Fälth genomförde en etnografisk fältstudie där man deltog i tidningsbudens
arbete. Undersökningen innebar även att man tittade närmare på organisationsuppbyggna-
den kring det enskilda budet samt hur budets vardagskommunikation skedde. Resultatet av
undersökningen mynnar ut i olika konkreta förslag vilka har sin utgångspunkt i att under-
lätta kommunikationen och stödja buden i deras arbete ute på fältet.10

 
 Utveckling av arbetshjälpmedel för tidningsbud: Rapporten bygger på en enkätunder-
sökning vars resultat visar på ett samband mellan de fysiska arbetsförhållandena och besvär
i rörelseorganen hos tidningsbuden. Några av de mest intressanta resultaten visar på att
flertalet av tidningsbuden har ett annat arbete vid sidan av. Vidare framkommer att arbets-
tempot var högt och inflytandet över arbetet lågt, bl.a. p.g.a. förseningar från tidningstryck-
eriet. Framförallt var de yngre kritiska mot arbetstiden. Dessutom sov denna grupp långt
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ifrån normalsömn på 7,5 timme per dygn. Undersökningsresultatet visade även att 20 pro-
cent av buden vilka angav att arbetet inverkade på familjelivet också hade en större före-
komst av psykosomatiska besvär jämfört med övriga bud. Studien avslutas med att olika
förslag på hjälpmedel lämnas där exempelvis arbetstagaren borde få tillgång till arbetsskor,
arbetshandskar, arbetskläder och mobiltelefon.11

 
 Organisation och personalutveckling för tidningsbud: Wedin har i sin uppsats försökt
inrikta sig mot att ta fasta på metoder för att rekrytera, introducera och behålla tidningsbu-
den. Uppsatsens syfte är att ta fasta på faktorer vilka har betydelse för personalomsättning-
en samt ge förslag till förbättringar av distributionsorganisationen då det gäller rekrytering,
introduktion och behållning av tidningsbud. De resultat Wedin kommer fram till visar när
det gäller rekryteringen att anställningsintervjuerna måste vara strukturerad och frågorna
ska vara arbetsrelevanta där de utgår från en kontinuerligt uppdaterad arbetsanalys. Vidare
behövs en samordning av resurser till en gemensam rekryteringshemsida. Det andra områ-
det, introduceringen visar att dagens utformning medger att en adekvat utbildning i yrket
sker. Genom införandet av test ges möjlighet att alla nya medarbetare i organisationen får
liknande utbildning. Faktorer vilka påverkar möjligheten till att bibehålla kvarvarande per-
sonal är kort arbetstid, förseningar, anställningsförmåner och kommunikationen inom or-
ganisationen. Slutligen pekar Wedin på faktorer vilka gör att behållningen ökar. Detta görs
genom införandet av flexibla distrikt, telefontjänster och en statushöjning av yrket.12

 

 1.6 Uppsatsens disposition och läshänvisning
 
 Ett arbete av det här slaget kan ha sin ansats i olika perspektiv. Syftet med det här avsnittet
är därför att försöka bringa lite ordning och reda. Uppsatsen är uppbyggd kring ett antal
kapitel. I nästa kapitel vilket är det andra sker en presentation av Tidningstjänst och dess
organisation. Det tredje kapitlet är en metodbeskrivning vilken klargör hur undersökningen
genomförts. Därefter följer ett teorikapitel vilket presenterar de teorier som ligger till grund
för analyserna av undersökningens resultat. Följaktligen presenteras därför undersökning-
ens resultat och analys i det femte kapitlet. I det sjätte kapitlet sker en sammanfattande
analys och diskussion. Här görs ett försök att sammanfatta och besvara varje delfråga vilka
presenterats i innevarande kapitel. Detta sista kapitel innehåller också några förslag på
konkreta åtgärder vilka skulle förbättra tidningsbudens arbetssituation. Avslutningsvis för
jag bl.a. ett resonemang om vad som skulle vara intressant att undersöka vidare.
 
 I detta, det inledande kapitlet väljer jag även att reda ut begreppen informant och respon-
dent. När jag väljer att kalla intervjupersonen för informant handlar det om företagsrepre-
sentanten jag intervjuade. Syftet med den intervjun var att få vetskap om hur Tidningstjänst
var uppbyggt och hur rekryteringen gick till etc. Därutöver använder jag mig av respondent
vilket syftar på dem vilka arbetar som tidningsbud. De var dessa människor som kom att
vara intressanta för att kunna besvara undersökningens frågeställning med tillhörande del-
frågor.13 I direkt anslutning till det sjätte och avslutande kapitlet följer en notförteckning
innehållande all litteratur för respektive kapitel (se sidan 131).
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 2 FÖRETAGSPRESENTATION
 
 I kapitlet presenteras Tidningstjänst AB (TAB) och dess organisation. Kapitlet tar även
upp rekrytering av bud, vilka anledningarna är till att man börjar arbeta som bud samt
vilka krav man ställer på buden. Avslutningsvis sker en redogörelse för hur TAB bemöter
hot och våld och vilka åtgärder som vidtas om någon drabbats.
 
 
2.1.1 Intervju med företagsrepresentant
 
 Den 5 maj 2004 genomfördes en bandad intervju med en företagsrepresentant vid TAB:s
regionkontor i Karlstad. Syftet med intervjun var bl.a. att jag skulle inhämta allmän infor-
mation om TAB, dess organisationsstruktur och hur verksamheten i stort var upplagd. Via
intervjun skulle också de praktiska förutsättningarna för det fortsatta genomförandet av un-
dersökningen klarläggas.1 Med tanke på att informanten hade arbetet en relativt kort tid vid
TAB i Karlstad mailadess frågorna två dagar i förväg. Därmed fanns möjligheten att ta reda
på svaren till de frågor där ett givet svar saknades vid ett första påseende.
 
 Posten AB är ägare till dotterbolaget TAB som bildades 1967. Syftet med bildandet av bo-
laget var att hitta en gemensam organisation för distributionen av morgontidningar. Innan
dess var det respektive tidning som skötte distributionen. I dagsläget har TAB en omsätt-
ning vilken uppgår till 1,2 miljarder kronor och en ekonomisk marginal på tre procent. De
konkurrenter TAB har är VTD (Västsvensk tidningsdistribution), TB (Tidningsbärarna),
DT (Morgontidningsdistribution) och PREMO (Pressens morgontjänst). Dessutom finns
Uppsala nya tidning distribution AB samt Prolog (tidningsdistribution och logistik AB).2

 
 TAB:s organisation är uppbyggd på ett sätt som innebär att man har huvudkontoret i
Stockholm. Under huvudkontoret finns tio regionkontor vilka är belägna från Luleå i norr
till Falkenberg i söder. Vid varje regionkontor finns en regionchef. Under respektive regi-
onchef sitter ett antal budchefer. Till Karlstadregionen är det knutet fem budchefer. Dessa
budchefer är fördelade på Arvika, Enköping, Karlskoga, Karlstad samt Sunne. Karlstadre-
gionen har 500 bud och 14 tjänstemän. Vid regionkontoret i Karlstad arbetar en lönekonto-
rist som ansvarar för löneutbetalningen samt tre kundtjänstmedarbetare vars uppgift är att
göra budböcker och sköta telefon. Förutom regionchefen har man även en ekonomiansvarig
samt en logistikansvarig. Budchefen i Karlstad ansvarar för cirka 120 bud, där den geogra-
fiska spridningen är enligt följande: Grums, Hammarö, Karlstad, Karlstad centralt,
Molkom samt Vålberg. I budchefens ansvar ingår även personal som fullgör arbetsuppgif-
ter i packsal och i utlastningen. Vidare består organisationen av en nattchef som arbetar
måndag till lördag. För söndagarna har man en separat organisation, där en nattförman
håller ihop det hela. I bilaga 1 sammanfattas hur TAB:s organisation schematiskt är upp-
byggd.
 
 I dagsläget ombesörjer man runt 37 titlar däribland NWT (Nya Wermlands-tidningen), VF
(Värmlands Folkblad) och någon veckotidning samt Computer Sweden. Att öka intäkterna
kan ske genom exempelvis samdistribution. Kvoten för antalet titlar tycks vara nådd då fö-
retagsrepresentanten anser att man inte kan lägga på buden hur mycket arbete som helst.
Den felmarginal man har uppgår till 0,9 promille. De möjligheter man har att avancera som
tidningsbud är att exempelvis gå från ett cykeldistrikt till ett bildistrikt vilket är mer betalt.
Rekryteringen av bud sker via annonser i dagspressen och i radio samt kontakter. Det där
med kontakter nämner informanten som exempel att:
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 Min son vill köra tidningar och han har varit med mig ute och kollat och han tycker
det är bra. Jag har en kompis som också vill börja köra tidningar…

 
 Andra anledningar till att man arbetar som bud är att:
 

 … en del vill inte vara ute bland folk. Det finns dom som vill gå för sig själv på mor-
gonen och liksom inte gör någonting annat. … Ja det finns ju mer eller mindre soci-
ala människor så att… Det är så himla mycket olika anledningar. En del får panik.
Man har slutat lumpen och jag måste ha ett jobb. Kan du hjälpa mig, jag måste ha
någonting att göra eller gå i skolan och så där och då halkar dom in. Sen finns de
som finns kvar i många år eller man kan ringa till som vikarie och hoppa in när någ-
ra ska vara lediga på helgen eller någonting.

 
 Varianterna är många om man har arbetet som huvudnäring eller bisyssla. Om det är det
senare kombineras det ofta med studier, ett annat arbete eller att man är pensionär. Just att
det är denna spridning syns inte minst då personalen är mellan 16 och 80 år gamla. Enligt
informanten har man inget åldersstreck, men tillägger att:
 

 … har du ett bildistrikt och sen inte lägre kan köra bil och så vidare då är det inte
säkert att du orkar med springdistrikt eller cykeldistrikt utan det faller sig själv då.
Men annars ha vi inget att dom måste gå i pension.

 
 Personalomsättningen uppgår till 19 procent vilket enligt företagsrepresentanten har att gö-
ra med årstid, att man tillfälligt behöver en extra inkomst eller att man sparar till någonting,
exempelvis en resa. En annan orsak kan vara att vissa distrikt är jobbigare än andra. Att få
ner denna siffra är inte enkelt, då det gäller att finna tidningsbud som uppfyller kravprofi-
len. Kraven man ställer på tidningsbuden är att man ska vara plikttrogen, noggrann, an-
svarstagande samt att man inte har benägenhet att försova sig. Det gäller att hålla sig till
mottot man lever efter vilket är att det ska vara rätt tidning, i rätt låda, i rätt tid. Informan-
ten säger att:
 

 Det är ett väldigt ansvar och noggrant arbete. Så det är det jag bedömer och funge-
rar inte det, kan man inte vara tidningsbud. För då blir det ett väldans hallå. Abon-
nenter som ringer till tidningar, tidningar som ringer hit. Abonnenterna ringer hit
och kundtjänst får det inte roligt då.

 
 Om man har bildistrikt ställs det ytterligare krav i form av:
 

 … att man får ju inte köra som en idiot för att man ska hinna färdigt till klockan fem
och gå hem och lägga sig då, utan att man bör ju göra det man ska och köra ordent-
ligt och allt det här. Det är ju inget som vi uppskattar när det är biltjuvar ute håller
jag på att säga när man kör som tokar och allt det här.

 
 Introduktion av nyanställda innebär att man får följa med och öva under cirka tre dagar. Är
det ett bildistrikt kan det handla om fyra till fem dagars introduktion. De som nyrekryteras
träffar budchefen och skriver ett anställningsavtal. Utrustningen som buden har är tid-
ningsvagn, axelremsväskor, reflexvästar vilket TAB står för. Arbetskläder står man inte
generellt för, utan det handlar mer om något tillskott då och då. Detta i form av byxor,
jacka och vid något enstaka tillfälle skor till buden. Den intervjuade nämner att viljorna
vad man vill ha är i stort sett lika många som antalet anställda tidningsbud.
 
 Ett distrikt ska i stort sett motsvaras av tre timmars arbetstid. Distriktets omfattning beräk-
nas genom antal kilometer ute och sedan längden inne i trappuppgångarna samt vilken tid
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det tar. Bildistrikten är tidsmätta och trappuppgångarna tabellräknade vilket innebär att
man går efter antalet tidningar och hur långt det är i kilometer. När buden är lediga försöker
man att i första hand plocka in personer som har gått distriktet förut. Sedan har informanten
vissa bud vilka kan vederbörande benämner som ”specialfall”. Det är sådana bud som kan
sättas på vilket distrikt som helst oavsett om de haft det innan eller inte. Efter att man ar-
betat ett tag lär man sig vilka som går extra distrikt och vilka som är nöjda med att ha sitt
egna.
 
 Någon säkerhetsutbildning har buden inte fått, men rekommendationer har gått ut till bu-
den. De säger att blir dom hotade ska de ge de tidningar de vill ha. Vidare handlar det om:
 

 Ställ inte till något bråk, bry dig inte om det utan där får vi köra ut nya tidningar till
dig. Det är bara att släppa liksom. Det finns sådana som har fått tidningskärror ner-
körda i älven när dom varit inne i något hus… som dom har snott och sådana här
saker har ju hänt förstås. Men att vi rekommenderar dom att inte stå och försvara
minsta tidning och hålla i dem utan… Det är ju liksom ingen idé. Det får dom ju. Det
tycker vi inte är något bra då, för vi vill ju inte att det ska hända någonting.

 
 Har man blivit utsatt för våld och hot bemöts detta från TAB:s sida genom att man tar
kontakt med den som drabbats. Eventuellt görs en polisanmälan. Den drabbade och
budchefen pratar igenom vad som hänt och dokumenterar händelseförloppet. Ibland när
någon har blivit skrämd har man:
 

 … skickat med någon ett par dagar för att han ska känna sig trygg eller att han får
välja om han vill sluta eller flytta på sig. Men annars så är man alltid själv.

 
 Då tidningarna ska vara utdelade före klockan sex på vardagarna och före klockan nio på
söndagarna faller arbetet som tidningsbud in under de bestämmelser om nattarbete som
finns i Arbetstidslagen. I lagens 3 §, fjärde stycket framgår att några avvikelser vilka är
sämre än rådets direktiv 93/104/EG inte får göras. Det innebär bl.a. att tidningsbuden har
rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning i samband med anställningsförfarandet. Därefter
har den anställde rätt till regelbundna hälsoundersökningar.3 Vid TAB genomgår tidnings-
buden hälsoundersökningar vart femte år vid den Företagshälsovård som finns. För tid-
ningsbuden i Karlstad med omnejd ombesörjs denna undersökning av Clarahälsan.
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 3 METOD
 
 I detta, det tredje kapitlet diskuteras hur undersökningen genomförts. Det innebär att en
presentation sker av de metoder vilka har använts, hur resultaten samlats in och bearbe-
tats samt en diskussion kring undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.
 
 
 3.1.1 Undersökningens upplägg och genomförande
 
 Verktygen som gör en undersökning möjlig kan antingen vara kvalitativa eller kvantitati-
va.1 Till de kvalitativa verktygen räkans bl.a. djupintervjuer, deltagande observation och
fältstudier.2 De kvantitativa verktygen utgörs av exempelvis test, prov och frågeformulär.3

Metodvalet måste relateras till undersökningsämne, hur ämnet uppfattas och vilket syfte
undersökningen har.4 Därför tycks ett helhetsperspektiv vara ett måste när det gäller att
dela upp individens arbete och tiden utanför det samma. Då ett helhetsgrepp tas för genom-
förandet av en undersökning är en av dess negativa baksida att det är tidskrävande samti-
digt som svårighetsgraden ökar. Vanligen råder en överensstämmelse mellan hur indivi-
dens beskrivning av arbetssituationen och hur den gestaltar sig i verkligheten. Enligt Eriks-
son och Larsson kan man med automatik inte dra slutsatsen att det är så. Det är nödvändigt
att ta fasta både på subjektiva och objektiva incitament. Därutöver ska man vara väl inläst
på området, ha kännedom om adekvata teorier samt att använda ett konstruktivt angrepps-
sätt i frågeformuleringar.5 Mot bakgrund av det nyss nämnda valde jag inledningsvis att
genomföra en kvalitativ undersökning på universitetsbiblioteket för insamlande av redan
befintlig kunskap.6 Arbetet fortskred med att jag inhämtade fakta kring Tidningstjänst AB
(TAB) organisation och uppbyggnad, så väl lokalt som i övriga Sverige. Detta gjorde jag
genom en intervju med företagsrepresentanten, men också genom att ta del av textmaterial.
 
 3.1.2 Vad är kvalitativ metod?
 
 Mason anser att kvalitativ metod medför att många olika dimensioner av den sociala värl-
den kan erhållas. Exempelvis kan sociala processer undersökas och relationer i arbetslivet.7

Kvale å sin sida definierar kvalitativ metod som att det handlar om arten, beskaffenheten av
någonting.8 Starrin anser att med kvalitativ metod följer förståelse, upptäckt och en nyfi-
kenhet.9 Applicerar man ett kvalitativt synsätt är Befring inne på att man eftersträvar per-
sonliga upplevelser där ett friare och bredare förståelseperspektiv söks.10 Befring menar att
den kvalitativa analysens syfte är att problematisera och skapa en helhetsförståelse av de
förhållanden som en företeelse är beskaffad med.11 Man eftersträvar att skapa förståelse
kring ett fenomen. Detta fenomen kan exempelvis vara interner eller patienter som utveck-
lar ett eget liv. Detta liv blir förståeligt, meningsfullt och är helt normalt om man som un-
dersökare kommer tillräckligt nära.12 Sammantaget har den kvalitativa analysen som mål-
sättning att försöka ta fasta på variationer, strukturer samt processer hos såväl kända som
icke kända företeelser, egenskaper och innebörder.13

 
 Den kritik som kan riktas mot den kvalitativa analysen är att den saknar en systematik. Det
brister i genomförandet samt att den har svårt att gå från att betraktas som journalistik till
att vara en fullvärdig och genomtänkt analys. Därtill finns det ingen vedertagen standard
för själva bedömningsvärdet av en kvalitativ analys.14 Det senare kan bland annat relateras
till insamlandet av data som är beroende av vem som gör det. Ansatsen anses också allt för
subjektiv och bör användas i förberedande studier.15 Detta då ansatsen inte har ansetts ve-
tenskaplig.16 Alvesson och Sköldberg frågar sig också om generaliseringar kan göras även
utanför den empiriska grunden? Överlag brukar generaliseringar kritiseras i kvalitativa stu-
dier och ses vanligen som en svaghet hos denna ansats.17
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 3.1.3 Vad är kvantitativ metod?
 
 Den kvantitativa ansatsen eftersträvar att kvantifiera data.18 Metoden innebär att det stude-
rade ska göras mätbart.19 Det har således att göra med mängd, förekomst, utbredning, be-
räkning samt siffror.20 Metoden har en hög precision och tillförlitlighet.21 Detta gör att två
upptäckter kan göras med hjälp av den kvantitativa analysen. Den ena är hur en förutsedd
företeelse, egenskap eller innebörd fördelar sig utifrån en population. Den andra upptäckten
är hur sambandet ter sig, där två eller flera på förhand definierade företeelser, egenskaper
och innebörder ingår.22 De resultat som framkommer redovisas i siffror.23 Det är också
möjligt att omarbeta dessa siffror med hjälp av statistiska tekniker.24 Det urval som tilläm-
pas är vanligen representativt vilket möjliggör generaliseringar.25

 
 Den kvantitativa analysen är inte tillräcklig då den visar på samband som Starrin betraktar
som en utvändig eller extern relation. Därmed har den kvantitativa analysen oförmågan till
att finna om interna relationer existerar.26 Ansatsen beskrivs också som fyrkantig, me-
ningslöst räknande eller ett försök till att kvantifiera det som inte går att kvantifiera.27

 
 3.1.4 Kvalitativ metod kontra kvantitativ metod
 
 Vad är det då för skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod?28 Enklast kan man be-
skriva skillnaden som att kvantitativ avgör mängd, medan kvalitativ handlar om art. Men
för att försöka förstå skillnaden mer på djupet innebär den kvalitativa metoden att möjlig-
het ges till förståelse av fenomen. Vidare kan sammanhang vilka är komplexa till sin ka-
raktär lättare förstås. Inte minst genom att lyfta fram enskilda fall där modeller kan visa på
nya perspektiv. Den kvantitativa metoden visar på hur mycket av någonting det finns.
Därmed kan olika samband skönjas, alltså hur mycket beror X på i förhållande till Y.29

 
 Målsättningen för de båda analyserna skiljer sig också åt. Den kvalitativa analysen ser sin
uppgift i att identifiera okända eller för den delen kända företeelser, egenskaper och inne-
börder som är otillfredsställande. För den kvantitativa analysen är målsättningen att ta reda
på hur ”… definierade företeelser, egenskaper och innebörder fördelar sig mellan olika
grupper i populationen.” (Starrin, 1994, s. 21.). Det kan också handla om hur fördelningen
sker relaterat till händelser alternativt situationer. Ett sådant här resonemang kan också visa
på att varken kvalitativ eller kvantitativ analys har förmågan att ersätta varandra.30 Därför
kan exempelvis ingen studie anses vara helt kvantitativt renodlad från ett kvalitativt in-
slag.31 Verkligheten visar snarare på att det handlar om en mix av de båda.32 I det inledande
skedet av en studie är alla undersökningar kvalitativa då man först tittar tillbaka på vad
som tidigare är gjort inom undersökningsområdet.33 Därutöver kan de olika stegen så som
datainsamling, bearbetning och tolkning var för sig vara kvalitativ eller kvantitativ i en un-
dersökning. Därmed synliggörs exempelvis att en undersöknings datainsamling skett kva-
litativt, bearbetats kvantitativt och tolkats kvalitativt.34

 
 3.1.5 Val av metod
 
 Oavsett studie måste man göra ett val mellan kvalitativ eller kvantitativ metod. Till hjälp
för detta val har man undersökningens syfte vilket måste styra valet av metod och inte en
historisk tradition eller ens egna förutfattade mening.35 Söks olika samband eller förklaring
till vad det är som orsakar ett fenomen måste en metod väljas vilken gör det möjligt att
kunna dra sådana slutsatser. Exempel på en passande metod i detta avseende är enkät. För-
söker man förstå innebörden av fenomenet och hur det uppfattas måste man fråga folk.
Därför blir det då naturligt att använda intervju.36 Det kan även finnas stora luckor eller
brister inom problemområdet. Då kan det vara aktuellt med en explorativ undersökning.
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Här går man ut på fältet för att upptäcka verkligheten i dess sociala och normala miljö.
Man söker helt enkelt efter kunskap genom exempelvis observation eller samtalsintervju-
er.37

 
 Även de praktiska omständigheterna spelar in. Om undersökningsgruppen ter sig allt för
stor kan det vara enklare att genomföra en enkätstudie än att göra intervjuer. Det går också
att genomföra ett urval för att därmed kunna generalisera resultaten.38 I slutändan blir me-
todvalet trots allt en avvägningsfråga där tillgängliga resurser har stor betydelse, vanligen i
form av pengar och tid.39 I min undersökning gjordes aldrig denna avvägning då jag på ett
relativt tidigt stadium helt enkelt bestämt mig för att använda flera metoder. Att jag valde
att använda mig av mer en metod motiverades också av undersökningens frågeställning
vars svar inte nödvändigtvis gavs av den ena eller andra metoden. Som bekant var fråge-
ställningen: Hur är arbetssituationen för tidningsbuden i Karlstad med omnejd? Mot bak-
grund av det nyss nämnda och undersökningens syfte vilket bl.a. är att uppleva, beskriva,
förklara och förstå tidningsbudens arbete är det naturligt att använda sig av flera metoder.
Sådana metoder vilka här skulle passa är därför observation, intervju och enkät. Under
punkten (3.2.2, 3.3.1 och 3.4.1) förs en diskussion kring varje metods för- respektive nack-
delar. Konsekvenserna av ett sådant beslut vilket innebar att flera metoder kom att använ-
das blev långtgående. Inte minst då undersökningen kom att ta betydligt mycket längre tid
än vad motsvarande studier gör. Samtidigt var och är min uppfattning att det inom över-
skådlig framtid var den sista undersökningen jag gjorde på den här nivån.
 
 3.1.6 Metodtriangulering - Flera metoder i en och samma undersökning
 
 Metodtriangulering innebär att ett och samma fenomen studeras utifrån olika perspektiv.
Med hjälp av olika metoder ges en mer heltäckande bild om fenomenet. Detta då en metod
tar fasta på vissa saker medan en annan metod uppmärksammar andra saker.40 Det blir allt-
så lättare att förstå ett fenomens olika sätt att visa sig i sin vardagsverklighet. Starrin och
Larsson m.fl. anser att metodtriangulering bör tillämpas för att därmed uppnå bästa resultat
av en undersökning. I praktiken kan den kvalitativa metoden uppnå ordning och reda i det
fenomen vilket kännetecknas av svårbegriplighet och kaos. En sådan undersökning kan se-
dan följas av en kvantitativ ansats för att visa på en statistisk redogörelse.41

 
 Genom att kombinera flera olika metoder ges ett antal fördelar. Dels kan de data man redan
insamlat kompletteras.42 Metodtriangulering kan också innebära en variation av svaren re-
laterat till de olika metoderna. Dessa olikheter utgör därför en källa till att nya tolkningar
av undersökningens frågeställning kan göras.43 Vidare kan en kontroll av respondenternas
svar göras då flera metoder används.44 Visar då de olika metoderna på liknande resultat ses
också att de slutsatser som dras är fullt rimliga.45 Detta då ett bredare och mer omfattande
datamaterial ligger till grund för de tolkningar som görs.46 Det ger även möjlighet att en
mer objektiv bedömning av undersökningsresultatet kan göras.47

 
 Då flera metoder används blir en negativ konsekvens att mycket data genereras. Följden
blir att de tidsramar vilka är uppställda för undersökningen allt som oftast tenderar att
spräckas. En annan aspekt är att en forskningströtthet hos respondenterna kan uppstå. Vid
insamlandet av data kom det att bli en stor belastning på några av respondenterna vilka
först kom att observeras, därefter intervjuas och avslutningsvis fick de möjlighet att delta i
enkätundersökningen. När enkätundersökningen var klar och jag skulle förstöra namnlis-
torna kunde jag konstatera att alla respondenter inte mäktat med ett fullständigt deltagande.
Anledningen kan ha varit att de via observationerna och intervjuerna redan redogjort för sin
åsikt. Därmed såg de ingen anledning att åter ge sin version av sitt arbete som tidningsbud
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genom att besvara enkäten.48 Enkäten kan också ha varit allt för inrutad i jämförelse med
den stora frihet respondenterna hade haft när de fick uttrycka sin åsikt i intervjuerna.49

 
 3.1.7 Min resväskas innehåll
 
 Oavsett vilken undersökning som genomförs finns alltid en förutfattad mening, en förför-
ståelse om hur man tror att någonting ter sig.50 Att vara helt nollställd är därför en omöjlig-
het. Det handlar alltså om i vilken utsträckning ens förförståelse existerar. Man har vanli-
gen en viss förkärlek för ämnesområdet. Vidare har man insikt i sin frågeställning och vissa
teoretiska förkunskaper i ämnet. Därmed finns det en uppenbar risk att alternativa, fullt
potentiella synsätt går förlorade. För att reducera denna förlust av alternativa synsätt finner
Starrin och Larsson m.fl. att en redogörelse sker av förförståelsen.51 Redogörelsen är viktig
med tanke på vilken inverkan den kan ha i de tolkningar och slutsatser man drar av resul-
tatet. Det bästa är om en studie kan ta sin början utan några erfarenheter från ämnesområdet
eller andra inhämtade kunskaper från liknande undersökningar. Detta är förstås en omöjlig-
het, så även i mitt fall.52 I min resväska bär jag med mig en förförståelse vilken yttrar sig
både i teoretisk- och praktisk erfarenhet av ämnesområdet.53 Till den teoretiska erfarenhe-
ten lägger jag i första hand mina år vid universitet. Här har jag kommit i kontakt med en
mängd teorier. Därutöver har jag vid samtliga uppsatstillfällen valt att se hur saker och ting
förhåller sig i verkligheten genom att gå ut och undersöka den.
 
 Den förförståelse vilken kan ses som att den inhämtats via praktisk erfarenhet av ämnesom-
rådet är relativt liten då jag aldrig arbetat som tidningsbud. Under mina första 20 levnadsår
då jag hade tillgång till dagstidning tog man mer eller mindre för givet att det låg en tidning
i brevlådan. Sedan var det ointressant hur den hade kommit dit eller av vem. Det var bara
en självklarhet att den fanns där.
 
 3.1.8 Min roll som uppsatsskrivande och mitt arbetssätt
 
 I inledningen av undersökningen kände man en stor entusiasm och engagemang. Det blev
med Kvales terminologi ett personligt engagemang i respondenternas utsagor lika mycket
som en identifiering med denna yrkesgrupp.54 I sammanhanget måste man komma ihåg att
en undersökning av det här slaget kännetecknas av en betungande arbetsinsats, stor tidsåt-
gång och där en viss avsaknad av kontinuerlig spänning föreligger. Att därför ha ett inslag
av personligt intresse i sin studie måste ses betydelsefullt. Inte minst för att kunna hålla
motivationen uppe och för fullföljandet av undersökningen.55 Att den kontinuerliga spän-
ningen avtog visade sig inte minst när alla roliga möten med engagerade respondenter var
över och fler enkätsvar uteblev. Undersökningsarbetet övergick mer i en fas vilken känne-
tecknades av tysthet. Jag kom nu att arbeta i min ensamhet där arbetet framför datorn och
läsandet av diverse litteratur skapade en nästintill fullspäckad arbetsvecka. Denna era kom
att vara under en mycket lång period och tiden då den faktiska undersökningen genomför-
des handlade inte längre om dagar och veckor, utan snarare om flera månader. Tystnaden
kom att fördjupas än mer då man under vissa perioder valde att åka bort, samtidigt som
metod- respektive analysarbetet skulle ta sin början.56 Allt för att få ett miljöombyte och
möjlighet till nya impulser.57 Samtidigt var det också ett tillfälle att förtränga verkligheten.
I denna verklighet fanns en kontinuerlig känsla av stress och oro. På något vis måste jag bli
klar, men när? Jag kände ett tungt ansvar för att ta fram alla intressanta resultat vilka res-
pondenterna bidragit med. Att sitta med över 150 ituklippta intervjuutskriftssidor samtidigt
som jag hade över 210 sidor med tabeller gör att man lätt hamnar på den väg, vilken är
uppgivenhetens väg.58
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 En annan tidsfas var perioder av mättnad under själva skrivandet av uppsatsen. Jag stod
mer eller mindre och stampade på samma ställe. Denna era kännetecknades av att det var
svårt att uttrycka sig i det skrivna ordet och det fanns en brist på idéer. Starrin och Larsson
m.fl. anser att sådana här perioder är ingenting unikt. Snarare är sådana stunder vanligt fö-
rekommande.59 För att minimera dessa perioder av ”produktionsnedgång” hade jag vanli-
gen ett arbetssätt vilket innebar att all litteratur till ett kapitel i uppsatsen samlades ihop.
Nästa steg var att läsa hela eller delar av respektive litterära verk. Samtidigt som jag läste
in mig på området förde jag anteckningar om vilka sidor det skulle vara av intresse att ar-
beta vidare med. Därefter skrev jag ner ett förhandsmanus inom det för stunden studerade
området vilket byggde på de sidor jag noterat i respektive bok. När all utvald litteratur in-
om exempelvis kvalitativ metod var genomgången vilket resulterade i en lunta på omkring
20 sidor satte man sig framför datorn och skrev in denna ”kladd”. Ett sådant arbetssätt in-
nebar att språket kunde förbättras i direkt anslutning då det skrevs in. När detta arbete var
klart låg all litteratur tillhörande metod- respektive teorikapitlet uppsorterad efter författare.
Det verkliga redigeringsarbetet kom nu att ta sin början då jag valde att göra en grovindel-
ning efter metodrubriker samt för teorikapitlet skedde indelningen efter respektive enkät-
fråga. Då hela uppsatsen var färdigklippt kom den att omfatta 535 sidor. För att reducera
arbetets omfång vidtog nu ett arbete där jag tog bort sådant som var upprepningar samt
orelevant relaterat till undersökningens syfte.
 
 Arbetet gick nu in i ett skede vilket innebar ett hoppande mellan kapitlen.60 Körde jag fast i
exempelvis metodkapitlet (3) kunde jag hoppa till teorikapitlet (4) för att därmed hitta nya
idéer och inspiration till att fortsätta senare. Därmed kom jag fortsatt framåt och någon
stagnation i arbetet kunde därmed inte konstateras. Undersökningen kom också känneteck-
nas av perioder vilka innebar att jag fick lägga alla övriga intressen och göromål åt sidan.
Denna era, där allt bara flöt på kom att infinna sig vid resultat och analysarbetet av obser-
vationsstudien. Tabeller och diagram framställdes utan problem över de data vilka insam-
lats. Denna period var inte allena. Den kom också att infinna sig när resultatet av enkätun-
dersökningen skulle sammanföras med de kvalitativa intervjuerna. När man hittade kvan-
titativa och kvalitativa resultat vilka passade ihop fick man en bekräftelse av att metodtri-
anguleringens (se 3.1.6) fulla potential hade kommit till användning i undersökningen. Un-
der sådana intensiva perioder levde jag med uppsatsen dygnet runt. Det blev nästan som en
livskamrat, vilken krävde ens totala koncentration och uppmärksamhet. Även då andra var-
dagliga göromål skulle fullföljas hade tankarna om och kring undersökningen en förmåga
att etsa sig fast i den egna sinnesnärvaron. För att på bästa sätt ta tillvara dessa tankar och
funderingar hade jag alltid tillgång till penna och papper.61

 
 När hela uppsatsen var klar kom den att omfatta 245 sidor. Detta medförde att ytterligare
reduceringar måste till för att arbetet i någorlunda stor utsträckning skulle motsvara en ar-
betsinsats på den här nivån inom det akademiska fältet. Utgångspunkten för detta arbete
var de delfrågor jag hade för undersökningen. Fanns det resultat som inte direkt kunde re-
lateras till någon av dessa delfrågor kom de att strykas. En sådan utgångspunkt gjorde re-
duceringsarbetet något lättare. Samtidigt var det beklagligt att behöva göra dessa reduce-
ringar då jag lagt ner mycket tid och kraft för att analysera intressanta resultat. När jag nått
slutmålet med dessa reduceringar och en viss distans uppnåtts läste jag igenom hela uppsat-
sen. Därefter kom uppsatsen att gå ut på ”remiss”. Utomstående som exempelvis en före-
tagsrepresentant vid Tidningstjänst, kurskamrater och anhöriga fick ge sin syn på uppsat-
sen. Deras åsikt innebar att ytterligare värdefulla redigeringar kunde göras innan jag be-
stämde mig för att sätta punkt.62
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 3.2 OBSERVATION – SE, UPPLEV, LYSSNA
 
 Då vetenskapen enligt min uppfattning endast låter sig vara protokollskrivare av vissa ka-
pitel måste andra upplevas, vilket kan ske på många olika vis. Ett sätt kan vara att gå ut och
observera den. Samtidigt är observation inte endast reserverat för vetenskapliga samman-
hang. Att observera är något mer vardagligt, exempelvis sker det när vi är ute i trafiken.
Genom observation införskaffar människan den information hon/han behöver för stun-
den.63 Därför ses behov, förväntningar, erfarenheter utgöra faktorer när det gäller informa-
tionsinhämtning vilket sker genom att människor observerar sin omvärld.64

 
 Observationer i vetenskapliga sammanhang handlar vanligen om att både studera ett ver-
balt och icke verbalt beteende. Konkret innebär det att ett fenomen studeras systematiskt
vilket medför att reliabla och valid information kan erhållas. Observationernas syfte är att
få data om beteende, särdrag eller problem hos människor.65 Vidare anser Repstad att med
observation följer inte bara att lyssna och titta, utan också att fråga. Han anser att observa-
tion handlar om att studera människor där syftet är: ”att se vilka situationer de naturligt
möts i och hur de brukar uppföra sig i sådana situationer.” (Repstad, 1999, s. 23.). Således
medför observationsmetoden en möjlighet att söka efter människors beteende och sociala
samspel i dess vardagliga miljö.66, 67

 
 3.2.1 Det som kan observeras
 
 Rosengren och Arvidson nämner ett antal exempel på sådana beteende vilka kan observe-
ras. Det kan handla om varaktigheten av en arbetsinsats, interaktionsfrekvens samt fysisk
förflyttning. Rent praktiskt skulle man kunna genomföra direkt observation av ett mindre
samhälle. Dock har direkta observationer där ett skeende inträffar vid samma tidpunkt som
när observatören är på plats vissa begränsningar. Dessa ramar specificeras av vad som är
fysiskt möjligt. Direkta observationer har använts för studier av livet bland raggare och
barns lek. Vanligen sätter även storleken på den grupp som ska observeras gränsen. Blir de
som ska observeras allt för många måste ett urval göras. Görs ett urval ses många gånger
problemställningen ha en stor inverkan. Observationernas omfattning kan också begränsas
genom att ta fasta på ett förutbestämt tidsintervall. Sådana tidsintervall kan sträcka sig från
några sekunder ända upp till studier av ett samhälle i flera års tid. Även resurser i form av
tid och pengar sätter klara gränser för under hur lång tid observationerna kan pågå.68

 
 Urvalsprocessen handlar också om vad och hur. Det innebär att man måste ha insikt om
vad det är som ska observeras och hur dessa observationer ska göras. Dessa två huvudfrå-
gor kan i sin tur indelas i olika delfrågor. Utifrån vad som ska observeras handlar det om
att svara på frågan om vilka sociala skeenden som ska observeras samt om man har möjlig-
het att observera detta. Svaren på dessa frågor kom i mitt fall bli att jag skulle bygga upp
kategorierna i observationsprotokollet kring olika former av exempelvis social kontakt. I
mitt val av dessa variabler fick hänsyn tas till vad som över huvudtaget var möjligt att ob-
servera med tanke på att endast gatubelysningen lyste upp observationsfältet. De variabler
vilka kom att ingå i observationen kom i förväg också att ha tillskrivits en mätenhet. I mina
observationer handlade det om sekunder eftersom jag var intresserad av hur stor social
kontakt man hade i sitt arbete samt hur stor del av arbetstiden man åkte hiss.69 Observatio-
nerna kom även att innebära att stickord nedtecknades.70 Rent praktiskt kom jag att genom-
föra ett antal observationer vilket innebar att jag fick följa med sju olika tidningsbud en
natt.
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 3.2.2 För- och nackdelar med observation
 
 Observation kan ses vara den mest arbetskrävande metoden. Att både se, höra, fråga och
samtidigt kanske använda ett observationsschema för att fånga ett skeende kräver en hel
del.71 Därutöver måste observationerna vara systematiskt planerade, registreras systema-
tiskt samt att den undersökningsansvarige har insikt om de svårigheter vilka finns med ob-
servation så som tillämplighet, pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet.72 Trots allt
finns det fördelar med observationsmetoden. Det som författaren inom metodlitteraturen
verkar sätta som den främsta fördelen är att observatören får ta personlig del av verklighe-
ten i det sociala samspelet och sociala processer. Vid exempelvis intervju och enkätunder-
sökning är detta en omöjlighet då det är andrahandsinformation.73 Vidare passar observa-
tion utmärkt då kunskapsbrist råder eller att nya idéer kan framkomma.74

 
 Att få möta denna grupp av människor i deras vardag är en enorm möjlighet vilket leder till
kunskapsutveckling och förståelse av deras arbetssituation.75 Samtidigt som en massa in-
formation fås uppkommer också problem. Sådana problem kan vara själva samordningen
av alla intryck och tolkningar från de olika miljöer man vistas i. Dessutom krävs tid och
pengar vilket vanligen på ett mycket klart sätt fastställer gränser för hur en studie kan be-
drivas. Just tidsaspekten är den faktor som många författare i metodlitteraturen lyfter fram
som den kanske mest negativa faktorn med att genomföra observationer. Att det tar tid att
genomföra observationer är helt uppenbart och jag kan instämma i exempelvis Repstads
resonemang härom.76 Sammantaget avsatte jag över 16 timmar för att via mina observatio-
ner förstå och uppleva budens arbete i praktiken. Till denna tid ska också läggas alla förbe-
redelser så som utarbetande av observationsschema, bokande av dag, tid och mötesplats,
avbruten nattsömn samt att ta sig till och från distriktet. Att avsätta så många timmar kan
ses som något anmärkningsvärt. Men detta måste ses i ljuset av mina bristande eller rättare
sagt obefintliga kunskaper om undersökningsområdet. Därmed gjorde jag på ett ganska ti-
digt stadium av undersökningen bedömningen att detta var väl investerad tid. Inte minst då
jag genom syftet med observationerna kunde:
 

• Försöka förstå tidningsbudens vardag.
• Diskutera deras arbetssituation.
• Skaffa underlag för frågor till kommande intervju- och enkätundersökning.
• Ta del av budens erfarenheter och upplevelser.
• Få reda på omfattningen av social kontakt i arbetet.
• Få vetskap om vilka arbetshjälpmedel som användes i arbetet.
 
 3.2.3 Grad av standardisering och strukturering
 
 När man pratar om standardisering i samband med observationer, beskriver det arbetssättet
man arbetar efter. Konkret kan det handla om valet gällande studieobjekt, social situation,
observatörens deltagandegrad samt om det ska föreligga kännedom att observationen sker.
Strukturering beskriver hur själva observationsprotokollet är organiserat exempelvis i form
av mätenheter och hur många kategorier man har.77 Därutöver skiljer man mellan strukture-
rade och ostrukturerade observationer. Oavsett vilken form man väljer måste man ha klart
för sig vad som ska observeras, hur registreringen ska göras samt det förhållningssätt ob-
servatören ska inta. Förutsättningarna för den strukturerade observationen innebär ett preci-
serat problem vilket i sig beskriver vilka situationer samt beteende som ska observeras.78

Det är alltså i förväg bestämt hur registreringen ska ske av de syn- och hörselintryck vilka
förekommer.79 Här ges möjlighet att ställa upp ett antal kategorier vilka täcker in under-
sökningsområdet. Under observationen är det bara att pricka av när ett beteende inträffar i
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enlighet med observationsschemat.80 Eftersöks varaktigheten registreras lämpligen den
tidsåtgång som det observerade varar under.81

 
 Den andra formen av observationer, de ostrukturerade är lämpliga att använda för inskaf-
fande av information. Här finns inget utprovat observationsschema utan här registreras allt
som kan registreras.82 Dock är detta en omöjlighet, oavsett erfarenhet. För att till viss del
underlätta och begränsa mängden information ska man bl.a. ha klart för sig vem/vilka som
ska observeras, vilken/vilka situationer, vilket tidsintervall samt hur själva registreringen
ska ske. Har man svaren på dessa frågor kan man också lättare anpassa observationen efter
rådande förutsättningar och därmed i större utsträckning få ut maximal information.83 Ob-
servatören måste även vara införstådd med vilken övrig information som kan vara av in-
tresse, exempelvis den plats man befinner sig på. Vid själva observationstillfället ges ob-
servatören en god möjlighet att via den kunskap som framkommer finjustera sin observa-
tion på ett sådant sätt att den ger mesta möjliga avkastning i form av relevant information.
En ostrukturerad observation innebär vanligen att nyckelord nedtecknas. I anslutning till
avslutad observation är det därför betydelsefullt att ett längre och sammanhängande referat
skrivs ner.84 Mina observationer kom att hamna mellan att vara strukturerade och ostruktu-
rerade. Detta då observationsschemat dels hade plats för kategorier, men även rader där
stickord kunde nedtecknas.
 
 3.2.4 Framställning av observationsschema
 
 Patel och Davidson betonar att det finns ett stort antal varianter mellan strukturerade och
ostrukturerade observationer. Följaktligen finns det därför inget klart reglemente för hur
observationsschemat ska utformas. Dock finns det vissa riktlinjer att hålla sig till.85 De ka-
tegorier man har ska vara så pass väl definierade att det inte ska vara några problem att
konstatera dess förekomst ute på fältet. Konstruktionen av kategorierna måste endast tillåta
antingen eller. Alltså, antingen förekommer ett beteende eller inte. Vidare måste kategori-
erna vara varandra uteslutande, alltså att ett beteende kan registreras i en enda kategori. Det
måste även finnas en balans i antalet kategorier. Allt för många kategorier ger mer infor-
mation, men samtidigt ökar risken för fel registreringar.86 Patel och Davidson anser att
mellan 10-20 stycken kategorier är att anse som heltäckande.87 Utformningen av observa-
tionsschemat ska även underlätta att göra registreringar.88

 
 För egen del kom konstruktionen av observationsschemat att utgå från författarna Patel och
Davidsons beskrivning. Av deras resonemang och illustration lades grunden till mitt obser-
vationsschema.89 Vidare funderade jag på vad syftet var med observationen. Därigenom
erhölls ytterligare faktorer vilka fördes in i observationsschemat (se bilaga 3). Att observa-
tionsschemat inte kom att innehålla så många kategorier som rekommenderat är inte alls
ovanligt vid observationer av icke deltagande karaktär. Syftet med sådana observationer
liksom med de jag genomförde är vanligen att några få variabler ska generera data.90

 
 3.2.5 Att vara känd eller okänd
 
 Den största fördelen med dolda observationer är att de som observeras inte vet om att de
blir observerade.91 En observatör, vilken deltar aktivt går helt enkelt in i exempelvis ar-
betsgruppen. Här nyttjas vanligen ostrukturerade observationer.92 Med dold observation
följer också en roll vilken innebär att vissa krav måste uppfyllas.93 Dels begränsas obser-
vatörens rörelsefrihet och därutöver kan man inte ställa frågor i önskad utsträckning. Dess-
utom kan den verksamhet som observatören deltar i, ta allt för mycket tid vilket gör att ob-
servationen blir lidande. Det handlar ju också om att inte bli avslöjad.94 Andra svårigheter
kan vara att registrera det som händer och sker. Därför ställer en observation där observatö-
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ren är okänd stora krav på ett väl utvecklat komihåg vilket annars kan medföra att under-
sökningen får dålig validitet (giltighet) på grund av minnesfel. Att vara okänd observatör
kan därför ses som att svårigheten ökar i relation till vad som ska observeras. Patel exemp-
lifierar med att det är enklare att bli anställd på en fabrik jämfört med att nässla sig in i ett
ungdomsgäng.95 Samtidigt finns det klara fördelar med dold observation. Sådana fördelar
vilka Holme och Solvang lyfter fram är att en större kunskapsinhämtning görs. Genom att
observatören är en av de andra i gruppen finns ett mer jämställt förhållande samt gruppens
sätt att fungera ges en mer heltäckande bild. Sammantaget förutsätter därför genomförandet
av dolda observationer att man inte kan gå utanför de normala ramar som gäller för den
miljö man är och verkar i som observatör.96

 
 Att inte observera det man önskar och att inte ha möjlighet att registrera i den omfattning
som krävs avhjälps genom att observatören är känd. En sådan roll medför även att möjlig-
heten ges att fråga om saker. Dessutom kan även information framkomma vilken enbart har
sin grund i att hon/han är observatör. De observerade ser sin chans att kunna ta fram både
positiva och mindre bra saker med exempelvis deras arbetssituation. Innan en sådan obser-
vation kan ta sin början där observatören är känd förutsätter det att alla i exempelvis ar-
betsgruppen givit sitt medgivande att ingå i observationen.97

 
 3.2.6 Ett etiskt förhållningssätt
 
 Att vara känd eller okänd observatör kan även knyta an till en etisk diskussion.98 Till ett
sådant resonemang måste också de metodiska val som sker ingå. I mitt fall kan den etiska
diskussionen dock inte ses vara lika omfattande och viktig att föra som om jag genomfört
dolda observationer. Samtidigt måste man ha i åtanke att observationens syfte är att gå in i
personers vardag och därmed i deras privatliv för att där finna det vi söker. Observationer
kan därför generera sådan information vilket i resultatet av undersökningen helt och hållet
får utelämnas för att inte en identifiering ska kunna ske.99 I annat fall kan vissa personer se
sig vara uthängda i en slutlig rapport.100 Det kan därför vara värt att fråga sig om den in-
formation vilken framkommer kan vara till skada för de observerade? Något entydigt svar
på denna fråga kan inte ges, men resultaten måste redovisas på ett sådant sätt att inte iden-
titeten avslöjas på de observerade.101 I de observationer jag genomförde kom nyss nämnda
fråga att behöva få sitt svar. Det förekom nämligen händelser vilka inte kunde tas med då
det i annat fall kunde avslöja vilket tidningsbud jag varit med.102 Därutöver kom jag få be-
kräftat att observation ställer störst etiska krav av alla metoder.103 Ett tidningsbud om-
nämnde en händelse vilken jag inte fick föra vidare. Detta respekterade jag naturligtvis,
men samtidigt handlade det om tilltron till mig som genomförde undersökningen. Inte
minst mot bakgrund av den information alla bud fick innan observationen påbörjades (se
bilaga 2). Just den informationen måste ses som att respondenten gett sitt samtycke.104

 
 3.2.7 Inget deltagande i tidningsbudens arbete
 
 Under observationerna intog jag en passiv roll. Valet av denna roll gjorde jag utifrån be-
dömningen att tidningsbuden är professionella i sitt arbete. Min roll som lekman eller rätta-
re sagt en frågvis och iakttagande åskådare var lättare att uppfylla.105 Denna roll, vid en
icke deltagande observation kan liknas vid en zoolog. Vanligen befinner sig zoologen så
nära som det bara är möjligt, exempelvis i ett skjul för att därmed kunna studera ett djurs
beteende.106 Jag befann mig inte i ett skjul, utan vanligtvis i budets absoluta närhet. En så-
dan position medförde att jag helhjärtat kunde ägna mig åt mitt väl anpassade observations-
schema.107 Om jag hade genomfört deltagande observationer kunde själva observationerna
kommit att bli något lidande. Samtidigt kan en sådan här roll som icke deltagande obser-
vatör hos de observerade upplevas som man är spion. Repstad anser vidare att responden-
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terna kan uppfatta observatören som att hon eller han nedvärderar en. Det finns så att säga
en obalans mellan observatören och de observerade där den senare upplever att endast de
ska lämna ut sig. Denna obalans upplevde jag inte fanns. Jag såg mig själv som gäst. Det
var buden som visste bäst och var expert på området.108 Däremot kom min roll att ifråga-
sättas då ett av buden hade en förväntan om att jag skulle delta i arbetet. Dock insåg budet
att jag då inte hade kunnat föra mitt observationsprotokoll på ett sådant sätt vilket jag hade
önskemål om. Skulle jag ha infriat budets önskemål hade jag i den kommande fyrfältaren
intagit en roll som observatör A istället för C (se figur 3.1).
 
 Figur: 3.1: Fyrfältaren beskriver att observationer kan ske på fyra olika sätt. Mina observationer in-
nebar att jag inte var deltagande i tidningsbudens arbete och jag var känd hos dem som jag gick runt
med på tidningsdistriktet.109

 
  Observatörens närvaro

  Känd  Okänd

 Deltagande observatör  Observatör A  Observatör B

 Icke deltagande observatör  Observatör C  Observatör D

 
 3.2.8 Min roll som observatör
 
 För varje observation jag genomförde fann jag min roll som observatör allt mer.110 En så-
dan utveckling är inte alls ovanlig, då rollen kontinuerligt utvecklas under observationer-
na.111 Mer konkret innebar det att jag vid de första observationerna kom i vägen för buden i
deras framfart.112 Jag kom alltså i viss utsträckning bryta mot det enskilda tidningsbudets
rutiner.113 En sådan inverkan kallas med ett finare ord för forskningseffekt. I klartext inne-
bär det att den observerade uppvisar ett annat beteende än sitt normala.114 Tidningsbuden
fick alltså anpassa sig till mig som observatör. Dock måste man som observatör ha en
flexibilitet med sig ut på fältet vilket innebär att jag anpassar mig till dem som deltar i ob-
servationen.115 Efterhand intog jag därför en position vilken innebar tre, fyra steg bakom
budet istället för ett halvt steg framför. Därmed hade också risken reducerats för att jag helt
plötsligt skulle gå åt ett helt annat håll än vad budet var på väg åt.116 Även om jag intog en
annan position måste man komma ihåg att bara genom min närvaro kom jag att ha en in-
verkan på tidningsbudens arbete. Som observatör bör man därför sätta upp vissa kriterier
kring sitt förhållningssätt relaterat till de observerade.117 Annars finns risken att själva ob-
servationen blir lidande.118 I mitt fall kom dessa kriterier handla om att jag inte aktivt del-
tog i arbetet. Vidare var jag försiktig med att deklarera min åsikt i de diskussioner vi ha-
de.119

 
 Samtidigt är det svårt att inte vara en vanlig människa.120 Det blir svårt som observatör att
hela tiden anpassa sig efter dem som observeras. Att som observatör vara opartisk och hålla
en distans är därför ett återkommande dilemma med kvalitativa undersökningar.121 Därför
handlar det om att försöka uppnå en jämvikt mellan mig som observatör och de som obser-
veras. Mitt bidrag till det sociala samspelet kom därför exempelvis innebära en hjälpande
hand då jag emellanåt höll upp dörren till trappuppgångar. Därmed kom min roll bli mer
naturlig i förhållande till tidningsbudet och utgöra grunden för social kontakt och tillit.122

 
 3.2.9 Urvalet till observations- och intervjustudien
 
 Vid intervjun med företagsrepresentanten väcktes en idé om att observera tidningsbuden i
deras arbete. Redan vid intervjutillfället frågade jag om det fanns en möjlighet att jag fick
följa med tidningsbuden en natt vilket det gjorde. Nästa problem vilket skulle behöva få sin
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lösning var vilka respondenter som skulle ingå i observationerna. Av litteraturen framgick
att en spridning av respondenter var att föredra. Det enda gemensamma var att de skulle
tillhöra samma arbetsplats och för övrigt var relevanta för frågeställningen. Sådan sprid-
ning fås om man beaktar skillnader vad avser ålder, kön och anställningstid. Genom en så-
dan fördelning ges ökade möjligheter att få ett bredare spektrum av data. Respondenten kan
också se sin möjlighet att delge sina lovord och besvikelser kring arbetssituationen i
stort.123 Förutom dessa variabler tillskrevs ytterligare ett antal. Dessa var för det första att
de sju buden skulle återfinnas inom lika många stadsdelar. För det andra var önskemålet att
buden måste gå eller cykla.
 
 Företagsrepresentanten fick välja mellan två alternativ. Antingen skulle jag erhålla en lista
med tidningsbud vilka uppfyllde ovanstående önskemål eller att jag blev tilldelad sju bud.
Det var det senare alternativet vilket kom att bli verklighet. Den här utvecklingen för att
komma i kontakt med de sju respondenterna är inte alls ovanlig. Repstad anser att man
dock inte bör ta mer kontakt än nödvändigt med företagsledningen.124 I annat fall finns ris-
ken att min roll som observatör uppfattas som att man exempelvis går arbetsledningen eller
den fackliga organisationen tillmötes.125 Det handlar också vilka personer man ses tillsam-
mans med samt det förhållningssätt man har. Därför valde jag att i stort sköta mina kon-
takter via mail och telefon med företagsledningen. De besök jag gjorde vid företaget kom
att vara nödvändiga.126 I viss utsträckning kunde även sådana uppfattningar elimineras då
jag inte genomförde studien där jag tidigare hade några personliga relationer uppbyggda.
Studeras en miljö vilken man redan är väl förtrogen med är risken uppenbar att en frisering
av resultatet sker.127 Försöker man förstå Repstads resonemang här om gäller det att i möj-
ligaste mån bli accepterad av alla, där nyfikenhet tycks vara en viktig ingrediens.128 Samti-
digt kan det finnas förväntningar från omgivningen när det gäller det slutliga resultatet av
undersökningen.129

 
 3.2.10 Kritik mot urvalet
 
 Att jag blev tilldelad sju bud kommenterades under en observationsrunda. Budet menade
att denna tilldelning kunde ha skett godtyckligt då de trevligaste buden valts ut. Dock kan
detta argument till viss del avfärdas då jag i stort sett fick igenom mina önskemål om olika
stadsdelar, antal år som bud etc. Därutöver kom observationerna att fördela sig över samt-
liga veckodagar. Därmed ökade sannolikheten för att olika upptäckter skulle göras vilka
inte var knutna till en viss veckodag. Samtidigt kom observationerna ske på olika platser.
Detta då jag inte följde ett och samma bud under en hel arbetsvecka.
 
 Ett önskemål vilket inte kom att infrias till fullo var att jag inte fick sju olika stadsdelar.
Istället fick jag sju olika distrikt. När jag var med en söndag bestod distriktet av tre var-
dagsdistrikt. Ett av vardagsdistrikten var det samma vilket jag tidigare följt ett annat bud i
dennes arbete. Dessutom kom två buntställen (den plats på distriktet vilket buden utgår
ifrån) innehålla mer än ett distrikt vilket ingick i observationsundersökningen. Därmed
fanns det förutsättningar för buden att prata om hur det hade varit att ha med sig mig som
observatör. I sammanhanget vill jag dock betona att det nyss nämnda är rena spekulationer
från min sida. Inte minst mot bakgrund av att buden hade för vana att anlända vid olika tid-
punkt till respektive buntställe. Därmed reducerades ”risken” automatiskt för att buden
skulle berätta för varandra vad det innebar att ha deltagit i observationsundersökningen.
 
 3.2.11 Mina observationer - sju vandringsresor genom natten
 
 I slutet av augusti fick jag via mail översänt en lista med sju namn. Efter någon dag började
jag ringa runt till buden för att bestämma tidpunkt och lämplig mötesplats vilket i de flesta
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fall sammanträffade med buntstället.130 Motivet till att jag inte genomförde de sju observa-
tionerna under lika många dagar i följd vara att jag inte tidigare hade någon större erfaren-
het av att observera. Ambitionen var att fördela observationerna under en period av två
veckor där avsikten var att genomföra en observation varannan dag. Dessutom hade jag
behov av att ha avsatt tid för eventuella revideringar av observationsschemat samt bearbet-
ning observationerna. Verkligheten kom dock att bli något annorlunda. De tre första obser-
vationerna i september 2004 genomfördes under lika många dagar. I slutet av denna treda-
garsperiod blev det lite väl jobbigt, men trots allt gick det att få fram intressanta data. De
övriga observationerna fördelade sig relativt jämt under den resterande tidsperioden. För-
klaringen till att de inledande observationerna kom dagarna efter varandra var att jag just
hade haft en lång sommarledighet.
 
 Förberedelserna inför observationerna var inte alltid de optimala. Detta då jag vid ungefär
hälften av observationerna hade sovit ganska få timmar. Ens tankar och funderingar var
inte inriktade på att sova, utan istället gick all energi åt att fundera över hur observationen
skulle fortlöpa. Då klockan ringde var det bara att gå upp, klä på sig, snurra på sig skorna
och dra ut för att observera tidningsbudens vardag. Den utrustning jag hade med mig var
förutom information om undersökningen (se bilaga 2) ett antal förtryckta observations-
scheman (se bilaga 3) samt tidtagarur, penna och en chokladkaka till respondenten som
tack för att jag fått följa med. Observationerna tog sin början först vid den tidpunkt då det
bud vilket skulle observeras anlände till buntstället. Det innebar exempelvis att det som
hände när andra bud var närvarande före det att ”mitt” bud anlänt inte kom att ingå i obser-
vationen. Vid fem av sju observationer anlände jag före budet. Förutom väntan i sömnig
sysslolöshet kännetecknades dessa tillfällen av viss oro från min sida. Tänk om det var fel
dag eller att budet glömt bort att jag skulle följa med? I så fall hade jag stigit upp i onödan.
Men dessa tankar stannade i en fas där de inte kom att bli verklighet. När gatan var som
ödsligast kunde man höra en bil eller se någon komma på långt avstånd. Då tändes ett
hopp, tänk om det var ”mitt” tidningsbud vilket det oftast var. Det där hoppet kunde som
längst vara en kvart. Samtidigt kunde jag i de flesta fall konstatera att budet och jag noterat
samma tid och plats i respektive almanacka. Detta då det låg en rejäl tidningsbunt kvar,
många gånger över metern som ett synbart bevis.
 
 Då budet anlände hälsade och presenterade jag mig. En grund fanns redan för vår relation.
Jag hade ju i alla fall pratat med alla sju buden per telefon då jag bokat tid för observatio-
nen. Relationen kom att förstärkas då vi pratade om gemensamma intressen så som sport,
utbildning, framtidsplaner, fritid och väder.131 Efter att formaliteten var klar överräckte jag
informationen om undersökningen. Av informationen framgick vem jag var och vad jag
kom ifrån. Vidare nämnde jag något om syftet med observationen och att jag hade tyst-
nadsplikt.132 I stort sett samtliga bud tog sig tid att läsa informationen, om inte direkt så när
de packat färdigt sin tidningskärra.
 
 Vid den första observationen kände jag själv att en stor förvirring rådde. Vad var viktigt
och vad skulle jag vara särskilt uppmärksam på? Efter ett tag infann sig dock en trygghet.
Detta då det som hände föreföll sig vara helt naturligt.133 Dessutom hade jag mitt observa-
tionsschema vilket bidrog till en större trygghet i den så annars obekanta tillvaron. Detta då
min egen uppfattning om arbetet, informationsintervjun och litteraturen vilken beskrev hur
ett observationsschema skulle kunna ställas upp kom att utgöra ett tillräckligt bra underlag
för en fulländad observation. Att jag inte hade mer än tolv kategorier passade alldeles ut-
märkt.134 Samtidigt hade jag gått in i ett okränkt territorium. Det var en helt ny situation för
mig där jag måste finna en roll, vilken i så stor utsträckning som möjligt innebar att jag för
ett antal timmar skulle observera det som hände och skedde i territoriet.135

 



 - Metod -
 

  20

 Då den sjätte observationen fullföljts började en viss mättnad infinna sig. Det hände inte
speciellt mycket nya saker vilket samtidigt var ett budskap om att observationerna kunde
avslutas. Ett alternativ hade varit att man under en tid gjort ett uppehåll. Dock fanns det
andra förhållanden än mättnaden som kom att bestämma tidsramarna för observationsun-
dersökningen. Detta då tid och pengar i många avseende är två helt avgörande faktorer för
observationernas längd. Metodologiskt sett bör dock ett fältarbete få ta längre tid i anspråk.
Inte minst om det är en föränderlig miljö eller att forskningsfältet är omfattande. Repstad
anser att ett fältarbete åtminstone bör uppgå till mellan en och två månader vid mer seriösa
undersökningar för att därmed få med eventuella förändringar i fältmiljön.136 Även om
svaga intentioner fanns att följa dessa rekommendationer innan observationerna påbörjades
och därmed exempelvis följa varje tidningsbud under en hel arbetsvecka fick det räcka med
sju observationer. Både tid och det praktiska arbetet kom att bli allt för omfattande för att
jag skulle ha möjlighet att genomföra fler observationer.
 
 3.2.12 Registrering av fältdata
 
 I samma stund som observationen tog sin början skrev jag ner datum och vad klockan var.
Motivet till att jag hade färre kategorier än rekommenderat var att mina observationer både
var strukturerade och ostrukturerade på samma gång. Att de var strukturerade innebar att
jag hade mina tolv kategorier. Varje gång en kategori förekom noterades denna med ett
kryss samt under vilket tidsintervall den pågick. Samtidigt var observationen ostrukturerad
då jag under observationen noterade vad som i övrigt kunde vara intressant att ta del av.
Dessa noteringar var allt från stickord, klockslag till ibland hela meningar. Det handlade
helt enkelt om att skriva ner så mycket som möjligt i den miljö man befann sig i.137 Anled-
ningen till att hela meningar skrevs ner var att jag i efterhand lättare skulle kunna rekon-
struera en händelse då endast några stickord inte kunde anses vara tillräckligt. Dessa fäl-
tanteckningar kom för övrigt att följa en kronologisk ordning vilka gav en bild av händel-
ser, handlingar och den kommunikation som ägde rum. Under observationerna tillskrev jag
även egna funderingar, inte minst kring mitt observationsprotokoll. Dessa kom till god an-
vändning, då jag finjusterade mitt observationsschema efter den första observationen. Jag
var dock noga med att markera vad som var mina egna funderingar och vad som hade ob-
serverats.138

 
 Med tanke på att jag samtidigt genomförde både strukturerade och ostrukturerade observa-
tioner var det lagom att ha färre kategorier än rekommenderat. Inte minst med tanke på att
jag också skulle förflytta mig under stora delar av observationen. Det blev sålunda ingen
tid över där jag kunde dra mig tillbaka för att i lugn och ro notera det jag hade observerat.
Om jag trots allt tog en stund för mig själv handlade de om högst 30 sekunder, sedan var
det bara till att springa i fatt.139 Vid en observation avvek förhållandet från det nyss nämn-
da. När jag stannade upp för att notera något stannade även budet upp och väntade tills att
jag var klar. Det nyss nämnda kan även ha varit ett bevis på att jag i allt för hög takt ned-
tecknade stickord. Tidningsbudet som blev observerat kom i denna situation bli allt för
påmind om att en observation pågick.140

 
 3.2.13 Registreringsbrister
 
 Alla de registreringar vilka skedde under observationen hade sin grund i att jag som obser-
vatör gjorde en tolkning. Med andra ord framkommer data via mina tolkningar av en
mångtydig verklighet där vissa tillfälligheter och saker av mindre intresse utesluts, medan
andra tas med. Samtidigt ska det noteras att tidningsbudens arbete inte varade mer än några
timmar. Därmed kom noggrannheten i observationen inte att ta någon allt för stor skada.
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Dock genomfördes observationerna nattetid och i mörker vilket självklart kan ha haft viss
betydelse. Därutöver är det också en fråga om hur länge man orkar att observera.141

 
 3.2.14 Bearbetning av fältdata
 
 När respektive observation var över, vanligen någon gång mellan klockan fem och sex på
morgonen gick jag hem och sov några timmar. Då jag ätit frukost vidtog bearbetningen av
insamlad data. Bearbetningen kan ske på två sätt. Dels kan fältanteckningar skrivas ut i sin
helhet eller att en bandspelare används. Oavsett vilket tillvägagångssätt, är den gemen-
samma faktorn att observationerna verkligen tas tillvara på bästa möjliga vis.142 För egen
del kom jag att skriva ut observationerna. I detta skede av observationsundersökningen var
jag noga med att inte ha planerat in något annat. Därmed skulle jag ge mig själv bästa möj-
liga chans att komma ihåg alla intrycken från observationen. Denna tid var alltså helt och
hållet reserverad för att skriva rent fältanteckningarna samt att föra in alla de tider vilka
klockats med stoppur för de olika kategorierna. Därmed ställde arbetet efter observationer-
na minst lika stora krav på planering som vid själva genomförandet av dem. Min minnes-
bild var relativt god. Jag försökte transformera alla mina data, ibland från något eller några
enskilda stickord till en liten berättelse som skrevs ihop. Det som ute på fältet kunde vara
en notering av mindre intresse kunde i bearbetningsfasen vara ett av de mest intressantaste
inslagen.143

 
 3.2.15 Sammanställning av observationerna
 
 När fältanteckningarna med tillhörande observationsprotokoll skrivit rent kunde jag få ihop
en sammanhängande berättelse vars omfattning kunde variera, från cirka två till fyra sidor.
Sammantaget blev det 13 sidor med fältanteckningar samt något över sju sidor med katego-
rinoteringar i enlighet med observationsschemat. Den fortsatta bearbetningen innebar att
jag skrev ut två exemplar av varje observation.144 I vänstermarginalen hade jag tillfört en
kod vilken innehöll observationsnummer samt vilken sida det handlade om. Exempelvis
kunde det stå Obs 1, s.1. Alltså var det observation ett och sidan ett. Orsaken till att dessa
koder sattes ut var att jag klippte sönder fältanteckningarna för att därmed kunna lägga ett
slags pussel. Om jag av någon anledning, efter att jag gjort exempelvis ett felaktigt klipp
behövde gå tillbaka hade jag ju ett exemplar av oklippta fältanteckningar att tillgå. Via in-
formationen i vänstermarginalen kunde jag snabbt hitta vilken observation det var frågan
om. Syftet med detta arbetssätt, var att få en ordentlig överblick och kontroll över vad som
hade hänt mitt i natten under de aktuella observationerna. Detta arbetssätt medförde att ka-
tegorier kunde bildas genom den minsta gemensamma nämnaren av en serie händelser vil-
ka noterats i fältanteckningarna. Sådana kategorier kunde exempelvis vara social kontakt,
arbetshjälpmedel, etiska aspekter och min påverkan som observatör (se bilaga 13).
 
 Detta pusselläggande innebar att 18 kategorier bildades. Efter att pusslet var lagt och re-
spektive kategorirubrik var utsatt plockades alla kategorierna med underliggande koncept
ner i ett eget kuvert. På varje kuvert tejpades respektive kategorirubrik. Bearbetningen fort-
skred med att man när som helst kunde plocka fram ett kuvert för att skriva resultat och
analys kring just den kategorin.145 Vissa av de kategorier vilka bildats var inte att betrakta
som resultat i den meningen att de skulle tillhöra det kommande femte kapitlet. Det fanns,
vilket till viss del ovan framkom kategorier vilka var av ett rent metodologiskt ställningsta-
gande som därför kom att användas i innevarande kapitel. Sammantaget kom observatio-
nerna att fungera som en del av underlaget i resultatkapitlet. Dessa nattvandringar kom
också att ge sådan information vilket bidrog till att relevanta frågor kunde formuleras till
såväl den kommande intervju- som enkätundersökningen. Genom mina sju observationer
gavs jag också en ökad förståelse för tidningsbudens vardag. Via observationerna och de
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samtal jag här kom att föra med buden skapades också ett underlag för vidare fördjupning i
den kommande intervjun.
 

 3.3 INTERVJU – SJU SPÄNNANDE MÖTEN MED TIDNINGSBUDEN
 
 I samhället finns det en mängd olika slags samtal så som forskningsintervjun. Kvale defini-
erar denna intervjuform som att dess: ”syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.” (Kvale, 1997, s. 13.). Där-
med ges en möjlighet att ta reda på deras känslor, förhoppningar utifrån den livsvärld de
lever och verkar i.146 Här ligger helt och hållet koncentrationen på ordet, inte på siffror. Be-
skrivningen av fenomen och följande tolkning motsvarar exaktheten i kvantitativa under-
sökningar. Intervjumetoden försöker alltså lyfta fram det specifika. Det är inte det generella
som söks. Intervjun kan därmed ses som ett forum där åsikter utbyts, vanligen mellan två
individer.147 Båda parter, respondenten och intervjuaren har ett intresse i det som fram-
kommer där kommunikationen innehåller tonfall, gester och uttryck.148 Olika reaktioner
sker mellan respondenten och intervjuaren där påverkan är ömsesidig.149 Den enskilde ges
en unik möjlighet, utifrån egna formuleringar delge sina åsikter och synpunkter om exem-
pelvis sin arbetssituation. Intervjumetodens potential är att den försöker skapa förståelse
för den intervjuades livsvärld och därmed möjliggöra vetenskapliga förklaringar.150

 
 3.3.1 För- och nackdelar med intervju
 
 En stor fördel med intervju är att den genomförs i vardagen och efterliknar ett vardagligt
samtal.151 Intervjumetoden kan ta tillvara respondenternas skilda uppfattningar vilket öpp-
nar upp möjligheten att en mångfacetterad bild kan skapas av livsvärlden.152 Detta då kva-
litativa intervjuer går på djupet. Varje individ och deras berättelse blir fullt förståelig, nor-
mal och meningsfull om man som utomstående betraktare kommer dessa människor in på
livet i tillräcklig utsträckning.153 Därför kan intervjumetoden ses handla om individuell
hantverksskicklighet där dess resultat i slutändan kan bli ett eftertraktat konstverk.154

 
 Ett problem med intervjumetoden är att de respondenter vilka ger mest information också
har en god förmåga att uttrycka sina åsikter. I dessa sammanhang pratar man om 80/20 re-
geln vilken innebär 80 procent av relevant data kommer från 20 procent av respondenter-
na.155 I mitt fall gjorde sig denna regel inte påmind i så stor utsträckning att det motsvarade
dessa procentsatser. Skillnader fanns vilka kan relateras till att tidningsbuden kommit att
arbeta olika länge, allt från några månader till flera år. De respondenter med längre erfaren-
het hade alltså automatiskt ett försprång. Samtidigt handlade det om vilken förmågan var
att utrycka denna erfarenhet i ord. Här såg jag att någon större skillnad inte fanns. Kritiker-
na menar vidare att intervjumetoden i allt för hög grad fäster stor uppmärksamhet på vad
enskildas uppfattning är.156 Därutöver kräver en intervjuundersökning en stor arbetsinsats
vilken i detalj innebär att ett begränsat antal respondenter kan ingå. Detta då varje intervju
kan ta flera timmar att genomföra.157 Därmed är det återigen en fråga om resurser i form av
tid, men även pengar. Dessa två faktorer är lätta att glömma. Särskilt i början av undersök-
ningen då entusiasmen kanske är som störst. Därför bör man i inledningsskedet ställa sig
frågor om: Hur mycket tid får hela undersökningen ta i anspråk? Vilka ekonomiska medel
finns avsatta? Har man svaren på dessa frågor kan en mer rättvisande nyansering ske av
vilka fördelarna respektive nackdelarna är med intervju som metod. För egen del tyckte jag
att dessa aspekter, tid och pengar var av underliggande betydelse. Trots allt kom inter-
vjuundersökningen att kosta en del pengar vilket redovisas i bilaga 16.158
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 3.3.2 Avsaknad av regelverk
 
 Graden av öppenhet i kvalitativa intervjuer innebär en avsaknad av standardteknik där ing-
et regelverk finns för hur intervjuundersökningen ska genomföras.159 Därför kan nybörjaren
enligt Kvale komma att ställa sig en mängd frågor. Sådana frågor vilka vanligen dyker upp
är: Hur många intervjuer ska göras? Hur redovisas och analyseras intervjuresultatet?160 Ska
intervjuerna spelas in och skrivas ut? Alla dessa frågor ställde jag mig också, inte minst
mot bakgrund av att metoden kännetecknas av ett antal val.161 Därför kom inte svaren på en
gång. En del av svaren fanns att få i metodlitteraturen, andra blev besvarade under tiden
intervjuerna och undersökningen kom att pågå. Praktiska incitament kom också att utgöra
svaren på frågorna.162 Detta då kvalitativa intervjuer kännetecknas av öppenhet, flexibilitet
och avgörande beslut i samma stund problemen infinner sig.163

 
 3.3.3 Konstruktion av frågor - ett steg mot en intervjuguide
 
 Då jag saknade erfarenhet av att vara tidningsbud och därmed var ovetande om hur deras
arbetssituation var kom det att vara svårt att formulera relevanta intervjufrågor. I enlighet
med Kvales resonemang behöver man i förväg inte tagit del av teorier eller litteratur inom
undersökningsområdet. Dock anser han att kunskap måste inhämtas av de fenomen vilka
ska studeras för att därigenom kunna ställa rätt frågor.164 Därför kom jag att ta hjälp av en
rad olika källor. Tid avsattes för att ta del av redan publicerat material vilket var ganska
ringa samt att genomföra en informationsintervju. Därutöver tog jag fasta på en del av de
data observationerna gett samt sneglade en del på min uppsats i sociologi.165, 166 För att yt-
terligare lägga en grund för formulerandet av frågor kom även en del teori att läsas. Alla
dessa insatser innebar att arbetet kunde påbörjas med att konstruera relevanta frågor vilka
var lämpade för målgruppen, tidningsbuden.167

 
 När jag nu hade en del källor för att kunna formulera frågor var min målsättning att res-
pondenten skulle komma med spontana beskrivningar.168 Vidare såg jag till i enlighet med
Trosts resonemang att det bara var en fråga i varje fråga som ställdes. Det handlade även
om att vissa frågor kom att vara specifika för just den enskilda respondenten. Det sist-
nämnda kom framförallt att gälla frågorna kring observationerna.169 För varje fråga som
konstruerades försökte jag klargöra motivet till varför just den frågan skulle vara med. Det
handlar om att en fråga måste ge avkastning i form av kunskap. Har man denna insikt klar
för sig som Trost är inne på blir det enklare att även ställa frågor vilka förtydligar resone-
manget relaterat till undersökningens syfte. I förlängningen bidrar detta även till att analy-
sarbetet underlättas. Inte minst om man har för avsikt att genomföra kategoriseringar i
analysarbetet. För egen del kom frågorna att delas in i olika perspektiv. Med Kvales reso-
nemang i åtanke kan man därför tänka sig att dessa perspektiv kan likställas med kategori-
er. Således hade jag redan vid konstruktionen av frågorna en klar och uppgjord strategi för
hur det efterföljande analysarbetet skulle bedrivas.170

 
 3.3.4 Intervjuguiden – mer än en vägledning
 
 Då frågorna var färdigkonstruerade kom jag, vilket delvis framkom i förra avsnittet, dela
upp frågorna efter perspektiv vilka exempelvis var individ- respektive socialt perspektiv (se
bilaga 6). Enbart med hjälp av de olika perspektiven var det lättare att hålla sig inom un-
dersökningsområdet.171 Därutöver kom det att bli betydligt enklare, när det till de sju pers-
pektiven knöts ett antal frågor, allt från två till 24 frågor. Dessutom tillkom ett antal frågor
i respektive intervju vilka på förhand inte var definierade.172 Utifrån att indelningen var
klar hade en intervjuguide konstruerats.173 Enklast kan en intervjuguide beskrivas som en
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slags komihåglista över de frågor som ska ställas.174 Dess konstruktion kan variera och ex-
empelvis bygga på stickord eller temaområden vilka ska avkunnas under intervjun.175, 176

 
 Vid närmare analys av intervjuguiden kunde jag konstatera att alla frågorna var väl detalje-
rade. Förutom indelningen efter olika perspektiv var alla frågor utskrivna i sin helhet. An-
ledningen till att jag hade en intervjuguide, vilken var konstruerade enligt nyss nämnda
princip, var min relativt lilla erfarenhet av att göra intervjuer. Vidare kan intervjuguiden
kritiseras då den enligt Trost bara ska innehålla några få övergripande frågeområden relate-
rat till syftet med undersökningen. Detta då respondenten i större utsträckning ges utrymme
att prata fritt samt mängden material reduceras.177 Dock innebar min konstruktion att jag
kunde koncentrera mig på att ställa följdfrågor samt att förklara om inte respondenten upp-
fattade frågan. Vidare gavs möjlighet att i större utsträckning lyssna på vad respondenten
hade att säga. Om intervjuguiden bestått av stickord hade energi fått läggas på att formulera
frågorna under pågående intervju.178 En följd hade dock blivit att gränsen mellan det som
nu var en intervju och ett vardagligt samtal hade blivit mindre skarp.179

 
 Intervjuguiden kom också att utvecklas allt efter som de sju intervjuerna genomfördes. I
praktiken tillkom allt fler frågor i den takt intervjuerna avkunnades. Det stora tillskottet av
frågor skedde efter att hälften av intervjuerna var avklarade. Då tillfördes ytterligare ett
perspektiv av frågor, vilka handlade om själva observationen och dess resultat. En sådan
utveckling innebar att en intervjuguide fick skrivas ut för varje intervju vilken var anpassad
för respondenten. Dock fick jag se till att ändringarna inte blev större än att hela proble-
mområdet täcktes in.180 Därutöver kom intervjuguiden ha ett inslag av flexibilitet. Detta då
en viss anpassning skedde till vem som intervjuades i fråga om exempelvis familjeförhål-
lande. Vidare kändes det onödigt att fråga om samma sak vid de sju intervjuerna då jag re-
dan efter tre konstaterat att det förhöll sig på ett visst sätt. Det kunde exempelvis handla om
själva distributionen av tidningarna. Intervjuguiden kom därför kontinuerligt att justeras då
nya frågor tillkom, medan andra med tiden ansågs vara överflödiga.181 Utifrån denna ut-
veckling vilken skedde kan konstateras att den bästa intervjuguiden var den jag hade skapat
efter att alla intervjuer var genomförda. Utvecklingen fick dock hålla sig inom sådana grän-
ser att en jämförelse kunde ske mellan intervjuerna.182

 
 3.3.5 Inget urval till intervjuerna
 
 Då intervjupersonerna var de samma vilka deltagit i observationsundersökningen skedde
inget urval. Detta medförde att andra respondenter inte fick möjlighet att delge sin åsikt
genom intervjuer. En annan följd av att inget urval gjordes var att en bredare och mer gene-
rell bild av tidningsbudens arbetssituation kan ha gått förlorad.183 I en sådan här diskussion
är det dock värt att poängtera att ett urval inte är en garanti för att de ideala respondenterna
kommer med. Kvale anser att någon sådan respondent inte existerar. Verkligheten innebär
snarare att enskilda personer passar olika bra in på olika intervjuer.184 Därmed finner jag att
detta resonemang ska uppmärksammas, men i övrigt överges för ytterligare diskussion.
 
 3.3.6 Bandspelarens vara eller icke vara
 
 En av de främsta fördelarna med att använda bandspelare är att anteckningar inte behöver
göras utan hela koncentrationen från intervjuarens sida är att ställa frågor, följdfrågor samt
vara en god lyssnare.185 Intervjuaren ges även möjlighet att observera respondentens
kroppsspråk.186 Med bandinspelning följer även att man i efterhand kan lyssna på de in-
spelade intervjuerna hur många gånger som helst.187 Vidare erhålls ett oredigerat samtal
inför själva analysfasen.188 Alla dessa fördelar med att använda bandspelare förutsätter att
intervjun verkligen har spelats in. Om så inte är fallet är detta en av de största nackdelarna
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med att använda sig av bandspelare. Med mina intervjuer som referenspunkt kom denna
erfarenhet att utebli. Dock kom intervjukvalitén vid en intervju bli klart undermålig. Som
tur var kom det att vara en tyst miljö runt omkring. Därmed kunde denna intervju räddas.189

Även om alla intervjuer spelats in tog det tid att lyssna och att skriva ut dom. En annan
nackdel med bandade intervjuer är att söker man en speciell sekvens blir det att spola för
att hitta det man söker. Detta problem kan till viss del avhjälpas genom att i intervjuut-
skrifterna söka på något specifikt ord som man letar efter. Ytterligare en nackdel är att
kroppsspråket går förlorat om inte videokamera används.190

 
 Bland alla potentiella respondenter finns det människor som avskyr allt vad bandade inter-
vjuer heter. Detta ”allergiska beteende” kan till viss del avhjälpas om man har en mindre
bandspelare.191 Det kan också vara en fördel att i möjligaste mån få bort de rörliga detaljer-
na ur respondentens synfält, så som att själva bandet rör sig.192 Vidare kan mikrofonen vara
inbyggd och att driftstörningar avhjälps samt att band med lång inspelningstid används. I
samband med intervjun kan man också framföra att inspelningen är synonymt med om an-
teckningar skulle ha förts. Vidare kan man också lyfta fram att banden raderas då under-
sökningen är avslutad samt att de förvaras inlåsta. Även om argumenten är många när det
gäller att övertyga respondenter om att bandspelare ska användas finns det respondenter
som vägrar att bli upptagna på band.193 Ett nej från respondentens sida måste alltid accepte-
ras.194 I dessa fall är det bara att gilla läget och föra anteckningar vilka kompletteras med
det egna minnet.195 I mina intervjuer frågade jag respondenten om det var okej att jag fick
banda intervjun. Vid något tillfälle upplevde jag en viss tveksamhet till att intervjun skulle
tas upp på band. I denna situation tog jag tillvara på en del av de argument vilka ovan
framkommit. Med hjälp av ett mindre utlägg från min sida, där jag tryckte på att intervjun
skulle raderas då undersökningen var klar gick respondenten med på att jag fick använda
bandspelaren. Även om respondenten kanske till en början upplevde att ljudupptagning
skedde verkade det efterhand som bandspelaren föll i glömska.196

 
 3.3.7 Intervjumiljön – av varierat slag
 
 I samband med att respektive observation var avslutad tillfrågades buden om de var villiga
att ställa upp på en bandand intervju. Samtliga sju svarade ja. Tidningsbudet fick i första
hand själva avgöra tid och plats för intervjun utifrån det förslag av vecka jag lämnade.
Framförde budet att det inte spelade någon roll om vad intervju skedde valde jag att förslå
att de kunde komma hem till mig. Då tidningsbuden inte kunde vara ensamt ansvariga för
vilken plats intervjun skulle genomföras hade jag alltså ett eget förslag. I metodlitteraturen
råder det dock delade meningar om vad intervjun ska genomföras. Trost är av den uppfatt-
ningen att genomförs intervjun hemma hos intervjuaren kan respondenten hamna i någon
form av underläge, även om miljön är lugn och trygg. Trost går så långt i sin argumentation
att han anser att intervjuer i intervjuarens bostad i stort sett kan bedömas som helt uteslu-
tet.197 Repstad är dock av en annan uppfattning. Han anser att det spelar mindre roll vad
intervjun genomförs. Huvudsaken är att det är lugn och ro runt omkring. Intervjun kan allt-
så enligt Repstad genomföras i respondentens hem, arbetsplats eller i undersökarens bo-
stad.198 Dock tycks en gemensam nämnare finnas mellan dessa båda författare, nämligen att
en beskrivning måste till av intervjumiljön. Inte minst för trovärdigheten av de data som
insamlats.199 Då två av sju intervjuer genomfördes i respondenternas bostad och de reste-
rande hemma oss mig kom jag alltså inte helt och hållet köra över något av Trost respekti-
ve Repstads resonemang om vad intervjun bör genomföras.
 
 I de två fall där intervjuerna genomfördes på ”bortaplan” valde jag att någon vecka i förväg
leta upp och besöka respondentens bostadsadress. Motivet till detta handlande var att i så-
dana här sammanhang kan det inte anses vara acceptabelt att komma försent till en på för-
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hand bestämd tid för intervju. Det handlade helt enkelt om att bevara förtroendet för mig
som genomförde undersökningen. Att genomföra intervjuerna hemma hos respondenterna
medförde en stor fördel, inte minst ur trygghetssynpunkt.200 Det innebar också en psykolo-
gisk vinst. Fotografier, böcker och den för övrigt invanda hemmiljön öppnade i dessa
sammanhang upp för ett givande samtal.201 Samtidigt fanns det störande element i en sådan
miljö, exempelvis att telefonen ringde eller att det fanns andra närvarande personer i bosta-
den. Sådana störningskällor förekom även i de andra intervjuerna, så som att respondentens
mobiltelefon ringde. Även om sådana faktorer alltid stör intervjun, och i sämsta fall påver-
kar den kontakt man dittills byggt upp kan dessa störande moment inte endast ses vara ne-
gativa.202 Både respondenten och jag fick vid dessa tillfällen en välbehövlig paus. Här kun-
de jag samla ihop mina intryck samt ta en titt på intervjuguiden. För övrigt kan en intres-
sant notering vara att de respondenter vilka valde att komma hem till mig också själva läste
vid universitetet eller hade planer på det. Dessa respondenter kan därför ha haft en viss in-
sikt om vilken intervjumiljö som väntade dem. Att det fanns diverse kurslitteratur med tit-
lar som Dina gester avslöjar dig, Dynamisk Psykiatri och Sanningen om utbrändhet tyck-
tes ha en underliggande betydelse för deras egen trygghet i intervjusituationen och förmåga
att berätta om sina erfarenheter. Samtidigt kanske det var det omvända förhållandet för
dem vilka valde att bli intervjuade i sitt egna hem. Här kan dessa båda respondenter ha känt
en större trygghet då en del av deras vardag inte var inom det akademiska gebitet.203

 
 3.3.8 Våra roller som intervjuare och respondent
 
 Kvale anser att en intervju följer ett oskrivet blad där två givna roller finns, respondenten
och intervjuaren.204 Det handlar om att en frågar och den andre svarar. Samspelet är dock
inte på något sett jämställt. Här syns därför att en klar diskrepans finns mellan intervju och
det vanliga samtalet.205 Dock kännetecknades intervjuerna av gester, nickningar, leende
vilka kom att samvariera med känslorna i övrigt under intervjun. Detta beteende medförde
att en mer naturlig samtalsmiljö gjorde sig gällande.206 Trots allt kom intervjusituationen
kännetecknas av att det fanns en viss form av nervositet i luften.207 Kanske denna nervosi-
tet hade varit mindre om vi, respondenten och jag, mötts på en mer neutral plats. Detta ha-
de varit möjligt då jag var erbjuden att genomföra intervjuerna i Tidningstjänst lokaler. Då
alla intervjuer var bokade visade det sig att jag inte hade tagit tillvara på denna möjlig-
het.208 En annan och mer troligare förklaring till denna nervositet kan ha varit att man på
förhand inte hade en aning om hur intervjun skulle utveckla sig eller hur den skulle sluta.209

För att bemöta denna form av anspänning vilken alltid påverkar respondent och intervjuare
hade respondenten en stor valfrihet.210 Hon eller han, oavsett vad intervjun genomfördes
fick fritt välja sin sittplats. Flera författare uppmärksammar nämligen betydelsen av att in-
tervjupersonen får välja sittplats först. I sjukvården kan det exempelvis ha en ångestlind-
rande betydelse.211 Ett mer konkret exempel är det som Pease tar upp. Han nämner att re-
sultatet av en affär med en kund kan bli negativt. Detta då kunden blivit skrämd på grund
av att försäljaren satte sig i ”fel” stol.212 Vid i stort sett samtliga intervjuer var jag därför
noga med att respondenten fick välja vad hon eller han skulle sitta. Då stolarna var de
samma innebar det också att samma makt och status gavs till respondenten.213

 
 Det jag sa under intervjuerna var att ställa frågor och komma med uppföljningsfrågor.214 I
klartext innebar det att de följdfrågor jag ställde uppkom då jag gjorde bedömningen att
respondentens svar inte till fullo täckt in hela frågan. Vidare kom följdfrågorna att komma
då svaret helt uteblev eller att respondenten var inne på ett helt annat spår. Det kunde också
vara aktuellt med en uppföljningsfråga då svaret inte tycktes vara ordentligt genomtänkt
eller att jag som intervjuare inte förstod vad respondenten menade.215 Därutöver gällde det
att inte vara för snabb med nästa fråga eller ett förtydligande av vad jag menade för att eli-
minera de tystnader som då och då uppstod.216 Trost anser att ett sådant beteende vilket jag
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uppvisade är vanligt hos nybörjare då intervjuaren lätt drabbas av panik. Denna skräck för
tystnad är att anse som helt obefogad. Såväl respondent som intervjuare kan båda ha nytta
av en stunds tystnad, inte minst för eftertänksamhet.217 Respondenten gavs också vid dessa
tillfällen möjlighet att komma med tilläggsinformation. Samtidigt fick både respondenten
och jag en automatisk paus i samtalet.218 Därmed kunde jag i många fall avgöra om res-
pondenten var klar med svaret och var redo för nästa fråga. Således kom tystnader vilka
orsakats av att respondenten väntade på nästkommande fråga allt mer att suddas ut. De
tystnader vilka efterhand blev ensamma till sin karaktär var när respondenten tänkte ut sina
svar.219 Det sistnämnda var för övrigt en aktiv taktik från min sida vilket innebar att jag
helt enkelt väntade ut respondenten. Det var hon eller han som skulle ta till orda. Blev det
tyst var det helt enkelt respondenten som skulle bryta denna era i första hand.220 Denna
taktik fick dock hållas på en rimlig nivå. Tystnaden fick inte övergå till att bli pressande för
respondenten. En god regel att hålla sig till är därför att tystnaden inte fick vara längre än
att respondenten hunnit med att formulera sig och även getts möjlighet att tänka igenom sitt
svar. Då denna tid hade löpt ut var det dags för mig att ställa nästa fråga.221

 
 3.3.9 Mina intervjuer – från student till pensionär
 
 Intervjuperioden inleddes i början av oktober 2004. Intervjusituationen kom inte att vara
helt främmande för verken respondenten eller för mig som intervjuare. Båda parter hade
med sig erfarenhet från tidigare möten.222 Detta då vi träffats vid de observationer som ägt
rum.223 Observationerna hade alltså redan lagt en grund för en förtroendefull relation. Där-
för innebar intervjusituationen att den många gånger öppna och ärliga stämningen vilken
hade kännetecknat observationerna fortskred i intervjusituationen.224 Alla intervjuer inled-
des med att jag satte respondenten i arbete.225 Respondenten fick ta del av information
kring intervjuundersökningen och fylla i bakgrundsfrågor (se bilaga 4 och 5).226 Följaktli-
gen kom ytterligare en metod att användas. Således kom jag inom en och samma metod
tillämpa metodtriangulering med tanke på att bakgrundsfrågorna kan ha setts som ett mind-
re enkätformulär. Bakgrundsfrågornas innehåll var anpassat utifrån de data vilka inhämtats
via observationerna. Därmed behövde jag återigen inte ställa frågor om exempelvis ål-
der.227

 
 När bakgrundsfrågorna var ifyllda kom intervjun starta med att en öppen fråga ställdes vil-
ket passade utmärkt då man använder sig av kvalitativ metod.228, 229 Särskilt i sådana sam-
manhang då man inte exakt ha klart för sig vad man ska fråga om. I en sådan situation sö-
ker man efter både frågorna och svaren.230 Dock var min situation inte sådan som nyss
nämnda beskrivning indikerar på. Jag hade ju med hjälp av intervjuguiden klart för mig vad
jag skulle ställa för frågor. Dock passade det utmärkt, utifrån Lindgrens resonemang att in-
leda varje intervju med att frågan ställdes om varför man började arbeta som tidningsbud.
Här kunde respondenterna fritt ges möjlighet att komma in i intervjun och känna en säker-
het i att man hade ett svar på frågan. Detta svar var många gånger uttömmande. Men det
hände också att svaret kom att bli allt för kort vilket då fick kompletteras med mera kon-
kreta frågor om anledningen till varför man valde budjobbet. Efterhand som de mer all-
männa frågorna kom att klaras av gick jag allt mer in på konkreta frågor.231 Exempelvis
kom perspektivet om hälsa samt frågor om hot och våld att komma längre fram under in-
tervjun.232 Detta med tanke på att sådana frågor av en mer känslig karaktär verken bör
komma i början eller i slutet av intervjun.233 När jag var färdig med ett perspektiv försökte
jag ibland att sammanfatta det respondenten hade uttryckt. En sådan sammanfattning med-
förde att jag som intervjuare fick en chans att kontrollera att jag förstått rätt.234 Ett sådant
tillvägagångssätt gav också möjlighet att tilläggsinformation kunde fås.235 Samtidigt klar-
gjorde sammanfattningen att ett perspektiv var färdigt och att nästa kunde ta sin början.236
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 Med hjälp av de förvärvade kunskaperna i det inledande skedet av undersökningen, obser-
vationerna och intervjun med företagsrepresentanten kom jag att ha en klar fördel i inter-
vjusituationen. Jag förstod på ett bättre sätt de utsagor vilka respondenterna beskrev och
förklarade under respektive intervju. Dessutom kom respondenterna med Kvales resone-
mang ses som goda intervjupersoner. Utifrån hans argumentation var de samarbetsvilliga
och välmotiverade. Vidare var de uppriktiga och höll sig vanligen inom ämnet.237 I flertalet
av intervjuerna var det därför svårt att sätta punkt för intervjun.238 Detta märktes inte minst
i en av de sista intervjuerna där en respondent uttryckte: ”Är det något mera Du vill frå-
ga?”239 En förklaring till respondenternas inställning kan ha varit att de såg intervjun som
en positiv upplevelse. Detta då det fanns en person som avsatte tid för att lyssna, förstå och
intressera sig för hur deras arbetssituation var under en på förhand oidentifierad tids-
rymd.240 Då alla intervjuer var genomförda visade det sig att dess längd hade sträckt sig
från cirka 40 minuter till något mer än två timmar.241

 
 3.3.10 Sju intervjuer fick räcka
 
 En svårighet med intervjuundersökningen var hur många intervjuer jag skulle göra. Rep-
stad menar att mellan 20 och 30 intervjuer kan genomföras utan att intervjuarens psykolo-
giska gräns har passerats.242 Kvale uppvisar i sitt resonemang en betydligt större spännvidd
mellan lägsta och högsta antalet intervjuer. Han anser att en tumregel att hålla sig till kan
vara mellan 15 �10 intervjuer. Alltså handlar det om allt från fem upp till 25 intervjuer.243

Antalet intervjuer handlar även om att kunna bibehålla översikten av sina data. I annat fall
kan analysarbetet bli lidande. Repstad anser att analyserna kan komma att ske ytligt vilket i
sin tur medför att ett av motiven med kvalitativa intervjuer, att tränga på djupet delvis får
stå tillbaka.244 Vidare anser Trost att kvalitet ska komma före kvantitet.245 En annat mått att
hålla sig till än en bestämd siffra kan vara att intervjua tills att man har svar på det man
önskar att veta. Samtidigt handlar det om undersökningens syfte. Det räcker med blott en
intervju om syftet med undersökningen är att förstå en enda människas livsvärld.246

 
 För att ha ett riktmärke utöver en cirka siffra talar man om mättnad. Alltså, när man inte får
veta något nytt är det dags att sluta.247 Denna mättnad medför i praktiken att de data vilka
framkommer i intervjuerna är de samma eller för övrigt inte tillför något nytt till undersök-
ningsområdet.248 Dock finns det en viss osäkerhet i en sådan definition och att uppnå mätt-
nad måste därför ses som en bedömningsfråga. Starrin anser att just mättnaden är ett av de
inslag i intervjumetoden som är svårast och oklarast.249 Därmed tycks incitament av ett rent
praktiskt slag så som tid och pengar sätta gränsen.250 Samtidigt är det ingenting som för-
bjuder att man i ett senare skede kompletterar med ytterligare intervjuer.251

 
 Även om jag hade ett begränsat antal respondenter kunde jag konstatera att en mättnad
uppstod.252 Inte minst mot bakgrund av att jag ställt alla frågor jag önskade att ställa. Sä-
kerligen hade nya intressanta data framkommit om jag genomfört några intervjuer till. Men
i enlighet med ovanstående resonemang kom framförallt resurserna i form av tid medverka
till den gräns som sattes. Skulle jag ha genomfört fler intervjuer hade detta skett med res-
pondenter vilka inte hade ingått i observationsundersökningen. Därmed hade jag hamnat i
ett sådant läge där jag inför intervjuerna var i avsaknad av det förtroende som byggts upp
genom observationerna. Jag kom också att via de data som intervjuerna gav genomföra mer
grundläggande analyser.
 
 3.3.11 Etiska aspekter – En fråga om tillit
 
 Då respektive observation avslutades och frågan kom upp om respondenterna var villiga att
delta i intervjuundersökningen medförde det samtidigt att ett ja-svar var lika med sam-
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tyckte till att bli intervjuad.253 Därmed hade jag fått klartecken från samtliga respondenter
till att även delta i intervjuundersökningen.254 När intervjuerna skulle ta sin början fick res-
pondenterna information om undersökningen (se bilaga 4). Här framgick syftet intervjuerna
samt hur de uppgifter som inhämtades skulle behandlas. Det innebar i praktiken att de in-
spelade banden förvarades inlåsta och att de inte kom att vara uppmärkta med responden-
ternas tilltalsnamn, utan istället intervjunummer. Vidare kom de data vilka insamlats att
endast användas för undersökningens syfte.255 Av denna information framgick även vilka
fördelarna kunde vara med ett deltagande. Att informationen inte ytterligare preciserades
berodde på att jag försökte finna en balans mellan allt för mycket och allt för lite informa-
tion.256 Det viktiga i sammanhanget var att alla respondenter fick samma information om
undersökningen, i annat fall kunde ryktesspridning uppstått.257

 
 3.3.12 Utskrift av intervjuer – från band till 153 sidor
 
 Efter att alla intervjuerna genomförts skrevs de ut vilket var ett tidsödande arbete. För att
försöka minska arbetsinsatsen valde jag att ta en kopia av intervjuguiden. Därmed behövde
jag ”endast” fylla på med respondentens svar och de följdfrågor vilka ställdes. Ett sådant
initiativ medförde även att jag kunde göra åtskillnad på vem som sagt vad. Alltså om det
var respondenten eller jag som hade yttrat mig. I praktiken innebar det att jag kursiverade
mina inlägg medan respondentens utsagor ej markerades. Denna åtskillnad kom även att
underlätta själva analysarbetet.258 Ungefär 15 timmar fick ägnas åt att skriva ut intervjuer-
na. Att det kom att ta så pass lång tid kan ha sin orsak i en rad faktorer, så som ljudkvalité
och erfarenhet av att skriva ut intervjuer. Under själva intervjuutskrifterna väcktes många
idéer om vad som skulle vara intressant att arbeta vidare med i analysen.259

 
 När jag skrev ut intervjuerna kom inga förändringar att göras. Allt kom att skrivas ut orda-
grant. Det jag i intervjuutskrifterna kom att bortse ifrån var pauser, skratt, röststyrka och
betoningar. Motivet till att detta inte togs med var framförallt att denna information var av
underliggande betydelse relaterat till intervjuernas syfte och användningsområde.260 Att
inte fler justeringar genomfördes berodde på att dessa delvis hade skett i onödan. Detta då
jag kom att använda ett begränsat antal intervjucitat. Först när jag bestämt vilka intervjuci-
tat som skulle användas finjusterades dessa språkmässigt.261 Det sistnämnda arbetet inne-
fattade också en granskning så att konfidentialiteten kunde bevaras. Här gällde det att vara
eftertänksam vad avsåg institutioner och enskilda människor vilka omnämndes i intervjun.
För att säkerställa konfidentialiteten fick därför vissa intervjucitat omarbetas.262

 
 3.3.13 Att hitta ett lämpligt analysverktyg
 
 Efter att samtliga intervjuer var utskrivna tog jag en liten paus för att fundera ut hur själva
analysen skulle kunna ske.263 Detta då det i enlighet med flera författares uppfattning inom
metodlitteraturen inte existerar någon given mall för hur man ska ställa upp sina data för att
analysera dem. Här fick helt enkelt min kreativitet och uppfinningsrikedom styra fritt i
detta sammanhang.264 Utgångspunkten för analysen var att på något sätt försöka beskriva
och hitta mönster vilket visade på tidningsbudens arbetssituation.265 Dock framför flera för-
fattare en hållhake för uppfinningsrikedomen. Det gäller att för utomstående bedömare
kunna beskriva tillvägagångssättet.266 Inte minst mot bakgrund av att det inte finns någon
given manual att följa.267 Kvale anser att även om något klart regelverk inte existerar finns
vissa generella förhållningssätt för att analysera kvalitativa data. När man sitter där med
sina intervjuutskrifter är det enligt Kvale inga utskrifter i ordets rätta bemärkelse, utan le-
vande samtal vilka förts mellan respondent och intervjuare. Dessa samtal ska ses som en
hjälp vilket möjliggör en analys.268 Mot bakgrund av det nyss nämnda kom jag försöka fin-
na en lösning där dessa samtal kunde analyseras. Efter mycket funderande, experimente-
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rande, en tillbakablick på tidigare erfarenheter av att analysera intervjuer och läsande av
litteratur på området kom jag så småningom fram till en analysmetod som kändes och pas-
sade bra.269 Jag valde nämligen utifrån Masons beskrivning av hur kvalitativa data kan
analyseras att använda mig av grundad teori, i fortsättningen förkortad GT.270

 
 3.3.14 Vad handlar GT om och hur sker teorigenerering?
 
 Upphovsmännen bakom GT är Strauss och Corbin. De beskriver en process vilken medför
att en teori kan utvecklas med hjälp av insamlade data.271 Följaktligen ges möjligheten att
utveckla och testa en egen teori och se om de argument man har är hållbara.272 Av insamla-
de data handlar det om att hitta mönster där många olika händelser ingår s.k. koncept. Des-
sa koncept är enskilda uttalanden från respondenterna. En sådan serie med händelser bildar
en kategori. De olika händelser som ligger till grund för en kategori kan definieras som en
egenskap av själva kategorin. Då konturerna börjar utkristallisera sig av en teori som över-
ensstämmer med data inriktas kodningen mot att finna en huvudkategori. Det innebär att
kodningen avgränsas till att omfatta begrepp som står i relation till den huvudkategori som
allt mer börjar att framträda.273

 
 3.3.15 Bra och dåligt med GT
 
 Det som tycks vara bra med GT enligt Starrin, Alvesson och Sköldberg är att GT kan fun-
gera som inspirationsfaktor till att skapa någonting.274, 275 Detta då GT innebär att i stort
sett vem som helst har förmågan att skapa teorier och därmed föra vetenskapen framåt.276

GT kan också ge värdefulla förslag på hur man ska arbeta rent tolkningsövergripande.277

Många av dem som tillämpar kvalitativ metod följer därför tekniker och strategier som
hämtats från GT.278 Även om GT tycks ha många fördelar finns även nackdelar, så som
ineffektivitet, då materialet många gånger är omfattande. Alvesson och Sköldberg menar
också att GT inte tar fasta på de känslor som framkommer exempelvis i en vårdsituation.279

GT kan därför ses som ytlig. Bakomliggande eller underliggande förhållanden analyseras
inte, utan aktörernas uppfattning av situationen får en allt för stor betydelse.280

 
 3.3.16 Mitt sätt att analysera data utifrån GT
 
 Vid analyserandet av de 153 intervjusidorna valde jag att inte fullt ut använda mig av GT.
Jag genomförde en öppen kodning vilket beskrivs av Strauss och Corbins i det litterära
verket Basics of Qualitative Research.281 De båda författarna framhåller att det på förhand
inte finns någon mall för hur en öppen kodning ska gå till. Precis som med kvalitativa
analyser i allmänhet så finns det alltså inget regelverk för hur den öppna kodningen ska ge-
nomföras. Därför handlar det om att hitta en metod som passar en bäst själv.282

 
 En möjlighet att analysera intervjuer är att man exempelvis i intervjuutskriftens marginal
skriver ett K för kontroll. Ett annat arbetssätt är att man använder sig av färgpennor där en
viss färg motsvarar en kategori.283 Själv valde jag en annan arbetsmetod vilket innebar en
redigering av intervjuerna före utskrift. Dessa redigeringar medförde att fråga och svar
hamnade på samma sida.284 Därefter skapade jag små kvadrater i vänstermarginalen. Här
skrev jag exempelvis: Int. 2, S. 3. I klartext betydde det att det var intervju nummer två och
sidan tre. När alla intervjuer hade strukturerats upp och markerats upp kom de sju intervju-
erna att skrivas ut.285 Under det förberedande arbetet, innan utskriften skedde väcktes en
del idéer till hur den fortsatta bearbetningen skulle ske.286 Därför kom två exemplar av
varje intervju att skrivas ut för att kunna klara av det fortsatta analysarbetet. Analysen av de
153 intervjusidorna kom att i stort sett ske efter samma princip som med observationerna.
Det innebar alltså att intervjuutskriften kom att delas upp och finfördelas. En del av in-
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samlade data skulle komma att bli citat, andra doldes i sammanfattande resonemang medan
vissa fick en plats i papperskorgen.287

 
 3.3.17 Bearbetning av intervjuer – de häftiga resultaten framkom
 
 När intervjuerna skrivits ut fortskred analysarbetet med att varje intervju lästes igenom.
Syftet var att jag skulle få en ärlig chans att få en övergripande samt en förstående bild av
innehållet. Det nyss nämnda skedde i relation till undersökningens syfte och de teoretiska
utgångspunkterna.288 Under tiden då jag läste igenom respektive intervju uppstod ett antal
kategorier genom att jag ställde följande fråga: Vilka faktorer påverkar tidningsbudens ar-
betssituation? Att komma på dessa kategorier under genomläsandet av intervjun underlät-
tades av att jag tagit del av litteraturen inom området i ett något senare skede. Ett sådant
handlande medförde att de eventuella förutfattade meningarna jag hade kom att minska.289

Jag kunde även i större utsträckning göra nya upptäckter och slapp därmed att gå allt för
mycket i fotspåren av tidigare undersökningars resultat.290 I och med att jag inte läst in mig
allt för mycket på området passade det utmärkt att följa GT-processen.291

 
 Då jag verkan hade kunskap eller tillgång till ett dataprogram fick analysen ske efter tradi-
tionella och väl beprövade metoder.292 Efter att genomläsningen var klar kom jag att klippa
sönder den ena av de båda intervjuutskrifterna. Dessa klipp innebar att fråga och svar
hängde ihop. Därmed fick jag full valuta för mitt tidigare redigeringsarbete där jag sett till
att fråga och svar hamnade på samma sida. Samtidigt hade jag full kontroll på vad jag frå-
gat om och vad respektive respondent svarat. Om jag av någon anledning behövde veta hur
originalet såg ut eller förstå i vilket sammanhang fråga och svar hörde hemma var det bara
att titta i vänstermarginalen. Här kunde jag se vilken intervju det handlade om och på vil-
ken sida fråga och svar hörde hemma. Risken med klippandet var att koncept (innehållande
fråga och svar) avskildes ur sitt sammanhang.293 För att reducera denna risk kom ett klipp
att ske först när sammanhanget kom att bli något annat. Således kunde vissa intervjusidor
komma att bli oklippta då dess innehåll utgjorde en helhet.
 
 Med klippandet följde också att den öppna kodningen genomfördes. Att både klippa och att
genomföra kodningen kunde därför ses som ett stort projekt.294 För egen del innebar kod-
ningen att jag under klippandet kom att placera ut respektive koncept på ett stort matsals-
bord. Här gällde det att ta fasta på det intressanta och centrala utifrån respondenternas utsa-
gor.295 Det handlade samtidigt om att åter skapa ordning och reda i materialet.296 Varje
koncept utgjorde enskilda uttalanden som respondenterna hade gjort. Liknande koncept
hamnade i en och samma hög där den minsta gemensamma nämnaren bildade en kategori-
rubrik.297 Kategorirubrikerna var av beskrivande karaktär, vilka nedtecknades på en pap-
persbit för att därefter placeras ut på bordet. Bildandet av kategorierna medförde att en
överskådlighet och avgränsning av data hade skett.298 När denna fas av analysarbetet var
klart kom 46 kategorier att ha bildats. Fördelen med detta arbetssätt, vilket användandet av
ett dataprogram inte hade medfört i samma utsträckning var översikten. Jag hade alla kate-
gorier med tillhörande koncept utlagda på ett stort bord vilket gav goda möjligheter till att
få en överblick av de sju sönderklippta intervjuerna.299 Denna överblickbarhet hade klart
försämrats om jag hade haft 153 oklippta sidor med intervjuutskrifter.300 Därutöver kunde
jag lättare jämföra kategorierna mot de teorier vilka låg till grund för undersökningen.301

 
 Varje kategorirubrik tejpades nu fast på ett kuvert vars innehåll bestod av de koncept vilka
låg till grund för kategorin.302 Anledningen till att jag förvarade de ituklippta intervjuerna i
kuvert var möjligheten att vid ett senare tillfälle lägga ut koncepten och eventuellt flytta
dem till en annan kategori.303 Denna möjlighet var bra att ha, då vissa av koncepten var
svårplacerade. I bilaga 14 ges exempel på koncept vilka ligger till grund för en kategori.
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Sammantaget kunde jag konstatera att hela den här analysprocessen utgick från undersök-
ningens frågeställningar vilka följdes upp med intervjuer och efterföljande utskrift.304 Det
fortsatta arbetet innebar att en uppeldning först skedde av intervjuinnehållet i olika delar
(koncept). Allt för att få en förståelse av det specifika vilket i slutändan kom att bilda hel-
heten, alltså en förståelse och insikt av tidningsbudens arbetssituation.305

 
 Det negativa med det här arbetssätt var att en del data kan ha gått förlorad på grund av att
det kom att ta allt för lång tid att bearbeta och verkligen analysera alla data på djupet. Just
att analysen tar lång tid uppmärksammar Kvale. Han anser att den inte får svälla i ett sådant
omfång att den lägger beslag på majoriteten av den tid undersökningen får uppta i tid.306

Samtidigt kom det att vara ett tröttande arbete där kvalitativa data skulle kombineras med
kvantitativa resultat. Därför kan konstateras i enlighet med Starrins och Larssons m.fl. re-
sonemang att den kvalitativa analysen i förhållande till dess kvantitativa motsvarighet inte
är lättare. Att skriva ut alla intervjuer är ett mödosamt arbete. Att därefter klippa sönder
intervjuerna för att sedan finna kategorier är ett arbetsamt jobb med få inslag av kreativitet
och tekniska hjälpmedel så som tillgång till dataprogram för kvalitativ databearbetning.307

 

 3.4 Enkätundersökning - En inrutad beskrivning av budens vardag
 
 När observationerna och alla intervjuer var genomförda intensifierades arbetet med att
iordningställa enkäten. Enkätundersökningen genomfördes under november 2004 och ut-
gjorde det sista undersökningsinstrumentet.
 
 3.4.1 För- och nackdelar med enkätmetoden
 
 En stor fördel med enkätundersökning är att flera respondenter ges möjlighet att ingå i ur-
valet. Undersökningen kan alltså täcka in stort geografiskt område. Vidare ges responden-
ten en stor valfrihet när hon eller han vill besvara enkäten. I en intervju avkrävs respon-
denten svaren i samma stund som frågorna ställs. Även bearbetningen och att analysera re-
sultaten blir lättare att genomföra då enkäten är standardiserad, jämfört med en intervjuun-
dersökning.308 Metoden ger även möjlighet att i större utsträckning tillgodose kravet på re-
liabilitet samt validitet.309 Vidare uppstår ingen intervjueffekt. De frågor av en mera käns-
lig natur som sexualitet, alkoholvanor, kriminalitet etc. kan många gånger vara enklare att
ställa i ett enkätformulär.310

 
 Med enkätundersökning följer också ett antal nackdelar. En av de nackdelar vilka är svårast
att undanröja är bortfallet. Det tenderar allt som oftast att bli större vid enkätundersökning-
ar än i intervjuundersökningar. Vidare är det mera svårtolkat att konstatera vad bortfallet
beror på än i en intervjuundersökning. Noterbart i sammanhanget är också att det interna
bortfallet vanligen tycks vara större i enkätundersökningar jämfört med intervjuer.311 För
att minimera bortfallet är exempelvis följebrevet av stor betydelse där man bland annat kan
motivera varför det är viktigt att man fyller i enkäten.312 En annan nackdel är att antalet
frågor i enkäten begränsas till att omfatta mellan cirka 40-50 stycken eller att det tar högst
30 minuter att besvara formuläret. Följebrevet och enkätens layout är därför av betydelse då
det har en inverkan på respondenten att delta i undersökningen (se bilaga 7 och 8).313

 
 Ett annat problem kan vara hur lång tid respondenterna ska ha på sig att besvara enkäten.
Uppgår tiden till över en månad är risken att enkäten blir liggande och därmed kan bortfal-
let öka. Är tiden för kort kanske man inte hinner med att svara då man exempelvis kan vara
bortrest.314 Lämpligen kan respondenterna få tre veckor på sig att svara. Vid ett stort bort-
fall får en påminnelse helt enkelt skickas ut.315 Man kan heller inte vara säker på vem som
svarar. Detta gäller framförallt vid användandet av postenkät.316 Då postenkät används föl-
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jer också att kostnaden kan bli stor. Dock kan den klart komma att minimeras genom att
man själv ombesörjer utdelning och insamling av enkäterna (se bilaga 16).317

 
 Ytterligare ett tydligt problem med enkäter vilka kännetecknas av hög standardisering är att
det svarsalternativ vilket respondenten har för avsikt att ange inte existerar. Det medför att
respondentens motivation sjunker. Som helhet kan en sådan undersökning få ett stort bort-
fall vilket undergräver hela dess resultat. Följden kan alltså bli att resultatet av undersök-
ningen inte speglar den rådande verkligheten. Repstad anser vidare att en enkätundersök-
ning kan upplevas som allt för detaljerad och begränsad vilket gör att många av respon-
denternas erfarenheter inte kommer till sin rätt.318 Detta kan dock till viss del avhjälpas ge-
nom att ha ett öppet svarsalternativ samt att respondenten har möjlighet att motivera sitt
svar.319 En annan fråga i sammanhanget är om antalet svarsalternativ ska vara udda eller
jämt? Vid udda är risken att respondenten lägger sig i mitten och kanske inte tar ställning.
Vid jämt antal tvingas respondenten att ta ställning även om dennes åsikt är neutral. Ett så-
dant ”tvång” kan rendera i att respondentens svar uteblir vilket gör att bortfallet ökar.320

Trots ett antal nackdelar med enkätundersökning kan dessa klart begränsas via noggranna
förberedelser såsom relevanta frågor och svarsalternativ.321

 
 3.4.2 Konstruktion av följebrev
 
 Följebrevet för enkätundersökningen (se bilaga 7) kom att utarbetas efter de rekommenda-
tioner som gavs i metodlitteraturen. Det innebar att dess omfattning uppgick till en sida. Av
brevet framgick syftet med undersökningen, varför man kom att ingå i undersökningen
samt vilka andra tidningsbud som medverkade i studien.322 I följebrevet kom jag också att
presentera mig kort och vad det var för undersökning. Jag försökte lyfta fram de positiva
konsekvenser ett deltagande innebar i form av exempelvis en diskussion om tidningsbu-
dens arbetssituation.323

 
 Då varje enkät försetts med ett unikt löpnummer kom den inte att vara anonym utan konfi-
dentiell. Enkäten kom att bli anonym först när undersökningen var avslutad och löpnumren
på respektive enkät var bortklippt samt att namnlisten med löpnummer var förstörd.324

Skulle däremot enkätundersökningen varit anonym från första början skulle jag inte kunnat
ha haft något löpnummer på enkäten. Därmed hade eventuella påminnelser fått gå ut till
samtliga respondenter, även till dem som redan besvarat enkäten.325 Följebrevet kom därför
att innehålla en beskrivning om varför ett löpnummer fanns tryckt på enkäten. Löpnumret
var förhållandevis väl kamouflerat då det placerats längst ner på baksidan av enkäten. Hade
det som i Nilssons studie varit tryckt på försättsbladet hade risken varit mer överhängande
att respondenterna strukit över numret.326

 
 I följebrevets avslutande del nämnde jag vart man skulle skicka sitt svar och vad man vän-
de sig vid eventuella frågor om undersökningen.327 Två respondenter slog mig en signal.
Det ena samtalet handlade om man fick något för att man svarade på enkäten. Jag framför-
de att det inte utgick någon belöning, inte minst då det skulle kosta allt för mycket. Samta-
let avslutades dock med att respondenten skulle få ett exemplar av uppsatsen. Att respon-
denten fick en uppsats var samtidigt en form av feedback.328 I det andra samtalet frågade
respondenten varför vederbörande ytterligare en gång skulle medverka med sin åsikt. Res-
pondenten tyckte att det var samma frågor som i intervjun. Jag framförde att det vore bra
med ett deltagande. Inte minst mot bakgrund av en ökad svarsfrekvens.329
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 3.4.3 Att framställa en enkät
 
 Utgångspunkten för enkätundersökningen var dels resultatet av intervjuerna, men också
teorier och erfarenheter från observationerna. Därmed kunde jag i större utsträckning utar-
beta frågor till enkätundersökningen som på ett tydligare vis stämde väl in på budens ar-
betssituation.330 Skulle jag inte ha genomfört informationsintervjun, observationerna eller
intervjuerna före att enkäten distribuerades ut skulle jag ha varit i avsaknad av en förståelse
för tidningsbudens vardag. Det hade även varit svårt att formulera relevanta frågor i enkä-
ten.331 Frågorna i enkäten kom nu att delvis utgöra den information vilken inhämtats ge-
nom att jag applicerat ovanstående källor till kunskapsinhämtning. Vid utarbetandet av frå-
gorna passade det bra att arbeta stegvis. Först valde jag att skriva ner frågeområden vilka
täckte in min frågeställning med tillhörande delfrågor. Arbetet fortskred med att jag för-
sökte göra dessa frågor konkreta vilket med ett annat ord kallas operationalisering.332 I mitt
fall kom detta arbetsmoment endast omfatta ett fåtal frågor (20, 21, 22-23, 26-27) då jag
förövrigt valde att använda mig av redan beprövade frågor. En hel del inspiration vad avsåg
svarsalternativ hämtades från de övriga frågorna i enkäten. Slutresultatet av dessa egen-
komponerade frågor kom i tämligen stor utsträckning att bli lyckat.333

 
 För de frågor i enkäten vilka jag inte själv var upphovsman för kom de att hämtas från en
rad andra undersökningar. Framförallt var det enkäten vilken användes i projektet Småfö-
retagares arbetsvillkor som utgjorde grunden.334 En del av dessa frågor var utifrån Karasek
och Johnsons modell vilket för övrigt är en välanvänd historia inom arbetslivsforskningen.
Detta då det finns ett stort antal frågor vilka kan användas såväl i enkätformulär som i kva-
litativa intervjuer.335 Därutöver skedde en komplettering av frågor vilka hämtades från
doktorsavhandlingarna, Arbetet i människors liv samt Bussförares upplevelser av föränd-
rade verksamhets- och arbetsvillkor.336, 337 Enkäten kompletterades också med frågor från
undersökningen om Hot och våld vid nattöppen detaljhandel.338 De frågor vilka handlade
om sömn (26 och 27) formulerades utifrån Åkerstedts litteratur (se exempelvis Sömnens
betydelse för hälsa och arbete).339 Frågorna om arbetshjälpmedel (21) utgick ifrån Morthi-
mer och Brunnberg m.fl. undersökning om Utveckling av arbetshjälpmedel för tidnings-
bud.340 Dessa frågor (21, 26-27) hade således inte kommit att användas i tidigare under-
sökningar, utan var helt och hållet ett ”hemmabygge” signerat mig själv.
 
 Att använda sig av beprövade frågor i arbetsvetenskapliga undersökningar har mer eller
mindre blivit kutymt inom branschen.341 Fördelarna med ett sådant förfaringssätt är många.
Förutom att frågorna är beprövade och många gånger välanvända inom det arbetsveten-
skapliga forskningsfältet spar det mycket tid. Detta då man slipper formulera begripliga
enkätfrågor vilka täcker in undersökningsområdet. Vidare kan adekvata jämförelser göras
med andra undersökningars resultat. Det ger även möjlighet att i större utsträckning säker-
ställa reliabiliteten i undersökningen.342 Att jag på detta sätt har lånat frågor är ingen lathet
från min sida. Snarare överväger fördelarna, vilka hittills har framkommit, de nackdelar
som finns. Det är nämligen inte alltid till sin fördel att ”köpa” frågorna rakt av. Även om
frågorna använts tidigare och då varit välmotiverade är det inte säkert att de passar i en an-
nan undersökning.343 Frågorna måste även vara adekvata för den population man avser att
uttala sig om.344 Därför avsatte jag runt tio timmar för att se till att frågorna passade mål-
gruppen samt inhämtade synpunkter från omgivningen.
 
 Regelverket kom att vara omfattande vid formulerandet av frågorna, även om en stor majo-
ritet av frågorna var hämtade från andra undersökningar. Hela detta regelverk kom jag av
naturliga skäl inte att använda. Dock valde jag att försöka ta tillvara de regler vilka passade
in på den här enkätundersökningen.345 En sådan regel vilken kan ses vara en självklarhet är
att svarsalternativen är varandra uteslutande. Då jag såg en svårighet att få med alla tänkba-
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ra svarsalternativ löste jag det genom att på frågorna (21) och (34) skriva ”Annat”. Här ha-
de respondenterna frihet att själv ange ett alternativ om det inte fanns med bland de upp-
räknade svarsalternativen.346 Därmed hade alla respondenterna något svarsalternativ att
markera. Genom att även sätta ut en rad fick jag möjligheten att få vetskap om vilka andra
arbetshjälpmedel buden använde sig av samt vad man varit utsatt för. Det samma kom även
att gälla fråga (36) där respondenten fick ange vem man för övrigt hade fått hjälp och stöd
av efter hot- eller våldshändelsen.347 Enkäten kom att avslutas med att respondenterna fick
en möjlighet att skriva av sig. Trost anser att detta är viktigt då alternativa idéer kan fram-
komma med avseende på hur resultaten kan komma att tolkas.348

 
 När hela enkäten var klar omfattade den 18 sidor. Redigeringsarbetet medförde att nästan
hälften av alla tänkbara frågor försvann.349 Utgångspunkten för detta arbete var, att fanns
det ingen klar anledning till varför frågan skulle vara kvar så togs den helt enkelt bort.350

Konkret innebar det att jag relaterade varje fråga till undersökningens frågeställning med
tillhörande delfrågor.351 Hade jag inte haft denna begränsningsregel hade det funnits en
uppenbar risk att frågeformuläret inte hade halverats i omfattning.
 
 3.4.4 Enkätens layout och frågornas ordning
 
 Efter att jag bestämt vilka frågor jag skulle ha med vidtog arbetet med att layoutmässigt
framställa en tilltalande enkät (se bilaga 8). Trost poängterar att själva layoututformningen
av enkäten är ingenting som görs i en handvändning. Läggs tid och arbete ner på det typo-
grafiska förstås att en bättre relation till respondenten kan uppnås.352 Layoutmässigt kom
enkäten i stort sett se ut på samma sätt som i de undersökningar där frågorna var hämtade
ifrån. Det innebar att frågan var uppställd till vänster och svarsalternativen till höger. Varje
fråga eller påstående omgärdades av en linje före och en efter. Genom att ha denna upp-
ställning sparade jag även en hel del plats samtidigt som den blev överskådlig för respon-
denten. Det underlättade också arbetet med att lägga in svaren i statistikprogrammet
SPSS.353 Det gällde alltså att hitta en balans mellan att det skulle vara lätt att fylla i enkäten
och att på ett enkelt sätt kunna bearbeta svaren.354 Varje sida i enkäten omgärdades av en
yttre skarpare ram samt på fyra av de fem sidorna med udda sidnummer fans en ruta där det
stod att enkäten fortsatte på baksidan. Möjligtvis var det denna vägledning som gjorde att
respondenterna i stort svarade på alla frågorna, oavsett om frågorna placerats på udda eller
jämn sida.355 Undantaget var förstås det interna bortfall på vissa frågor (se 3.4.11).
 
 Frågornas placering i enkäten innebar exempelvis att fråga (28-31) hamnade på ett gemen-
samt ställe då de handlade om respondenternas hälsa. Vad avsåg frågorna om hot och våld
(32-38) placerades dessa sist i enkäten. Motivet till att dess frågor kom i slutet av enkäten
var att fråga (34) var en filterfråga. Hade man inte utsatts för något kunde man avsluta och
skicka in enkäten. Hade jag haft dessa frågor mitt i enkäten hade respondenter vilka inte
utsatts för något fått hoppa över dessa. Det kunde därmed väckt en viss irritation och i
slutändan påverkat benägenheten att besvara frågorna.356

 
 3.4.5 Remissinstans och upptryckning av enkät
 
 När enkäten var helt klar kom en företagsrepresentant ta del av den. Anledningen var att
reducera risken för att enkäten kunde misstolkas. Vidare kunde några brister i enkäten rät-
tas till så som att ytterligare exempel på arbetshjälpmedel angavs (fråga 21). Man skulle
också kunna tänka sig att en förstudie genomförts för att därmed kartlägga de brister som
kunde ha funnits med enkäten.357 Lämpliga för en sådan pilotundersökning skulle kunna ha
varit ett konkurrerande distributionsföretag av morgontidningar. Resultatet av en sådan un-
dersökning skulle ha kunnat visa på eventuella brister vilka inte framkom i konjunkturläs-
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ningen av enkäten.358 Efter konjunkturläsningen tryckte jag själv upp de 98 enkäterna. I
själva tryckningsproceduren ställdes krav i form av att varje enkät skulle förses med det
unika löpnumret på baksidan vilket var det samma som distriktsnumret. Detta nummer
skulle stämma överens med respektive adressetikett. Innan kuverten innehållande följebrev,
enkät och frankerat svarskuvert klistrades igen jämfördes en sista gång löpnumret med
adressetiketten. Denna extrakontroll medförde att ett fel kunde rättas till.
 
 3.4.6 Population
 
 Population är de eller den grupp av människor man vill uttala sig om. I den här studien
kom populationen att utgöras av samtliga ordinarie tidningsbud vilka arbetade i Karlstad
med omnejd. Det innebar att något urval inte behövde göras. Även om det kom att vara en
totalundersökning kom ändå vissa problem att göra sig gällande. En sådan nackdel var att
det i populationen fanns respondenter vilka invandrat till Sverige. De kan ha haft svårig-
heter med att språkligt sett ha förstått frågorna.359

 
 3.4.7 Etiska frågor
 
 En rad etiska frågor måste få sina svar under den tid undersökningen genomförs. Sådana
frågor vilka uppkommer kan exempelvis vara vid utformandet av enkäten och vid resultat-
bearbetningen.360 Därför är det viktigt att informera respondenten om att de svar hon/han
lämnar är konfidentiella (se bilaga 7).361 När jag kom fram till svarsbearbetningen var det
särskilt viktigt utifrån ett etiskt perspektiv att ta hänsyn till de öppna frågorna. I vissa fall
kom svaren på dessa frågor belysa ett fenomen på ett mycket beskrivande sätt då de förut-
om svaret på själva frågan valt att på baksidan av enkäten utveckla sitt resonemang. Följ-
den blev att i de fall jag kom att använda dessa svar fick skriva om dem på ett sådant sätt
att de inte kunde kopplas samman med någon av respondenterna.362

 
 3.4.8 Tidpunkt för enkätutskick och distribution av enkät
 
 Valet av tidpunkt för utskick av enkäterna bestämdes på ett tidigt stadium. Redan i juni
2004 fattade jag beslut om att en undersökningsmetod skulle användas för varje månad,
september – november. Jag kom också i samband med detta beslutsfattande avgöra ord-
ningen där jag började med observationerna, fortsatte med intervjuerna och avslutade med
enkätundersökningen. Till grund för mitt beslutsfattande tog jag mig en titt i almanackan.
Här kunde jag konstatera att då enkätundersökningen kom att genomföras fanns endast en
röd dag, alla helgons dag. Jag undvek således storhelger som jul och påsk då många tar till-
fället i akt att träffa nära och kära. Under november fanns heller inget större idrottsevene-
mang. Hade det varit mitt i sommaren hade sannolikt bortfallet blivit större. Sammantaget
tycks alltså enkätundersökningen ägt rum vid rätt tidpunkt.363

 
 All distribution av enkät, påminnelser och tackkort skedde genom Tidningstjänsts försorg
(se bilaga 8-12). Genom att skicka enkäten med budbilarna vilka ombesörjde distributionen
av tidningarna ut till respektive buntställe kom det att bli billigare (se bilaga 16).364 Då inga
enkäter returnerades via Tidningstjänst kunde tidningsbuden vara säkra på att ingen från
arbetsledningen fick del av enskilda enkätformulär då de skickades med post hem till mig.
Hade arbetsgivarföreträdare ansvarat för insamlingen kunde detta kanske ha påverkat
svarsfrekvensen negativt. I samband med att enkäterna kommit respondenterna till del fick
dessa människor en möjlighet att blomma ut. Ansvaret låg nu hos dom, att helt enkelt be-
svara enkäten. Min uppgift var betydligt enklare, att pricka av de inkomna enkätsvaren mot
en lista över samtliga 98 respondenter.
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 3.4.9 Påminnelser
 
 Påminnelser började skickas ut först den dag då det inte kom några fler enkäter med pos-
ten. På så vis kom den första påminnelsen att skickas ut när det gått 14 dagar vilket för-
hoppningsvis inte väckte någon irritation i onödan hos respondenterna.365 Därmed hade jag
försökt att hitta en balans mellan att få in så många enkätsvar som möjligt och att inte res-
pondenten skulle känna sig utnyttjade och att den personliga integriteten hade blivit utsatt.
Vid denna tidpunkt (12/11 2004) då påminnelse 1 skickades ut hade 52 procent besvarat
enkäten. Påminnelsen upptog en A5-sida vars innehåll var kortfattat, lättläst och estetiskt
tilltalande.366 Av påminnelsen framgick bland annat hur många respondenter vilka hittills
besvarat enkäten och min målsättning på 80 procent i svarsfrekvens, allt för att motivera ett
deltagande.367 Ett sådant tilltag visade alltså att det finns ytterligare ett sätt att motivera
respondenterna på, förutom via följebrevet. Alltså verkar det som Patel och Davidson mis-
sat en viktig poäng då de menar att enda sättet att motivera respondenterna till att svara är
via missivet. Deras ståndpunkt är förstås riktig under förutsättning att några påminnelser
inte skickas ut.368 För att försvara antalet påminnelser framgick det vidare att om respon-
denterna mot förmodan kastat bort svarskuvert och enkät skrev jag (se bilaga 9) att det
skulle bifogas med nästa och för övrigt den sista påminnelsen inom några veckor.369 Där-
med fick respondenterna på samma gång vetskap om att ”personförföljelsen” relativt snart
skulle komma att upphöra.370 Innehållet i den andra påminnelsen var det samma som i den
första (se bilaga 10). Av naturliga skäl hade andelen inkomna svar ökat till 62 procent.
Dessutom angav jag ett slutdatum (6/12 2004) för när enkäten skulle ha inkommit.371

 
 Vad är det då för respondenter som svarar på enkäten efter att de fått påminnelse? Befring
menar att det kan vara respondenter vilka till fullo inte håller reda på inkommande post el-
ler inte har för vana att delta i undersökningar varför enkätformuläret blir liggande. Enligt
Befring kommer andelen inkomna svar vara som störst i början för att efterhand mattas av.
Mycket riktigt inkom flest svar de fem första dagarna för att sedan avta något. När en-
kätundersökningens avslutades den 6/12 2004 hade sammanlagt 72,5 procent svarat. Men
mer än ¼ valde att inte svara vilket naturligtvis fick konsekvenser i förhållande till vilka
generella slutsatser som kunde dras.372

 
 3.4.10 Med facit i hand - det som skulle ha gjorts annorlunda
 
 När enkätundersökningen var avslutad kunde en hel del brister konstateras. Detta trots att
jag försökt följa det omfattande regelverket som finns för en enkätundersökning.373 En så-
dan brist vilken gjorde sig påmind var de frågor jag lånat från andra undersökningar. Ett
tydligt exempel på detta var frågorna om hot och våld.374 Konkret innebar det att fråga (33)
skulle ha omarbetats. Själva frågorna var det inget fel på, men respondenter som ”endast”
varit utsatta en gång för exempelvis hot eller våld, under sin tid som tidningsbud hade inget
relevant svarsalternativ att kryssa för. Ejlertsson anser att detta kan vara frustrerande för
respondenten. Detta visade sig genom att några respondenter skrev dit att de ”endast” varit
utsatta en gång för en sådan händelse, även om de arbetat i flera år. De svarsalternativ vilka
borde ha funnits med skulle exempelvis ha varit förutom ”Aldrig”, ”1 gång, 2-5 gånger”
samt ”mer än fem gånger.” Detta hade på ett bättre sätt stämt in på budens situation.375

 
 I fråga 17 borde jag ha specificerat tidningsbud. Här fanns det tidningsbud vilka kom att
räkna in all arbetstid, alltså såväl tidningsjobbet som den arbetstid man hade i ett annat ar-
bete. Fråga 17 kan också ses vara ett exempel på att frågan var mångtydig. Alltså att frågan
kan tolkas på mer än ett sätt. Mot bakgrund av detta kom jag i analysen att inte använda
mig av fråga 17. Därutöver kom jag också att bortse från andra frågor och påståenden på
grund av platsbrist. Lösningen på detta problem hade varit att skriva tidningsbud i varje
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fråga. Detta kom jag också att göra till en början, men gjorde bedömningen att när respon-
denten besvarat ett tiotal frågor borde vederbörande förstå att det handlade om deras arbete
som tidningsbud. Det framgick också klart och tydligt i följebrevet att undersökningen
handlade om tidningsbudens arbetssituation.376

 
 Kring fråga 22 finns det mycket att säga. Först och främst skulle frågans svarsalternativ ha
utformats på ett annat sätt. Istället för en rad där respondenterna fick uppskatta hur stor den
sociala kontakten var skulle jag ha haft olika kryssalternativ. En av respondenterna föreslog
nyss nämnda alternativ, vilket jag till stora delar kan instämma i. Alltså skulle det ha fun-
nits en ruta för noll procent, en annan ruta för en procent och så vidare. Även om jag kan-
ske skulle ha använt en annan utformning för svarsalternativet tror jag att bortfallet (nio
procent) hade varit än större och flera extrema resultat (25-100 procent) förekommit om jag
inte hade angett en förklaring av vad jag menande med social kontakt.377

 
 Förutom att fråga 22 hade vissa brister kan även fråga 25 med alla påståendena diskuteras
närmare. Här skulle jag ha tittat närmare på tidigare undersökningar ex. Eriksson och
Karlsson (2002) och sett vilka påstående som förekom. Därmed hade det i resultat- och
analyskapitlet varit fråga om mera exakta jämförelser mellan deras undersökningsresultat
och den här undersökningen.378 En anledning till att fråga 25 inte kom att innehålla alla de
påståendena vilka tillät mer korrekta jämförelser var att enkäten skulle ha blivit än mer om-
fattande än de nio sidor den nu kom att bli. I redigeringsarbetet, för att dra ner på antalet
frågor, kom påståendena i fråga 25 drabbas extra hårt. I efterhand kan jag konstatera att det
skulle ha funnits en större noggrannhet kring vilka påståenden som kom att tas bort. Ett
tydligt exempel där mer rättvisande jämförelser kunde göras kom att vara fråga 30 och 31.
 
 Även om mycket av arbetet med utarbetandet av enkäten var koncentrerat till att det skulle
vara en fråga per fråga kom fråga 31 f utgöra ett undantag. Det kunde ha varit så att man
exempelvis endast hade orolig mage, men för övrigt inga problem. Svaren (fråga 31 f) kom
därför att behäftas med en skevhet vilket innebar att man endast kan spekulera i om res-
pondenterna hade alla problem eller kanske bara ett av dem. Det hade varit bättre att exem-
pelvis fråga om: ”Händer det att Du har problem med magen?” Därmed skulle det bli en
fråga åt gången. Hade jag sedan varit intresserad av om respondenten exempelvis hade sura
uppstötningar eller orolig mage hade jag fått ställa en fråga för respektive åkomma.379

 
 Enkätundersökningen gav också positiva erfarenheter. Jag tänker inte minst på att tidnings-
buden var flitiga med att uttrycka sig där 16 av 71 svarande skrev allt från några rader till
att fylla hela baksidan av enkäten med intressanta synpunkter och erfarenheter från sitt ar-
bete.380 Dock skulle följebrevet samt slutet av enkäten inte ha försetts med något slutdatum
för när enkäten skulle ha inkommit. För visso menar Ejlertsson att sätter man ut ett datum
minskar risken för att enkäten läggs åt sidan.381 Dock har jag motsatt uppfattning. Det kan
vara på det sättet att man lägger enkäten åt sidan. När man sedan har tänkt sig att fylla i den
har datumet för när formuläret skulle ha varit ifyllt redan passerats. Därmed blir det med
automatik ett bortfall. Enligt min uppfattning hade det räckt om jag satt ut detta datum vid
den sista påminnelsen. Följden hade blivit att de respondenter vilka inte hade full kontroll
på när enkäten skulle vara ifylld också haft större chans att delge sin åsikt.
 
 3.4.11 Bortfall – både externt och internt
 
 Efter att sammanlagt två påminnelser gjorts och tackkort skickats ut hade 71 enkäter kom-
mit tillbaka av 98 vilka skickats ut. Det innebar att svarsfrekvensen uppgick till 72,5 pro-
cent. Den siffra kom dock att justeras ner till 71,5 procent då en enkät inte var ifylld. Bort-
fallet kom därför att uppgå till 28,5 procent. I och med att bortfallet överskred 25 procent



 - Metod -
 

  39

bör en bortfallsanalys göras. Därför gjorde jag ett försök att hitta de orsaker vilka bidrog till
bortfallet. Till att börja med tittade jag närmare på populationen. Här kunde jag konstatera
att 27,5 procent av kvinnorna och 29 procent av männen inte kom att svara. Det var även
vanligare att de tidningsbud vilka hade sitt distrikt utanför Karlstad inte svarade (29 %)
jämfört med de i Karlstad (27 %). Alltså tycks några större skillnader inte finnas när det
gäller vare sig kön eller region. Enligt Trost är det vanligt förekommande att kvinnor är
mer benägna att svara än män vilket även tycks gälla för den här undersökningen.382

 
 Att bortfallet på nära nog 29 procent endast skulle kunna förklaras av en enstaka faktor är
knappast troligt.383 I det här sammanhanget kan man alltså ges en stor frihet att försöka
hitta olika orsaker. Med tanke på att jag planerat in enkätundersökningen rätt i tiden då ex-
empelvis inget större skollov eller idrottsevenemang förelåg måste andra orsaker vara in-
tressanta att ta fasta på. En förklaring kan vara brist på tid eller svårigheter att förstå frå-
gorna då man invandrat till Sverige. Ytterligare en orsak kan ha varit att man arbetat allt för
kort tid och såg därför att man inte kunde bidra med åsikter om sitt arbete som tidningsbud.
Säkerligen finns det många fler anledningar än de nyss nämnda. Dock kan nog en del av
förklaringen finnas här till det externa bortfallet på 28,5 procent. Även om bortfallet kom
att överstiga 25 procent kanske det hade varit än större om aktiva insatser inte vidtagits.
Här tänker jag framförallt på följebrevets betydelse där jag framhävde att ett deltagande var
viktigt. Ett annat påtryckningsmedel var de påminnelser som gick ut. Här framgick hur
många som hittills hade svarat och vad målsättningen var. Ytterligare ett sätt att få tid-
ningsbuden att besvara enkäten var att enkäterna skickades hem till mig.384

 
 Hittills har vi pratat om det externa bortfallet. Det är alltså de respondenter i urvalet vilka
överhuvudtaget inte skickade in enkäten. I denna bortfallsanalys ska också det interna bort-
fallet lyftas fram till diskussion. Denna form av bortfall innebär att respondenten valt att
inte svara på någon eller några av frågorna i enkäten. Vad gäller fråga (22) kom det interna
bortfallet att bli nio procent. Dock var inte det största interna bortfallet i enkätundersök-
ningen. Detta då tio procent av respondenterna inte kom att svara på frågan (30 d) om
skuldbesvär.385 För frågorna om hot och våld vilka avslutade enkäten kom det interna bort-
fallet dock att bli större. På frågorna (36 c-f) var bortfallet 66 procent. Att det kom att bli så
pass stort berodde på att det kom att räknas utifrån de som utsatts för hot och våld. En an-
nan förklaring till det stora bortfallet på dessa frågor kan ha varit att man fått svara på
samtliga frågor i enkäten. Dessa respondenter kan därför ha upplevt en viss trötthet.386

 
 För att närmare försöka förstå vad bortfallet på fråga (22) berodde på tittade jag närmare på
de enkäter vilka orsakat det interna bortfallet. Då dessa respondenter inte angett något svar
alls skulle man kunna tolka det som noll procent i social kontakt under ett arbetspass. Det
som talar för en sådan tanke var att dessa enkäter i övrigt kom att vara ifyllda. Dock kom
dessa uteblivna svar på fråga (22) att räknas som internt bortfall. Ejlertsson anser att det är
omöjligt att veta om det som i fråga (22) ska förstås som noll procent eller ett internt bort-
fall.387 Då jag för övriga frågor i enkäten bedömde att uteblivit svar var ett internt bortfall
användes alltså samma konsekventa bedömning på fråga (22).
 
 För övrigt redovisas det interna bortfallet i bilaga 15 i samband med enkätundersökningens
analysschema. Att jag på detta sätt redovisar det interna bortfallet är att det kan inverka på
vilka slutsatser man kan dra av resultaten på en enskild fråga. Det interna bortfallet kan
dels redovisas genom antalet (n) svarande på en fråga. Det kan också redovisas genom att
man kompletterar (n) med ett procenttal av det interna bortfallet.388, 389 För egen del valde
jag det senare alternativet. I resultatredovisningen (kapitel fem) bortsåg jag från det interna
bortfallet då det inte kom att vara särskilt stort vilket ovan har diskuterats.390
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 3.4.12 Bearbetning av enkätsvar - från siffror till diagram, ord och tabell
 
 När alla enkäter inkommit och jag beslutat mig för att acceptera ett externt bortfall på 28,5
procent kom enkäterna att tilldelas ett nytt löpnummer, högst upp i högra hörnet. Detta då
jag inte lägre behövde ha vetskap om vilka som hade respektive inte hade besvarat enkä-
ten.391 Detta tillvägagångssätt medförde också att jag kunde skapa ordning och reda av in-
matade formulär. En annan anledning till att enkäterna fick ett nytt nummer, från ett och
uppåt var att det löpnummer som var tryckt på baksidan av varje enkät var det samma som
det distrikt som tidningsbudet arbetade vid.392 Hade jag även fortsättningsvis använt detta
nummer hade det varit lika med ett personregister. Detta då löp/distriktsnumret kunde
identifiera respondenten. Därför kom det att vara av största vikt att före inmatningen av
enkätsvaren skedde i SPSS ange ett nytt löpnummer på varje enkät, klippa bort löpnumret
på baksidan samt förstöra listan med namn och distriktsnummer. Dessa nya löpnummer var
på inget sätt kopplade till person. Det nyss nämnda genomfördes i sin helhet i direkt an-
slutning till att enkätundersökningen var avslutad den 6/12 2004.393

 
 Alla enkäter sattes nu in i en pärm. Därefter användes ett oifyllt exemplar av enkäten för att
översätta de olika svarsalternativen på respektive fråga till siffror.394 Exempelvis hade i
fråga (1) kvinna fått värdet 1 och man värdet 2.395 Dessa koder kom att bilda ett kodschema
(se bilaga 15). Här utgjorde respektive fråga en variabel som kan ses vara en storhet vilken
har olika egenskaper och kan anta olika värden.396 Svarsalternativen vilket är det samma
som variabelvärdena kom att tilldelades ett värde från ett och uppåt.397, 398 Kodschemat
kom till en början nyttjas exceptionellt mycket när själva databearbetningen påbörjades.
Det kom dessförinnan även att vara till nytta då jag ”presenterade” enkäten för statistikpro-
grammet SPSS. I praktiken gick detta arbete ut på att jag förde in de olika frågorna med
tillhörande svarsalternativ.399 Detta arbetsmoment tog cirka fem timmar att genomföra.400

Därefter gick jag igenom varje enkät och matade in det svarsalternativ respondenten angi-
vet på respektive fråga. Det innebar att hade respondenten exempelvis angett att hon var en
kvinna (fråga 1) kom helt enkelt värde 1 att matas in i SPSS. På samma sätt bearbetade jag
svaren för de övriga frågorna i enkäten. I de frågor (exempelvis 2, 7b) vilka kom att ha
öppna svarsalternativ skrev jag in svaren, exempelvis på fråga (12) sex år.401 I några fall
hade respondenterna angivet exempelvis mellan tre och tio timmars sömn (fråga 27). I
SPSS skrevs den lägre siffran in. Det var garanterat att man i varje fall sov dessa timmar.
 
 Tack vare att jag redan vid konstruktionen av enkäten hade haft en framförhållning om att
den skulle bearbetas i SPSS kom inmatningen gå relativt lätt. Till en början var det något
svårare innan man lärt sig alla svarsalternativens koder. Men när väl koderna satt gick det
undan. Trots allt kom inmatningen av de 70 enkäterna att ta cirka tio timmar.402 Några
klassindelningar kom i denna fas inte att göras av exempelvis ålder eller anställningstid.
Om jag längre fram önskade att göra andra indelningar var det bara att gå tillbaka till origi-
naldata.403 Hade jag redan från början genomfört klassindelningar hade en omkodning fått
ske om andra klassindelningar skulle tas fram.404

 
 Då samtliga enkätsvar var inlagda samt att jag skrivit av alla kommentarer från baksidan av
enkäten vidtog nästa fas i analysarbetet. Till grund för den fortsatta databearbetningen låg
nu alla de siffervärden vilka var inlagda i SPSS. De öppna frågorna (7b, 21, 34, 36) där
respondenten gavs möjlighet att fylla i ett eget svar kom att bearbetas på ett liknande sätt
som skedde med de kvalitativa intervjuerna. En svaghet vilken Ejlertsson pekar på med de
öppna frågorna är att alla respondenter inte skriver något på dessa. Därför kan svaren inte
tillmätas samma värde som de övriga enkätfrågorna. Respondenterna kanske inte, exem-
pelvis på fråga (21) kom på något annat arbetshjälpmedel.405 Dock gav de öppna frågorna
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mycket värdefull tilläggsinformation samt i fråga (21) exempel på sådana arbetshjälpmedel
man inte själv reflekterat över att de var till nytta i tidningsbudens arbete.
 
 Arbetet fortskred med att jag tog fram frekvenstabeller vilka överskådligt beskrev hur
många det var av varje, exempelvis att det fanns fem respondenter som var 47 år.406 Ta-
bellerna visade också om några felregistreringar gjorts, exempelvis att en ålder på 118 år
angetts istället för den rätta åldern, 18 år.407 Efter kontrollen av inlagda data tog jag åter
hjälp av frekvenstabellerna för att bl.a. finna lämpliga ålders- och anställningstidsinterval-
ler.408 Utgångspunkten för indelningen var att varje svarskategori i största allmänhet skulle
omfatta runt 20 svar. Därmed undvek jag att det kom att bli allt för få respondenter i re-
spektive grupp. När det gällde fråga (22) om den sociala kontakten gjordes en indelning i
fyra kategorier. Allt för att försöka komma ifrån de mest extrema svaren (25-100 %).409

 
 Då många frågor fick nya variabler valde jag att lägga upp en ny datafil med alla enkätfrå-
gor i. Dock behöll jag den gamla filen. Anledningen var att jag därmed hade möjlighet att
även fortsättningsvis kunna gå tillbaka och göra andra sammanslagningar än de jag nu kom
att göra. Därmed säkerställde jag att någon informationsförlust inte kom att ske. När jag nu
hade en ny fil kom datamaterialet bli än mer lätthanterbart inför de fortsatta körningarna.
Att göra på nyss nämnda vis passade alldeles utmärkt bra. Inte minst mot bakgrund av att
Rosengren och Arvidson anser att man måste ha ett genomtänkt upplägg för de fortsatta
körningarna. Annars är risken att man drunknar i mängder av tabeller.410 Därför valde jag
att titta på de undersökningar vilka till stor del låg till grund för enkätfrågorna och vilka
resultat de valt att redovisa. Detta förfaringssätt öppnade upp för att relevanta jämförelser
med tidigare undersökningar kunde göras. Därutöver väcktes egna idéer kring vilka övriga
resultat som skulle vara av intresse att ta fram.411 För att ytterligare begränsa materialet
valde jag ut sju bakgrundsvariabler (region, kön, ålder, civilstånd, utbildning, familjeför-
hållande och anställningstid).412 En anledning till att jag valde ut region var att detta kom
att vara gratisinformation. Detta då listan jag fick av Tidningstjänst med de 98 tidningsbu-
den innehöll både distriktsnummer och geografisk placering. I SPSS kom denna informa-
tion innebära att en indelning kunde göras av respondenterna i två kategorier, ”Karlstad”
och ”Utanför Karlstad”.413

 
 Vid databearbetningen fick jag perspektiv på de insamlade data och kunde konstatera vilka
frågor som skulle vara intressanta att korstabulera förutom de sju bakgrundsvariablerna.414

En korstabulering innebär att man ser hur minst två variabler samvarierar. Här anger man
en variabel vertikalt och en horisontellt, en så kallad bivariat analys.415, 416 I vissa fall kom
jag använda mig av en variabel då jag genomförde så kallade univariata analyser.417 Även
en tredje variabel kan tillföras i en korstabell, en s.k. multivariat analys.418 Kännetecknande
för den multivariata analysen är att den försöker undersöka hur flera variabler samverkar.
Mer bestämt innebär det att man tar fasta på tre eller flera variabler.419 I en multivariat
analys försöker man hitta den variabel som samverkar med de variabler som är oberoen-
de.420 Dock valde jag att i mycket begränsad utsträckning använda mig av multivariata
analyser då datamaterialet var allt för litet. Därutöver försvårar sådana tabeller läsbarheten
med tanke på dess storlek.421 Utöver korstabellerna skapades även olika index. Ett sådant
index bildades av alla delfrågorna (30 a-k) angående värk. Det innebar att variabelvärdena
summerades och bildade en ny variabel värk. I stället för de fem svarsalternativen hade alla
slagits samma till ett förutom ”Jag känner inte av några besvär”. Därmed togs variabeln
värk fram, vilken hade två värden, ”värk” respektive ”ej värk”.422

 
 När allt material vara bearbetat i SPSS kom analysen av data att påbörjas. Detta skedde ge-
nom att jag ställde frågor till datamaterialet. Exempelvis kunde dessa frågor handla om det
var någon skillnad mellan olika åldrar eller mellan kvinnor och män relaterat till respektive
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tabell. Detta var ett mödosamt arbete, men samtidigt kunde intressanta resultat hittas vilka
visade på skillnader och likheter. I detta arbete skrev jag i marginalen olika kommenta-
rer.423 De resultat vilka enligt min bedömning kom att väcka ett stort intresse kom att
”kvalificera sig” för resultat- och analyskapitlet. Vissa av resultaten kom att skrivas i lö-
pande text, medan andra illustrerades med tabeller och diagram. Redan i körningen av da-
tamaterialet i SPSS kom data att presenteras i tabellform. Dock kom jag att göra nya tabel-
ler vilket mera handlade om ett estetiskt lyft. De diagram vilka kom att användas som om-
växling i resultatbearbetning genomgick samma öde. Det innebar att de omarbetades i Ex-
cell.424 När resultatbearbetningen från enkätundersökningen var klar kunde jag fylla på med
en passande observationsnotering eller ett intervjucitat i resultat- och analyskapitlet. Där-
med kunde resultaten i ett diagram inte endast få en teoretisk beskrivning, utan även en
förklaring från den uppenbara verkligheten.
 

 3.5 Undersökningens kvalité
 
 I det här avsnittet görs ett försök att fastställa undersökningens kvalitet. Allt för att försöka
visa på att undersökningens resultat är så pass tillförlitligt och giltigt att de kan användas
och komma andra till del.425 Konkret innebär det att två kvalitetsbegrepp (reliabilitet och
validitet) lyfts fram.426 Till att börja med tittar vi närmare på undersökningens reliabilitet.
 
 3.5.1 Reliabilitet
 
 Trost beskriver reliabilitet som att samma resultat ska uppnås vid två olika tillfällen.427 Ett
sådant resonemang kan enligt Trost kritiseras då det innebär att ett statiskt förhållande
måste finnas. Trost anser snarare att resultaten kommer att skilja sig åt mellan de båda un-
dersökningarna. Detta då respondenterna deltar i ständiga livsprocesser vilka innebär att
nya erfarenheter inhämtas vilket resulterar i att klara skillnader skulle finnas mellan två un-
dersökningar. Det är heller inte säkert att man har samma åsikt om saker och ting som
hösten 2004.428 Trots allt kunde reliabiliteten i undersökningen i viss grad säkerställas ge-
nom att observationer, intervjuer och enkätstudien visade på liknande resultat.429 Detta
trots att olika mätinstrument använts och att undersökningens genomförande skett under en
tidsperiod vilket sträckte sig över nästan tre månaders tid.430 Konsekvensen för att försöka
säkerställa undersökningens reliabilitet medförde också en stor kostnad i form av tid, peng-
ar samt intellektuell kapacitet.431 Väljer vi att mer konkret ta fasta på respektive metods
reliabilitet kunde observationsundersökningens reliabilitet säkerställas genom standardise-
ring och strukturering.432 Intervjuernas reliabilitet säkerställdes genom att strukturera såväl
frågor som svar. I annat fall kom reliabilitetsnivån att sänkas om respondenten får fritt spel-
rum.433 Frågan om reliabilitet har även att göra med om de jag intervjuat är representativa?
Svaret på nyss nämnda fråga måste bli ja. Respondenterna är var och en enskilda individer.
De har en egen historia, erfarenheter och tankar utifrån sitt yrke som tidningsbud.434

 
 Egentligen hör resonemanget om reliabilitet enligt Trosts uppfattning hemma i kvantitativa
undersökningar. Detta då hög reliabilitet förutsätter en hög grad av standardisering. I en
kvalitativ undersökning handlar det många gånger om en låg grad av standardisering. I
förlängningen medför det att svaren i intervjusammanhanget också kommer att ändra inne-
håll.435 Ett sätt för att kontrollera intervjuanalysens reliabilitet är att lämna en detaljerad
beskrivning för hur tolkningen har gjorts, steg för steg. Denna beskrivning innefattar de
verktyg vilket gjort analysen möjlig.436 I denna undersökning valde jag att enligt ovan för-
klara tillvägagångssättet samt i bilaga 14 exemplifiera hur kategorier och koncept bildades.
 
 Även om urvalet (n = 98) var tämligen begränsat kan antagligen resultatet spegla arbetssi-
tuationen för de bud som deltog i enkätundersökningen. Inte minst mot bakgrund av att jag
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genomförde konkreta åtgärder. Den främsta åtgärden för att i möjligaste mån säkerställa
reliabiliteten i samband med att svaren matades in i SPSS var att ett stickprov genomför-
des. Jag tog var tionde enkät och jämförde med de svar jag lagt in.437 Dock skulle ytterliga-
re en enkätundersökning behöva genomföras. Först då skulle reliabiliteten kunna säker-
ställas.438 Samtidigt kan ett sådant här resonemang inte ses som fullständigt. Det handlar
även om undersökningens validitet, vilket närmare diskuteras i nästa avsnitt.
 
 3.5.2 Validitet
 
 Validitet handlar enligt Rosengren och Arvidson om hur pass väl operationaliseringen
skett. Alltså vilken förmågan har varit att översätta ett teoretiskt begrepp till dess empiriska
motsvarighet.439 Man kan också definiera begreppet som att det råder en överensstämmelse
mellan det som ska undersöks och det undersökta.440 Ytterligare en definition är frånvaron
av slumpmässiga mätfel. Samtliga dessa tre definitioner kan enligt Rosengren och Ar-
vidson uttryckas som att existerar det inga systematiska mätfel innebär det att man mätt det
man avsåg att mäta. I förlängningen innebär det att den teoretiska och empiriska definitio-
nen överlappar varandra.441 Mer preciserat handlar det alltså om tillförlitligheten och nog-
grannheten i de metodverktyg som använts för själva mätningen.442

 
 Kvale understryker att validering omfattar en undersöknings samtliga stadier, allt från te-
matisering till den färdiga rapporten.443 Konkret kan det alltså handla om urval, bortfall,
definitioner, rådande lagstiftning och dess förändringar och tillämpning samt resurstilldel-
ning.444 Kvale anser vidare att validiteten är beroende av den hantverksskicklighet vilken
kommit att utvecklas under undersökningens genomförande. Det handlar om ett kontinuer-
ligt kontrollerande, ifrågasättande samt att teoretiskt tolka nyupptäckta fenomen. Kvale an-
ser vidare att validitet inte endast härrör sig till vilka metoder som använts i undersökning-
en. Det handlar också alltjämt lika mycket om undersökarens personlighet och hennes mo-
raliska ställningstaganden. Vidare kan validiteten säkerställas på en rad olika vis.445 Detta
kan exempelvis ske genom triangulering.446 Kontroll kan ske av avvikande resultat samt
använda sig av extremfall. En uppföljning kan också göras av sådana resultat vilka kom att
överraska. Validiteten kan också säkerställas genom att befintliga resultat återskapas och
att försöka hitta alternativa förklaringar till resultaten.447

 
 Skulle någon annan göra samma undersökning och uppnå samma resultat torde också vali-
diteten anses fullgod. Samtidigt finns det en uppenbar svårighet i att någon annan skulle
komma fram till samma resultat. Inte minst med tanke på att de skulle behöva genomföra
samma observationer och intervjuer med dem vilka har deltagit i den här undersökningen.
Detta är en omöjlighet utifrån vad som framkom under punkterna (3.2.6, 3.3.11 och 3.4.7)
där jag i min etiska diskussion hänvisade till att jag i samband med respektive metods ge-
nomförande lovade att respondenternas svar skulle behandlas konfidentiellt.448 Det blir
som Kvale uttrycker, en konflikt mellan konfidentialitet och möjligheten för andra att
komma fram till samma resultat.449 Snarare får en sådan här diskussion om validitet stanna
vid en beskrivning där en redogörelse sker av tillvägagångssättet. I annat fall ges inte utom-
stående möjlighet att åter fullfölja samma process för att avgöra undersökningens validi-
tet.450 Dock kan observationsundersökningen anses ha en låg validitet. En anledning kan
vara att jag fördelade de sju observationerna på alla veckans dagar. Denna fördelning kan
kritiseras då en variation av social kontakt kan ha funnits över veckans sju arbetsdagar.
Därmed kan resultaten av social kontakt vara beskaffad men en viss skevhet.451 Dock ska
man komma ihåg att resultaten av social kontakt till viss del verkar stämma överens då så-
väl observationsundersökningen som enkätundersökningen uppvisade liknande resultat (se
5.4).
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 När vi pratar om giltighet handlar det om att resultatet gäller för dem vilka arbetar som tid-
ningsbud i Karlstad med omnejd. Ett sådant ställningstagande motiveras med att undersök-
ningen mätt det den skulle göra i enlighet med frågesällningen.452 Därutöver har jag, för att
försöka förstå tidningsbudens arbetssituation kompletterat en metod med en annan vilket
medfört en djupare förståelse av det undersökta. Samtidigt har en jämförelse kunnat ske
mellan de olika metodernas resultat vilket även fått till följd tillförlitligheten kunnat kon-
trolleras i större utsträckning.453 Genom att använda olika metoder gavs också ökade möj-
ligheter att ställa de rätta frågorna i såväl intervjuerna, men framförallt i enkäten. Kvale
konstaterar att de bästa intervjuerna sett ur ett validitetsperspektiv är där respondentens re-
dogörelse blir en historia vilken för övrigt inte är i behov av ytterligare beskrivningar och
förklaringar. För att i större utsträckning säkerställa validiteten anser Kvale att analysarbe-
tet pågår under själva intervjun. Detta då en verifiering kan ske under intervjun då komp-
letterande frågor kan ställas till respondenten.454

 
 I detta resonemang bör man även väga in enkätundersökningens svarsfrekvens då mer än
sju av tio tidningsbud besvarade enkäten. Det interna bortfallet var även lågt och kom som
tidigare framgått uppgå till tio procent som högst på fråga 30 d. En förklaring till att bort-
fallet kom att bli lågt kan ha varit att operationaliseringen lyckats då teoretiska begrepp
översatts till dess motsvarighet i verkligheten. Begreppen har följaktligen gjorts empiriskt
mätbart vilket gör att respondenten förstått det som det frågades om. I och med att denna
konkretisering lyckats medför det en tillfredsställande validitet för enkätundersökningen.455

 
 3.5.3 Undersökningens generaliserbarhet
 
 Förutom dessa båda kvalitetsbegrepp (reliabilitet och validitet) kommer undersökningens
kvalitet bero på det interna och externa bortfallet. Är bortfallet stort minskar avsevärt möj-
ligheterna till generalisering. Generaliseringen är i sin tur beroende av att ett korrekt urval
gjorts. Hade exempelvis brevbärare svarat på enkäten istället för tidningsbud skulle följden
bli att inga slutsatser kan dras utifrån undersökningens resultat.456 Dock kan generalise-
ringen av resultaten inte sträcka sig längre än till att vara giltiga för tidningsbuden i Karl-
stad med omnejd.457 En sådan slutsats kan dock i viss mån kritiseras. Detta då en del av
undersökningens resultat endast kom att basera sig på de sju intervjuer jag kom att göra.458

Det nyss nämnda är för övrigt en vanlig kritik mot intervju som metod då antalet respon-
denter är relativt få. Denna kritik kan dock bemötas av att det är viktigare att lägga ner en
större arbetsinsats på förberedelserna och analyserandet av intervjuerna än att genomföra
ytterligare ett tiotal intervjuer.459 Även om jag konstaterat att undersökningens resultat kan
gälla för tidningsbuden i Karlstad med omnejd där nyss nämnda invändning beaktas gäl-
lande intervjuundersökningen, handlar det också om att en generalisering sker utifrån läsa-
rens perspektiv.460



 - Teori -
 

  45

 4 TEORI
 
 I det här kapitlet presenteras olika teorier som på ett eller annat sätt kan knytas till under-
sökningen och sedermera i resultat och analyskapitlet förklarar undersökningens resultat.
 
 

 4.1 Det sociala nätverkets betydelse för ett arbete
 
 Att komma i åtnjutande av ett arbete kan ske på en rad olika vis. På den svenska arbets-
marknaden är nätverksrekrytering vanligt förekommande. Mellan 40-50 procent av de ar-
betslösa under 1990-talet vilka fick en anställning kom att ske via kontakter med det egna
personliga nätverket enligt Höglund.1 Alm å sin sida konstaterar att så många som tre av
fyra arbeten förmedlas genom det sociala nätverket. De resterande 25 procenten sker ge-
nom arbetsförmedlingens försorg och genom dagstidningar. Därmed tycks det sociala nät-
verket och kompetens vara två av de viktigaste faktorerna för att få komma i åtnjutande av
ett arbete.2 Kompetensen behöver dock inte endast motsvaras av teoretiska kunskaper.
Oavsett arbete behövs också praktiska färdigheter. Dock kan det råda en viss ojämlikhet
mellan dessa båda faktorer, även om båda behövs.3

 
 4.1.1 Några orsaker till varför man arbetar
 
 Oavsett vilken faktor som resulterat i ett arbete är en av de främsta orsakerna till att männi-
skor förvärvsarbetar möjligheten att klara av sin försörjningsbörda. Ekonomiska faktorer
utgör därmed ett tryck på den enskilde att förvärvsarbeta. Minskar denna belastning sker
det via andra inkomstkällor än arbete. Orsaker till att avsluta sitt förvärvsarbete i förtid är
ekonomiska incitament så som förtidspension eller avtalslösningar. Utöver de ekonomiska
villkoren finns det även andra orsaker till att arbeta. Det kan handla om att arbetet är ut-
vecklande, intressant eller meningsfullt. Arbetet medför också att sociala behov uppfylls i
form av tillhörighet och kamratskap. Enligt Soidre upplever män i större utsträckning än
kvinnor en förlust när de inte längre förvärvsarbetar. Arbetet tycks alltså vara mer betydel-
sefullt för män än för kvinnor.4

 
 Förutom att arbetet ger lön har det även andra positiva effekter enligt Cullberg. Sådana ef-
fekter är den stimulans arbetet ger i form av att lösa uppgifter, att uppnå mål och en ökad
självkänsla. Vidare blir fritiden meningsfull och en mera schemalagd tillvaro följer av ett
arbete. Det mentala välbefinnandet upprätthålls på en stabil nivå om individen utsätts för
viss stress, kontinuitet i dygnsrytmen och aktiveras i en verksamhet. Dock kännetecknas
vissa arbetsmiljöer av ett högt tempo och ringa möjligheter att påverka. Konsekvensen blir
att negativ stress uppstår vilket för med sig exempelvis psykosomatiska besvär. En del ar-
betsplatser kännetecknas av monotona arbetsuppgifter och bristande personalvård. Följden
kan bli en hög personalomsättning.5

 
 Andra orsaker än de vilka har framkommit hittills till varför man arbetar kan ses när man
tar del av Johanssons studie (1988). Hans resultat visar på att trevliga arbetskamrater (48
%) följt av ett intressant arbete (16 %) och tredje viktigaste faktorn, självständigt arbete (13
%) utgjorde de främsta skälen för att trivas i arbetet. Lönen kom först på fjärde plats (12
%). En slutsats är att kamratskap tycks vara en viktigare faktor än pengar för att trivas.6

 
 4.1.2 Att gå i pension eller fortsätta arbeta
 
 Pensioneringen kan medföra en känsla av ensamhet och maktlöshet.7 Inte minst kan det
sociala nätverket minska eller radikalt komma att förändras.8 Det nya nätverket kan inte
fullt ut ersätta det gamla, inte minst emotionellt sett.9 Vissa upplever det som positivt att gå
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i pension och därmed mera fritt kunna disponera över sin tid. Andra upplever pensione-
ringen som jobbig då de har svårt att få tiden att gå eller känner sig ensamma.10 Helt klart
är att när pensioneringen inträder i en människas liv är det en stor omställning.11 För vissa
människor innebär denna övergång mellan arbete och pensionering en allt för abrupt hän-
delse i deras liv. Berg anser att det för dessa människor vore önskvärt med en mera stegvis
övergång från heltidsarbetande till att bli pensionär på heltid.12 Cullberg tycks dela Bergs
uppfattning och menar att en mer flexiblare pensionsålder skulle införas och att man i stör-
re utsträckning tar tillvara äldres önskemål om fortsatt arbete. Detta då flertalet ålderspen-
sionärer (65-75 år) tillbringar sin tid i ofrivillig sysslolöshet. Många i nyss nämnda grupp
har lång erfarenhet och en förmåga som enligt Cullberg borde tas tillvara på ett bättre sätt.13

Det kan också handla om att den enskilde individen har kunskaper som är efterfrågade
samt en egen önskan om att få fortsätta använda dessa på arbetsmarknaden.14

 
 4.1.3 Allt positivare inställning till arbetet med stigande ålder
 
 Marklund och Toomingas konstaterar att stigande ålder medför en allt positivare inställning
till arbete i allmänhet och det egna arbetet i synnerhet.15 En orsak kan vara att arbetet med-
verkar till att stärka individens självkänsla. Att känna sig behövd och att göra nytta tycks
utifrån Cullbergs resonemang vara av stor betydelse för självkänslan.16 Gustavsson vidare-
utvecklar resonemanget då han anser att också personligheten och att man är lämplig för
yrket har betydelse för inställningen till arbetet. Han menar vidare att passar man för arbe-
tet kan det vara ett uttryck för att känna en hög arbetstillfredsställelse. Dock understryker
Gustavsson att graden av tillfredsställelse för det första är relativ, för det andra kan tidigare
positiva respektive negativa erfarenheter ha betydelse.17

 
 4.1.4 Ett regelverk för arbetstiden
 
 Arbetstiden står i nära relation till människors hälsa, säkerhet och välbefinnandet i stort.
Detta gäller inte minst för de människor vilka utför sitt arbete under andra tider än mellan
klockan 08.00-17.00.18 Dess omfattning sträcker sig både utanför arbetsgivarens och utan-
för arbetstagarens sfär. Detta då arbetstagarens närmaste omgivning berörs samt att arbetet
inkräktar på det sociala livet.19 Då effekterna av arbetstidens förläggning tycks vara många
behövs ett regelverk.20 Detta regelverk återfinns i arbetstidslagen med tillhörande EG-
direktiv.21 Åkerstedt anser, mot bakgrund av att arbetstidslagen är dispositiv (bortförhand-
lingsbar) så har arbetsgivaren och de fackliga organisationerna ett gemensamt ansvar när
det gäller utformningen av arbetstiden.22 Detta ansvar kan exempelvis fullföljas genom lo-
kala avtal som slutits mellan parterna. Då arbetstidslagen är en så kallad ramlag medför det
att villkoren dikteras för arbetstidens längd och förläggning. Därutöver kan parterna kom-
ma överens om vad som ska gälla specifikt för avtalsområdet.23 Det centrala för lagen är att
arbetstiden omfattar 40 timmar per vecka. Om det med anledning av verksamhetens art kan
arbetstiden i genomsnitt uppgå till 40 timmar per vecka under en fyraveckorsperiod. I en-
lighet med lagens 14 § som är semidispositiv vilket innebär att avtal på centralnivå mellan
arbetsgivare och arbetstagarorganisationen slutits säger denna paragraf att man ska ha en
sammanlagd veckovila om 36 timmar. I andra stycket påtalas också att veckovilan i så stor
utsträckning som möjligt ska sammanfalla med veckoslut.24

 
 4.1.5 Konsekvenser vid udda arbetstider
 
 En klar nackdel med att arbeta på udda arbetstider är att anpassningen av dygnsrytmen till
natt eller morgonarbete är svår att genomföra. Denna svårighet kvarstår i viss utsträckning
även för dem vilka permanent arbetar under dessa tider. Anledningen är att dagsljuset
kommer vid fel tidpunkt, på ”natten” istället för på dagen. Vid nattarbete kommer även den
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biologiska klockan att påverkas. I stort sett samtliga fysiologiska och psykologiska faktorer
har en inbyggd rytm vilken i tid upptar 24 timmar.25

 
 Samtidigt som det finns ett antal nackdelar med att arbeta på udda arbetstider finns det
också fördelar.26 En sådan fördel enligt Åkerstedt är att många arbetstagare uppskattar ett
kontinuerligt nattarbete. Förklaringen kan vara högre ersättning, större frihet till att dispo-
nera dygnets ljusa timmar samt att helt och hållet koncentrera sig på en arbetstid i jämförel-
se med skiftarbete.27 Har man småbarn kan nattarbete också vara en fördel liksom större
möjligheter att bedriva vissa fritidsaktiviteter.28

 
 Ytterligare en fördel är om arbetstagen har självvalda arbetstider vilket enligt Åkerstedt ger
positiva effekter för den enskilde arbetstagaren.29 En sådan effekt kan vara att stress vilken
är relaterad till bristande tid undvikas då arbetstagaren har ett stort inflytande över arbetsti-
den. I förlängningen medför det även en positivare inställning till den totala arbetssituatio-
nen.30

 
 4.1.6 Samma arbete även om byte önskas
 
 Anledningen till att man fortsätter sin anställning även om man önskar sluta på sitt nuva-
rande arbete kan vara osäkerheten när det gäller att få en ny anställning. Sådana personer
vilka är ”låsta” i en tillsvidareanställning visar vanligen klara tendenser på ohälsa enligt
Hallsten och Isaksson. Därför menar de att en av de viktigaste orsakerna till att kunna redu-
cera stressen och ohälsan i arbetslivet är möjligheten att kunna byta arbete. Finns denna
möjlighet säkerställs i högre grad individens välbefinnande. Detta då den enskilde arbetsta-
garen känner att man har de rätta kvalifikationerna då det finns flera arbeten att söka.31

 

 4.2 Faktorer vilka har betydelse för personalomsättningen
 
 4.2.1 Introduktion
 
 Att introduktionen av den nyanställde är viktig framkommer i de föreskrifter Arbetsmil-
jöverket gett ut om systematiskt arbetsmiljöarbete. I kommentarerna till den sjunde para-
grafen framgår att det åligger arbetsgivaren att i direkt anslutning till anställningen introdu-
cera arbetstagaren i arbetet. Inte minst är introduktionen av betydelse för de arbetstagare
vilka inte tidigare har några erfarenheter från arbetslivet. Introduktionens innehåll bör be-
skriva vilka arbetsuppgifter arbetstagaren ska utföra, hur verksamheten i stort fungerar, vil-
ket samarbetet är med andra arbetstagare och vilka risker arbetet medför. Det ska också
framgå vad arbetstagaren kan vända sig när det gäller frågor som handlar om arbetsmil-
jön.32

 
 4.2.2 Vanligt att ingen uppföljning sker av introduktionen
 
 Introduktionen tar som regel sin början den dag då anställningen påbörjas eller då anställ-
ningsavtalet undertecknas av arbetsgivaren och arbetstagen. Till en början är introduktio-
nen intensiv för att efterhand avta vilket så småningom övergår i en uppföljningsfas vilken
senast enligt Granberg måste ta sin början ett halvår efter att anställningen påbörjades. Där-
efter övergår introduktionen till att omfatta allmän kompetensutveckling. Granbergs erfa-
renhet är att det i många fall slarvas med uppföljningsfasen. Få företag genomför uppfölj-
ningssamtal med nyanställda. Än färre genomför avgångssamtal i samband med att den an-
ställde sluter sin anställning.33
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 4.2.3 Fler orsaker till varför introduktionen brister
 
 Granberg lyfter fram två orsaker till varför introduktionen brister. För det första är intro-
duktionen en anpassningsfas ur både ett socialpsykologiskt hänseende, men även en tid då
kunskaper och information ska förmedlas. Även om det finns väl utarbetade rutiner hur in-
troduktionen ska fortlöpa blir det enligt Granberg lätt en statisk beskrivning som förmedlas
till den nyanställde. För det andra handlar det om vem som har ansvaret för introduktionen.
Utgångspunkten för detta ansvar kan vara målsättningen för introduktionen, d.v.s. nya ar-
betsuppgifter och arbetskamrater samt ny miljö. Av Granbergs resonemang tycks ansvaret i
enlighet med målsättningen vara delat. Ansvaret vilar på både chefer, medarbetare och ar-
betskamrater. För att detta ansvar ska kännas meningsfullt anser Granberg att arbetsgrup-
pen måste ges möjlighet att aktivt delta i utarbetandet av rutinerna för introduktionen av
nyanställda. Först då tycks ansvaret vara totalt, när det verkligen gäller att ta hand om en ny
medarbetare i organisationen på bästa tänkbara vis. En sådan här introduktion med ett de-
centraliserat ansvar har bättre förutsättningar att lyckas jämfört med om ansvaret helt och
hållet ligger på den personalansvariges bord enligt Granberg.34

 
 4.2.4 Konsekvenser vid bristande introduktions- och rekryteringsförmåga
 
 Existerar brister i rekryterings- och introduktionsförmågan kan det enligt Granberg resulte-
ra i minskad trivsel bland de anställda, hög personalomsättning och en minskad produktion.
Har företaget en hög personalomsättning medför det ökade kostnader i form av rekrytering,
introduktion samt att det är tidsödande innan nyanställda kommit in i arbetsrutinerna.35

Även den enskilde får betala ett högt pris, bl.a. i form av ökade hälsoproblem och lägre liv-
skvalité.36 Därför kan det ur företagsekonomiskt perspektiv vara intressant att lägga ner
resurser på att skapa en fullgod arbetsmiljö.37 I en sådan satsning ska det också finnas med
en väl genomtänkt planering av hur nyanställda ska introduceras och hur en sådan intro-
duktion följs upp.38

 
 4.2.5 Tillgång och efterfrågan
 
 Tillgången av arbetskraft avgörs enligt Granberg av två förhållanden. Dels rent kvantitativt,
alltså hur många arbetstagare det finns för arbetsgivaren att tillgå. För det andra handlar det
om en kvalitativ tillgång, vilket innebär hur många arbetstagare det finns med rätt kvalifi-
kationer.39 Ses dessa förhållanden finnas där tillgången på arbetskraft med rätt kompetens
har arbetsgivaren en stor frihet att välja och vraka utan att i allt för stor utsträckning behöva
ta hänsyn till arbetsvillkoren. Råder dessutom en konkurrens mellan arbetstagare om lediga
tjänster kan arbetsgivaren anställa överkvalificerad arbetskraft.40

 
 4.2.6 Ökade krav på de nyanställda
 
 Kravet på de anställda att omgående efter anställningens ingående delta fullt ut i verksam-
heten har ökat. Det handlar inte längre om att lära upp nya medarbetare utan lärandet ska
ske utifrån ett eget ansvar eller via samhällets försorg. Wikman illustrerar det nyss nämnda
i ett diagram. Av diagrammet framgår att utbildningskraven ökat, medan lärotiden sjunkit.
Till viss del motsvaras det ökade utbildningskravet av internutbildning. Wikman anser
dock att den många gånger kommer ett fåtal anställda till del. Framförallt är det nyckelper-
soner i företaget som får tillgodogöra sig internutbildning medan personal av ett mera ex-
ternt slag får ta ett eget ansvar med hjälp av samhället.41
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 4.3 Arbetsmiljöer vilka kännetecknas av ensamarbete
 
 I arbetslivet sker en utveckling vilken innebär att andelen människor vilka arbetar i ett en-
samarbete ökar.42 I detta sammanhang kan man därför ta fasta på Arbetsmiljöverkets före-
skrifter om ensamarbete. Dessa föreskrifter visar att ensamarbete kan ha sin orsak i geogra-
fiska förhållanden exempelvis skogsarbete. Vidare kan det handla om arbetslokaler såsom
manöverrum, vaktkur eller lokaler där stora avstånd gör sig gällande, exempelvis lager där
det är svårt att etablera kontakt med omgivningen. Det kan också vara arbetsmässiga ex-
empelvis väktare och olika förberedelsearbeten. En annan anledning till varför ensamarbete
ökat i omfattning är datorns intåg på arbetsplatserna. Även den sociala miljön kan vara or-
saken till ensamarbete. Bland annat omnämns sådana miljöer där andra människor inte gri-
per in eller är oförmögna att gripa in på grund av exempelvis funktionsnedsättning, okun-
skap eller känner rädsla för exempelvis repressalier. Sådana ensamarbeten kan göras gäl-
lande när det exempelvis handlar om social service.43

 
 4.3.1 Arbetsgivarens ansvar för ökad social kontakt i arbetet
 
 I Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår att arbetsgivaren ska organisera såväl befintliga
som nya arbetsuppgifter på ett sådant sätt att social kontakt möjliggörs.44 Detta är inte
minst viktigt då graden av social kontakt kan skilja sig åt mellan olika arbeten. Variationen
rymmer allt från ytligt umgänge till att en beroendeställning finns för att fullgöra arbets-
uppgifterna.45 Lyckas man organisera arbetet på ett sådant sätt att den sociala kontakten
bibehålls i stor utsträckning ger det även positiva vinster enligt Eriksson i form av en lägre
grad av ohälsa och ökade utvecklingsmöjligheter.46 Andra positiva effekter av att den soci-
ala kontakten främjas mellan olika arbetstagare är att den enskilde kan känna trygghet, ge-
menskap och få uppskattning.47

 
 Arbetsgivaren har också till uppgift att aktivt undersöka om man via teknisk apparatur kan
underlätta kommunikationen mellan den som utför ensamarbete och den övriga omgiv-
ningen. Detta är inte minst viktigt för att kunna hjälpa den anställde om hon eller han drab-
bas av sjukdom eller blir skadad. En lämplig kontaktmöjlighet kan vara mobiltelefon.
Dessutom måste organiseringen av ensamarbetet ske utifrån principen att skillnaden suddas
ut vad gäller den ökade risken att skadas då arbetet utförs på egen hand. En annan princip
är att ensamarbete under nattetid endast utförs om fullföljandet av arbetet så kräver. Går det
inte att upprätta ett sådant system där omedelbar hjälp kan fås blir följden att ensamarbete
inte kan tillåtas. Däremot får ett sådant arbete utföras om ytterligare en arbetstagare är när-
varande.48

 
 4.3.2 Kartlägga riskerna vid ensamarbete
 
 Mot bakgrund av det nyss nämnda är det därför viktigt att riskerna till följd av ensamarbete
kartläggs. I en sådan kartläggning är det också av vikt att ta fasta på de påfrestningar som är
förenat med ensamarbete. Påfrestningarna kan variera mellan olika människor.49 Dock ska
den sociala kontakten inte endast kunna fullgöras genom att teknisk apparatur används. För
att reducera den psykiska belastningen vilket ensamarbete kan medföra är det också vä-
sentligt att arbetstagaren får direktkontakt med omgivningen med jämna mellanrum. Ar-
betsmiljöverket nämner att sådan kontakt kan ske vid byte av arbetsuppgifter. Även vid
raster och pauser kan kontakten mellan arbetstagaren och arbetskamrater ske samt att ar-
betstagaren även får besök under arbetet. I sammanhanget spelar även kontakten med ar-
betsledningen roll. Inte minst då det gäller att avhjälpa akuta behov samt bemästra långsik-
tiga risker. Vid granskandet av kontaktbehovet är det också väsentligt att synliggöra vilka
beslut som arbetstagaren måste fatta samt om arbetstagaren har tillräckliga kunskaper för
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att kunna fatta korrekta beslut.50 Det nyss nämnda framgår även av Arbetsmiljölagen
(AML) (3 kap. 3 §).51 I föreskrifterna understryks vidare vikten av att arbetstagaren har rätt
utbildning, tillräcklig information samt instruktioner för att fullgöra arbetsuppgifterna i en-
samhet och på ett säkert sätt. Därutöver ska arbetsgivaren särskilt väga in arbetstagarens
psykiska förutsättningar för att fullfölja ålagda arbetsuppgifter samt om arbetet utförs nat-
tetid.52

 
 4.3.3 Att hitta en plats i tillvaron där ensamhet kan råda
 
 Då ensamarbete i enlighet med ovanstående resonemang kan medföra psykiska påfrest-
ningar är det av betydelse att arbetstagaren medvetandegörs redan vid anställningsförfaran-
det att en majoritet av arbetstiden är i ensamhet.53 Detta är viktigt, då ensamhet generellt
sätt ses som något negativt.54 Inte minst mot bakgrund av att ensamhet förknippas med
nedstämdhet, längtan och anspänning.55 Dock kan arbetstagaren ha gjort ett aktivt val och
sökt sig till ett arbete vilket präglas av ensamhet. I och med att dessa människor själva valt
ensamheten känner de inga besvär av det.56 Dock ska man ha i åtanke att social kontakt är
ett viktigt mänskligt behov. Detta behov kvarstår även om samhället kommit att föränd-
ras.57 Detta då människan är att anse som både social och ensam. Den enskilda individen
har ett behov av att kunna dra sig tillbaka. Samtidigt vill hon ha en nära relation till omgiv-
ningen. Förmågan att hitta en balans mellan dessa båda ytterligheter gör människan till en
hel och mogen individ.58

 
 Denna balans i tillvaron där lugn och ro kan råda samt att fantasin får fritt spelutrymme
utan att några gränser existerar kan uppnås på en rad olika vis. Allt från långpromenader,
meditation, trädgårdsskötsel till kyrkorummet utgör samtliga exempel på utrymmen där
ensamheten får ta sin plats.59 Vid dessa tillfällen av ensamhet ges också en möjlighet att
orientera sig vart man är på väg i livet. Ensamheten medför även en chans till att göra så-
dant som annars prioriteras bort såsom att läsa, skriva och lyssna på musik.60 I dessa stun-
der av ensamhet och tid för sig själv sker också en frigörelse från sociala uppförandekoder
och tvång. Den världen får då ta över.61

 
 Även om ensamhetskänslorna kan vara ett uttryck för låg status, maktlöshet och okontrolle-
rad vardag kan ensamheten också ses ur ett existentialistiskt perspektiv.62 Ett sådant per-
spektiv gör att ensamheten kan ses vara konstruktiv. Vidare kan ensamheten innebära en
känsla av fridfullhet och en möjlighet till avskildhet.63 Det existentiella perspektivet ger en
möjlighet att se ensamheten som att individen är en del av universum såväl i tid som rum.
Denna sorts ensamhet kan också ge ökad förståelse och medvetenhet.64

 
 4.3.4 Tre former av ensamhet
 
 När Tornstam analyserade sin studie vilken genomfördes 1989 om ensamhetsupplevelser
bland 3 000 svenskar, 15 - 80 år, kom han fram till att det finns tre olika former av ensam-
hetsupplevelser. Dessa var ensamhetens intensitet, personlighetsmässig ensamhet samt den
självuppsökande ensamheten. Den tredje formen av ensamhet, den självuppsökande anser
Tornstam bero på individens vilja att eftersträva frihet och oberoende i sin vardag.65 Av
studien framgår vidare att en majoritet (53 %) av respondenterna uppsöker ensamheten. En
förklaring till att respondenterna eftersträvar ensamhet är att man helt enkelt mår bra av
den. Särskilt om individen befinner sig mitt i livet med arbete, familj, umgänge etc.66 En-
samheten tycks alltså vara en möjlighet att ladda om batterierna och därmed på ett bättre
sätt kunna möta relationerna med omgivningen i vardagen. Behovet av ensamhet tycks allt-
så vara progressivt i förhållande till vilken ålder man är i. Det innebär att behovet av en-
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samhet tycks öka med stigande ålder. Det verkar också som att Tornstams undersökning
visar på att de äldre har en lägre grad av ensamhet i jämförelse med de yngre.67

 

 4.4 Att förena arbetet med det övriga livet
 
 Att arbeta på udda arbetstider får konsekvenser för det sociala livet. Den tid vilken står till
förfogande för samvaro med släkt och vänner samt fritidsaktiviteter minskar. Åkerstedt an-
ser att det sociala livet kan missgynnas i så pass stor utsträckning att ens omgivning slutar
att träffa den som arbetar på udda arbetstider.68 Detta då ens omgivning finner det svårare
att passa in tider för att kunna träffas. Därmed kan en mer eller mindre grad av social isole-
ring framträda.69 En annan konsekvens kan vara att individen får reducerade möjligheter att
uppfylla de sociala roller som det övriga samhället förväntar sig. Åkerstedt menar att en
lösning för att upprätthålla det sociala livet kan vara att umgås med kollegor.70

 
 4.4.1 Att kombinera arbete och familj
 
 Då den sociala samvaron är av grundläggande karaktär för att uppnå välbefinnande är det
viktigt med en lösning av ekvationen udda arbetstider och samvaro med exempelvis famil-
jen.71 I många fall kommer därför individuella anpassningsstrategier till användning för att
därmed skapa en balans mellan arbete och familj.72 Dessa strategier medför att den enskil-
des förmåga sätts på prov när det gäller att kunna pussla ihop kraven i arbetet och utanför
det samma.73 Att bemästra denna förmåga blir extra viktig då utvecklingen inneburit att
gränsen mellan arbete och familj allt mer kommit att suddas ut.74 Dessutom tycks denna
egenskap vara betydelsefull för att undvika stress och överbelastning uppstår som en följd
av ett aktivt familjeliv och förvärvsarbete. I ett sådant sammanhang bör särskilt kvinnors
livssituation uppmärksammas.75 Saknar individen denna förmåga medför detta en ökad risk
för sjukdom och psykisk ohälsa.76

 
 Mot bakgrund av att kvinnor många gånger får lägga ner mer tid och kraft på att kunna för-
ena familjelivet med ett förvärvsarbete har kvinnor vanligen fler utarbetade strategier jäm-
fört med män för att lösa sin livssituation. Avgörande för vilken anpassningsstrategi som
det blir frågan om är yrkesstatus, utbildning och vad i livscykeln kvinnan befinner sig. En-
ligt Tyrkkö innebär dessa strategier att kvinnor:
 

• Förkortar sin arbetstid och/eller förläggning.
• Väljer en senareläggning av yrkeskarriären tills att barnen har blivit relativt stora.
• Väntar med att skaffa barn, begränsar antalet barn eller skaffar inga barn alls.
• Tar hjälp av utomstående för fullgörandet av hushållsarbetet.
• Använder sig av sitt sociala nätverk.77

 
 För männens del ses kombinationen arbete och familj präglas av att mannen vanligen är
huvudförsörjare. I stort sett samtliga män vilka har familj arbetar heltid och har också van-
ligen bättre lön än sina sambor/makar. Männen har vanligen ambitionen att förena arbetet
med familjen. Dock överensstämmer inte alltid arbetets krav med möjligheten till att kom-
binera det med familjelivet.78

 
 Även om kvinnor har fler strategier för att kombinera arbete och familj jämfört med män
talar också lagstiftningen om att konstellationen arbete/familj ska vara fullt möjlig. I Jäm-
ställdhetslagen 5 § framkommer att arbetsgivaren ska verka för att kvinnor och män ska
kunna förena arbete med familjeliv.79 Dock anser Tyrkkö att de informella kraven och för-
väntningarna på den enskilde arbetstagaren inte alltid överensstämmer med lagens inten-
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tioner. Vidare menar Tyrkkö att arbetsplatser vilka kännetecknas av en någorlunda jämn
könsfördelning också medför ökade möjligheter att kombinera arbete och föräldraskap.80

 
 4.4.2 Ökade möjligheter till fritidsaktiviteter
 
 Att arbeta udda tider är inte bara negativt, inte minst då man är ledig på dagtid och ges då
större möjlighet att fullgöra olika ärenden som dagtidsarbetande har svårare att göra. Dessa
människor ges även möjlighet att ha flera fritidsaktiviteter.81 Dock kan det många gånger
vara svårt att dra en klar gräns mellan arbete och fritid. Detta då, i enlighet med Gustavs-
sons resonemang ett ömsesidigt utbyte råder, där individen påverkar arbetet och att arbetet
påverkar individen.82 Utifrån Bergs uppfattning tycks dock denna gränsdragning inte vara
lika svår att dra. Han menar att fritid är den tid som finns kvar efter att försörjningen är
tryggad samt alla sysslor vilka medför fortsatt livsexistens är utförda. Tidsmässigt upptar
sovandet, ätandet och den personliga hygienen ungefär tio timmar. Alltså återstår 14 tim-
mar att fylla med något meningsfullt så som arbete och fritidsaktiviteter.83 Förutom att det
tycks råda olika uppfattning kring vad fritid är för något existerar det även könsskillnader i
den tid vilken är avsatt för fritid. Denna skillnad kan förklaras av att kvinnor vanligtvis är
dubbelarbetande då man dels har ett vanligt lönearbete, men även huvudansvaret för barn
och hushåll. En sådan skillnad kan som vi tidigare i viss grad varit inne på (se 4.4.1) kan
förutom begränsad fritid även resultera i för lite sömn, stress och överbelastning.84

 

 4.5 Bättre fysisk arbetsmiljö – sämre psykosocial arbetsmiljö
 
 Begreppet arbetsmiljö är ett omfattande och innehållsrikt till sin karaktär. En lämplig defi-
nition av begreppet är att arbetsmiljön utgörs: ”… av alla de faktorer som omfattar indivi-
den i dennes arbete.” (Eriksson och Larsson, 2002b, s. 125.). I en sådan definition av ar-
betsmiljöbegreppet inkluderas biologiska, medicinska, fysiologiska, psykiska och tekniska
faktorer vilka påverkar den enskilda individens arbetssituation.85 Att arbetsmiljöbegreppet
är omfattande och innehållsrikt syns inte minst då det historiskt sett skett en stor utveck-
ling.86 Farliga och direkt ohälsosamma arbeten har minskat kraftigt.87 Vidare har före-
komsten av tunga och smutsiga arbeten reducerats. Även de yttre förutsättningarna har för-
bättrats så som att arbeten i fuktiga, dragiga och kyliga miljöer minskat.88 Samtidigt visar
statistiska data på att den psykosociala arbetsmiljön försämrats, inte minst på grund av or-
ganisatoriska brister.89 Att verkligen finna dessa försämringar av den psykosociala arbets-
miljön är inte lätt. Detta då den psykosociala arbetsmiljön är innehållsrik och som begrepp
svårfångat. Centralt för den psykosociala arbetsmiljön är fysiska, psykiska och sociala
faktorer.90 Mer konkret rymmer den psyksociala arbetsmiljön allt från sociala relationer
(såsom kontakt med chefer och arbetskamrater), arbetsuppgifter, organisering (ensamarbete
eller inte) till förhållandet mellan arbetstagare och den omgivande arbetsmiljön.91, 92 När
det gäller organisatoriska utformningen av arbetsmiljön får den betydelse för arbetstagarens
möjligheter till samarbete, kontakt, inflytande och personlig utveckling i arbetet.93

 
 4.5.1 Arbetsmiljölagen – delat ansvar mellan arbetsgivare och arbetstagare
 
 En utgångspunkt för att försöka förstå arbetsmiljön är att titta närmare på vad Arbetsmiljö-
lagen säger.94 Lagen är uppbyggd kring nio kapitel.95 Dess syfte är att förebygga ohälsa och
olycksfall samt att säkerställa en bra arbetsmiljö.96 När arbetsmiljön planeras och utformas
måste hänsyn tas till att människor har skilda förutsättningar utifrån ålder, utbildningsnivå,
arbetserfarenhet, kulturell bakgrund och funktionshinder.97 Lagen gäller inte bara för an-
ställda, utan även för de arbetstagare vilka är under utbildning. I denna planering och ut-
formning ska också den enskilde arbetstagaren ges möjlighet att delta. Alltså handlar det
om att arbetsgivaren och arbetstagaren genom samverkan ska uppnå en god arbetsmiljö. De
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insatser vilka görs för en förbättring av arbetsmiljön ska bl.a. syfta till att reducera den fy-
siska och psykiska belastningen genom att teknik, arbetsorganisation samt arbetsinnehåll
utformas för att olycksfall och ohälsa ska undviks. Vidare framgår att arbetet i möjligaste
mån ska vara av varierande slag, ge möjlighet till social kontakt, samarbete och att det
finns ett sammanhang mellan olika arbetsuppgifter. Arbetet ska också ge möjlighet till per-
sonlig utveckling, självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.98

 
 Arbetsgivarens ansvar innebär bland annat att systematiskt planera, leda och kontrollera
verksamheten för att därmed se till att arbetsmiljön uppfyller kriterierna på en fullgod ar-
betsmiljö. I detta arbete ingår även att arbetsgivaren utreder arbetsskador, kontinuerligt un-
dersöker riskerna i arbetsmiljön och utifrån detta vidtar konkreta åtgärder. Arbetsgivaren
ska även tillhandahålla den företagshälsovård vilken arbetsförhållandena kräver. Den tredje
paragrafen, tredje kapitlet talar om att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god
kännedom om arbetsförhållandena och vilka risker som följer av arbetet. Vidare ska ar-
betsgivaren se till att arbeten där en ökad risk finns för ohälsa och olycksfall, så måste ar-
betstagaren fått tillräckliga instruktioner för att överhuvudtaget befatta med ett sådana ar-
betsuppgifter.99

 
 Det vilar även ett ansvar på den enskilde arbetstagaren (3 kap. 4 §). Arbetstagaren ska på-
tala de eventuella brister vilka finns i arbetsmiljön. Vidare ska arbetstagaren delta i arbets-
miljöarbetet och de åtgärder som vidtas för att uppnå en god arbetsmiljö. Den enskilde ar-
betstagaren ska också följa de föreskrifter och regelverk vilket gäller för arbetet. Arbetsta-
garen skall använda skyddsanordningar som finns för arbetet. Vidare ska arbetstagaren
iaktta den försiktighet vilken följer av arbetet för att därmed undvika ohälsa och olycks-
fall.100 Även om arbetstagaren har ett ansvar vilket här beskrivits talar utvecklingen om att
anställda i mindre utsträckning kommit att deklarera sin åsikt om saker och ting samt är
mindre benägna att ställa krav på arbetsgivaren. En tystnad bland de anställda kan medföra
att olika förbättringsåtgärder uteblir. En anställd kanske lämnar företaget istället för att på-
tala brister i organisationen.101

 
 4.5.2 Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter och har tillsynsansvaret
 
 I Arbetsmiljölagen framgår att Arbetsmiljöverket har tillsynsansvaret för att lagen efter-
levs.102 Förutom Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar ger myndigheten ut föreskrifter vilka
kompletterar Arbetsmiljölagen. Denna komplettering är att anse som nödvändig då Ar-
betsmiljölagen är en ramlag vilket medför att lagen ger de generella förutsättningarna för
hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.103

 
 I sammanhanget kan det vara intressant att ta fasta på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
systematiskt arbetsmiljöarbete. Av dessa föreskrifter framgår hur lagen ska tolkas och vilka
åtgärder som bör vidtas och på vilket sätt de kan genomföras.104 Mycket av det som fram-
kommer i Arbetsmiljölagen återkommer i föreskrifterna. I den 2 § paragrafen talas det om
att en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås.105 I de medföljande kommentarerna ges en
innebörd av vad tillfredsställande arbetsmiljö innebär. Det framgår att en sådan arbetsmiljö
exempelvis kännetecknas av arbetstagens möjlighet till inflytande, handlingsfrihet, utveck-
ling, variation, samarbete och social kontakt.106

 
 4.5.3 En lämplig teori för att beskriva den psykosociala arbetsmiljön
 
 Då den psykosociala arbetsmiljön försämrats kan det vara av större intresse att beskriva
dess förekomst i jämförelse med den fysiska arbetsmiljön. Då man tar del av forskningen
kring arbetsmiljö och ohälsa ses i många fall att Robert Karaseks och Töres Theorells
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(1979) modell har använts.107 Karaseks och Theorells modell utgår från att upplevelsen av
arbetsvillkoren påverkas av arbetets krav samt vilken möjlighet arbetstagaren har till att ha
kontroll över det egna arbetet.108 Med arbetskrav menas konkret sådana krav vilka ställs på
individen för att hon/han ska kunna fullgöra arbetet.109 Dels handlar det om fysiska krav,
alltså vilken fysisk ansträngning som måste till för att utföra arbetet.110 Den fysiska an-
strängningen kan variera då vissa arbeten kräver en stor kroppslig styrka medan andra ar-
beten kräver betydligt mindre muskelstyrka. I det senare fallet kanske arbetet ställer andra
krav så som snabbhet och uthållighet.111 Andra arbeten innebär kanske en utsatthet för ris-
ker så som bränder, smuts, kemikalier och luftföroreningar. De psykiska kraven tar fasta på
om arbetet är allt för omfattande, om det finns tillräckligt mycket tid för fullgörandet av
arbetsuppgifter, om arbetet är enformigt samt om arbetstagaren måste arbeta snabbt.112

 
 4.5.4 En rimlig kravnivå
 
 Det måste finnas en rimlighet i de psykiska kraven vilket för övrigt kan variera mellan oli-
ka arbeten. Kraven vilka följer av arbetet får inte överstiga den tid som står till förfogande
eller antalet arbetstagare som är tillgängliga. Är inte fallet så kommer kraven att vara orim-
liga.113 Ett tydligt exempel på detta vilket Maslach och Leiter redogör för är när en ned-
bantning sker av en organisation. Resultatet av en sådan förändring medför sällan att anta-
let arbetsuppgifter minskar. Snarare handlar det om att en reducerad personalstyrka ska ut-
föra lika många arbetsuppgifter som tidigare, fast under en kortare tidsperiod.114

 
 4.5.5 Kontroll – beslututrymme och kvalifikationsgrad
 
 Egenkontrollen har Karasek delat upp i två delar, kvalifikationsgrad och beslutsutrymme.
Med kvalifikationsgrad förstås möjligheten att lära sig nya saker i arbetet liksom att få an-
vändning för sina kunskaper i arbetet.115 Ett sådant resonemang instämmer även Arbets-
miljöverket i och tillägger att det är av betydelse att arbetstagaren får användning för sina
kunskaper och kvalifikationer. Inte minst då det har betydelse för arbetstagarens själv-
känsla, välbefinnande och hälsa.116 Därutöver visar studier på att om personalens kunska-
per och erfarenheter används resulterar det både i ökad effektivitet och i ökad trivsel.117

Kvalifikationsgraden handlar också om vilken kvalifikationsnivå arbetet kräver samt om
arbetet är kreativt eller repetitivt.118 Theorell å sin sida anser att när det gäller kvalifika-
tionsgraden handlar det om arbetstagarens kompetens. Detta då den egna kompetensen lig-
ger till grund för att ha kontroll över situationen. Har man fått möjlighet att inhämta rele-
vant kompetens ges ökade möjligheter att även ha kontroll då oväntade situationer upp-
kommer i arbetet. Denna kompetens skaffar man sig dels innan anställningen tar sig början.
Men till största del erhålls den av de erfarenheter arbetet ger upphov till.119

 
 Beslutsutrymmet innefattar i vilken grad arbetstagaren själv kan bestämma hur det egna
arbetet ska läggas upp samt hur mycket den anställde har att säga till om när det gäller
verksamheten i stort.120 Arbetstagarens beslutsutrymme kan delas in i uppgiftskontroll och
beslutsfattande. Uppgiftskontrollen innebär vilka möjligheter arbetstagaren har att själv
påverka hur arbetet ska göras, när uppgifterna ska utföras samt vid vilken tidpunkt man får
ta paus.121 Mot bakgrund av det nyss nämnda måste arbetsvillkor vilka påverkar arbetsta-
gens självbestämmande negativt avhjälpas. Görs inte det hindras arbetstagaren att på bästa
sätt använda sin förmåga och resurser för att därmed bidra till en arbetssituation vilken sti-
mulerar till ett aktivt handlande.122 Beslutsfattandet utifrån Theorells ståndpunkt innebär att
arbetstagaren har ett inflytande över de egna arbetstiderna, att man har möjlighet att ge för-
slag till förändringar samt delta i beslut gällande förändringar. I praktiken kan detta beslut-
utrymme eller demokratin på arbetsplatsen utformas på en mängd olika sätt. Dock anser
Theorell att arbetsdemokratins fulla potential uppnås först om återkommande arbetsplat-
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sträffar sker vars syfte är att de anställda skall få information om verksamheten och plane-
rade händelser. Vid dessa sammankomster ska även arbetstagaren ges möjlighet att delge
sin åsikt och ha inflytande över de framtida planerna för verksamheten.123

 
 Råder bristande egenkontroll i arbetet har individens möjligheter att välja och fatta beslut
reducerats. Inte nog med det, utan även individens förmåga till att tänka och att vara pro-
blemlösare har minskat. Med dessa reduktioner av kontroll följer att de resultat som den
anställde kan hållas ansvarig för blir svårare att uppnå.124 Därutöver minskar självständig-
heten och entusiasmen om inte arbetstagaren tillåts att i arbetet göra egna prioriteringar,
välja egna arbetsmetoder samt att kunna ta beslut kring resursutnyttjande.125

 
 4.5.6 Fyra olika arbeten i en och samma modell
 
 Genom att sammanföra de två dimensionerna i en modell, höga och låga arbetskrav re-
spektive låg och hög egenkontroll skapas en fyrfältare där fyra olika former av arbeten il-
lustreras.126 De fyra formerna av arbeten vilka framgår av figuren nedan är aktiva arbeten,
passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten.127

 
 Figur: 4.1: Karaseks krav/kontroll modell.128
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 Är det frågan om högra krav och låg egenkontroll medför det de största hälsoriskerna.129

Skillnaden mellan de sämsta arbetena (högstressarbeten) och de bästa (aktiva) är graden av
kontroll. Arbetskraven är i de båda formerna av arbeten höga. Följaktligen finns det en klar
skillnad mellan krav och kontroll.130 Den ideala kombinationen är höga krav och hög egen-
kontroll vilket skapar en positiv stress för individen och dennes utveckling.131 För dessa, de
aktiva arbetena råder det även en jämnhet mellan arbetskrav och egenkontroll vilket är vik-
tigt ur arbetsmiljösynpunkt.132

 
 Modellen innehåller också en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal.133 Utmed aktivitets-
diagonalen finns de passiva respektive aktiva arbetena.134 I sina studier har Karasek kon-
staterat att de bästa arbetena är de vilka återfinns långt ut på aktivitetsdiagonalen. Ju längre
ut, desto bättre för arbetstagaren, inte minst ur inlärningssynpunkt. De aktiva arbetena kän-
netecknas av att de är intressanta, stimulerande och utvecklande.135 De passiva arbetena,
vilka återfinns i andra ändan av aktivitetsdiagonalen medför en risk att arbetstagarens för-
måga att fatta beslut och lösa uppkomna problem reduceras.136 Även om det i aktivitetsdia-
gonalen finns en skillnad mellan arbetskraven och kontrollen medför det ingen direkt ohäl-
sa.137

 
 Av stressdiagonalen följer lågstressarbeten och högstressarbeten.138 Ju lägre ut på stressdi-
agonalen ett arbete befinner sig, desto större är risken för ohälsa.139 Förklaringen till ökad
risk för ohälsa är att skillnaden mellan arbetskraven och kontrollen ökar, där det för övrigt
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bör råda en jämnhet.140 Denna jämnhet kan innebära en rimlig arbetsbelastning, valfrihet
och kontroll, erkänsla och ersättning, gemenskap, rättvisa och respekt samt meningsfullt
och värdesatt arbete.141

 
 4.5.7 Socialt stöd – tre (fyra) olika former
 
 Senare kom Karaseks modell att vidareutvecklas genom att Jeff Johnson tillförde en tredje
dimension, socialt stöd.142 Det sociala stödet kan sammanfattas genom att det handlar om
tillhörighet och gruppkänsla.143 En något mer grundläggande beskrivning av vad det sociala
stödet innebär får man genom att dela upp det i emotionellt, värderande och instrumentellt
stöd.144 Även om en uppdelning görs av det sociala stödet kan de olika formerna överlappa
varandra i den konkreta vardagen.145

 
 Emotionellt stöd innebär att man känner sig omtyckt av sin omgivning och att omgivningen
som exempelvis är arbetskamrater och chefer bryr sig om en.146 Förutom att det sociala
stödet kan komma från överordnad eller arbetskamrater kan det också komma från klienter,
patienter, kunder, prenumeranter etc.147 Det emotionella stödet kan uttryckas i känslor,
omtanke, kärlek och tilltro. Vidare kan det emotionella stödet ses betyda mest för indivi-
dens hälsa och välbefinnande då behoven av tillhörighet och gruppkänsla kan tillgodo-
ses.148 Konkret kan det emotionella stödet innebära att man lyssnar på en annan människa,
visar sin förståelse, ge perspektiv på tillvaron och även i många fall berättar om egna upp-
levelser och erfarenheter från liknande situationer. Att utöva socialt stöd kan i vardagen
innebära att via frågor och intresse visa att man bryr sig om en annan människa. Detta kan
räcka för att en människa kan känna stöd i exempelvis arbetet.149 Vidare kan det emotio-
nella stödet handla om att bli respekterad. Uteblir en sådan respekt kan en förklaring vara
att man inte tidigare uppträtt på ett sådant sätt mot omgivningen att den naturliga reaktio-
nen på respekt väckts bland människor i ens närhet.150

 
 Med det värderande stödet förstås att arbetstagaren får reda på om man gjort något bra eller
likväl, något som är dåligt. Det hela bygger således på att man får feedback för arbetsinsat-
sen.151 Sådana positiva omdömen vilka sker verbalt är svåra att ersätta med andra uttrycks-
former.152 Denna stödform innebär också att individen ges möjlighet att jämföra sin presta-
tion med andra och därmed få bekräftelse på att hon/hans arbetsinsats inte är sämre än nå-
gon annans.153 Konkret sker denna bekräftelse genom återkoppling.154 För att återkoppling-
en ska få bästa effekt är det viktigt att den kommer direkt efter prestationen. I det här sam-
manhanget ska man också ha klart för sig att det finns olika former av återkoppling. En
form är bedömning, d.v.s. den värderande återkopplingen. Här framkommer hur andras
prestationer värderas eller hur en annan människa klarar av att hantera uppkomna situatio-
ner. Nilsson och Waldemarson menar att denna form av återkoppling är svår då den hand-
lar om att bedöma och värdera exempelvis en arbetsinsats. Den värderande återkopplingen
förutsätter att en statusskillnad finns, exempelvis chef – arbetstagare då bedömningar och
värderingar lätt kan väcka misstänksamhet och motstånd. För att återkopplingen ska bli ef-
fektiv måste även relationen kännetecknas av tilltro och tillit.155

 
 Det instrumentella stödet innebär helt enkelt konkret samarbete.156 Exempelvis kan det
handla om att få avlastning i arbetet. Man kan också prata om en fjärde form av socialt
stöd, informativt stöd. Det informativa stödet innebär att den anställde har tillgång till in-
formation (råd och stöd) från andra människor.157 Det informativa stödet handlar dels om
saker och ting vilka berör arbetstagaren själv, men också att sådan information som berör
verksamheten i stort lämnas till den enskilde medarbetaren.158
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 Existerar det sociala stödet är arbetet kollektivt. En låg grad av socialt stöd eller inget alls
är arbetet isolerat. Det sociala stödet innebär att behovet av tillhörighet och gruppkänsla
tillgodoses då det fungerar som utjämningsmekanism då en obalans råder mellan arbets-
kraven och egenkontrollen.159 Denna utjämningsfunktion som det sociala stödet innebär
återfinns enligt Eriksson och Larsson i två av tre arbeten. Förekomsten av det sociala stödet
är högre för kvinnor jämfört med män. Det sociala stödet är ringa för de anställda vilka ex-
empelvis arbetar som kassapersonal. Dessutom är denna yrkesgrupp kvinnodominerad.
Generellt sett ses förekomsten av ett lågt socialt stöd vara inom hälso- och sjukvården. Un-
der hela 1990-talet har det sociala stödet minskat, inte minst för kvinnor inom den statliga
sektorn. Det sociala stödet kan enligt Eriksson och Larsson anses vara den avgörande an-
ledningen till att människor mäktar med att arbeta kvar där kraven är höga, egenkontrollen
låg och stressnivån är påtaglig.160 Därutöver har det sociala stödet betydelse för hälsan.
Dock kan stora variationer förekomma när det gäller att få socialt stöd, framförallt gäller
det för kvinnor i yrken vilka är starkt mansdominerande.161

 
 4.5.8 Tre determinanter skapar åtta olika arbeten
 
 Genom att socialt stöd placeras in i Karaseks modell blir resultatet att åtta olika arbeten
framträder. Dessa är kollektiva högstress-, passiva-, aktiva- och lågstressarbeten respektive
isolerade högstress-, passiva-, aktiva- samt lågstressarbeten (se figur 4.2).162

 
 Figur: 4.2: Karasek och Johnsons modell över den psykosociala arbetsmiljön.163
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 4.5.9 Kritik mot Karaseks modell
 
 Den kritik vilken riktats mot Karaseks modell är att den är allt för enkel då det handlar om
att beskriva den psykosociala arbetsmiljön. Denna kritik kan oavsett modell alltid framfö-
ras. Dock är Karaseks modell uppbyggd på ett systematiskt vis och tar hänsyn till de vikti-
gaste faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön enligt Karlsson och Eriksson. Annan kritik
är att modellen bortser från individuella skillnader när det gäller i vilken grad människor
påverkas av arbetsmiljön. Därutöver tar modellen inte heller hänsyn till att uppfattningen
om en god arbetsmiljö är relativ.164 Under senare år har modellen kritiserats ur perspektivet
att kraven är svåra att mäta då de kan skilja sig från yrke till yrke. Kritik har även riktats
mot att modellen i arbeten där en hög belastning råder vilket medför att den anställde inte
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kan tillgodogöra sig en hög egenkontroll. Det gör att även en sådan arbetssituation utöver
kombinationen höga krav och låg egenkontroll kan medföra ökad risk för ohälsa vilket vis-
sa studier visat på.165 Även om kritik riktats mot modellen är det svårt att finna någon
lämpligare modell för att beskriva den psykosociala arbetsmiljön.166

 
 4.5.10 En beskrivning av hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut
 
 I det här avsnittet vilket beskriver hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut kan vi lyfta
fram de resultat Eriksson och Larsson presenterar. De visar på att över hälften har höga ar-
betskrav, med en övervikt för kvinnor. En förklaring till resultatet kan vara att arbetskraven
ökat under hela 1990-talet. Dock behöver höga arbetskrav med automatik inte innebära att
individen har en dålig arbetssituation. Kombineras höga arbetskrav med en hög egenkon-
troll är arbetet med utgångspunkt från Karaseks modell att anse som intressant och stimule-
rande. Egenkontrollen i de resultat som presenteras visar på att över hälften har en hög
egenkontroll, med en övervikt för män. Tittar man närmare på yrkesgrupper vilka har en
låg egenkontroll rör det sig om kassapersonal, restaurangbiträden och brevbärare. Graden
av låg egenkontroll har under hela 1990-talet ökat.167

 
 Då även socialt stöd ingår i analysen av hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut visar det
sig utifrån SCB och Arbetsmiljöverkets statistik (1997/2001) att det bland kvinnorna, oav-
sett yrke, har 57 procent höga krav i arbetet, 53 procent har lite inflytande och 35 procent
har bristande socialt stöd. För männens del visar det sig att 55 procent har höga krav, 39
procent har ett lågt inflytande och 43 procent har bristande socialt stöd i sitt arbete.168

 
 Vidare har Eriksson och Larsson valt att lyfta fram hur de olika arbetsmiljöfaktorerna för-
håller sig när de samverkar. Först har man valt att kombinera arbetskrav och egenkontroll.
En sådan samvariation innebär fyra olika arbeten likt Karaseks modell skapas. De båda för-
fattarna väljer att koncentrera sig på två av dem, de aktiva samt högstressarbeten. I stort
sett är båda dessa former av arbeten lika vanliga där något mer än var fjärde anställd åter-
finns. Högstressarbeten förekommer i större utsträckning bland kvinnor (34 %) jämfört
med män (23 %). Aktiva arbeten är mer förekommande bland män (31 %) jämfört med
kvinnor (21 %). Högstressarbetena återfinns i arbeten som service-, omsorgs-, och butiks-
arbete. För männen är det yrken som kontorsarbete samt process- och maskinoperatörer.
Därutöver är det samma yrken som kvinnorna uppvisade. Aktiva arbetens förekomst är
störst bland arbeten vilka är i ledande befattning och kräver akademisk examen.169

 
 När samtliga faktorer (krav/kontroll/socialt stöd) tas med ses att kollektiv lågstressarbete
(19 %) är vanligast på den svenska arbetsmarknaden. Därefter kommer de bästa arbetena
(kollektivt aktivtarbete) där 17 procent av arbetskraften återfinns. Kollektivt högstressar-
bete respektive isolerat högstressarbete är lika vanligt förekommande. Detta då 14 procent
vardera av arbetskraften finns i någon av dessa båda typer av arbeten.170

 
 4.5.11 Att skapa en bättre arbetsmiljö utifrån Karaseks modell
 
 För att komma till rätta med en ökad risk för ohälsa då kraven är höga och kontrollen låg
handlar det om att försöka minska arbetskraven samtidigt som egenkontrollen ökar. Såle-
des måste skillnaden mellan krav och kontroll minska vilket i praktiken medför att en för-
ändrad organisering av arbetet måste till.171 En sådan organisationsförändring innebär att
hög egenkontroll och socialt stöd främjas.172 Aronsson och Sjögren tillägger att arbetstaga-
ren också måste ges möjlighet till återhämtning.173 Sådana brister i organisationer där kra-
ven är höga och kontrollen är låg samt att det existerar ringa möjligheter till återhämtning
syns inte minst i företag vilka eftersträvar ökad produktivitet.174 I sådana organisationer
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måste därför hänsyn tas till arbetstagarens förutsättningar och begränsningar. Rent konkret
ska arbetstagaren ges möjlighet att:
 

• Uppleva samhörighet med andra.
• Utveckla den personliga förmågan och yrkesskickligheten.
• Uppleva sin arbetsinsats som viktig och meningsfull, även i ett större sammanhang.
 
 Existerar det brister i någon eller några av ovanstående punkter kan det vara lika med att
arbetsglädjen minskar.175 Vidare anser Eriksson och Larsson att de psykosociala arbets-
miljöproblemen kan minska genom ett ökat samarbete anställda emellan. Detta gäller inte
minst anställda vilka intar en lägre plats i hierarkin. Även om arbetsgivaren har det yttersta
ansvaret för arbetsmiljön och att kontinuerligt förbättra den anser de båda författarna att två
orsaker missgynnar en sådan utveckling. Dels handlar det om att arbetslösheten är hög och
därmed är konkurrensen om kvalificerad arbetskraft satt ur spel. En andra orsak är att något
klart samband inte existerar mellan bra arbetsmiljö och ökad effektivitet.176

 
 4.5.12 Arbetsledningens närvaro - viktig av flera skäl
 
 En frånvaro av arbetsledningen kan innebära att rutiner av icke önskat slag inarbetas i en-
samarbetet. Följden kan bli en ökad risk för olycksfall, arbetssjukdom såsom belastnings-
skador och förslitningar. Att arbetsledningens närvaro är av betydelse framkommer även i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete (4 §). Inte minst om arbetstagaren skadar
sig i arbetet på ett sådant sätt att det omöjliggör kontakt med arbetsledningen. Utifrån ett
sådant scenario är det av stor betydelse att någon från arbetsledningen gör återkommande
besök.177 Sådana besök från arbetsledningen behöver inte endast vara reserverade för att
bistå vid olyckshändelser. De ger även möjlighet att från arbetsledningens sida bekräfta den
arbetsinsats arbetstagaren gör. Ges ingen erkänsla är det samma sak som att arbetstagarens
arbetsinsats nedvärderas.178 Resultatet blir även ett lägre engagemang för arbetet.179 I sam-
manhanget ska man komma ihåg att det inte endast är viktigt med arbetsledningens närva-
ro. Lika betydelsefulla kan arbetskamraterna vara när det gäller att kunna bidra till trygghet,
stöd, stimulans och impulser vilket i sin tur medför personlig utveckling för den enskilda
människan. Även uppskattningens betydelse ska inte glömmas bort, vilken kan fungera
som ett fullgott verktyg för att bättra på självkänslan och arbetsglädjen.180

 
 4.5.13 Utvecklingssamtal
 
 Utvecklings- eller planeringssamtal är enligt Granberg ett samtal mellan chef och arbetsta-
gare vilket är systematiskt upplagt.181 Dess förekomst bör vara minst en gång per år. Gran-
berg konstaterar att det inte alls är ovanligt att företag har två samtal per år med de anställ-
da. Det andra samtalet kan i mångt och mycket vara ett tillfälle för att stämma av utifrån
det som framkom vid det första sammanträffandet. Avgörande för om fler än ett samtal ska
genomföras är dess utformning.182 Samtalets innehåll kan röra en diskussion kring arbets-
uppgifter, prestationsnormer och genomgång av kommande arbetsuppgifter.183 Vidare kan
samtalet innehålla information om företagets mål och de närmaste framtidsplanerna för
verksamheten. Samtalet ger även möjlighet att diskutera frågor kring den fysiska, psykiska
och sociala arbetsmiljön samt relationen till chefer, arbetsledning och arbetskamrater.184 Ett
tydligt exempel på det nyss nämnda då utvecklingssamtalet kan komma till god användning
är de bestämmelser vilka följer av den 8 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete. Här framgår att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena, göra
riskbedömningar när det gäller ohälsa och olycksfall i arbetet. För att ta reda på hur det för-
håller sig kan alltså arbetsgivaren använda sig just av utvecklingssamtal vilket är ett sätt för
att kunna få en samlad bild kring vilka förhållanden som råder.185
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 4.6 Besvär i rörelseorganen
 
 Besvär i rörelseorganen utgör den vanligaste orsaken till sjukskrivning (38 % av sjukskriv-
na om minst 60 dagar) och förtidspension.186 Framförallt är besvären orsakade av fysisk
och psykisk belastning i arbetet. Sundin och Wikman ser dessa orsaker som att det finns:
”… bristande ömsesidiga anpassningar mellan den enskildes förutsättningar och arbetsli-
vets villkor.” (Sundin och Wikman, 2004, s. 11.). Resultatet av en sådan beskrivning med-
för vanligen att förekommande besvär och sjukdomar i rörelseorganen blir bestående vilket
medför lägre grad av livskvalité för den enskilde.187 Allt från arbetsuppgifterna och på vil-
ket sätt de utförs samt arbetets organisering och den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
utgör samtliga riskfaktorer för att smärta och värk i rörelseorganen kan utvecklas.188 Det
kan också handla om att mannen är norm när det gäller organiseringen och den fysiska ut-
formningen av arbetet. Följden kan då bli att kvinnors hälsa drabbas negativt. En sådan in-
verkan kan enligt Alexanderson och Östlin vara av stor betydelse i könssegregerade arbeten
där det underrepresenterade könet har sämre möjligheter att påverka arbetssituationen.189

 
 Försöker man mer konkret ta fasta på vilka besvären är kan de vanligen relateras till nacke,
skuldror, armar, händer och höfter. Dock finns det uppenbara svårigheter när det gäller att
finna orsakerna till rygg och nackbesvär i och med avsaknaden av exakta diagnoser. Där-
med blir det svårt att jämföra olika studier där skilda resultat finns. Dock är det uppenbart
att samhällskostnaden blir stor till följd av att besvär i rörelseorganen är vanligt förekom-
mande. Utifrån ett sådant konstaterande är därför förebyggande åtgärder viktiga så som att
få bort riskfaktorer i arbetet.190 Vidare handlar det om att ta fasta på Arbetsmiljöverkets
kungörelser gällande systematiskt arbetsmiljöarbete vilket medför att ett kontinuerligt ar-
betsmiljöarbete ska bedrivas och ständiga förbättringar av arbetsmiljön ska ske.191 Vidare
handlar det om att arbetstagaren ges möjlighet till inflytande över sitt eget arbete när det
exempelvis gäller arbetsmetod, planering, upplägg, arbetstempo, införskaffande och an-
vändning av arbetshjälpmedel samt förhållandet arbete/paus. Ett bra handlingsutrymme
förutsätter även att arbetstagaren ges möjlighet att få hjälp och stöd vid behov av chef eller
arbetskamrater.192

 
 4.6.1 Ryggbesvär – Förekomst och lämpliga åtgärder
 
 Till ländryggen kan knytas en rad olika besvär så som exempelvis ryggskott och diskbråck.
Orsaken till ryggskott (lumbago) är att en bristning skett i en muskel eller sena. Det kan
också vara frågan om en spricka i en disk eller brosktapp som hamnat på ”fel ställe”. Vid
ryggskott är det inte ovanligt att en reflexmässig muskelsammandragning sker som en re-
aktion mot smärtan. Detta gör att en låsning i ryggen sker vilket gör att en stor smärta upp-
står när individen försöker återgå till normalläge. En annan form av ryggbesvär är disk-
bråck vilket orsakats av att en disk gått sönder. Diskens ytterhölje buktar ut och spricker till
slut. Följden blir att diskvävnad tränger ut genom sprickan. I vissa fall uppstår då ett tryck
på nerven vilket gör att smärta strålar ut i benet.193

 
 När det gäller besvär vilka hänför sig till ryggen visar det sig att 1989 uppgav 20 procent av
männen att de varje vecka hade ryggbesvär. 2001 var motsvarande siffra 23 procent. För
kvinnornas del var siffrorna 24 procent respektive 29 procent.194 Orsaken till ryggbesvären
kan vara arbetsmiljöer vilka kännetecknas av böjda och vridna arbetsställningar, tunga lyft
samt en låg arbetstillfredsställelse. För att reducera besvärsuppkomsten av ryggproblem
handlar det enligt Vingård och Hagberg om en förbättrad arbetsorganisation, socialt stöd
från såväl arbetsledningen som arbetskamrater. Vidare handlar det om en reducering av den
tid då man arbetar i obekväma arbetsställningar samt underlätta tunga lyft genom att den
senaste tekniken tas in i verksamheten.195
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 4.6.2 Förekomst och orsak till nack- och skuldbesvär
 
 Data vilka Melin och Wigaeus Tornquist presenterar från tidsperioden 1997-2001 över
nack-skuldbesvär visar att 24 procent av männen har besvär varje vecka, medan 40 procent
av kvinnorna har det. Tas ingen hänsyn till kön uppvisar 32 procent en besvärsförekomst
varje vecka. Att flertalet undersökningsresultat visar på att kvinnor i större utsträckning
drabbas av smärta eller värk i nacke eller skuldror kan relateras till flera orsaker.196 Det har
exempelvis visat sig att psykosociala faktorer som höga krav, låg kontroll, dålig arbetstill-
fredsställelse, stress och relationer till omgivningen medför en ökad risk för att nackbesvär
uppstår. I förlängningen kan även kronisk smärta uppkomma.197 Att det råder en skillnad
mellan könen har att göra med flera anledningar. En del av förklaringen kan hänföras till att
arbetsmarknaden är könssegregerad där det exempelvis återfinns en större andel kvinnor i
yrken så som kassapersonal, lokalvårdare och frisörer. Sådana arbeten kompletteras vanli-
gen med obekväma arbetsställningar, manuell hantering och ett upprepat samt ensidigt rö-
relsemönster. Skillnader kan även konstateras inom en och samma yrkesgrupp. Enligt Me-
lin och Wigaeus Tornquist kan det förklaras av att kvinnor och män har olika arbetsupp-
gifter. Samtidigt existerar även skillnader där både kvinnor och män utför samma arbets-
uppgifter exempelvis i Callcenterbranschen. Sådana skillnader beror på faktorer vilka lig-
ger utanför arbetet, exempelvis att kvinnor vanligen har ansvar för hem och familj.198

 
 4.6.3 Förekomst av värk
 
 Den gemensamma nämnaren när det gäller besvär i rörelseorganen är att värk drabbar den
enskilde.199 Vid studier av hur utvecklingen ser ut när det gäller förekomsten av just värk
har den under tidsperioden (1991-1997) legat på ungefär samma nivå. 1997 kom 17 pro-
cent att ange värkproblem. En uppdelning efter kön innebar att 20 procent av kvinnorna
hade värk medan motsvarande siffra för männen var 14 procent. Åldersmässigt var det
1997 mer än var fjärde förvärvsarbetande som hade värk i åldersgruppen 55-64 år. Värk-
problemen tycks öka med stigande ålder då nio procent (16-30 år) hade värk, medan mot-
svarande siffra var 17 procent (31-54 år).200

 

 4.7 En ökad grad av psykisk ohälsa
 
 Livslängden har ökat och funktionsförmågan har förbättrats under senare år.201 Den teknis-
ka utvecklingen har fortsatt vilket medfört att många arbeten kommit att bli mindre fysiskt
ansträngande. Stora insatser har också gjorts för att reducera antalet olycksfall och minska
ohälsan. Trots allt drabbas personer i arbetslivet av det nyss nämnda. En förklaring kan va-
ra att löneformen är av betydelse så som ackordslön eller en fast timlön. En annan bakom-
liggande orsak kan vara att en tillräcklig stor hänsyn inte tagits till människors psykiska
förutsättningar i relation till den tekniska och organisatoriska utvecklingen.202 Att denna
hänsyn inte tagits fullt ut syns inte minst mot bakgrund av att det psykiska välbefinnandet
sjunkit hos människor i arbetslivet under hela 1990-talet.203 Denna ökning av de psykoso-
matiska besvären framkommer oavsett om hänsyn tas till kön eller ålder. Uppgången för de
psykosomatiska besvären kom framförallt att härledas till 1990-talets mitt då konjunkturen
åter vände uppåt.204 En annan orsak till att den psykiska ohälsan har ökat kan vara mass-
mediernas uppmärksamhet kring problemet. Det kan också handla om att de unga i arbets-
livet har en ökad benägenhet att rapportera symtom av psykisk ohälsa.205

 
 4.7.1 En definition av psykisk ohälsa
 
 Ohälsa kan delas upp i ”sjuklighet” och ”sjukdom”. Till det förstnämnda ses upplevelsen
vara det centrala. Alltså att individen upplever att hon/han har besvär exempelvis värk eller
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ångest. Med begreppet sjukdom ses de medicinska eller biologiska faktorerna gällande
ohälsa, vilket innebär att en diagnosticerad ohälsa är fastställd.206 Mot bakgrund av det nyss
sagda anser Forsell och Dalman trots allt, att det är svårt att finna en gångbar definition för
vad psykisk ohälsa är. Ibland ses den psykiska ohälsan utgöras av få symtom som sömnsvå-
righeter eller nedstämdhet. I vissa studier inrymmer begreppet långtgående psykiatriska
sjukdomar.207 Andra symtom vilka förknippas med psykisk ohälsa kan vara trötthet, hu-
vudvärk, illamående, yrsel, koncentrationssvårigheter och smärta.208

 
 4.7.2 Ett försök att definiera vad trötthet är för något
 
 Natelson och Evengård skriver att alla vet vad trötthet är. Först när man ska till och definie-
ra detta begrepp uppstår svårigheten. De båda författarna redogör för ett antal definitioner.
Trötthet kan vara ett tillstånd vilket uppkommer efter fysisk eller psykisk ansträngning vars
kännetecken är reducerad arbetskapacitet.209 Detta då alla lager av energi är uttömda. Ex-
empel på sådan trötthet är muskeltrötthet.210 Ytterligare en definition talar om att trötthet är
ett tillstånd med minskad funktionsförmåga vilken uppkommer på grund av arbete och
upphör genom vila. Dessa båda definitioner förenklar inte bilden av vad trötthet är, snarare
tvärtom. Många gånger fullföljer vi arbetsuppgifter då vi är trötta. I dessa situationer kom-
mer rutinen till användning vilket medför att svårighetsgraden på arbetsuppgiften måste
öka för att en mindre bra arbetsinsats ska kunna konstateras.211

 
 4.7.3 Faktorer vilka orsakar trötthet
 
 De vanligaste orsakerna till trötthet är för lite sömn, stress eller benägenhet till inneboende
ångest eller depression.212 Dock tycks den främsta faktorn till trötthet vara just stress, i alla
fall om man får tro Natelson och Evengård. En del situationer där stress uppstår är enkla att
identifiera. Exempelvis kan det handla om att en människa, vilken plötsligt ställs inför nå-
got oväntat vanligen reagerar med rädsla eller upprördhet. Det blir betydligt svårare att
kartlägga de mindre irritationsmomenten i vardagen så som att någon går före i kön.213 Ut-
sätts individen allt för ofta för sådana situationer vilka kännetecknas av stress, kan följden
bli en ökad risk för ohälsa.214 Detta då stressen är en reaktion på en allt för stor påfrestning.
Ångest och depression kan vara individens egna sätt att reagera på stress.215 Andra symtom
är spända muskler, värk, rastlöshet eller oro.216 Vid stress skickar hjärnan ut impulser via
nervsignaler till hjärta, muskler, matsmältningsapparaten och urinblåsan.217 Hjärtats fre-
kvens ökar, huvudvärk eller kramp i ryggen kan uppstå, magont, illamående, kräkningar
samt plötsligt påkommen diarré och mer aktiv urinblåsa vilket medför fler toalettbesök.218

För att på ett bättre sätt möta stressen är fysisk aktivitet ett sätt att bli mindre trött.219

 
 4.7.4 Trötthetsproblematikens förekomst
 
 Hallsten och Waldenström m.fl. presenterar resultat som visar att andelen vilka känner sig
trötta ökat med över 50 procent mellan åren 1986 till 2001. 1986 angav 30 procent att de
kände sig trötta. 2001 var motsvarande siffra 47 procent. Framförallt kom ökningen att ske
under åren 1996 till 2001. Under samma tidsperiod kom kvinnor att var tröttare än män.
Ungefär 20 procent av kvinnorna angav 1986 att de var trötta. 17 år senare var motsvarande
siffra 30 procent. För männens del var trötthetssymtomen under motsvarande tidsperiod 13
procent respektive 20 procent.220 De allmänna trötthetssymtomen kan dock vara än mer
vanligt förekommande än vad Hallstens och Waldenströms m.fl. resultat visar på. Gähler
och Rudolphi konstaterar nämligen att fyra av tio kvinnor är allmänt trötta. Motsvarande
siffra för män är var fjärde. Vidare konstaterar de båda författarna att var tionde man och
var femte kvinna uppvisar psykisk ohälsa där samtliga indikatorer ingår (allmän trötthet,
sömnbesvär, nervösa besvär (ängslan, oro, ångest) nedstämdhet och överansträngning).221
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 Man kan även tänka sig att ålder spelar in i förhållande till upplevd trötthet vid nattarbete.
Dock finns det undantag från det nyss nämnda där man inte kunnat konstatera ett samband
mellan ålder och trötthet.222 Detta framgår av Hallstens och Waldenströms m.fl. resultat där
yngre (16-34 år) blivit tröttare än äldre (65-74 år) under tidsperioden 1986–2001. Av de
yngre har cirka 53 procent angett att de känner sig trötta. Motsvarande siffra för de äldre är
cirka 32 procent.223

 
 4.7.5 Konsekvenser av trötthet och när den blir allt för påtaglig i vardagen
 
 Arbete vilket är schemalagt under dygnets mörka tid eller tidig morgon medför en konflikt
med kroppens biologiska förutsättningar. Konsekvenserna blir som tydligast för de arbets-
tagare vilka arbetar natt- och morgonskift.224 Detta då tröttheten kan medföra en lägre liv-
skvalité samt inverka på arbetsprestationen både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspek-
tiv. Vidare kan tröttheten ur ett fysiskt och psykiskt hänseende bidra till ökad ohälsa.225 En
annan allvarlig konsekvens vilken följer av udda arbetstider är en ökad olycksrisk, framför-
allt vid svåra trötthetssymtom då interaktionen med omgivningen minskar.226

 
 Vid långvarig trötthet hushållar individen med energin för att avsätta den till det som måste
göras, exempelvis att fullfölja sitt arbete. Kroppens uppbyggnad innebär bland annat att
den ska klara av påfrestningar. Därför får dålig sömn under ett antal nätter ingen större in-
verkan då det kan repareras med hjälp av ytterligare sömn vilket gör att förlusten tas
ifatt.227 Detta tillstånd kallas för hypersomni vilket gör det svårt för individen att hålla sig
vaken under dagtid. Framförallt gör sig svårigheterna sig gällande vid situationer vilka
kännetecknas av passivitet exempelvis att titta på TV eller att vara passagerare.228

 
 Tröttheten blir besvärlig först då den inte går över eller när allt för mycket energi lagts ner
för att reducera den.229 En ond cirkel uppstår, där följden kan bli kontinuerlig trötthet.
Minsta lilla uppoffring blir allt för svår att klara av. Sömnens funktion som återhämtare
fungerar inte längre i den utsträckning som krävs. Man kan t.o.m. vara tröttare än före att
man somnade. Enligt Åkerstedt handlar detta tillstånd om utmattningsdepression.230

 
 4.7.6 Ångest och oro - ett ökande problem
 
 Under perioden 1989 till 2005 har andelen människor med ångest ökat från 12 procent till
22 procent. En förklaring till utvecklingen kan vara nedskärningarna på arbetsmarknaden.
De ändrade förutsättningarna drabbar inte bara de arbetslösa utan slår även mot de anställ-
da som finns kvar i arbete. Därutöver finns en stor andel ungdomar som inte lyckas ta sig in
på arbetsmarknaden. Konsekvenserna för de människor vilka har ångest är tydliga. Detta då
dödligheten överlag är tre till fyra gånger högre. Statistiken visar även att den mer svårarta-
de ångesten orsakar fler dödsfall än vad rökning eller långvarig sjukdom gör.231

 
 Att ångesten har ökat bland svenskarna framkommer även då man tar del av siffror vilka
beskriver receptförskrivningen gällande antidepressiva och lugnande medel. När det gäller
antidepressiva medel (ex. Cipramil) har ökningen avtagit något. År 2001 var ökningen 14
procent medan den tre år senare uppgick till tre procent. Sammantaget har ökningen varit
36 procent sedan år 2000. För lugnande medel, neuroleptitiska (ex. Sobril) kom öknings-
takten 2001 att uppgå till två procent, medan den 2004 var tre procent. Sedan år 2000 har
ökningen varit nio procent. En del av förklaringen till den ökade konsumtionen av dessa
läkemedel kan vara att det är en ökad press på människor att prestera både i och utanför
arbetet. Det finns även en rädsla att bli utslagen. En följd kan bli sömnproblem, sjukskriv-
ning och ett ökat intag av läkemedel.232

 



 - Teori -
 

  64

 4.7.7 Magbesvär vid nattarbete
 
 Flera studier talar sitt tydliga språk där ett samband finns mellan magproblem och nattar-
bete.233 Sådana besvär kan ta sin början om man äter före sänggåendet då matsmältningen
kan påverka sömnen vilket resulterar i halsbränna. Enklaste lösningen för att undvika hals-
bränna är att äta tidigare före sänggåendet.234 Det är också uppenbart att det verkar som ett
samband finns mellan skiftarbete och mag-/tarmsjukdomar. Detta samband synliggörs i de
undersökningar Åkerstedt lyfter fram. Dess resultat visar på att av oregelbundna arbetstider
följer mag- och tarmbesvär så som magsår. Ett redan konstaterat magsår kan förvärras vid
udda arbetstider.235 Antagligen påverkas individen av sämre matvanor och stress.236

 
 4.7.8 Mer grubblande över jobbet när det är sovdags
 
 Enligt Wikman verkar det som att människor i större utsträckning ligger vakna och funde-
rar på arbetet när de egentligen ska sova.237 Wikmans fundering bekräftas av Åkerstedts
uppfattning. Han konstaterar att sömnstörningarna bland Sveriges befolkning blivit dubbelt
så vanliga under den senaste tioårsperioden. Främst är det åldersgrupperna 15-30 år som
utmärker sig där det skett en fyrdubbling.238 Även om en sådan utveckling kan konstateras
kan sömnproblemen också ha sin förklaring i exempelvis kroppsliga skador, infektioner,
epilepsi, sjukdomar i det centrala nervsystemet och skiftarbete.239, 240 En annan tänkbar
förklaring till de ökade sömnsvårigheterna är att den psykosociala arbetsmiljön har försäm-
rats. Wikman menar även att ett inslag av stress tycks inverka på denna negativa utveck-
ling.241 Särskilt allvarligt blir det om kroppen ständigt befinner sig i ett stresstillstånd vilket
medför att återhämtningen uteblir. Det kan exempelvis handla om att personen i fråga fun-
derar på olika problem långt in på småtimmarna. Även om individen inte tänker på pro-
blemen hela tiden kan de ändå ständigt finnas i det undermedvetna. I förlängningen medför
det en sämre sömnkvalité då det föreligger en hög fysiologisk aktivitetsnivå under sömnen
vilket leder till att det normala sömndjupet blir svåruppnåeligt.242

 
 Att sömnproblemen har ökat bekräftas också då man tar del av data under tidsperioden
1984-2001. Dock låg sömnproblemen på grund av att tankar på jobbet höll en vaken på en
konstant nivå (13 %) för männens del under åren 1984 till 1993. Från 1993 och fram till
2001 skedde en kraftig uppgång till cirka 19 procent för att därefter avta något. För kvin-
nornas del var utvecklingen en något annorlunda. 1984 hade ungefär tio procent sådana
problem. Fram till 1989 skedde en uppgång (13 %) vilken då kom att brytas. Denna ned-
gång varade fram till 1993 då cirka elva procent av kvinnorna angav att de hade sömn-
problem någon gång i veckan. Från 1993 fram till 2001 skedde en kraftig uppgång. Unge-
fär 22 procent kom det sistnämnda året att ha sömnproblem. Efter 2001 skedde en svag
tillbakagång vilket inte var lika stark som för männens del.243 Görs en översiktlig analys av
hela tidsperioden (1984-2001) medför det att arbetet tycks ha blivit allt mer påfrestande.244

 

 4.8 Orsaker till det ökande antalet sjukskrivningar
 
 De vanligaste orsakerna till sjukskrivning är ryggont eller andra åkommor vilka kan knytas
till rörelseorganen. Det är också vanligt med psykiska besvär så som utmattningsdepressio-
ner (utbrändhet) vilket vanligen har orsakats av det högre tempot i arbetslivet.245 Andra be-
svär vilka föranleder att sjukskrivning måste till är psykosomatiska åkommor som huvud-
värk, magsår, högt blodtryck, hjärtinfarkt och allergiska reaktioner.246 Sådana orsaker till
sjukskrivning vilka hittills har presenterats kan inte ses vara heltäckande mot bakgrund av
att sjukfrånvaron under senare tid har varit ett ökande problem.247 Granberg är av den upp-
fattningen att många av de orsaker vilka medfört ett ökat antal sjukskrivningar står att finna
i arbetsmiljön. Faktorer som stress, låg personaltäthet, tidspress, bristande organisation,
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kan utgöra en del av förklaringen. Vidare anser Granberg att även faktorer utanför arbetets
sfär har betydelse såsom att vara småbarnsförälder.248 Det kan också vara frågan om att an-
delen kvinnor vilka rapporterar ohälsa har ökat. Samtidigt kan en sådan självrapportering
av ohälsa inte ensamt förklara den kraftiga ökningen.249

 
 Granberg anser att det också kan handla om en attitydfråga. Då sjukförsäkringen infördes
sågs den av allmänheten i stort som en förmån. Idag ses sjukförsäkringen i mångas ögon
mera som en självklarhet, och inte som en rättighet.250 Palmer håller med Granberg och
anser att om sjukförsäkringen idag likt sitt ursprung skulle ha en lokal karaktär hade det
medfört att vardagskollektivets tillsyn och den informella kontrollen medverkat till annor-
lunda sjuktal. I kollektivet kan lokala nätverk bildas vars syfte skulle vara att hjälpa ar-
betstagaren tillbaka eller byta arbete. I det nationella sjukförsäkringssystemet är kollektivet
större vilket medför en större riskspridning och anonymitet för den enskilde. Dock går den
informella kontrollen, moralen kring systemets användning liksom nätverket människor
emellan förlorat.251

 
 Ytterligare en förklaring vilken Wikman tar fasta på är konjunkturens betydelse för sjuk-
frånvaron. Detta då det finns ett samband mellan konjunkturen och sjukfrånvaron. Vid
högkonjunktur är sjukfrånvaron hög och sjunker då konjunkturen vänder nedåt.252 Det in-
nebär att vid högkonjunktur har människor en större benägenhet att vara sjukfrånvaran-
de.253 Man anser sig då helt enkelt ha ”råd” med det.254 Råder däremot lågkonjunktur har
anställda en större benägenhet att vara mindre sjukskrivna.255

 
 4.8.1 Skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller sjukskrivning
 
 Att det har funnits en könsskillnad när det gäller sjukskrivning har varit välkänt under lång
tid. Denna skillnad har dock under senare tid kommit att öka då kvinnors sjukfrånvaro sti-
git ytterligare. Skillnaden kom att vara så pass stor som 70 procent år 2000 vilket kommit
att bestå sedan dess. Samma bild gäller i stort när det handlar om långtidssjukskrivningar,
sjukfall längre än 60 dagar.256 Dessa skillnader kan enligt Backhans förklaras genom ett
antal faktorer. En förklaring kan relateras till de biologiska skillnaderna där framförallt
sjukskrivningar vilka är knutna till graviditet är av betydelse. Backhans menar dock att yr-
ke och arbetsmiljö utgör de största förklaringsfaktorerna till könsskillnaden. Här handlar
det framförallt om att den psykosociala miljön har störst betydelse för kvinnor och sjuk-
skrivning.257 Att denna faktor tycks ha störst betydelse kan förklara varför sjukfrånvaron
vanligen är en bra värdemätare för vilken kvalité arbetsmiljön håller.258

 
 Andra orsaker än de Backhans lyfter fram kan enligt Palmer vara kvinnors ”dubbelarbetan-
de” där en kombination av ansvar för hem och familj samt en sämre hälsa medför fler sjuk-
skrivningsdagar. En annan anledning är att den ekonomiska förlusten inte blir lika kännbar
för kvinnor. Inte minst om hushållet har två inkomsttagare. Det kan också handla om att
frånvaron inte blir lika påtaglig för företaget då kvinnor i mindre utsträckning innehar
nyckelpositioner. Det är alltså lättare för företaget att finna en ersättare då ordinarie perso-
nal är sjukfrånvarande. Som en sista faktor kan även den könsdiskriminerande arbetsmark-
naden spela in. Sjukskrivningarna är högre i yrken där det ena könet är överrepresenterat.259

Ett sådant konstaterande gäller även om det handlar om självrapporterad sjuklighet, dia-
gnosticerad sjukdom eller sjukfrånvaro.260

 

 4.9 Sjuknärvaro
 
 Anledningen till att man är sjuknärvarande kan enligt Oxenstierna och Westlund m.fl. vara
att den enskilde inte vill belasta arbetsmarknaden med ytterligare arbetsbörda om man
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skulle ha varit sjukskriven.261 Det kan också vara så att den anställde förfogar över sådan
kompetens att hon eller han utför specialiserade arbetsuppgifter. Att då vara förkyld eller
ha värk får inte medföra sjukskrivning då man är en viktig kugge i produktionsprocessen.
Skulle man vara hemma kan det få konsekvenser för arbetskamrater, men även för tredje
part (kunder, klienter, patienter, prenumeranter).262 En konsekvens av ett sådant beteende
är att det kan medföra långtidssjukskrivning på längre sikt. Detta med anledning av att in-
dividen utsätts för en extrem påfrestning då man exempelvis är närvarande även vid snuva
eller andra övergående sjukdomsbesvär.263 Därutöver medför sjuknärvaro ökad risk för
omgivningen såsom arbetskamrater att också blir smittade.264

 

 4.10 Konsekvenser för dygnsrytmen vid udda arbetstider
 
 De vanligaste konsekvenserna för de cirka åtta procent av den arbetsförda befolkningen
som arbetar på udda arbetstider är förryckt sömn och vakenhet.265, 266 Dessa följder bör
främst relateras till nattarbete eller arbete som utförs tidigt på morgonen.267 Det centrala
problemet, då arbetstiden inte är förlagd till dagtid är att dygnsrytmen kommer i otakt.
Kännetecknande för dygnsrytmen är att den eftersträvar aktivitet på dagen och vila på nat-
ten. Dygnsrytmen kan beskrivas som en klocka som är belägen i hypotalamus vilken driver
såväl fysiologiska som psykologiska faktorer i en takt vilken motsvarar 24-25 timmar.268

 
 Mot bakgrund av det nyss nämnda uppkommer en konfliktsituation då arbetet är förlagt till
natt eller tidig morgon.269 Till viss del kan denna situation få sin lösning då den biologiska
klockan tillåter att mindre justeringar kan göras i förhållande till natt- eller morgonarbe-
te.270 En sådan justering av dygnsrytmen måste dock ske gradvis, exempelvis att uppsti-
gandet sker en timme tidigare och att sänggåendet sker 30 minuter tidigare. Vid uppstigan-
det är det även viktigt med ljusexponering. När några dagar passerat kan man ytterligare
tidigarelägga uppstigandet. Dock förutsätter det att man noggrant genomför förändringen
stegvis, även under helgerna. Annars är risken uppenbar att ramla tillbaka i den ”vanliga”
dygnsrytmen.271 Att omställningen måste ske gradvis beror på att födointag, social samvaro
och dagsljus är väl inarbetade faktorer i en människas liv.272 Dessa faktorer samt att dygns-
rytmen når sitt bottenläge mellan klockan 04.00 och 07.00 gör att Åkerstedt har uppfatt-
ningen att arbete borde undvikas under denna period. En sådan lösning är dock att anse
som mycket begränsad i ett flertal yrken beroende på den rådande samhällsstrukturen.273

 
 4.10.1 Vad säger arbetstidslagen?
 
 I viss utsträckning får Åkerstedt medhåll för sin åsikt i Arbetstidslagen. Här framgår att alla
arbetstagare har rätt till nattvila mellan midnatt och klockan fem på morgonen i enlighet
med den 13 §. Dock talar det andra stycket, samma paragraf om att undantag få göras uti-
från arbetets art, allmännas behov eller övriga omständigheter vilket gör att arbete måste
utföras även under denna tidsperiod. Arbetstidslagen är alltså dispositiv (bortförhandlings-
bar) vilket framgår av 3 §.274 Det innebär att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen
via avtal kan bortse från en stor del av de begränsningar som existerar.275 Mot bakgrund av
detta kritiserar Åkerstedt lagen där han anser att det är allt för lite tid, att endast fem tim-
mar är avsatt för nattvila. En människa behöver minst sova mellan sju och åtta timmar.
Skulle sömnen i enlighet med Arbetstidslagens 13 § bestämmelser permanent uppgå till
mellan fyra och fem timmar medför det stora problem att fungera i vardagen och ökad risk
för ohälsa.276 Åkerstedt hänvisar även till flera studier vilka talar om att åtta timmars vila är
för lite. Det krävs upp emot tio timmars vila föra att klara av återhämtningsbehovet. I den-
na tid inkluderas tid för vila, hygien, födointag samt transport till och från arbetsplatsen.277
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 4.10.2 Sömnens uppgift, dess stadier och kvalité
 
 Sömnen kan enligt Åkerstedt definieras som ”… ett tillfälligt tillstånd av förändrat medve-
tande och avsevärt sänkt mottaglighet för signaler från omvärlden.” (Åkerstedt, 2001b, s.
9.). En indelning av sömnen kan göras i fyra stadier. I det första stadiet pendlar individen
mellan vakenhet och sömn. Detta stadium varar i några minuter för att sedan glida in i det
andra stadiet där individen är mer svårväckt. Det krävs här uppemot 45 decibel för att vak-
na. När stadie två nått sitt slut har det gått mellan tio och tjugo minuter. I de två följande
stadierna, tre och fyra närmar sig den sovande djupsömnen. Här krävs det upp emot 64 de-
cibel för att vakna. I takt med att den sovande gått in i de olika stadierna har också ett ökat
sömndjup inneburit långsammare andning, minskad hjärtfrekvens, lägre blodtryck liksom
kroppstemperatur samt kraftigt avtagande muskelspänning.278 Snarkning förekommer ock-
så i betydande omfattning och ökar med stigande ålder.279 Djupsömnen varar 15-40 minu-
ter vilket ytterligare innebär avtagande i den fysiologiska aktiviteten. I procent uppgår
djupsömnen till mellan tio och femton procent av den totala sömnen. Under denna period
återhämtar sig centrala nervsystemet, framförallt handlar det om den del som är i full akti-
vitet i ett vaket tillstånd. Således kan konstateras att sömnen utgör en fas av uppbyggnad
medan vakenheten är nedbrytande. När den sovande befunnit sig i stadie tre och fyra vilket
sammantaget inneburit en timmes sömn sker en tillbakagång till det andra stadiet. Ibland
kan tillbakagången sträcka sig så pass långt att ett vaket tillstånd inträder.280

 
 För att uppnå en bra sömnkvalité vilken kännetecknas av en effektivare sömn och en högre
vakenhetsnivå krävs en regelbundenhet i sänggående och uppstigande.281, 282 Vidare ska
sovmiljön kännetecknas av lugn och ro, mörker samt lagom temperatur.283

 
 4.10.3 Den rätta sömnstrategin
 
 För de vilka har ett natt- och morgonarbete är sömnstörningarna som störst då man förlorar
två till tre timmar av totalsömnen.284 Denna sömnförlust kan minimeras genom att indivi-
duella strategier tillämpas.285 En sådan framgångsrik strategi kan vara att dela upp sömnen
i två pass. Resultatet av en sådan strategi innebär att maximal vakenhet kan fås under ar-
betspasset.286 Den mellanliggande vakenheten medför ett ökat sömnbehov vilket i sin tur
innebär en hög återhämtningseffekt i den kommande sömnperioden. Tupplurens effekt är
4-6 gånger större i jämförelse med motsvarande sömnmängd i den traditionella åttatim-
marssömnen. Dess längd är det samma som halva normalsömnen, alltså 3,5-4 timmar lång.
Utnyttjas tuppluren till fullo, närmare fyra timmar ersätter det ett antal timmars reducerad
nattsömn.287 Tuppluren ger också en möjlighet att komplettera sömnbehovet för att därmed
kompensera eller förebygga sömnförlust.288

 
 4.10.4 Sömnlängd
 
 Det är svårt att säga exakt hur mycket sömn man behöver.289 Variationen är stor där sömn-
behovet sträcker sig från 4-6 timmar till mellan 10-12 timmar per natt. De vilka tillhör den
första gruppen klagar vanligen i större utsträckning över sömnsvårigheter jämfört med den
senare gruppen som i mindre utsträckning beklagar sig över för mycket sömn. Dehlin anser
vidare att en sömn på mellan 6-8 timmar vanligen borde vara fullt tillräckligt.290 Uppskatt-
ningsvis är dock medelsömnen 7 timmar och 23 minuter på vardagar och 8 timmar och 33
minuter på helgerna. Sömnlängden varierar med ålder. Den nyfödda individen sover mellan
17-18 timmar medan 10-åringen sover 9-10 timmar per dygn. Hos äldre finns det indika-
tioner på ett minskat sömnbehov.291
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 Enligt Åkerstedt tycks ett minimum av sömn variera mellan 5,5-6,5 timmar.292 Dehlin å sin
sida menar att det är fullt tillräckligt med cirka fem timmars sammanhängande sömn utan
att prestationsförmågan försämras. Detta förutsätter dock en långsam sömnreduktion.293 I
extrema situationer menar Åkerstedt att människor vilka är välmotiverade och aktiva under
begränsade perioder klarar sig med fyra timmars sömn.294 Dock är de individuella skillna-
derna stora där alla har olika minimalt sömnbehov.295 Under en kort period har dock en re-
ducerad sömn från exempelvis åtta till sex timmar ingen större betydelse.296 Om det blir två
nätter där sömntiden har blivit två timmar kortare resulterar det i sämre prestation.297 Dock
kan klara effekter konstateras om den reducerade sömnen uppgår till tre timmar. Sådana
konsekvenser ses när det gäller vakenhetsnivån och beteendet.298

 
 4.10.5 Hälsoeffekter vid sömnbrist
 
 Med sömnbrist följer att hälsan påverkas. En sådan påverkan kan ta sin början då individen
sover under sex timmar.299 Immunförsvaret reduceras och en ökad infektionsbenägenhet
görs gällande. Även effekter på ämnesomsättningen sker där ökade blodfetter utgör en del.
Vidare påverkas effektiviteten av insulinet. Såväl kort sömn det vill säga under fyra timmar
liksom sömn vilken överstiger elva timmar medför en förhöjd sjuklighet som dock i många
fall relateras till att det är själva sjukdomen som framkallar sömnstörningar.300 Även död-
ligheten är större för dem vilka sover under fyra timmar eller över elva timmar.301

 
 Klara skillnader har kunnat konstateras då man i olika studier har jämfört dem som sov få
timmar (under sex) med dem som sov över nio timmar. För de som sov längre hade de en
större förekomst av ångest, nervositet, psykosomatiska symtom och ökad depressivitet.
Gruppen med få timmars sömn var mindre introverta och naiva än de med fler timmars
sömn. Sextimmarsgruppen hade en ökad toleransnivå, större socialt engagemang samt var
mindre depressiva. Det finns även studier vilka inte har påvisat dessa skillnader relaterat
till hur stort eller litet sömnbehovet var.302

 
 Forskningen har också på senare tid visat att det finns ett samband mellan sömnbrist och
övervikt.303 Resultaten från två skilda studier i USA talar om att hormoner vars uppgift är
att reglera människans hunger påverkas vid sömnbrist. Följden blir en ökad aptit på energi-
rik mat vilket i förlängningen bidrar till övervikt.304 Undersökningarnas resultat har be-
mötts med viss skepsis från svenskt håll. Svenska forskare är något kritiska och tycker det
verkar långsökt. Man konstaterar dock att resultaten är intressanta och att mer forskning
behövs på området.305 Helt klart, vilket tidigare forskning visat på är att feta och övervikti-
ga människor sover sämre än normalviktiga.306 Dessa människor är också tröttare än nor-
malviktiga. Dessutom försvåras andningen då luftvägarna blockeras under själva sömnen
vilket resulterar i att sömnapné uppstår. Detta då det blir allt för arbetsamt att gå omkring
med ett antal extra kilon.307 Det nya i sammanhanget är dock att ingen vet om det finns ett
samband mellan dåligt sömn och ökad vikt.308

 

 4.11 Hot och våld - ett inslag i samhällets vardag
 
 Hot och våld i samhället har allt mer kommit att bli en del av vardagen.309 Konkret förstås
hot som en: ”… situation med upprepade hotelser eller en enstaka chockartad upplevelse
som leder till känslor av rädsla, oro eller obehag.” (Menckel, 2000, s. 396.). Med våld me-
nas en: ”… avsiktlig fysisk handling/angrepp från annan person, som t.ex. handgemäng,
aggressivitet.”(A. a.).
 
 Även om hot och våld inte på något sätt är en isolerad företeelse i samhället väljer jag här
att lyfta fram dess förekomst inom arbetslivet. Oavsett om den enskilde arbetar inom den
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privata eller den offentliga verksamheten får hoten och våldet ett ansikte.310 Att hot och
våld är vanligt förekommande i arbetslivet ses inte minst vid en jämförelse mot gatuvåldet.
Här ses att närmare 60 procent av alla våldshändelser äger rum i arbetet medan gatuvåldet
uppgår till cirka 35 procent.311 Mörkertalet är dock stort då förekomsten av hot och våld i
arbetslivet inte alltid registreras.312 Därutöver tycks det finnas skillnader. En sådan skillnad
är att kvinnor i större utsträckning än män drabbas. Denna skillnad kan enligt Aronsson och
Sjögren förklaras av vilka karriärmöjligheter som finns. Männen har en större chans än
kvinnorna att söka sig bort från arbeten där en ökad risk finns att utsättas för hot och våld.
Kvinnorna blir alltså kvar i arbeten där en ökad risk finns för att drabbas.313

 
 Utöver den könsmässiga skillnaden är vissa yrken mer utsatta. Exempel på sådana yrken är
socialtjänstemän, ordningsvakter, hemvårdare, lärare, skötare inom psykiatrisk vård, buss-
och tunnelbanetågsförare.314 Andra uppenbara riskfaktorer är hantering av pengar, varor,
passagerare eller att tillhandahålla service.315 Till riskfaktorerna räknas även ensamarbete
och nattarbete.316 Alla dessa faktorer vilka ligger till grund för en ökad risk för att utsättas
för hot och våld syns inte minst då man tar del av resultatet från en enkätundersökning in-
om detaljhandeln i Stockholm vilken genomfördes sommaren 2001.317 En del av de vikti-
gaste resultaten visade att:
 

• Den vanligaste arbetsformen var ensamarbete.
• Genomsnittlig anställningstid var 5,2 månader.
• 52 procent var i avsaknad av säkerhetsutbildning.
• 60 procent upplevde oro att utsättas för rån.
• 67 procent upplevde oro för att utsättas för fysiskt våld.
• 80 procent upplevde oro för att utsättas för hot om våld.
• 27 procent hade utsatts för fysiskt våld under det senaste året.
• Verbala hot var vanligast, följt av knuffar, slag och sparkar.
• Flertalet kände sig aggressiva, oroliga och rädda efter att de utsatts för hot och våld.
• Många kände en minskad arbetsglädje.318

 
 4.11.1 Hot och våld kan förutsägas och motarbetas
 
 Även om arbetsrelaterat våld och hot i många fall kan ses vara slumpmässigt anser Geijer
att det vanligen kan förutsägas och motarbetas.319 En möjlighet att reducera förekomsten av
hot och våld är att ta fasta på Arbetsmiljöverkets författningssamling. I Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om åtgärder mot hot och våld i arbetsmiljön framkommer att de gäller för ar-
beten där det finns risk för att hot och våld kan förekomma. I klartext handlar det om risken
för att konfronteras med provocerande eller aggressiva personer vilka arbetstagaren kan
träffa på i sitt arbete. Arbetsmiljöverket skriver att det kan handla om människor vilka är
påverkade av alkohol, droger eller har en psykisk funktionsnedsättning.320

 
 För att kunna slå fast vilka riskerna är för att hot eller våld ska förekomma åligger det ar-
betsgivaren att genomföra en kartläggning. När kartläggningen är genomförd är det upp till
arbetsgivaren att vidta tillräckliga åtgärder. Sådana åtgärder kan vara av ett organisatoriskt
slag, förändrade, säkerhetsrutiner, information, tekniska hjälpmedel, utbildning samt åtgär-
der om händelse inträffat. Åtgärdsprogrammet kan effektiviseras genom att man kartlägger
var, när och hur hot och våld förekommer via aktuell statistik.321

 
 Föreskrifterna talar vidare om att det handlar om att planera, utforma och organisera arbetet
på ett sådant sätt att hot och våld minimeras. Detta förebyggande arbete styrs helt och hållet
av vilka behoven är. För detta arbete är arbetsgivaren ansvarig.322 Dennes ansvar samman-
fattas för övrigt i den fjärde paragrafen: ”Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och
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information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med till-
fredsställande trygghet.” (AFS: 1993:2, s. 3.). Detta ansvar framgår också av Arbetsmiljö-
lagens 3 kap. 3 §.323 Utbildningen kan handla om konflikthantering, riskbedömning samt
hur arbetstagaren ska kunna bemöta människor vilka befinner sig i kris eller i ett upprört
tillstånd. Fadderverksamhet kan vara ett fullgott alternativ för att stödja och hjälpa nyan-
ställda, inte minst när det gäller rutiner kring hot och våld. Har arbetstagaren genomgått
utbildning kring det egna uppträdandet vid hot- och våldssituationer samt är medveten om
reaktioner vilka kan följa efter händelse kan resultatet bli att en minskning eller till och
med ett förebyggande av de skadliga efterverkningarna av en sådan incident är möjlig.324

 
 Föreskrifterna tar även fasta på vad som gäller för de miljöer där stora risker finns för att
hot och våld ska förekomma (5 §). I sådana miljöer har arbetstagaren rätt att få särskilt stöd
samt handledning. I praktiken innebär det en samverkan mellan arbetskamrater, socialt
stöd, erfarenhetsutbyte och samvaro vilka alla är viktiga faktorer för den enskilde arbetsta-
garen. Arbetsplatsträffar kan vara ett tillfälle för information, råd och utbildning samt ett
forum där möjlighet ges att ventilera åsikter.325

 
 4.11.2 När hot och våld förekommer
 
 Skulle arbetstagaren trots förebyggande åtgärder utsättas för hot eller våld måste den drab-
bade kunna påkalla hjälp (7 §). Därför åligger det arbetsgivaren att se till att larmanordning
finns i den utsträckning vilken arbetssituationen kräver. Vidare ska det finnas färdiga ruti-
ner för vem som tar emot larm och vilka åtgärder som då ska vidtas. Dessa rutiner och åt-
gärder ska kontinuerligt övas samt underhåll och kontroll av larmutrustning ska göras.
Dock förutsätter införandet av larmanordning att arbetstagaren vet hur den fungerar.326

 
 Arbetsmiljöverkets föreskrifter talar om att inget ensamarbete eller för den delen nattarbete
får ske då det finns en uppenbar risk att hot och våld kan förekomma (8 §). Det kan exem-
pelvis handla om platser där våldsbenägna, sjuka eller drogpåverkade människor uppehål-
ler sig.327 Det nyss nämnda kan även ses ur ett mer generellt perspektiv. Detta då
skyddsombudet har rätt att i enlighet med Arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §, 2 stycket avbryta ett
ensamarbete under förutsättning att det är fara för liv och hälsa samt att omedelbar åtgärd
inte kan vidtas för tillrättaläggande av uppkomna brister. Arbetstagaren har också möjlighet
att avvakta att fullgöra ett arbete med samma argument, alltså att det är fara för liv och häl-
sa. Under tiden arbetet ligger nere är arbetstagaren inte ersättningsskyldig. Dock är arbets-
tagaren skyldig att påtala brister till arbetsgivaren eller skyddsombud enligt 3 kap. 4 §.328

 
 4.11.3 Konsekvenser för den som drabbas av hot och våld
 
 Arbetstagaren ska i enlighet med 11 § få snabb hjälp och stöd efter händelse där våld eller
hot om våld förekommit.329 Detta är viktigt då det gäller att reducera följderna av en sådan
händelse för den enskilde individen. Hon eller han kan få fysiska skador, drabbas av psy-
kisk ohälsa så som oro eller stress samt inkomstbortfall i form av sjukskrivning.330 Andra
konsekvenser är att posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) kan uppstå vilken idag är den
mest kända och genomgripande psykosomatiska sjukdomen. Dess orsak har att göra med
en katastrofupplevelse som krig, olyckshändelser, naturkatastrofer, rån, rånförsök eller
dödshot. Alltså är PTSS inte knutet endast till om man utsatts för hot eller våld. Avgörande
för om PTSS utvecklas är svårighetsgraden av stressupplevelsen och inte minst individens
känslomässiga upplevelse av situationen.331 Även den egna förmågan att komma över en
traumatisk händelse har betydelse.332 Associationer till händelsen kan medföra en stark
rädsla, skräck, hjälplöshet, sömnsvårigheter, mardrömmar, ångest, oro, svettningar och
hjärtklappning.333 Därutöver kan en allt för hög stressnivå bland annat innebära att indivi-
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den lättare drar på sig infektioner och sjukdomar då immunförsvaret försämras.334 Vidare
kan spänningar, huvudvärk, högt blodtryck och magsår uppkomma.335 Dessa symtom på
PTSS efter att hot och våld förekommit kan framförallt motverkas genom samtalsbehand-
ling i grupp. Samtalen ska ta sin början i direkt anslutning till PTSS-händelsen. Kommer
samtalsgruppen inte igång för än senare eller då ”mindre” allvarligare former av PTSS in-
träffat finns risk att PTSS utvecklas.336

 
 4.11.4 Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret
 
 För att undvika att konsekvenserna blir allt förstora för en arbetstagare vilken har drabbats
av hot och våld är det viktigt att det finns klara rutiner för hur den drabbade ska omhän-
dertas.337 Dessa rutiner vilka arbetsgivaren är ansvarig för kan exempelvis handla om att
det finns en uppbyggd krisgrupp vilken i direkt anslutning till hot eller våldshändelsen trä-
der in. Rutinerna ska också i enlighet med bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrif-
ter (10 §) medföra att hot eller våldshändelse dokumenteras och utreds. Vidare kan rutiner-
na innebära att det med automatik sker en anmälan till Arbetsmiljöinspektionen, polisen
och Försäkringskassan. Utifrån tillbud och risker vilka uppmärksammats av exempelvis
arbetstagaren är det väsentligt att arbetsgivaren vidtar erforderliga åtgärder.338

 
 4.11.5 Det egna nätverket - en viktig länk för att kunna komma tillbaka
 
 Även om arbetsgivaren tagit sitt ansvar och samhället i stort kommit att bidra med stöd och
handledning för den som utsatts för hot och våld är också det egna sociala nätverket av be-
tydelse.339 Detta då ett nätverk kan ge en människa tillgång till just det hon behöver för
stunden då det är en förvaltare av nutiden samtidigt som det skapar en framtid.340, 341 Att på
detta sätt beskriva nätverket gör att det ständigt finns närvarande i människors liv, även när
hon eller han befinner sig i en krissituation. Vidare kan det sociala nätverket bidra med:
 

• Känslomässigt stöd och uppskattning.
• Information och hjälp för att kunna orientera sig i omvärlden och bemästra problem.
• Kamratskap, dela olika intressen.
• Materiellt stöd.342

 
 Ett sådant nätverk vilket beskrivits kännetecknas också av att det inte är större än att det är
administrativt hanterbart (komma ihåg namn, händelser, faktauppgifter etc.).343

 
 4.11.6 Konsekvenser för den enskilde trots allt
 
 Trots att alla tänkbara och adekvata åtgärder tagits fram för att kunna bemöta anställda som
drabbats av hot och våld kan det trots allt få konsekvenser för den enskilde. Detta syns inte
minst i en undersökning bland anställda inom kommunalt omsorgsarbete vilken Menckel
refererar till. Resultaten visade bland annat på att mer än hälften (55 %) av de utsatta kom
att vara försiktigare och var på sin vakt i arbetet. Vidare framkom att 40 procent av de
drabbade kände sig irriterade eller arga till följd av vålds- eller hothändelse. Av dem som
drabbats kom ungefär var fjärde (24 %) att känna en mindre arbetsglädje.344
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 5 RESULTAT OCH ANALYS
 
 I detta kapitel presenteras och analyseras en del av de resultat vilka har framkommit av
undersökningen.
 
 
 5.1.1 En presentation av dem som deltog i undersökningen
 
 Nedan följer en tabell med resultatet för ett antal bakgrundsvariabler grundat på dem vilka
kom att delta i observations-, intervju- respektive enkätundersökningen.
 
 Tabell: 5.1: Den första kolumnen i tabellen anger vilken fråga det handlar om. Därefter, i den andra
kolumnen följer vilka svarsalternativen var. Slutligen den tredje respektive och fjärde kolumnen vil-
ken talar om hur svaren fördelade sig mellan de olika svarsalternativen efter respektive metod.
 
 Fråga   Variabel  Procent
    Observation/Intervju  Enkät
 Kön   Kvinna

 Man
 14
 86

 30
 70

 Ålder   24 år och under
 25-46 år
 47 år och över

 0
 72
 28

 33
 30
 37

 Född   I Sverige
 I övriga Norden
 I Europa utanför Norden
 Utanför Europa

 100
 0
 0
 0

 87
 0
 9
 4

 Utbildning   Grundskola eller motsvarande
 Gymnasieskola eller motsvarande
 Universitet/högskola

 29
 57
 14

 24
 62
 14

 Civilstånd   Ensamstående
 Sammanboende/Gift

 72
 28

 36
 64

 Familjeförhållande   Ej hemmavarande barn
 Hemmavarande barn

 86
 14

 71
 29

 Annan anställning utöver
arbetet som tidningsbud

  Ja
 Nej

 43
 57

 51
 49

 Arbetstid (%) på den
andra anställningen.

  Halvtid, 10-50 procent
 Över 50 procent

 33
 67

 48
 52

 Arbetsort   Karlstad
 Utanför Karlstad

 100
 0

 66
 34

 
 Värt att uppmärksamma från resultaten i ovanstående tabell är att majoriteten av buden har
genomgått minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Vidare ses att över hälften av dem
vilka besvarat enkäten har ytterligare ett arbete där man vanligen arbetar mer än halvtid.
 

 5.2 Flera anledningar till varför man blir tidningsbud
 
 När man tar del av resultaten om varför man började arbeta som tidningsbud är det inte en
enda anledning som förekommer. Snarare handlar det om en mångfacetterad bild. Här ryms
allt från det sociala nätverkets betydelse till att arbetet som tidningsbud är ett sätt att kom-
binera med det övriga livet. Att det egna nätverket tycks ha betydelse för ett arbete som
tidningsbud visar de kvalitativa resultaten. En respondent beskriver det så här:
 

 Min svåger jobbade en kort tid som tidningsbud och då fick jag in foten där. … Då
jag ringde upp en andra gång så visade det sig att dom hade en ledig anställning.
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 Utifrån detta citat kan det konstateras att en överensstämmelse finns relaterat till Höglunds
respektive Alms resonemang om att det sociala nätverket har betydelse för ett arbete.1, 2

Citatet visar också på att det tycks vara relativt enkelt att bli tidningsbud. En sådan anled-
ning om vi följer Furåkers resonemang kan vara att de praktiska färdigheterna har större
betydelse än de teoretiska för arbetet som tidningsbud.3 En annan respondent som också
via sitt nätverk kom att börja arbeta som tidningsbud tillägger:
 

 Den huvudsakliga anledningen var väl att jag i mitt sista arbete som försäljare var
van att vara ute och träffa folk. Men det gör man ju inte så mycket nu. Ja, lite socialt
är det i alla fall, det tycker jag faktiskt. Jag trivs med jobbet.

 
 Här ses alltså att arbetet har betydelse för att tillgodose det sociala behovet. Enligt Soidre
gäller detta för män i större utsträckning än för kvinnor när de slutar sitt förvärvsarbete.4

De kvalitativa resultaten visar också på andra orsaker till varför man började som tidnings-
bud. För en del började det som extraknäck och ren nyfikenhet. Andra anledningar vilka
framkommer var helt enkelt att hitta en inkomstkälla och sysselsättning efter gymnasiet. En
annan respondent berättar följande:
 

 Arbetsförmedlingen placerade mig naturligtvis på någon sorts arbetsmarknadsåt-
gärd så det var genom dom som jag överhuvudtaget kom och tänka på det där med
tidningsbud.

 
 Detta citat visar alltså på att Arbetsförmedlingen i enlighet med Alms resonemang utgör en
viktig faktor utöver det sociala nätverket för att komma i åtnjutande av ett arbete.5 Därut-
över tycks också människors förändrade livssituation haft betydelse. En sådan förändring
av livssituationen vilket bland annat Berg beskriver är att gå i pension. Människor har skil-
da uppfattningar om denna era som tar vid efter yrkeslivet. En del tycker att tiden som pen-
sionär är allt för jobbig då exempelvis en ökad ensamhet inträder liksom att det är svårt att
fördriva tiden.6 En sådan beskrivning tycks stämma överens med varför en respondent val-
de att börja arbeta som tidningsbud:
 

 När jag gick i pension, då gick jag hemma här i ungefär sex månader och jag tyckte
väl efter ett halvår att det blev ganska monotont att gå hemma hela dagarna och
dammsuga och laga lite mat och lite så där. Jag var ju van och vara ute och träffa
folk hela tiden…

 
 Här tycks alltså en överensstämmelse finnas med Bergs resonemang om att en mjukare
övergång mellan yrkesverksamhet och pensionering vore önskvärt.7 Det är uppenbart att
det blev allt för tråkigt att gå hemma i mer eller mindre ofrivillig sysslolöshet.8

 
 De kvantitativa resultaten (fråga 11) är av naturliga skäl något mer begränsade i omfattning
då jag hade fasta svarsalternativ. Svaren sammanställdes genom att jag slog samman de tre
rangordningssvaren till ett svar vilket resulterade i följande tabell:
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 Tabell: 5.2: Anledning till varför man började arbeta som tidningsbud.
 
 Plats  Påstående  Procent

 1  Det är ett bra sätt att kombinera arbetet som tidningsbud med övrigt liv  76
 2  Jag ville tjäna mera pengar  57
 3  Det är passande arbetstider  40
 4  Jag ville vara mer självständig  37
 5  Jag blev/riskerade att bli arbetslös  27
 6  Det är en god arbetsmiljö  14
 7  Jag trivdes inte på min tidigare arbetsplats  13
 8  Jag hade behov av att utveckla mig  7
 9  Det är trevliga arbetskamrater  4

 10  Jag ville ha ett intressant arbete  4
 
 Görs en jämförelse med Johanssons studie kan en slutsats dras. De ekonomiska incitamen-
ten tycks vara viktigare för tidningsbuden än vad som framgår av Johanssons resultat. Här
kom lönen först på fjärde plats (12 %).9 Resultatet (fråga 11) kan också i viss utsträckning
jämföras med Erikssons undersökning. När Eriksson i sin studie valt att slå samman de tre
svarsalternativen visar det sig att ha ett meningsfullt arbete (62 %) är det viktigaste, följt av
hög lön (53 %) samt trevliga arbetskamrater (50 %). Erikssons slutsats är att det existerar
skilda uppfattningar om vad som är viktigt i arbetet. Helt klart är att människor prioriterar
olika i relation till vad arbetet ska ge tillbaka.10

 
 Att tre av fyra tidningsbud värderar möjligheten att kombinera arbetet med det övriga livet
kan också illustreras med följande intervjucitat:
 

 Jag var föräldraledig i somras och sen så skulle jag läsa den där halvtidskursen. Då
behövde jag ett jobb på halvtid och då passade det här bra.

 
 En av många förklaringar till att påståendet om att man önskar tjäna mera pengar kommer
på andra plats kan vara att ett arbete helt enkelt tryggar ens försörjning.11 Att så är fallet ger
inte bara enkätundersökningen bevis för. Även många respondenter tycks se inkomsten
som nödvändig för att kunna försörja sig:
 

 För mig är den nödvändig, det är den. Skulle jag sluta som tidningsbud skulle jag få
problem ekonomiskt.

 
 Nu hör det till saken att inkomsten från Tidningstjänst också kan fungera som en form av
buffert utöver att den har funktionen som kostnadstäckning för exempelvis hyra och mat.
En respondent där inkomsten kan ses vara en buffert beskriver det så här:
 

 Jag har ju två jobb då för att kunna göra annat flera år framåt. Kunna studera
språk, tyska och engelska hade jag tänkt mig, på fritiden, hemma då.

 
 5.2.1 Lönen - guldkant för vissa, livsnödvändig för andra
 
 Förutom att lönen kan utgöra en buffert kan också inkomsten från Tidningstjänst sätta
guldkant på tillvaron, inte minst om man är pensionär:
 

 Jag är ju beredd att kunna sluta precis när jag vill. Men samtidigt vill jag väl fram-
hålla att det är jätte kul att kunna unna sig lite extra genom detta. Att man får två
avlöningar, en gång den nittonde och en gång den tjugofemte. Men jag är ju tvungen
att kunna leva på min ordinarie pension. Jag har ju blivit väldigt bortskämd med den
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här inkomsten om man slår ihop det så att det kommer att bli ett väldigt avbräck. Då
får man ju lägga om massäcken lite grann som dom säger.

 
 Dock visar det sig att vissa respondenter inte alls finner att utkomsten från Tidningstjänst
medför en guldkant på tillvaron. I stället handlar det om ytterligare ett arbete för att kunna
leva på sin lön samt att man får tänka till vid olika inköp. Detta medför ytterligare en di-
mension på ekonomin vilket framgår av följande citat:
 

 Ja, man får ju bara hålla sig till en viss ram och så kanske unna sig någon gång, en
helg. Men annars så får man tänka på att köpa billigt under veckan.

 
 Trots allt verkar det som att tidningsbuden har en ganska hygglig lön. Detta då en respon-
dent säger följande:
 

 Jag brukar räkna på det där ibland. Om man ser det till ett motsvarande jobb, ett
okvalificerat yrke, vad som helst, personlig assistent eller elevassistent ja så vidare
så är det faktiskt ganska bra betalt, med tanke på att jag kanske jobbar 25 timmar i
veckan och jag får ut, jag får ju faktiskt ut mer än en heltidstjänst, ja personlig assi-
stent eller något liknande.

 
 5.2.2 Arbetslösheten – en vanlig anledning bland de övriga faktorerna
 
 Försöker man sig på att analysera de övriga skälen (angående arbetstiden se 5.2.4) till var-
för man började arbeta som tidningsbud kan man konstatera att skilda uppfattningar råder
om vad arbetet ska ge tillbaka. Dock kan det inte ses som särskilt uppseendeväckande att
utvecklingsmöjligheterna är begränsade (7 %) eller att man söker sig till arbetet för att det
är trevliga arbetskamrater (4 %). Det sista resultatet visar på en väldigt stor skillnad i för-
hållande till Erikssons resultat. I Erikssons undersökning kom arbetskamraterna på tredje
plats (50 %).12 Den främsta förklaringen till denna skillnad kan vara att tidningsbuden
knappast träffar några kollegor.13 Att så är fallet tycks bevisas av frågan om självständighet
vilken var den fjärde viktigaste faktorn (37 %). Vi får naturligtvis heller inte glömma bort
att arbetslösheten har en stor inverka på varför man tar anställning som tidningsbud. Detta
då denna faktor kom på femte plats (27 %). Ett sådant resultat tycks också till viss del
stämma överens med hur svaren fördelade sig på fråga (9) om vilken sysselsättning man
hade före det att man började som tidningsbud. Här angav 16 procent att de varit arbetslö-
sa, medan ungefär var fjärde hade ägnat sig åt studier (24 %). Dock hade över hälften haft
ett annat arbete (51 %). Buden var exempelvis verksamma som butiksbiträde, chaufför, lo-
kalvårdare och inom bilbranschen.
 
 5.2.3 Tre av fyra bud är nöjda med sitt arbete
 
 Resultatet av fråga (15) i enkätundersökningen indikerar, förutom att tre av fyra tidnings-
bud är nöjda med sitt arbete, också på att en stigande ålder medför en allt positivare inställ-
ning till sin arbetssituation. Detta då de som är 24 år och under (87 %) jämfört med dem
vilka är 47 år och över (96 %) är nöjda med sitt arbete. Ett sådant resultat verkar alltså
stämma in på Marklund och Toomingas resonemang.14 För att närmare försöka förstå var-
för en klar majoritet av tidningsbuden är nöjda med sitt arbete väljer jag att lyfta fram några
av de kvalitativa resultaten.
 

 Mest positivt, det är väl att man är färdig så tidigt. Man ser folk som sätter sig i bi-
larna och åker iväg. Då går jag hem, duschar, käkar frukost, läser om Färjestad och
sen få gå och lägga sig ett par timmar, det tycker jag är positivt. Sen har jag fått
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mycket bättre kondis på dom här sju veckorna. Lite muskler till och med, det var
länge sen man hade. Det är det positiva.

 
 En annan respondent är inne på samma linje och tillägger följande:
 

 Man behöver inte sitta som på andra jobb två timmar och vänta på att bli klar med
arbetet. Det är en fördel. När man är klar och delat ut alla tidningar så är det bara
att gå hem. Så är det bra också om man vill göra andra saker på dagarna. Studera
någonting eller om man vill… (Min understrykning)

 
 Andra respondenter värdesätter årstidernas växlingar, blomdofter, fågelsången och solupp-
gången. Samtidigt som flertalet är positivt inställda till sitt arbete som bud finns också den
motsatta uppfattningen (26 %). För dessa respondenter vilka upplever arbetssituationen
som negativ handlar det bl.a. om att man även måste arbeta på lördagarna. Vidare kan det
handla om svårigheter att ta sig upp på morgonen. Andra aspekter vilka gör att man skulle
vilja ha ett annat arbete är att tidningsbuden hamnar i skottgluggen för när strul med distri-
butionen av tidningarna uppstår. Ett bud beskriver det så här på frågan om det strular ofta:
 

 Ja, ibland att tidningen är sen. Sen så att man inte får alla tidningar som man ska
och sådär. Dom som står och packar tidningarna, dom får ju aldrig några klagomål
på att nu får ni skärpa er för nu slarvar ni. Men vi däremot får en lapp på morgonen
efter. Även om vi ringt in och sagt att vi har fått en tidning för lite så får vi en lapp
nästa morgon där det står att det har kommit in en reklamation. Ja, men det visste vi
redan. Det är inte vi som ska skärpa oss utan det är faktiskt dom.

 
 Dock verkar den här respondenten ta kritiken med ro:
 

 Men efter ett tag skiter man i det. Man tar den där lappen och slänger den. Det klart
man gör det.

 
 Utöver att kritiken tycks riktas mot fel personer kan andra anledningar till att man önskar
sig ett annat arbete vara det som följande respondent ger en bild av:
 

 Negativt är väl när det har kommit två, tre decimeter snö och det är blött. Inga plo-
gar är ute och man ska dra en kärra framåt. Det blir nästan att man inte drar utan
man bär fram kärran mer. Det är väl det negativa då.

 
 I sammanhanget kan vi också återknyta till Gustafssons resonemang om att personligheten
och lämpligheten har viss betydelse för vilken inställningen är till arbetet. Därutöver spelar
en rad olika faktorer roll för arbetstillfredsställelsen. Dessutom är tillfredsställelsen att anse
som relativ och även negativa faktorer är av betydelse.15

 
 5.2.4 Fyra av fem bud är positivt inställda till arbetstiden
 
 En annan förklaring till att närmare 75 procent är nöjda med sitt arbete som bud kan vara
arbetstiden. Att så är fallet framgår dels av (fråga 11) där arbetstiden rankades som tredje
viktigaste faktorn av buden. Dessutom visar det sig också i resultatet av (fråga 16) att ar-
betstiden är av betydelse. Detta då fyra av fem tidningsbud är nöjda med arbetstiden. Det är
fler kvinnor (86 %) jämfört med män (78 %) som har denna positiva inställning. Att ar-
betstiden också berör den enskildes omgivning i enlighet med Aronsson och Sjögrens reso-
nemang framkommer med all tydlighet i de kvalitativa resultaten.16
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 Min fru har ett sådant jobb att hon jobbar på oregelbundna arbetstider och kommer
ofta hem sent och så har jag i princip gått och lagt mig när hon kommer hem. Så det
blir inte mycket till umgänge. Så det kan vara lite tungt.

 
 Vad kan då förklaringen vara att 80 procent av tidningsbuden upplever arbetstiden positivt?
En förklaring utifrån Åkerstedt ståndpunkt kan vara att det finns en kontinuitet i tidnings-
budens arbetstider jämfört med dem vilka har ett skiftarbete.17 En annan förklaring fram-
kommer av följande citat:
 

 Det är något visst med det här på morgonen. Det är det, även nu. Det har varit lite
kallt, men då väger våren och sommaren upp det alltså. Ja, man går där själv och
funderar och mediterar lite över livets allvar. Ja, jag tycker det att det är något visst,
just det där. Man känner lite när man går med tidningen och hör att kaffekokarna är
igång, det kommer ut lite Löfbergs lila… (Min understrykning)

 
 Ytterligare en förklaring till att majoriteten av tidningsbuden är positiva till arbetstiden kan
vara att de har en möjlighet att styra över arbetstiden.18 Detta då det enda villkoret är att
tidningarna ska vara utdelade föra klockan sex på vardagar och klockan nio på söndagar. I
sammanhanget får vi också försöka förklara den andel vilka tycker att arbetstiden är dålig
(20 %) där följande intervjucitat kan fungera som utgångspunkt:
 

 Ja, det är dumt att ha sex nätter tycker jag. Annars är väl tiden okej. För jag menar
det är ju en morgontidning och då måste den ju ut i tid.

 
 Ovanstående citat visar på en anledning till varför man anser att arbetstiden är dålig, helt
enkelt att man måste arbete på lördagar också. En annan förklaring till att tidningsbuden
upplever arbetstiden som dålig är att de kan ha svårt för att anpassa sin dygnsrytm.19 Att
dygnsrytmen skulle kunna vara en del av förklaringen är relativt tydligt. Detta framkommer
genom att vi korstabulerar fråga 31 a (psykiskt uttröttad) respektive fråga 31 b (fysiskt ut-
tröttad) mot fråga 16. Av de respondenter vilka angett att de trivs dåligt med sina arbetsti-
der besväras 93 procent av psykisk trötthet respektive 82 procent av fysisk trötthet. Mot-
svarande besvärsgrad hos de bud vilka är nöjda med sina arbetstider uppgår till 55 procent
respektive 71 procent. När det gäller om man är så trött efter arbetet att man har svårt att ta
sig för något annat (fråga 31 c) råder det inga större skillnader. Detta då det skiljer tre pro-
centenheter grupperna emellan. Alltså verkar det som att den fördel med nattarbete så som
att få tid över till egna intressen inte har någon nämnvärd betydelse relaterat till vilken in-
ställningen är till arbetstiden.20

 
 5.2.5 Över hälften har inga planer på att sluta sin anställning
 
 Resultatet av fråga (18) presenteras in nedanstående tabell:
 
 Tabell: 5.3: Resultatet från fråga 18 i enkätundersökningen. Andel i procent.
 
 Har Du någon gång under de senaste åren funderat på att sluta
Din anställning?

 Kvinna  Man  Totalt

 Ja, men jag har inte gjort något åt det  35  25  28
 Ja, och jag har sökt annat arbete eller utbildning  10  25  20
 Nej, jag har inte sökt eller funderat på att söka annat arbete  55  50  52

 
 En förklaring till att 28 procent inte slutat sin anställning även om man skulle vilja göra det
kan vara svårigheten att finna ett nytt arbete. Hallsten och Isaksson menar att dessa männi-
skor också vanligen visar klara tendenser på ohälsa. Att de har rätt bekräftas också, då den-
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na fråga (18) analyseras med hjälp av fråga (31). Oavsett vilken faktor hänsyn tas till (fråga
31 a-m) framgår det att de som önskar sluta sin anställning som tidningsbud, men ännu inte
gjort något åt det har en sämre hälsa jämfört med dem vilka inte haft dessa tankar. Fram-
förallt tycks besvären gälla om man är fysiskt uttröttad på grund av arbetet (fråga 31 b) där
95 procent av dem vilka vill ha ett annat arbete, men inte gjort något åt det anger besvärsfö-
rekomst. För dem vilka vill arbeta vidare som bud säger sig 59 procent ha samma besvär.
Alltså råder det en skillnad på 36 procentenheter mellan dessa båda grupper. En lämplig
lösning för att kunna förbättra sin hälsa för den grupp vilken vill byta arbete men inte gjort
något åt det kan utifrån Hallsten och Isakssons uppfattning vara att helt enkelt komma till
skott och byta arbete. Därmed kan den enskildes välbefinnande i högre grad komma att sä-
kerställas under förutsättning att det finns arbeten att söka som stämmer in på ens kvalifi-
kationer.21

 
 Utöver Hallstens och Isakssons resonemang kan de kvantitativa resultaten förklaras av dess
kvalitativa motsvarighet. Anledningen till att hälften av männen (50 %) och kvinnorna (55
%) inte sökt något annat arbete kan enligt en respondent bero på att man mår bra av att ha
fått röra på sig. En annan förklaring vilken motiverar till fortsatt arbete som tidningsbud
lämnar följande respondent:
 

 … just nu känner jag att jag måste jobba eftersom jag lyckades få restskatt förra året
på 4 000. Så nu känner jag liksom att jag måste jobba för att kunna bli av med den…

 
 För de bud vilka funderat på att sluta sin anställning (48 %) kan en anledning vara väder-
leksklimatet i form av snö, regn och blåst vilket gör att dessa tankar väcks till liv. En res-
pondent vidareutvecklar när sådana tankar kommer förutom när vädret inte är det bästa:
 

 Det är nog när det är som jobbigast. När det är som jobbigast tänker man att ska jag
sluta nu och säga upp mig. Så kommer man på, ska jag sluta nu så kommer ju inte
ekonomin att gå ihop. Så jag fortsätter att köra ett tag till. Så helt plötsligt så börjar
det gå lite lättare igen och då är det jätte roligt att köra tidningar igen, helt plötsligt.
Då kan man köra hur mycket som helst.

 
 Citatet visar alltså att utkomsten tycks vara nödvändig för att få ihop den ekonomiska till-
varon. Det ekonomiska incitamentet är kanske den främsta motivationsfaktorn till att fort-
sätta arbeta som tidningsbud.22

 

 5.3 Flera åtgärder för att komma till rätta med personalomsättningen
 
 Vid det här laget då en presentation av resultatet (fråga 18) skett kan vi konstatera att detta
resultat också återspeglar sig genom personalomsättningen på Tidningstjänst. Personalom-
sättningen uppgår som bekant till 19 procent. I de kvalitativa intervjuerna gav jag respon-
denterna möjlighet att fundera över vad man skulle kunna göra föra att reducera denna siff-
ra. En respondent uttryckte sina tankar så här:
 

 Jag har själv funderat på detta ibland. Att många liksom börjar och en del hänger
inte i mer än en eller två dagar och så helt plötsligt; ”Vad tog han vägen? Ja han
kom inte. Han bara stack liksom.” Ja anledningen är väl att dom kanske får för lite
information innan dom börjar vad jobbet går ut på. Jag tror många, nu kommer vi in
på det här med förväntningar på arbetet och det tror jag då att en del inte tror att det
är så jobbigt som det är. Just det här med budböcker och detta, dom står kanske
handfallna då, men vad är detta då; ”Är det så mycket, tar det så lång tid.” Jag tror
att dom helt enkelt får för lite genomgång, innan dom börjar. Det tror jag och det vi-
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sar sig då. Det klart att vi ska visa dom de dagarna dom är med men det verkar lik-
som innan att dom har lite för dåligt kött på benen om man säger så. Det tror jag
nog är den största anledningen, att dom tycker det är för lätt, dom vill tjäna pengar
snabbt. Så det anställs väl lite fel folk ibland, om en säger så. Ja, det tror jag. Det är
den största anledningen. (Min understrykning)

 
 Av ovanstående citat verkar det alltså som om att Arbetsmiljöverkets redogörelse för att
introduktionen är av betydelse brister hos Tidningstjänst.23 Detta då respondenterna har en
erfarenhet vilken visar på ringa introduktion. Dock är respondenterna medvetna om sitt
eget ansvar när det gäller att introducera nya medarbetare i verksamheten.24 Alltså verkar
det som att bristerna uppkommer i ett tidigare skede av introduktionsprocessen. En sådan
brist i enlighet med citatet kan vara att rekryteringsansvariga inte i tillräckligt stor utsträck-
ning informerar om arbetets omfattning och att det är flera olika titlar som ska delas ut.
Ytterligare en anledning kan vara att introduktionen varar under en allt för kort tid. Ett bud
beskriver denna del av introduktionen så här på frågan om det var för lite med tre dagar:
 

 Jag tyckte väl personligen att det var ganska lagom. Men det är ju väldigt individu-
ellt också tror jag.

 
 I vissa fall tycks introduktionen vara än kortare, bara en till två dagar. När introduktionen
är så pass kort kan det vara en anledning till att man slutar relativt omgående. Det handlar
alltså om att lärotiden minskat i likhet med Wikmans beskrivning.25 I och med att det tycks
existera brister i introduktionen kan det utifrån Granbergs beskrivning göra att personalen
trivs sämre vilket för med sig ett sämre produktionsresultat och en högre personalomsätt-
ning.26 En respondent tycks kunna kopplas samman med Granbergs uppfattning när det
gäller att förklara varför personalomsättningen uppgår till 19 procent:
 

 Det är väl just det här liksom, man märks inte, man syns inte. Man ser bara till ar-
betsresultatet och tider på ett schema och så här. Dom ser inte vem som utför det.
(Min understrykning)

 
 Andra respondenter anser att Tidningstjänst inte behöver anstränga sig för att bibehålla sin
personal då ett kontinuerligt tillflöde av personal finns vilka är öppna för att arbeta som
tidningsbud.27 Dessutom är många av dem som anställs överkvalificerade för arbetet relate-
rat till vilken utbildning man har. Detta då tre av fyra tidningsbud har minst gymnasieut-
bildning.28 En sådan personalpolitik där få insatser görs för att bibehålla personalen medför
att stora kostnader uppstår exempelvis vad avser nyrekrytering och introduktion.29 Att en
sådan situation råder vittnar ett tidningsbud om:
 

 Jag tycker inte dom är nog rädda om den personal som faktiskt har vart kvar ett tag.
Det är ju bara dom själva som förlorar på det. För kommer det in nytt folk hela tiden
så kostar det, så blir det stora kostnader för dom, uteblivna tidningar och så vidare.

 
 Flera respondenter påpekar att lönen är av betydelse till varför personalomsättningen upp-
går till 19 procent. En annan orsak är att det är allt för få timmars arbete i förhållande till
att man ska gå upp klockan två på natten sex dagar i veckan.
 

 5.4 Ringa social kontakt i arbetet som tidningsbud
 
 Observationsresultatet visar att den sociala kontakten varierade mycket mellan de olika
distrikten. Anledningar här av var vilken veckodag det var, om man utgick från buntstället
själv eller träffade på arbetskamrater samt om det var några problem vilket innebar att man
var i behov av att kontakta nattchefen via mobiltelefon.



 - Resultat och analys -
 

  80

 Diagram: 5.1: Nedanstående diagram beskriver den sammanlagda sociala kontakten som förekom vid
de olika distrikten. I dessa resultat ingår all social närvaro med omgivningen, även då ingen konversa-
tion skett så som att människor gått förbi tidningsbudet eller setts på avstånd. I genomsnitt var den
sociala kontakten 5,36 procent per arbetsdag. Värt att notera är att endast ett bud når upp över denna
genomsnittssiffra och då rejält, med mer än tre gånger så mycket social kontakt i sitt arbete.
 

 

Sammanlagd social kontakt för sju olika distirkt 

3,57

1,83 2,27 1,79

5,06

16,35

3,61

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Veckodag

P
ro

ce
n

t

 Att den sociala kontakten i enlighet med diagrammets beskrivning ökar i slutet av veckan
tycks också bekräftas i de kvalitativa resultaten. En respondent säger så här på frågan om
hur den sociala kontakten fördelar sig över veckans dagar:

 
 Det är lite vanligare senare i veckan, torsdagar, fredagar, lördagar liksom. Lörda-
gar är det mer. Då det är fredagskväll också och så söndagar då förstås.

 
 Även om den sociala kontakten med omgivningen i vissa fall är ringa i enlighet med dia-
grammet ovan tycks vissa av respondenterna ha en regelbundenhet när det gäller den soci-
ala kontakten i jobbet. Detta kan yttra sig så här:
 

 Ja, vi brukar allt växla några ord. Det är inte alltid han som jobbar, men av någon
konstig anledning är dom ganska trevliga, dom som jobbar där, just på det hotellet.

 
 Sådana resultat vilka här beskrivits tycks alltså i enlighet med Arbetsmiljöverkets exempel
på ensamarbeten stämma in på tidningsbudens verklighet.30 Väljer vi att göra en jämförelse
mellan resultatet från observationerna med enkätundersökningen där respondenterna fick
uppskatta den sociala kontakten (fråga 22) ses att genomsnittssiffran ligger relativt nära de
5,3 procenten. Detta då enkätundersökningens resultat visade på 5,9 procent i social kon-
takt. Här valde jag dock att bortse från de resultat vilka angav en social kontakt på över 20
procent. En sådan jämförelse visar därmed att det inte är någon större variation mellan ob-
servationsresultatet och respondenternas uppskattning. För att närmare försöka förstå de
kvantitativa resultaten kan dessa delas in i två grupper. En grupp där den sociala kontakten
understiger fem procent och en där den överstiger denna siffra. En sådan uppdelning visar
på att närmre 66 procent av tidningsbuden har en social kontakt vilken uppgår till mellan
noll och fem procent av arbetstiden. Någon större skillnad mellan könen tycks inte finnas.
Tar vi hänsyn till Tornstams resultat ses liknande indikationer framkomma. Alltså att de
äldre respondenterna upplever lägre grad av ensamhet i jämförelse med de yngre.31 Värt att
notera här är att min undersökning endast tar hänsyn till den sociala kontakten i arbetet.
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Tornstam uppmärksammar inte någon speciell tid under dygnet, utan här ses den totala en-
samheten vara av intresse. Alltså blir en sådan här jämförelse inte helt rättvisande. Dock
kan arbetsgivarens ansvar uppmärksammas vilket framgår av Arbetsmiljöverkets före-
skrifter. Här framgår nämligen att arbetsgivaren ska lägga ner tid och kraft för att möjliggö-
ra social kontakt. I tidningsbudens vardag tycks sådana arbetsinsatser för att öka den soci-
ala kontakten vara relativt ringa. Dock finns det undantag. Ett sådant undantag vilket res-
pondenterna nämner är de buntställen där flera tidningsbud utgår ifrån. Här brukar buden
växla några ord innan rundan tar sin början. Detta gör att arbetstagaren ges möjlighet att i
viss utsträckning känna trygghet och gemenskap, trots att en stor del av arbetstiden präglas
av ensamhet.32 Förutom arbetskamraterna tycks den sociala kontakten ske genom nattliga
händelser i samhället. Ett sådant exempel hämtar jag från en av observationerna:
 

 (IWHU�FLUND�WLR�PLQXWHU�DY�WLGQLQJVUXQGDQ�VW|WDU�YL�Sn�WYn�YlNWDUH�Sn�HQ
LQQHUJnUG��'RP�VlJHU�DWW�GHW�EUXQQLW�XWDQI|U�HQ�OlJHQKHW��Sn�JROYHW�RFK
G|UUHQ��1lU�YL�JnU�LQ�L�WUDSSKXVHW�P|WV�YL�DY�HQ�EUDQGOXNW�

 
 I det kommande citatet framgår det med all tydlighet att det är viktigt att Tidningstjänst no-
ga beaktar den psykiska belastningen som ensamarbete kan föra med sig.33

 
 Ja, men är man väldigt social ska man absolut inte jobba som tidningsbud. Dels att
man gör arbetet helt själv. Oftast så träffar man inte någon överhuvudtaget och sen
så ens sociala liv, privat blir lidande också av att man jobbar på nätterna…

 5.4.1 Nästan alla är positivt inställda till tiden de arbetar i ensamhet
 
 Även om över hälften av tidningsbuden endast har en social kontakt vilken uppgår till
högst fem procent av arbetstiden tycks nästan samtliga tidningsbud (96 %) vara nöjda med
den tid de arbetar i ensamhet (fråga 23). Tas hänsyn till ålder ses att samtliga är positivt
inställda (25-46 år) till tiden då de arbetar ensamma. Detta syns också om hänsyn tas till
utbildning där högutbildade tidningsbud (minst gymnasium) i större utsträckning upplever
ensamheten i arbetet positivt (98 %) än lågutbildade (88 %). Denna skillnad kan utifrån
Tornstams resonemang förklaras av att de högutbildades vardag kan vara av ett mer inten-
sivt slag än de lågutbildade. Därför kan det vara ett naturligt inslag för de högutbildade att i
vardagen uppsöka lugn och ro vilket bland annat kan ske genom deras arbete som tidnings-
bud.34 Det verkar alltså som om dessa människor i enlighet med Bergs beskrivning gjort ett
aktivt val och försökt att finna en tillvaro där ensamhet kan råda.35

 
 Tar vi hänsyn till de fåtal personer vilka är negativt inställda är det framförallt bud vilka är
under 24 år samt med viss övervikt för kvinnor. Dock verkar det som att den klara majori-
teten (96 %) passar in på Tornstams resonemang om den självuppsökande ensamheten.
Denna form av ensamhet medför att det enskilda tidningsbudet eftersträvar frihet och obe-
roende i sin vardag vilket också återspeglar sig i de kvalitativa intervjuerna:36

 
 Jag har alltid varit en sån där ensamvarg så för mig så passar det ganska bra. Det
kan verka kokko att gå runt själv mitt i natten och dela ut tidningar. Men jag tycker
det är rätt skönt. Man får tid att tänka på annat. Hemma är det så mycket med små-
barn och skola och sådant här. Det är mycket att tänka på. Så när man går där själv
så får man tid för sig själv och tänka. Det tycker jag är rätt skönt. Så för mig så gör
det ingenting att det är få sociala kontakter, utan jag tycker det är ganska skönt.
(Min understrykning)
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 En sådan tillvaro där ensamhet kan råda kan alltså vara arbetet som tidningsbud vilket
samtidigt kan utgöra en del av balansen mellan relationen till omgivningen och möjligheten
att kunna dra sig tillbaka.37 En respondent beskriver denna balans så här:
 

 Jag är en sådan människa som tycker om att vara bland folk egentligen. Så då skulle
man kunna tänka sig att tidningsbud inte är det ultimata jobbet. Men det fungerar
ganska bra i och med att man träffar ganska mycket folk dagtid och kvällstid.

 
 Tudor-Sandahls beskrivning av olika platser där lugn och ro kan råda så som i kyrkorum-
met tycks alltså i tidningsbudens fall vara deras arbete. Detta gäller inte minst för dem vilka
är sammanboende/gifta som upplevde ensamheten positivt (98 %). Det kan helt enkelt vara
så att dessa människor ges möjlighet att genom arbetet få tid att tänka och reflektera över
sin livssituation.38 I arbetet verkar det också som om fantasin ges utrymme och världs-
problemen löses.39 Att så är fallet vittnar följande uttalande om:
 

 Man tänker nog både på Busch och på Göran Persson ibland. Jo men man får inte
gå och fundera så mycket heller för då är det väldigt lätt å halka i fel brevlåda. Utan
man får också tänka lite på vad man gör liksom. (Min understrykning)

 
 I intervjuerna framkommer också att människor tycks frångå uppförandekoder likt Tudor-
Sandahls beskrivning.40 Dock lyfter tidningsbuden inte fram sig själva som exempel utan
berättar om människor i deras omgivning. Ensamheten tycks även i enlighet med Torn-
stams resonemang kunna anses vara konstruktiv i tidningsbudens situation.41 En respon-
dent säger så här om vad man går och funderar på under arbetspassen:
 

 Det kan vara vad man ska ha till mat och vad man ska göra när man vaknar och om
man ska hälsa på någon eller ska handla och så här.

 

 5.5 Att förena arbetet och övrigt liv - Kvinnor mer nöjda än män
 
 Att förena arbetet som tidningsbud med det övriga livet tycks kvinnorna i större utsträck-
ning än män klara av. I alla fall talar resultatet från enkätundersökningen om att verklighe-
ten tycks förhålla sig på det viset. Detta oavsett vilket påstående (fråga 24 a-d) hänsyn tas
till så är fyra av fem kvinnor nöjda med att klara av att kombinera arbetet med det övriga
livet. För männens del är motsvarande siffra sju av tio. Även om en klar majoritet av tid-
ningsbuden tycks kunna förena arbetet och tiden utanför, missgynnas det sociala livet.
Åkerstedt menar att det kan gå så långt att omgivningen slutar umgås med en som arbetar
på udda arbetstider.42 Åkerstedts beskrivning återfinns också bland tidningsbuden:
 

 Förr kunde ju folk fråga: ”Ska Du med ut? Nej, jag ska jobba.” Men nu har det blivit
som så att dom tar för givet att, nej han ska jobba ändå så vi frågar inte överhuvud-
taget. Sen så har jag alltid varit lite av en ensamvarg. Det tror jag man måste vara
för att överhuvudtaget palla med och ha det på det här viset.

 
 Åkerstedt anser att många gånger kan ens omgivning bytas ut mot kollegor för att därmed
upprätthålla ett socialt liv.43 Hos tidningsbuden tycks detta ske i viss utsträckning. En res-
pondent har konstaterat att en kollega bor på våningen över. En annan respondent har för-
djupat det sociala livet på följande vis:
 

 Sen så var det en utav dom som jag har lärt känna lite bättre. Honom har jag varit
och hälsat på någon gång också. Det har inte blivit så att vi har blivit bästa kompi-
sar direkt, men vi har ganska bra kontakt ändå.
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 Flertalet respondenter påtalar att det är jobbigt att behöva arbeta även på lördagsmorgonen
i relation till det övriga livet. En respondent beskriver denna svårighet så här:
 

 Även om det inte är så besvärligt att gå på lördagar så skulle man helst vilja ha nå-
gon som tog lördagarna. Det är väl ofta då kanske Du är bortbjuden. ”Kan ni inte
komma över på fredagskväll.” Ja det kan vara teater eller det kan vara någonting Du
ska gå på. Det är väl en liten nackdel. Annars så upplever jag det inte som något
speciellt besvärligt för min del. Det är ju det att Du är tvungen och gå och lägga Dig
lite tidigare. Du måste ju tänka på detta, att ojda, jag skulle upp halvtre, ja.

 
 För andra respondenter tycks problemet med lördagsmorgonen vara än större då den här
respondenten har stora svårigheter att förena arbetet med sina anhöriga:
 

 Ja, dom träffar ju mig aldrig. Jag måste ju sova någon gång. Sen är man ju bunden
till helgen. Det är ju det som är så tråkigt. Man kan inte åka till dottern eller åka till
min bror och så här. Utan man är bunden till fredagsnatt mot lördag också.

 
 Dock verkar det som att Tidningstjänst i viss utsträckning är medveten om svårigheten att
kunna träffa nära och kära. Detta då en respondent berättar om att är släkten på längre av-
stånd beviljas man ledighet. Det är värre för dem vilka har nära och kära boende i stan att
få ledigt exempelvis på julafton.
 
 5.5.1 Svårigheter att kombinera arbete och familj
 
 Även om flertalet kvalitativa intervjuer talar om att lördagarna är ett problem för det soci-
ala livet tycks det vara än värre för dem som har familj. En respondent beskriver svårighe-
terna att kombinera arbete och familj:
 

 Ja det är kluvet. Det går bra på så vis att man är ju ledig hela dagarna frånsett då
jag går i skolan. Det blir mycket tid över, men å andra sidan är man ju trött liksom.
Till exempel orkar jag inte leka med barnen lika mycket som jag gjorde förr. Jag sit-
ter i soffan och håller på och somna och barnen springer omkring. Det är lite kluvet.
Man har mer tid men man är tröttare hela tiden så att det är lite blandat där.

 
 En annan respondent som till viss del kan se tillbaka på situation vilken beskrivs i föregå-
ende utsaga säger så här:
 

 Skulle inte min flicka vara vuxen och flyttat hemifrån, då skulle det inte ha fungerat
alls. För jag tror inte att man kan ha något normalt leverne med familj med sex nät-
ter i veckan och sen kunna sköta ett hem med allt vad det innebär med tvätt och
handlande och allt det här.

 
 Det verkar också som Tyrkkös resonemang om användandet av strategier tycks gälla även
för tidningsbuden.44 Samma tidningsbud som i föregående citat säger:
 

 Nej, hon var hemma fastän då hade vi andra som ställde upp på henne och så vidare.
 
 Detta citat visar alltså på att tidningsbuden inte alls är främmande för att ta hjälp av perso-
ner i sin närhet för att kunna kombinera arbete och familj. Tyrkkös resonemang om att
kvinnor har fler strategier för att lösa arbete/familj verkar också stämma in på tidningsbu-
den.45 Detta då närmare 86 procent är nöjda med att kunna förena arbete och familj. Mot-
svarande siffra för män är 78 procent. Till detta resultat kan också tillföras att av dem som
har hemmavarande barn (fråga sex) är 75 procent nöjda när det gäller att kunna kombinera
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arbete med familj. Dock kan man anta att alla vilka har hemmavarande barn inte har små-
barn utan även barn i skolåldern. Det nyss nämnda kan förklara varför tidningsbuden trots
allt inte ser det nämnvärt mer svårt att umgås med familj och släkt oavsett om man har
hemmavarande barn (75 %) eller inte (82 %).
 
 5.5.2 Kvinnor kan i större grad delta i barnens fritidsaktiviteter
 
 En bit över 90 procent av kvinnorna har angett (fråga 24 C) att de är nöjda när det gäller
möjligheten att kombinera arbetet med barnens fritidsaktiviteter. Siffran för männens del är
något lägre då ungefär tre av fyra män löser denna ekvation. Återigen tycks vi här få belägg
för Tyrkkös uppfattning om att kvinnor har fler strategier att tillgå för att få ihop arbetet
med det övriga livet. En strategi Tyrkkö beskriver är att arbetstiden förläggs på en sådan tid
av dygnet att den passar in i den övriga vardagen.46 Denna strategi tycks också finnas hos
buden för att kunna skapa förutsättningar för ett deltagande i barnens fritidsaktiviteter:
 

 Jag ställde upp på dagen med fotbollsträning och cuper och åkte runt överallt och så
här. Sen så åkte jag hem till tidningen. Var med på bandyträningar, fotboll och sim-
ning. Jag vet inte allt vad hon hade för aktiviteter och det var föräldramöten i skolan.
Allting gick. Men det var tufft, det var det. (Min understrykning)

 
 Detta citat indikerar alltså på att det krävs både kraft och mycket arbete för att inte jobbet
ska försaka barnens fritidsaktiviteter. Mot bakgrund av detta tycks alltså Jämställdhetsla-
gens intentioner om att arbete och familj ska kunna kombineras, inte full ut fått genomslag
i tidningsbudens livsvärld.47

 
 5.5.3 Tre av fyra är nöjda med sin fritid
 
 Resultatet av fråga (24 d) visar på att 75 procent är nöjda med hur de kan förena arbetet
med den egna fritiden. Av Åkerstedts resonemang följer att de vilka arbetar på udda tider
ges möjlighet att fylla dagarna med något annat. Att så är fallet framgår med all tydlighet i
de kvalitativa intervjuerna. Vissa respondenter sysselsätter sig med olika lagidrotter medan
andra fiskar. Andra respondenter tycks ha en något lugnare fritid där språk, konstitutioner,
geografi och titta på tv ges möjlighet att lägga beslag på en del av tiden utanför arbetet.
Alltså ges buden möjlighet att ha flera olika fritidssysselsättningar i enlighet med Åker-
stedts uppfattning.48 Vissa respondenter tycks också stämma in på Gustavssons beskrivning
om svårigheten att klart skilja mellan arbete och fritid. Detta då det finns ett ömsesidigt ut-
byte mellan arbetet och fritiden.49 En respondent beskriver det så här:
 

 Ja, jag har otroligt många fritidssysselsättningar. Jag målar, försöker lära mig spela
gitarr. Sen så sitter jag mycket framför datorn och håller på med det. Det som jag
egentligen ser som arbete, men som inte ger några pengar så.
 

 Att fritiden enligt Berg tycks uppgå till en majoritet av dygnets 24 timmar framkommer
också i intervjuerna:50

 
 Vi har ju kolonistuga och håller på där hela året. Inte hela året, men bor där på
somrarna. Det är en viktig sysselsättning. Det är nästan så att det blir lite mycket
ibland. (Min understrykning)

 
 Gähler och Rudolphis beskrivning om att det råder könsskillnader hur mycket fritid man
har framgår också av de kvalitativa resultaten. Dock verkar det som att männen tycks ha
mindre fritid (fråga 24 d). Detta då män (27 %) i större utsträckning är missnöjda jämfört
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med kvinnor (19 %) när det gäller att kunna ägna sig åt egna fritidsaktiviteter. En respon-
dent beskriver sina möjligheter till fritidsaktiviteter:
 

 Ja, det är inte mycket. Det är att man är ute på promenad eller så här. Kanske åker
hem till någon på dagtid och så vidare då. Går på stan lite.

 
 Dock tycks Gähler och Rudolphis resonemang om att kvinnor har mindre grad av fritid på
grund av dubbelarbete, ansvar för familjen och hushållet samt lönearbete återges i de kvan-
titativa resultaten.51 Detta syns då över hälften av kvinnorna sover under sex timmar (fråga
27) samt att man i större utsträckning har svårare att koppla bort arbetet när man egentligen
ska sova jämfört med män (fråga 31 i).
 

 5.6 Tidningsbudens arbetsvillkor
 
 Då fråga 25 är omfattande kommer resultaten och analysen presenteras med utgångspunkt
från Karaseks modell. Det medför att de påståenden vilka hör hemma under respektive de-
terminant (krav, kontroll och socialt stöd) kommer redovisas här. De siffror (procent) vilka
förekommer i respektive tabell är de respondenter vilka instämmer i påståendena. I den ut-
sträckning jämförelser kan ske mot övriga arbetsmarknaden eller mot något specifikt yrke
görs detta i löpande text.
 
 5.6.1 Arbetskrav – både psykiska och fysiska krav
 
 I enlighet med den beskrivning som lämnades under föregående punkt (5.6) inleder vi med
att i nedanstående tabell redogöra för resultaten av de påståenden vilka handlar om tid-
ningsbudens arbetskrav.
 
 Tabell: 5.4: Tidningsbud vilka instämmer i olika påståenden om arbetskrav. Andel i procent. * = Ingår
i analys av tidningsbudens arbetskrav/egenkontroll samt socialt stöd (se sidan 99).
 
 Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt (25:1)  74
 Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter (26:6)  60
 Mitt arbete kräver att jag koncentrerar mig intensivt på arbetsuppgiften under långa perio-
der (25:7)*

 
 45

 Mitt arbete kräver att jag är kreativ (25:8)  39
 Mitt arbete är hektiskt (25:9)*  43
 Mitt arbete innehåller många upprepningar (25:11)  84
 Jag utför varierande arbetsuppgifter i mitt arbete (25:16)*  10
 Mitt arbete är sådant att jag får fysiska besvär (25:12)  69
 Mitt arbete kräver stor fysisk ansträngning (25:13)*  44

 
 5.6.2 Psykiska arbetskrav – tre av fyra måste arbeta snabbt
 
 Som bekant handlar arbetskraven om både fysiska och psykiska krav.52, 53 De psykiska
kraven för tidningsbuden verkar framförallt handla om att arbetet innehåller många upp-
repningar följt av att man måste arbeta snabbt.54 Även om närmare tre av fyra bud (74 %)
anser att man måste arbete snabbt tycks alltså en majoritet (60 %) ha tillräckligt med tid för
att utföra sitt arbete. Alltså verkar det som, i enlighet med Theorells beskrivning en rimlig-
het finns i de psykiska kraven. Detta då kraven inte tycks överstiga tiden som står till förfo-
gande för att fullfölja arbetsuppgifterna.55 Orsaken till att majoriteten anser sig har tillräck-
ligt med tid för att fullfölja sina arbetsuppgifter kan förklaras av att arbetet utförs snabbt.
En respondent som delar ut tidningar på två distrikt beskriver stressen så här:
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 Ja, jo det blir lite stressigt faktiskt. Man kan inte få tidningarna hur tidigt som helst
utan man… Det är svårt att börja innan två faktiskt. När man bara kör ett distrikt då
kan man ta tid på sig liksom och stå och käfta lite med folk och så vidare. Men nu
har man inte sådana marginaler, det är ju lite tråkigt. I och för sig brukar jag fak-
tiskt ta mig tid så, sen så får tidningen blir hur sena dom vill.

 
 Att tidningsbuden arbetar snabbt framgår också av observationsnoteringarna:
 

�,�WUDSSKXVHQ�RFK�OLWH�GlUHPHOODQ�KDOYVSULQJHU�KDQ�L�HWW�UDVDQGH�WHPSR�
 
 Då stressen kan anses uppstå som ett resultat av allt för lite tid finns att tillgå kan det ex-
empelvis bero distriktets storlek.56 Ett bud berättar att vissa distrikt är väldigt stora och
tungarbetande medan andra inte är lika omfattande. Det verkar också som om det finns di-
strikt vilka är alldeles lagom. Så här resonerar en respondent utifrån frågan om arbetsbe-
lastningen är för stor:
 

 Nej, inte för min personliga del, det tycker jag inte. Tycker det är precis, fortfarande
i alla fall så tycker jag att det är ganska lagom. Nu är det väldigt olika på distrikten
där en del åker mera hiss och, det vet du själv. Men jag tycker det är ganska lagom,
omväxlande. Får dom sin tidning före klockan sex, är det ju helt okej.

 
 Att 45 procent anser att arbetet medför att man måste koncentrera sig under lägre tidsperio-
der kan relateras till att risken för praktiska misstag i annat fall ökar. Trots allt visar följan-
de observationsnotering att de praktiska misstagen förekommer:
 

�.ORFNDQ�������KlQGHU�GHW�LJHQ��9L�nNHU�HQ�YnQLQJ�I|U�K|JW�PHG�KLVVHQ�
 
 I en av intervjuerna framgår det att tidningsbudet måste vara uppmärksam på att:
 

 … få tidningarna i rätt tid och i rätt låda och till rätt abonnent. Det är väl dom kra-
ven, det är ju det, det går ut på. Det är ju liksom ledstjärnan på Tidningstjänst …

 
 Utöver dessa krav på koncentration visar observationerna på att kreativiteten behövs. I en
observation framkommer problem vilka måste få sin lösning:
 

�$Y�VSHFLDOWLGQLQJDUQD�NRQVWDWHUDU�KDQ�DWW�KDQ�HM�InWW�WLOOUlFNOLJW�PnQJD�
'HWWD�PnVWH�KDQ�KnOOD� L�KXYXGHW�WLOOV�QlVWD�GDJ��+DQ� O|VHU�GHWWD�JHQRP
DWW�GH�WYn�I|UVWD�DERQQHQWHUQD�L�EXGERNHQ�InU�VLQ�WLGQLQJ�

 
 Vi har till stora delar berört fråga (25:9) när analysen av fråga (25:1) skedde. Dock kan det
vara värt att notera att 43 procent av buden anser att deras arbete är hektiskt. Det är alltså
nästan hälften så många jämfört med dem som tycker att de måste arbeta snabbt (74 %).
Även om en majoritet av buden anser att arbetet inte är hektiskt tycks det som att vissa bud
i relation till hur mycket det är att göra har motsatt uppfattning Detta då det kontinuerligt
tillkommer nya titlar som ska delas ut.
 
 Av de påstående vilka handlar om psykiska arbetskrav tycks arbetet som tidningsbud inne-
bära en stor grad av repetitivt. Detta då 84 procent anser att deras arbete innehåller många
upprepningar. Ett sådant resultat tycks också stämma väl in på att endast tio procent anser
sig utföra varierande arbetsuppgifter (25:16).
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 I sammanhanget kan det vara av intresse att jämföra dessa resultat gällande tidningsbudens
psykiska arbetskrav mot den övriga arbetsmarknaden exempelvis hur det ser ut för bussfö-
rarna. Genom att ta fasta på Nilssons resultat kan vi göra jämförelser med några av de på-
ståenden vilka handlar om psykiska arbetskrav. Mer bestämt handlar det om påstående
25:1, 6, 9 och 11. Vid en jämförelse kan konstateras att 79 procent av bussförarna anser att
de måste arbeta snabbt. Alltså skiljer det endast fem procentenheter mellan dessa båda yr-
ken.57 När det gäller om man har tillräckligt med tid för att kunna fullfölja sitt arbete tycks
tidningsbuden ha det i betydligt större omfattning. Detta då 23 porcent av bussförana anser
sig ha tillräckligt med tid för att fullfölja sina arbetsuppgifter. En tänkbar förklaring till
skillnaden på 37 procentenheter är att en större grad av service och kundrelation finns i
bussförarnas yrke. Det omvända förhållandet tycks gälla om arbetet är hektiskt, i alla fall
när det gäller procentsiffror. Här instämmer nämligen 79 procent av bussföranra jämfört
med 43 porcent hos tidningsbuden. Skillnaden mellan de båda yrkena uppgår därmed till
36 procentenheter. En tänkbar förkaring till att bussförarnas arbete är mer hektiskt skulle
kunna vara att de ska följa alla hålltider för respektive hållplats.58 Tidningsbuden har för
visso också en tidsram att hålla sig till. Men de behöver bara se till att passa en tid och det
är att utdelningen är klar till klockan 06.00 på vardagar respektive klockan 09.00 på sönda-
gar. Det sista påståendet angående de psykiska kraven vilket medför att en jämförelse kan
ske är om arbetet innehåller många upprepningar. Här visar en jämförelse att det är fler
bussförare (97 %) jämfört med tidningsbud (84 %) vilka instämmer i detta påstående.59

Görs ett försök att spekulera i vad denna skillnad kan orsakas av skulle man kunna tänka
sig att arbetsmiljön är av betydelse. Detta då en bussförare under ett arbetspass tillbringar
sin arbetstid framför ratten. Tidningsbuden har en större variation i sin arbetsmiljö. Ibland
är man ute och ibland inne. Dessutom förflyttar man sig i större grad mellan olika miljöer,
från mer ensliga kvarter till upplysta gator och torg.
 
 5.6.3 Fysiska arbetskrav – sju av tio får fysiska besvär
 
 När det gäller de fysiska kraven är det två påståenden vilka i enkätundersökningen kan
knytas till denna form av krav. Det första påståendet (25:12) rör om arbetet ger fysiska be-
svär medan det andra påståendet (25:13) handlar om arbetet kräver stor fysisk ansträngning
för att kunna fullföljas.60 Resultatet av påstående (25:12) visar att 69 procent anser att ar-
betet ger fysiska besvär vilket också återspeglas i de kvalitativa intervjuerna:
 

 Ja, det är ganska fysiskt ansträngande i längden. Hålla på med att springa i trappor
i fyra timmar, det tar liksom på knäna.

 
 Även om arbetet tycks resultera i fysiska besvär är det betydligt färre som anser att arbetet
medför stor fysisk ansträngning (25:13). Detta då 43 procent av buden anser att så är fallet.
Ett exempel på att arbetet kan vara fysiskt ansträngande och att det går att förebygga häm-
tar jag från en av observationerna:
 

�'HW�lU�HQ�JDQVND�NUDIWLJ�QHUI|UVEDFNH�RFK�EXGHW�VlJHU�DWW�E|UMDGH�MDJ
IUnQ�GHWWD�KnOOHW�VNXOOH�GHW�YDU�IXOOW�XSS�DWW�GUD�XSS�NlUUDQ�I|U�EDFNHQ�

 
 Utifrån att sådana strategier tillämpas kan därför en förklaring vara att en majoritet av tid-
ningsbuden inte anser arbetet som fysiskt ansträngande. Arbetet kan dock vara fysiskt an-
strängande vilket följande intervjucitat visar på:
 

 Det är ju vissa nätter som jag får gå iväg till kiosken med vissa buntar för att det får
inte plats i vagnen. Så skall man dessutom kämpa mot snöstorm eller regn eller…
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 De fysiska kraven kan även jämföras mot Nilssons resultat. Jämförelsen visar inte oväntat
på att de fysiska kraven är större hos buden jämfört med vad de är för bussförarna. Detta då
44 procent i den senare yrkesgruppen instämmer i påståendet om att arbetet ger fysiska be-
svär respektive att var fjärde (26 %) anser att arbetet kräver stor fysisk ansträngning.61 En
tänkbar förklaring till att denna skillnad råder mellan de båda yrkesgrupperna kan vara att
tidningsbuden har en större förekomst av tunga lyft samt fullföljer sitt arbete i exempelvis
dragiga och kalla miljöer.62 När det gäller såväl de psykiska som de fysiska kraven i tid-
ningsbudens arbetsmiljö kan det sammanfattas med följande intervjucitat:
 

 Jag vet inte vad det ställer för krav så där, men det är det där att vara noggrann och
snabb, att folk får tidningarna i tid. Det är väl i princip det. Sen så är det lite fysiskt
jobbigt och dra den där vagnen. Det är väl inget krav på liksom, och vara vältränad
så, men det blir man med tiden. Man får en himla bra kondis. I början var jag helt
slut, bara efter att ha sprungit i en trappa, men nu går det mycket lättare.

 5.6.4 Tidningsbudens egenkontroll – var fjärde har användning för sida idéer
 
 Resultatet av de frågor vilka handlar om egenkontrollen presenteras i nedanstående tabell:
 
 Tabell: 5.5: Tidningsbud vilka instämmer i olika påståenden om egenkontroll. Andel i procent. * = In-
går i analys av tidningsbudens arbetskrav/egenkontroll samt socialt stöd (se sidan 99).
 
I mitt arbete har jag användning för mina idéer, kunskaper och färdigheter (25:14)  24
 I mitt arbete har jag möjlighet att lära mig nya saker* (25:15)  7
 Jag har frihet att bestämma hur mitt eget arbete ska utföras (25:17)*  56
 I mitt arbete har jag inflytande över beslut som rör hela verksamheten (25:21)  15

 
 De två första påståendena i tabellen handlar om arbetets kvalifikationsgrad.63 Mot bak-
grund av att endast en knapp fjärdedel (24 %) av buden anser sig få användning av sina
kunskaper i arbetet tycks det inte rimma med Arbetsmiljöverkets uppfattning. Detta då de
anser att arbetstagare som får användning av sina kunskaper i arbetet bl.a. får en bättre
självkänsla och hälsa.64 Trots allt tycks det finnas tendenser att vissa bud kan få använd-
ning för sina idéer och kunskaper. Exempelvis kan det handla om att man kommit fram till
en lämplig arbetsmetod vilket följande observationsnotering beskriver:
 

�%XGHW�KDU�LQJHQ�YlVND�XWDQ�WLGQLQJDUQD�ElUV�XQGHU�DUPHQ��'n�KDQ�E|UMDU
Sn�|YHUVWD�YnQLQJHQ�RFK�JnU�QHGnW�VND�KDQ�I|OMDNWOLJHQ�LQWH�KD�QnJRQ�WLG�
QLQJ�|YHU�YLG�nWHUNRPVWHQ�WLOO�KXYXGHQWUpQ��2P�KDQ�KDU�GHW�KDU�WLGQLQJV�
EXGHW�PLVVDW�QnJRQ�SUHQXPHUDQW�

 
 En anledning till att så få av buden (7 %) anser att man genom sitt arbete inte ges någon
möjlighet att lära sig nya saker (25:15) kan vara att några förändringar i arbetet inte skett.65

Att så är fallet framkommer med all tydlighet i följande intervjucitat utifrån frågan om ar-
betet är det samma som när anställningen påbörjades:
 

 Det är exakt samma. Det har varit mycket prat om olika rationaliseringar, föränd-
ringar men det händer ingenting.

 
 Även om arbetet tycks vara det samma utan några som helst förändringar och möjlighet att
lära sig nya saker visar följande observationsnotering att så inte är fallet:
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�,�HWW�WUDSSKXV�EOLU�YL�LQOnVWD�YLG�������WLGHQ��%XGHW�XQGUDU�KXU�YL�WDU�RVV
XW��.RQVWLJW�DWW�EXGHW�LQWH�YHW�GHW�Gn�KDQ�EUXNDU�GHOD�XW�WLGQLQJDU�KlU�
'HW�YLVDU�VLJ�YDUD�HQ�WU\FNNQDSS�VRP�lU�EDNRP�U\JJHQ�Sn�KRQRP�

 
 Därmed ges alltså budet möjligheten att lära sig något nytt i sitt arbete. Dock kan det för-
modas att det är långa tidsperioder mellan dessa lärotillfällen.66

 
 Dessa resultat vilka handlar om arbetets kvalifikationsgrad kan också jämföras mot Nils-
sons undersökning. En sådan jämförelse visar att bussförarna i större utsträckning (36 %) i
jämförelse med tidningsbuden (24 %) ges möjlighet att få användning för sina idéer, kun-
skaper och färdigheter. När det gäller möjligheten att lära sig nya saker är skillnaden nästan
fyra gånger så stor. Detta då 26 procent av bussförarna anser sig ha möjligheten att lära sig
nya saker i arbetet jämfört med sju procent för tidningsbuden.67 Oavsett yrke tycks egen-
kontrollen när det gäller kvalifikationsgraden vara låg. Såväl arbetsgivare som arbetstagare
måste därför ses vara förlorare då många idéer och kunskaper inte kommer till användning
vilket enligt Åkerstedt kan resultera i sämre effektivitet och trivsel.68

 
 De två andra påståendena i tabellen vilka berör arbetstagarens beslutsutrymme visar att en
majoritet av tidningsbuden tycks kunna bestämma över hur det egna arbetet ska läggas
upp.69 Dock är det ett ringa antal som ges möjlighet till medbestämmande (15 %). Att 56
procent av tidningsbuden ges möjlighet att själva bestämma hur deras eget arbete ska utfö-
ras framgår också i en av intervjuerna:
 

 Ja, man har ju rätt så stor frihet efter som man är själv då. Man har ett stort ansvar
att det blir gjort och så. Om man vill så kan man göra det fort då, fast det är ju inte
helt nödvändigt… Egentligen har jag tre timmar på mig på vardagarna, men jag gör
det på en och en halv timme då. Så jag får ju väldigt mycket tid över innan. … Det är
ju deadline klockan sex. Fastän den ju inte helt, den går faktiskt att flytta på om det
skulle krisa sig för folk brukar ju inte gå upp förrän sju egentligen.

 
 Ett sådant citat visar alltså på att tidningsbuden själva har möjlighet att påverka när arbetet
ska fullföljas. Dock är denna frihet begränsad till att arbetet ska vara klart till en viss be-
stämd tid. Men även här tycks uppgiftskontrollen medföra viss frihet för den enskilde ar-
betstagaren likt Theorells beskrivning. En förklaring till varför 44 procent upplever att de
inte har frihet att själva bestämma över hur det egna arbetet ska utföras kan just vara att
tidningarna ska vara utdelade före en viss tidpunkt. Dessa tidningsbud känner alltså, till
skillnad från intervjucitatet att de måste vara klara inom de tidsramar som gäller. Följaktli-
gen ser de att friheten begränsas när det gäller hur det egna arbetet ska utföras.70

 
 Resultatet (25:21) av det andra påståendet gällande beslututrymmet visade som bekant på
att 15 procent ansåg sig ha inflytande på beslut som rörde hela verksamheten. Alltså är det
en klar majoritet (85 %) vilka inte ges möjlighet att ha inflytande över beslut vilka innebär
förändringar i verksamheten.71

 
 5.6.5 Socialt stöd – alla former förekommer
 
 Vid en snabb översikt av resultaten vilka handlar om socialt stöd kan det konstateras att
alla former (emotionellt, värderande, instrumentellt och informativt) förekommer i tid-
ningsbudens arbete. Även om mycket av arbetstiden sker i ensamhet kan alltså tidningsbu-
den känna en gruppkänsla och tillhörighet.72 I nedanstående tabell redovisas alla fyra for-
merna av socialt stöd med tillhörande påstående från enkätundersökningens resultat.
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 Tabell: 5.6: Tidningsbud vilka instämmer i olika påståenden om socialt stöd. Andel i procent * = Ingår
i analys av tidningsbudens arbetskrav/egenkontroll samt socialt stöd (se sidan 99).
 
 Emotionellt socialt stöd  
 Jag har förtroende för mina arbetskamrater (25:3)  68
 Jag känner att mina arbetskamrater respekterar mig i min yrkesroll (25:5)  73
 Jag känner att min arbetsgivare respekterar mig i min yrkesroll (25:23)  67
 Min arbetsledning bryr sig inte om de anställda (25:25)*  25
 Min arbetsledning säger att de gärna vill att de anställda kommer med förslag och idéer,
men egentligen bryr sig inte (25:26) *

 
 19

 Min arbetsledning lyssnar på vad de anställda tycker och försöker tillmötesgå önskemålen
så långt som möjligt (25:27)

 
 41

 Värderande socialt stöd  
 Min arbetsledning ger mig positiv feedback/återkoppling på det arbete jag utför (25:28)  29
 Min arbetsledning brukar spontant besöka mig och intressera sig för hur det går med arbetet
(25:29)*

 
 6

 Instrumentellt socialt stöd  
 Jag känner samhörighet med mina arbetskamrater (25:4)  48
 Jag känner samhörighet med min arbetsgivare (25:22)*  38
 Informativt socialt stöd  
 Min arbetsledning håller mig välinformerad om vad som händer i organisationen i stort
(25:24)*

 
 31

 
 Dessa resultat av tidningsbudens sociala stöd i arbetet verkar framförallt handla om det
emotionella stödet där arbetskamraterna tycks ha störst betydelse. Det instrumentella stödet
uppvisar klara brister. Dock är det ingenting mot hur dåligt det informativa stödet är och
det värderande stödet tycks knappast vara märkbart i tidningsbudens arbete.
 
 5.6.6 Emotionellt stöd – störst från arbetskamraterna
 
 Att närmare tre av fyra (73 %) tidningsbud anser att ens arbetskamrater respekterar en i ens
yrkesroll framgår också i intervjuerna.73 En sådan respekt kan uppnås genom det egna
uppträdandet via gemenskap med andra exempelvis arbetskamraterna.74 Att denna respekt
förekommer bland tidningsbuden framgår av följande intervjucitat utifrån frågan om ve-
derbörande känner gemenskap med de andra buden:
 

 Det tycker jag faktiskt. Dom skulle nog undra om jag inte kom på morgonen.
 
 Uttalandet visar alltså på det emotionella stödets kärna, tillhörighet. Detta trots att tid-
ningsbuden inte träffar varandra varje dag. Noterbart är att respekten är större från arbets-
kamraterna (73 %) jämfört med arbetsgivaren (67 %).75 Vad denna skillnad på sex procen-
tenheter kan ha sin orsak i kan vi fritt spekulera om. Dock säger en respondent så här på
frågan om hur relationen till arbetsledningen är:
 

 Ja, den är ju väldigt neutral. Det finns ju ingen kommunikation. Det är ju, man får ju
på dom här överliggarna, tidningsbuntarna så är det ju meddelande ibland att: ”I
morgon så kommer VF med en ej inblandad bilaga, med vänlig hälsning, budchefen”
och sådana saker. Det är väl någon form av ensidig kommunikation, men ändå. (Min
understrykning)

 
 Utifrån detta citat kan vi kanske förstå att respekten upplevs som större från arbetskamra-
terna jämfört med arbetsledningen. Detta då tidningsbud och arbetsledning inte tycks träf-
fas öga mot öga. Däremot träffas tidningsbuden då det är ute på arbetsfältet. Detta öppnar
upp för att det emotionella stödet kan få en genomslagskraft i kommunikationen mellan
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buden. Konkret kan det handla om att man delar med sig av sina erfarenheter och upplevel-
ser vilket inte tycks ske på samma vis gentemot arbetsledningen.76

 
 När det gäller påståendet att var fjärde bud anser att arbetsledningen inte bryr sig om de
anställda tycks detta stämma rätt så bra in på intervjuerna. Detta då en respondent säger så
här som svar på frågan om vederbörande får stöd och hjälp vid olika problem i arbetet:
 

 Nja. Då måste Du själv ta kontakten givetvis. Det beror på vad det är för något slags
problem. Är det problem med att det saknas tidningar så fixar ju dom det. Skulle det
vara att tidningskärran går sönder så fixar dom en ny och så vidare. Men det klart,
skulle… Jag vet inte hur det är med andra saker, i fall något annat skulle inträffa.

 
 Citatet visar för det första på att arbetstagaren själv måste ta kontakten. För det andra
handlar stödet och hjälpen om att praktiska problem får sin lösning. Något utrymme för
emotionellt stöd som att arbetsledningen visar sin förståelse och att man bryr sig om de an-
ställda tycks alltså lysa med en viss frånvaro.77 Trots allt får vi inte glömma bort att tre
fjärdedelar av tidningsbuden anser sig att arbetsledningen bryr sig om de anställda. En res-
pondent säger så här som svar på frågan om det händer att arbetsledningen spontant ringer
upp och frågar hur det står till:
 

 Jo dom ringde till exempel när dom undrade om jag skulle, om du fick intervjua mig.
 
 Samma sak tog också en respondent upp i en annan intervju. Detta visar återigen att ar-
betsledningen inte hör av sig spontant, utan endast om det enskilda tidningsbudets åsikt
behöver inhämtas. Att detta skulle vara hela sanningen stämmer dock inte. Arbetsledningen
kan också visa på emotionellt stöd, även om det tycks finnas en anledning till varför man
hör av sig. Så här berättar ett tidningsbud:
 

 Ja. Det var väl något möte i våras om dom skulle göra om söndags distrikten. Men
det berörde ju inte mitt distrikt visade det sig då. Då bjöd dom oss på fika och smör-
gås då. Så att, på Karolinen.

 
 Vart femte tidningsbud (19 %) tycks inte få något gehör för de förslag och idéer man
kommer med till arbetsledningen. Det verkar alltså som om arbetsledningen inte tar fasta
på de anställdas förslag och idéer. Är man kritisk kan alltså dessa tidningsbuds uppfattning
tolkas som om arbetsledningen inte bryr sig vilket därmed resulterar i ett sämre emotionellt
stöd.78 Att så är fallet vittnar följande intervjucitat om:
 

 Man blir besviken på den så kallade ledningen eftersom dom inte är intresserade av
hur det egentligen fungerar och hur man tycker och man skulle vilja förändra nå-
gonting eller så här. Dom ser allting till pengar, det ska sparas så mycket som möj-
ligt. (Min understrykning)
 

 Det råder knappast någon brist på idéer och förslag vilket ett bud resonerar kring:
 

 Ja men det finns ganska mycket man skulle kunna förbättra. I alla fall börja fundera
på och förbättra det. Som sagt borde det finnas någon grupp som träffades med re-
presentanter från både ledningen och tidningsbuden, diskutera liksom. För en del
grejor är liksom otroligt enkla och åtgärda fast dom fortsätter hela tiden eftersom
ingen tar för sig och göra någonting åt det.

 
 Citatet visar på att det tycks saknas någon som tar tag i det. Det verkar alltså som om ar-
betsledningen i större grad behöver bjuda till för att det emotionella stödet ska tillgodoses.
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Därutöver finns det en risk att tidningsbudens idéer och förslag helt uteblir då ingen från
arbetsledningen lyssnar. En sådan utveckling kan alltså i enlighet med Sundin och Wik-
mans resonemang medföra att den anställde slutar i förtid i stället för att komma med för-
slag vilka kan förbättra arbetsmiljön.79 I sammanhanget ska vi komma ihåg att fyra av fem
bud inte instämmer i detta påstående. Med beaktande av de citat vilka ovan har redovisats
kan det vara så att tidningsbuden säger vad de tycker. Dock saknas det en drivkraft som
verkligen tar tag i dessa idéer och förslag så att de blir verklighet.
 
 Påståendet (25:27) skiljer sig inte så värst mycket från (25:26). Dock tar påståendet inte
bara sikte på vad som händer då arbetstagaren kommer med förslag och idéer, utan allmän-
na önskemål. Mot bakgrund av det nyss nämnda är det därför inte konstigt att en större an-
del, 41 procent jämfört med 19 procent instämmer i påståendet om att arbetsledningen
lyssnar och försöker tillmötesgå önskemålen (25:26). Trots allt är det en stor andel, 59 pro-
cent av tidningsbuden vilka anser att de anställdas önskemål inte tillgodoses. En förklaring
till detta resultat skulle kunna vara relationen mellan de anställda och arbetsledningen vil-
ket ett bud beskriver så här:
 

 Ja, man är väl där på något möte eller något sådant där, då är det okej. Det är ju
ingen osämja så, inte. Men det är ju tryggt stämning, det kan man ju lugnt säga. För
det är så intresselöst på något vis. (Min understrykning)

 
 Ytterligare en förklaring kan vara att när träffar anordnas där buden och arbetsledningen
möts tycks en majoritet av tiden ägnas åt att diskutera mindre viktiga saker. Så här berättar
ett tidningsbud:
 

 Det brukar mest bli en massa skitprat. …Att folk har en massa nojsnings klagomål
som får ta allt utrymme snarare än att man tar tag i dom… Jag tror inte det är så
många som har tänkt till egentligen vad som skulle behövas eller vad som skulle
kunna göras, utan nu vet dom att nu är det möte. Nu ska dom hitta på något att klaga
på också. Det kan vara dom mest idiotiska saker som att brevlådorna kanske sitter
för högt och sådant där. Det är i och för sig jobbigt om man är kortvuxen och inte
når upp till brevlådan. Men det känns som att det finns viktigare saker. (Min under-
strykning)

 Följaktligen tycks en rimlig slutsats vara att arbetsledningen skulle behöva bry sig mer om
de anställda. Exempelvis genom att i större utsträckning ta tillvara de önskemål vilka fram-
förs av buden. Därmed skulle det sociala stödet i större utsträckning komma från arbetsled-
ningen.80

 
 Även om det finns mer att önska när det gäller det emotionella stödet från arbetsledningen
till de anställda tycks liknande resultat gälla för övriga arbetsmarknaden. I alla fall om re-
sultaten relateras och jämförs med Nilssons undersökning. En sådan jämförelse tillåts en-
dast att göras mot två av påståendena angående emotionellt stöd, (25:23 respektive 25:27).
Vid en sådan jämförelse kan konstateras att hälften av bussförarna anser att arbetsledningen
respekterar de anställda i deras yrkesroller. Hos tidningsbuden var denna siffra som bekant
17 procentenheter högre där 67 procent instämde i påståendet. Att en sådan skillnad råder
kan kanske förklaras av, att även om tidningsbudens relation till arbetsledningen är neutral
så finns det ändå en relation av betydelse. Vid en jämförelse av det andra påståendet
(25:27) visar det sig att 16 procent av bussförarna instämmer när det gäller att arbetsled-
ningen lyssnar och försöker tillmötesgå önskemålen.81 Alltså tycks tidningsbudens arbets-
ledning lyssna och försöka tillmötesgå önskemålen i större utsträckning. Här kan vi fritt
spekulera i vad denna skillnad beror på. En orsak kan vara att tidningsbudens önskemål
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inte är lika omfattande och resurskrävande ur ett ekonomiskt perspektiv. Det kan exempel-
vis handla om arbetsrutiner vilka är lätta att ändra på.
 
 5.6.7 En stor avsaknad av värderande stöd
 
 Då vi tittar närmare på det värderandet stödet där påstående 25:28 och 25:29 ingår tycks
det vara av ringa omfattning. Att få feedback/återkoppling på det arbete tidningsbudet utför
är viktigt. Detta då ens arbetsinsats bekräftas och värderas av utomstående. Sker återkopp-
lingen innebär det också att utomstående exempelvis chefen uppmärksammat arbetstaga-
rens insats.82 Även om mer än vart fjärde bud tycks få uppskattning från arbetsledningen är
det en annan bild som återges i de kvalitativa resultaten. Bland citaten får jag leta relativt
länge innan jag finner ett vilket talar om att arbetsledningen uppskattar tidningsbudens ar-
betsinsats. Så här beskriver ett bud om vederbörande uppskattas för arbetsinsatsen:
 

 Det är väl när dom vill att man ska köra extra. Då ringer dom och försöker fjäska in
sig riktigt ordentligt. Annars så händer det väldigt sällan. (Min understrykning)

 
 Ett annat bud tycks instämma:
 

 Jag menar att ofta är det så att gör vi vårt arbete och liksom går upp klockan ett, två
varje morgon, delar våra tidningar så får man aldrig veta att man gör ett gott jobb.
Men så fort man gör någonting fel då så får man minsann reda på det. Det känns, det
känns lite tråkigt i längden faktiskt… (Min understrykning)

 
 Det verkar som om saknaden är stor när det gäller arbetsledningens bristande förmåga att
höra av sig för att visa sin uppskattning.83 Så här säger ett annat bud:
 

 Så att ja tycker nog det att de ska vara lite snabbare att höra utav sig ibland, även
om det inte är något som är fel, så kan man ju säga att allt är bra.

 
 Alltså tycks arbetsledningen endast höra av sig då behovet finns av att få någon som kan
hoppa in extra eller att någonting är fel. Att så är fallet framkommer med all tydlighet i
följande intervjucitat:

Det har alltid varit tyst! Alltid. Enda gången man hör är om dom tycker det är myck-
et reklamationer eller att man ska vara på någon träff dom har, en gång om året,
ibland kanske vartannat år. Då samlas vi, sådana där budträffar då. Då får man ald-
rig höra att något är bra, utan då är det reklamationer här och där, man ska vara
rädd om boken. Det är sådana där krav, krav, krav, krav, krav!

 Ett undantag från att arbetsledningen kan höra av sig är om man varit sjuk och varit hem-
ma. När jag frågar en respondent hur ofta någon skulle höra av sig från arbetsledningen blir
svaret följande:
 

 Jag vet inte, de behöver ju inte ringa varje dag och sådana saker. Men dom kanske
skulle visa sin uppskattning på något sätt, lite oftare än vad dom gör. Det känner
man ibland att man går väldigt mycket runt på det här tidningsdistriktet, men man
får inte så, ja mycket positivt för det från kontoret så att säga. (Min understrykning)

 
 Det visar sig också att något tidningsbud är rätt nöjd med tillvaron som den är idag. Veder-
börande tycks inte sakna bristen på uppskattning från arbetsledningen. Uppskattningen
tycks istället bestå av att man gjort ett bra arbete utan klagomål. För flertalet bud tycks
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dock mycket av uppskattningen komma från annat håll än arbetsledningen. Ett exempel på
detta är när budets fru tar hand om ungarna vilket budet anser är en form av uppskattning:
 

 Det är ju ganska skönt faktiskt. Dom få timmarna man får sova, så får man ju göra
det. Det är ju en form av uppskattning. Annars vet jag inte. Det är ju inte så att che-
ferna ringer och gratulerar en till ett bra jobb. Man jobbar ju ensam och gör sitt.
(Min understrykning)

 
 Utöver att familjen tycks få upprätthålla det värderande stödet tycks också prenumeranterna
bidra med en viktig insats när det gäller socialt stöd:84, 85

 
 Ja, det får man väl uppskattning hörde du. Det kan man säga att man får. Vi får en
liten julklapp även på företaget. Speciellt så får man ju även en del från abonnenter-
na, så dom uppskattar ju att dom får tidningen. … Pengar förekommer också. Dom
vet väl att vi har lite dåligt betalt så att. … Ja, det var i fjol här så låg det väl en,
hundra spänn tror jag utav någon. Trevligt och ha. (Min understrykning)

 
 Med tanke på detta svar ställde jag en uppföljningsfråga om att uppskattningen kanske är
större från abonnenterna än vad den är från företaget:
 

 Ja, det kan man nog säga. Jo, vi uppskattas väl från företaget också. Det gör vi ju.
Nu var det ett tag sedan, men vi har varit på teater och ute och ätit. Det är ganska
trevligt. (Min understrykning)

 
 Företagets uppskattning i dagsläget tycks vara en julklapp vilket exempelvis kan vara fri-
märken. Så här diskuterar ett bud kring detta:
 

 Tio frimärken eller något sådant brukar det vara. Det känns lite grann så där; ”Jaha
var man inte värd mer än så”. Någon gång har man väl fått något mer också. Det
var väl speciellt när, på den tiden när vi hade N N (min ändring) som tidningsbuds-
chef, budchef helt enkelt. Då fick man lite mer sådant där, ryggsäckar, termosar och
lite sådana saker. Men sen person X (min ändring) kom tycker jag att det har blivit
lite snålare med sånt, faktiskt.

 
 Vid en jämförelse med bussförarna tycks uppskattningen vara än sämre. Detta då elva pro-
cent instämmer i påståendet om att arbetsledningen ger de anställda återkoppling på det
arbete som utförs. Precis som hos tidningsbuden är det vanligen negativ återkoppling som
förekommer hos bussförarna. Även här saknas återkoppling av ett positiv slag som upp-
skattning eller beröm.86

 
 En möjlighet för arbetsledningen vid Tidningstjänst i Karlstad att tillgodose behovet av
uppskattning skulle kunna vara att besöka arbetstagaren ute på arbetsfältet. Att så nu sker
är knappast troligt. Detta då endast sex procent av tidningsbuden i enkätundersökningen
angett att någon från arbetsledningen brukar besöka dem. Ett sådant resultat medför alltså
att arbetstagaren i ringa utsträckning kan få en bekräftelse i förhållande till sin arbetspres-
tation.87 När man tar del av de kvalitativa resultaten tycks en samstämmighet finnas med
dess kvantitativa motsvarighet. En respondent säger att han aldrig träffar någon från led-
ningen och förklarar det så här:
 

 Ja, inte att jag har träffat någon personligen. Min fru var nere med budboken när
den skulle göras om en gång. Jag har ringt några gånger till kundtjänst om det varit
prenumeranter som inte funnits på den adress dom har uppgett och så. Men jag har
aldrig träffat dom, face to face, det har jag inte gjort. (Min understrykning)
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 Dock verkar det som om nattchefen har en nyckelroll när det gäller att utöva det värderande
sociala stödet. På frågan om nattchefen kommer ut och besöker buden spontant svarar ett
bud så här:
 

 Det skulle han inte ha tid till överhuvudtaget. Sen så kör han sin kollrunda varje
morgon. Men han har nog fattat det där att det är ganska viktigt med några upp-
muntrande ord så där ibland så. Det händer titt som tätt faktiskt.

 
 Så här svarar en annan respondent på frågan om hur ofta han träffar någon från arbetsled-
ningen:
 

 Ja Du. Jag vet inte. Det klart om man tar nattchefen så träffar jag honom på grund
av att det kan vara fel ibland, för lite tidningar. Då brukar han köra ut med bilen och
lämna dom direkt till mig. Då kan jag ju träffa han då. Sen budchefen träffar man
inte så ofta. Det är väl om man behöver någon hjälp eller någonting eller vill prata
privat, då så åker man dit då. Det är inte så ofta då.

 
 En annan respondent talar om att arbetsledningen inte tycks vara beredd på att det kan
komma upp anställda till kontoret under dagtid. Så här berättar budet:
 

 Dom brukar mest bli sura när man kommer upp på kontoret faktiskt. Dom verkar ha
en sån evig kafferast. Vilken tid man än kommer upp så sitter dom i kafferummet och
fikar. I och för sig, dom har väl sitt och göra. Men det är väl antagligen bara sam-
manträffande. Ibland så känns det som om dom vill ha sin kafferast i fred. (Min un-
derstrykning)

 
 Dessa resultat vittnar alltså om att arbetsledningen inte verkar ha tid att intressera sig för
hur det går ute på fältet för tidningsbuden i deras arbete. Det samma tycks gälla när tid-
ningsbuden själva söker upp arbetsledningen på kontorstid. Vid dessa tillfällen tycks buden
vara ett störande moment i kontorspersonalens arbete. Dock tycks nattchefen ha en viktig
position när det gäller att ge socialt stöd i tidningsbudens arbete. Ansvaret blir dock allt för
tungt för vederbörande att själv behöva svara för att tidningsbuden får socialt stöd i arbetet.
Därför är det rimligt att tänka sig att Tidningstjänst måste hitta andra lösningar för att ge
tidningsbuden socialt stöd. En sådan lösning skulle kunna vara att Tidningstjänst i större
utsträckning utövade det sociala stödet genom att visa de anställda vilka personalförmåner-
na är vilket inte alla tidningsbud har koll på i dagsläget:
 

 Vi har tydligen, gratis träningsmöjligheter på Clarahälsan har jag fått veta, i alla
fall. Men något mer vet jag faktiskt inte.

 
 Vidare är det flera bud som nämner att de får ett exemplar vardera av lokaltidningarna. Så
här beskriver ett bud om det förekommer fler förmåner än dagstidningarna:
 

 Ja, det är det väl egentligen inte. För det är lite klädbidrag, inte klädbidrag, men vi
får väl någon grej ibland, även om det var länge sedan sist, så har det kommit någon
jacka ibland, någon t-shirt, några kängor och lite olika.

 
 Någon respondent nämner också att de blivit utbjudna på någon teaterföreställning eller
liknande. När jag nämner detta i en annan intervju blev respondentens svar följande:
 

 Ja, men det händer liksom en gång var fjärde år. Jag tycker inte man ska räkna det
som någon sorts löneförmån. Nej, det tycker jag inte. Jag menar, en normal arbets-
plats är sådana saker naturliga att man liksom bjussar dom anställda lite titt som
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tätt. Tidningstjänst, när dom maskerar arbetskläder som julklappar då är det… Är
det någon som har berättat om det, förra årets julklapp? En arbetsmössa. För det
första tycker jag att arbetskläder ska vi få ändå. Har dom inte råd att ge oss en jul-
klapp så ska dom inte ge oss någon överhuvudtaget. Det känns så småsint snålt på
något sätt. Det, jag menar dom kanske har sparkrav så, men jag tror att man tjänar
några tusenlappar kortsiktigt, det är liksom ett riktigt idiotiskt sätt att tänka.

 
 Även om påtagliga brister tycks existera när det gäller om arbetstagaren får besök ute på
fältet är det ingenting mot hur det ser ut för bussförarna. Här är det hälften så vanligt, tre
procent som får ett sådant besök från arbetsledningen.88 En sådan siffra måste ses vara än
mer anmärkningsvärd. Detta då en majoritet av bussförarnas arbetstid är under dagtid.
Därmed faller argumentet att de anställda arbetar under dygnets mörka timmar vilket i an-
nat fall skulle göra det mer svårt att besöka de anställda helt apropå.
 
 Mot bakgrund av dessa resultat kan det antas att utanförskapet har en rejäl grund att etable-
ra sig i Tidningstjänst organisation. Det blir vi och dom, där parterna är tidningsbuden och
arbetsledningen. Den värderande återkopplingen som Nilsson och Waldemarson beskriver
verkar svårligen finna en naturlig plats i Tidningstjänsts verksamhet.89 Avgörande här tycks
vara arbetsledningens oförmåga att ta sig ut och följa tidningsbudens arbete på nära håll.
Den rådande situationen kan tolkas som att ett stort ointresse råder från arbetsledningens
sida om vad de anställda gör ut på arbetsfältet.
 
 5.6.8 Tidningsbuden följer inte gällande arbetsrutiner
 
 Nu hör det inte bara till saken att arbetsledningen genom spontana besök ges möjlighet att
ge socialt stöd till tidningsbuden i deras arbete. Sådana besök är också viktiga av andra
skäl. Arbetsmiljöverket uppmärksammar att dessa besök, helt apropå från arbetsledningen
ger möjlighet att kontrollera att uppgjorda rutiner för arbetet följs.90 Att ruinerna inte följs
vittnar följande intervjucitat om:
 

 Vi slänger den där pappen och buntbanden som är runt tidningarna i en soptunna
som är inne på en gård tvärs över gatan. Det har man ju fått besked genom dom här
tidningsbuntarna att det ska man inte göra. Det är ett illrött kuvert och så står det
med handskriven text innanför: ”Släng ej skräpet i soptunnan.” Enligt stadgarna ska
man tydligen ta med sig en egen plastpåse och kasta det där i och så ska man dra
runt den. Det känns helt idiotiskt. Jag tänker fortsätta kasta skräpet i den där.

 
 Dessa besök från arbetsledningen ger också möjlighet att vara behjälplig om arbetstagaren
skulle skada sig i arbetet.91 Dessutom kan besöken vara en möjlighet att bekräfta arbetsta-
garens insats.92 Ges arbetstagaren inte bekräftelse för sin arbetsinsats anser Maslach och
Leiter att engagemanget minskar för det egna arbetet.93 Det är även värt att poängtera att
arbetskamraterna kan ge varandra trygghet, stöd och uppskattning i arbetet.94

 
 5.6.9 Instrumentellt stöd – ett visst samarbete förekommer
 
 Som bekant handlar det instrumentella stödet om konkret samarbete.95 I enkäten kom jag
inte att ställa någon fråga om detta. Dock kan man tänka sig att konkret samarbete medför
en känsla av samhörighet med arbetskamrater (fråga 25:4) respektive arbetsgivare (fråga
25:22). Resultatet av dessa båda frågor vilka tidigare har redovisats (se tabell 5.6) visade
att 48 procent kände samhörighet med arbetskamraterna. Motsvarande siffra när det gällde
arbetsgivaren var 38 procent. Denna skillnad kan antagligen förklaras av att tidningsbud i
större utsträckning träffar andra bud jämfört med någon arbetsgivarrepresentant. Att tid-
ningsbuden träffar arbetskamraterna ofta framkommer i följande intervjucitat:
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 Ja, det är ju alltid trevligt och stå och prata lite grann. Det är ju därför man står och
pratar lite med dom när man så att säga börjar köra ut så där, man packar på dom
på kärran, tidningarna på kärran. Så blir det alltid att man står och pratar lite grann
och det tycker man blir lite roligt och lära känna dom vad de är för några figurer.

 
 Att samhörigheten finns hos tidningsbuden visar följande citat:
 

 Ja, vi sitter ju i samma båt. Vi vet ju vad som gäller. Vi säger inte så mycket men vi
är på samma nivå på något vis. (Min understrykning)

 
 Även om nära nog hälften känner samhörighet med andra tidningsbud tycks en del tid-
ningsbud känna att det är skönt att slippa arbetskamraterna vilket ett bud resonerar så här
om utifrån frågan om det skulle vara tråkigt om man inte träffades varje dag:
 

 Jo men det är trevligt och liksom växla några ord med någon på morgonen. Annars
har jag alltid tyckt att ännu en fördel med tidningsbudsjobbet är att man slipper ar-
betskamrater. Eftersom jag är så fullständigt socialt obegåvad så är jag nästan lite
socialt efterbliven så känns det skönt att inte behöva ha några arbetskamrater som
man ska tampas med på dagarna.

 
 Trots allt verkar det som att det instrumentella stödet förekommer då det i intervjuerna
framkom att det inte brukar vara svårt att få ledigt. Samarbetet verkar dock inte vara hund-
raprocentigt då exempelvis prenumeranterna inte tycks stå i den ordning som följer dist-
riktsrundan vilket en respondent beskriver så här:
 

 Men så när man får den där boken så märker man ju att det stämmer ju inte alls. Då
får man sitta och göra en massa små ändringar i den där boken då. Så lämnar man
in den till Tidningstjänst och säger att: ”Jag har gjort lite ändringar, skulle ni kunna
se till att ni fixar dom här ändringarna i datorn också.” Så får man tillbaka en ny
budbok och dom har inte gjort en enda ändring. Då börjar man fundera lite grann.
(Min understrykning)

 
 5.6.10 Informativt stöd – större hos tidningsbuden än hos bussförarna
 
 Den fjärde formen av socialt stöd, informativt stöd (25:24) tycks 31 procent av tidningsbu-
den få.96 Även om närmare sju av tio inte anser sig få information om vad som händer i
organisationen i stort tycks buden vara mer välinformerade än bussförarna. Hos den senare
yrkesgruppen är det var femte (21 %) som instämmer i påståendet.97 I tidningsbudens fall
tycks informationsbehovet handla om praktiska saker för att arbetet ska kunna fullföljas.98

Så här beskriver ett tidningsbud informationsbehovet för att kunna fullfölja sitt arbete:
 

 Jag är faktiskt en del beroende för vad dom gör på kontoret också. Att dom ger mig
den information som jag ska ha. Att dom ger mig information om nya prenumeranter
och vilka prenumerationer som blir indragna. Att dom ger mig koder och nycklar och
så vidare, sådan information. Det är inte alltid att det där fungerar så där jätte bra.
Det var en kod som jag frågade efter här i somras, så kom den två månader senare.
Under tiden fick man lista ut den själv så att säga. Så ska det inte riktigt vara heller.

 
 Tidningsbuden tycks alltså vara beroende av att få sådan information vilken berör deras
eget arbete.99 Mot bakgrund av att 69 procent inte får tillräckligt med information kan det
antas att vissa brister finns i informationsflödet till tidningsbuden. Att så är fallet framgår
med all tydlighet i intervjuerna. Detta då över hälften av alla informationstillfällen strular.
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Följden tycks bli att allteftersom anställningen fortlöper smyger det sig in en acceptans när
det gäller ett bristande informationsflöde i budens vardag. Så här resonerar en respondent:
 

 I början var man väl lite mer så där att man tyckte väl att det är dags att försöka
skärpa er lite grann. Nu när man jobbat på Tidningstjänst i Y år (min ändring) så
börjar man bli van, så här är det bara och så bryr man sig inte så mycket mer. Det
sker inga förändringar ändå. (Min understrykning)

 
 Att informationen tycks ha blivit sämre framgår även i ett annat intervjucitat:
 

 Vi hade tidigare sådana här budmöten, budträffar. Det var länge sedan. Det är lite
dåligt, det måste jag nog säga. Jag saknar nog det, jag kanske är ensam som saknar
detta men det är kanske… Det kommer brevledes information, men det vore nog
önskvärt med någon träff ibland, det tror jag. Det kunde nog förbättras det tror jag.
(Min understrykning)

 
 5.6.11 Tidningsbuden efterlyser utvecklingssamtal
 
 En möjlighet att träffa de anställda skulle kunna vara att ett utvecklingssamtal anordnades.
Förslagsvis skulle ett sådant samtal äga rum två gånger per år.100 Utifrån Granbergs argu-
mentation skulle ett sådant samtal rymma exempelvis en diskussion om arbetet i stort, ar-
betsuppgifterna, allmän information, arbetsmiljöfrågor och relationen till arbetsledningen
och arbetskamraterna.101 Dessa samtal mellan ledningen och tidningsbuden skulle också
vara ett utmärkt tillfälle för arbetsledningen att få reda på vilka risker det finns i arbetsmil-
jön så som exempelvis hot och våld samt ohälsa. Därmed skulle arbetsledningen ges möj-
ligheten att få en samlad bild av de arbetsmiljöförhållanden vilka gäller för de anställda
tidningsbuden.102 Dessutom skulle det sociala stödet kunna tillgodoses i större utsträck-
ning. Så som läget är idag tycks den del av tidningsbuden sakna utvecklingssamtalet i sitt
arbete. Ett bud motiverar varför det skulle vara till sin fördel att träffa arbetsledningen och
diskutera sitt arbete över en kvarts fika så här:
 

 Ja men jag tror att sådana saker faktiskt skulle betala sig i längden. Det är kanske
bara en kvartsfika. Det tycker jag att dom kunde göra, någon sorts… I alla fall nå-
gon form av uppföljning liksom. För nu kommer det någon till kontoret och får jobb
som tidningsbud, sen så ses dom aldrig mer för dom är ute på sitt distrikt. Det skulle
nog göra en del i fall dom ringde upp dom och hörde hur det gick. (Min understryk-
ning)

 
 Ett annat bud verkar också tycka att sådana samtal borde införas och verkar vara medveten
om vad ett sådant samtal skulle kunna innehålla:
 

 Ja, det kan väl vara bra. Då kan man ju tala om hur det går med jobbet och så
här. Då kan man ju tala om alla sina problem man har. Sen så är det kanske
bra för dom att tala om, om dom har något dom vill berätta om också och säga.

 
 Det finns också de bud vilka menar att sådana samtal är överflödiga. Detta då man väljer
att personligen besöka Tidningstjänst och tala om vad som är tokigt.

 

 5.6.12 Tidningsbudens sammanlagda psykosociala arbetsmiljö
 
Den redovisning av resultat och analys som hittills fullgjorts när det handlar om den psyko-
sociala arbetsmiljön har utgått ifrån hur tidningsbuden svarat på enskilda påståenden. För
att skapa en mer sammanhängande och total bild över hur den psykosociala arbetsmiljön
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för tidningsbuden ter sig presenteras nedan ett antal index. Dessa index hjälper oss att för-
stå vilka arbeten som kännetecknas av höga respektive låga arbetskrav, hög respektive låg
egenkontroll samt hög respektive låg grad av socialt stöd. Därefter används indexen för att
bilda Karaseks modell, innehållande arbetskrav och egenkontroll vilken bildar fyra olika
arbeten. Dessa är aktiva, passiva, lågstress- och högstressarbeten. Avslutningsvis tillför vi
den tredje determinanten, socialt stöd vilket resulterar i åtta olika arbetsmiljötyper vilka är
kollektivt aktiva-, passiva-, lågstress- och högstressarbeten respektive isolerade aktiva-,
passiva-, lågstress- och isolerade högstressarbeten (se figur 4.2).103

 Tabell: 5.7: Tidningsbud vilka arbetar i olika typer av psykosocial arbetsmiljö.
 
 Typ av arbetsmiljö  Procent
 Arbetskrav  
 Höga  84
 Låga  16
 Egenkontroll  
 Hög  56
 Låg  44
 Socialt stöd  
 Hög grad  69
 Låg grad  31
 Med utgångspunkt i arbetskrav och egenkontroll  
 Aktivt arbete  46
 Passivt arbete  38
 Lågstressarbete  6
 Högstressarbete  10
 Med utgångspunkt i arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd  
 Kollektivt aktivt arbete  33
 Kollektivt passivt arbete  3
 Kollektivt lågstressarbete  7
 Kollektivt högstressarbete  25
 Isolerat aktivt arbete  13
 Isolerat passivt arbete  3
 Isolerat lågstressarbete  3
 Isolerat högstressarbete  13

 
 Vid ett första påseende kan tidningsbudens arbetskrav ses som allvarligt ur hälsosynpunkt.
Dock framgick det i teorikapitlet att dessa höga arbetskrav vilka en klar majoritet av buden
har, inte alltid behöver medföra negativa hälsoeffekter. Detta då arbetskraven kombineras
med hög egenkontroll vilket en majoritet (56 %) av buden har.104 Även om en sådan kom-
bination innebär att arbetet är krävande sker en viss utjämning med hjälp av egenkontrol-
len. Vi får dock inte glömma bort den andel (44 %) av buden vilka har en låg egenkontroll.
Här avhjälps inte de högra arbetskraven med hjälp av egenkontrollen. Detta då arbetstaga-
rens möjligheter begränsats när det exempelvis handlar om att välja och fatta beslut.105

 
 Tabell 5.7 visar vidare att aktivt arbete är vanligast, följt av passivt arbete, högstressarbete
och slutligen lågstressarbete. Då vi sammanför arbetskraven och egenkontrollen i Karaseks
ursprungliga modell framkommer att en majoritet av tidningsbuden återfinns i de aktiva
arbetena (46 %). Samtidigt kan konstateras att var tionde tidningsbud har ett högstressar-
bete, alltså ett arbete vilket kännetecknas av höga krav och låg egenkontroll.106 Med beak-
tande av Karaseks modell tillhör den senare gruppen de arbeten vilka innebär störst hälso-
risker. Detta då denna grupp av tidningsbud har en bristande egenkontroll.107 Denna brist
på egenkontroll kan utifrån Maslach och Leiter resonemang kompenseras med exempelvis
gemenskap, rättvisa och respekt.108 Alltså kan det sociala stödet fungera som en slags buf-
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fert för de tidningsbud vilka har ett arbete som kännetecknas av höga arbetskrav och låg
egenkontroll.109 Dock tyder mycket på att en sådan buffert inte tycks existera. I alla fall rå-
der det ingen skillnad när det gäller tillgång till socialt stöd mellan de tidningsbud vilka har
ett aktivt arbete jämfört de vilka har ett högstressarbete. Detta resultat angående tillgång till
socialt stöd vilket för övrigt inte framgår av tabell 5.7 visar nämligen att båda dessa former
av arbeten har ett högst socialt stöd (71 %). Även om skillnaderna mellan grupperna uteblir
finns det alltså 29 procent av dem med ett högstressarbete vilka har ett lågt socialt stöd.
Dessa arbetstagare är alltså i riskzonen för att utveckla ohälsa. Ett sådant resultat beskriver
alltså att denna grupp av tidningsbud måste få tillgång till ett bättre socialt stöd.110 I prakti-
ken skulle det kunna innebära att denna grupp av tidningsbud i högre grad fick uppskatt-
ning för sin arbetsinsats genom återkoppling på det arbete som utförs.111

 
 Indexet av tidningsbudens sociala stöd visar att 69 procent har en hög grad av socialt stöd.
Dock visar samma index att närmre en tredjedel (31 %) har ett lågt socialt stöd. När en
sammanslagning sker av de tre arbetsmiljöfaktorerna visar det sig att tidningsbud vilka har
de sämsta arbetena, isolerat högstressarbete uppgår till 13 procent. Även om detta resultat
är av betydelse talar resultaten om att en tredjedel av buden har de bästa arbetena, kollektiv
aktivt arbete. Dessa arbeten kännetecknas av höga krav, hög egenkontroll och ett högst so-
cialt stöd. En slutsats vilken här kan dras är alltså att Tidningstjänst lyckats med att organi-
sera arbetet på ett bra sätt för denna grupp när de tre arbetsmiljöfaktorerna vägs samman.
Samtidigt har vart fjärde tidningsbud ett kollektivt högstressarbete med höga arbetskrav
och låg egenkontroll vilket därmed skulle vara en varningssignal för ohälsa. Dock kompen-
seras dessa arbeten med ett högt socialt stöd. Vad värre är och som vi redan berört är de
tidningsbud vilka tillhör gruppen isolerat högstressarbete (13 %). Detta resultat visar alltså
på att Tidningstjänst måste intensifiera arbetet med att organisera arbetet på ett annat
sätt.112

 
 De olika indexen vilka presentas i tabellen (5.7) kan i likhet med Eriksson och Karlssons
resonemang kritiseras mot bakgrund av de frågor som ligger till grund för de index som
bidats.113 Skulle jag ha valt andra frågor som grund för indexen skulle resultaten bil an-
norlunda. Därför försökte jag laborera med vilka frågor som skulle ingå i de olika indexen.
Dock såg jag till, att oavsett konstellation kom det alltid att finnas med en fråga från exem-
pelvis varje form av socialt stöd. Det innebar att av all de kombinationer som testades
fanns påstående (25:24) alltid med. Detta med anledning av att det var det enda påståendet
vilket handlade om informativt stöd. Även om skillnader fanns i de olika indexen vilka bil-
dades kunde det konstateras att det fanns en samstämmighet vilken indikerade på de resul-
tat som presenteras i tabell 5.7. Sammanfattningsvis pekar resultaten mot att tidningsbu-
dens psykosociala arbetsmiljö kännetecknas av höga arbetskrav, hög egenkontroll och ett
högt socialt stöd. Detta gör att en majoritet av tidningsbuden har de bästa arbetena, kollek-
tivt aktivt arbete.
 
 5.6.13 En jämförelse mot den övriga arbetsmarknaden
 
 Hur står sig då dessa resultat angående tidningsbudens psykosociala arbetsmiljö vid en
jämförelse? Om vi till en början tittar närmare på tidningsbudens arbetskrav kom 84 pro-
cent anse att dessa är höga. Ett sådant resultat tycks inte tala emot Erikssons och Larssons
uppfattning då de menar att kravnivån ökat i arbetet ända sedan 1990-talets början.114 Görs
jämförelsen i relation till kön visar det sig att kvinnor har något lägre arbetskrav (81 %)
jämfört med män (86 %). Vid en jämförelse med de resultat vilka Fredriksson och Broberg
redogör för tycks arbetskraven vara högre för tidningsbuden än på den övriga arbetsmark-
naden. Detta då 57 procent av kvinnorna och 55 procent av männen har höga arbetskrav.
Tidningsbudens egenkontroll tycks vara betydligt högre jämfört med hur det ter sig på den
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övriga arbetsmarknaden. Detta då 33 procent av kvinnorna och 49 procent av männen har
låg egenkontroll. När dessa både resultat jämförs med arbetsmarknaden i stort visar det sig
att betydligt fler kvinnor (53 %) har låg egenkontroll. Däremot är det färre män (39 %) vil-
ka har en låg egenkontroll på den svenska arbetsmarknaden.115, 116

 
 När arbetskrav samt egenkontroll kombineras och jämförs mot Eriksson och Larssons re-
sultat visar det sig att hos kvinnor är högstressarbeten vanligast (34 %). Därefter följer låg-
stressarbete (24 %), medan de aktiva arbetena kommer på tredje plats (23 %) och slutligen
passiva arbeten (19 %). För männens del tycks ordningen vara en annan. Här är nämligen
de aktiva arbetena vanligast (31 %), följt av lågstressarbete (28 %) och högstressarbete (23
%) samt de passiva arbetena (18 %). Vid en jämförelse ses att hos tidningsbuden är de ak-
tiv arbetena vanligast både för kvinnor (52 %) och för män (43 %). Lika vanliga är de pas-
siva arbetena för männen (43 %) medan 29 procent bland kvinnorna har ett sådant arbete.
Högstressarbete är däremot vanligare för kvinnor (14 %) jämfört med män (8 %). Slutligen
lågstressarbeten vilka män (6 %) i något större utsträckning tycks ha än kvinnor (5 %).
Alltså kan det konstateras att det inte sker några omkastningar när det gäller vilka arbeten
som är vanligast hos tidningsbuden när resultaten relateras till kön. Noterbart är att de akti-
va och passiva arbetena är lika vanliga hos männen. Dessa resultat skiljer sig alltså från de
resultat vilka Eriksson och Larsson presenterar. Denna skillnad kan dels relateras till vilken
ordning de fyra formerna av arbeten kommer i relaterat till kön. Därutöver tycks en större
andel av tidningsbuden återfinnas i de bästa arbetena, de aktiva jämfört med den övriga ar-
betsmarknaden. Det samma tycks gälla de sämsta arbetena, högstressarbete där betydligt
färre tidningsbud återfinns jämfört med arbetsmarknaden i stort.117 En förklaring till att
dessa skillnader finns kan vara att graden av kontroll spelar roll. Tidningsbuden, oavsett
kön har en högre grad av egenkontroll jämfört med den övriga arbetsmarknaden.118

 
 När vi slutligen tar hänsyn till den sista av de tre faktorerna, socialt stöd visar det sig att det
är en mindre andel av tidningsbuden jämfört med den övriga arbetsmarknaden vilka har ett
lågt socialt stöd. Bland kvinnor vilka är tidningsbud har 29 procent ett lågt socialt stöd me-
dan motsvarande siffra för män uppgår till 33 procent. Samma tendenser återfinns på den
övriga arbetsmarknaden. Alltså att kvinnor i mindre utsträckning har ett lågt socialt stöd.
Detta då Fredriksson och Brobergs resultat visar på att 35 procent av kvinnorna respektive
43 procent av männen har lågt socialt stöd.119

 
 Då samtliga faktorer tas med är det betydligt färre tidningsbud (7 %) vilka har ett kollektivt
lågstressarbete jämfört med hur det ser ut på arbetsmarknaden i stort (19 %). Skillnaden är
också stor då hänsyn tas till de bästa arbetena, kollektivt aktivt arbete. Här ses att nära nog
dubbelt så stor andel av tidningsbuden (33 %) jämfört mot den övriga arbetsmarknaden (17
%) har de bästa arbetena. Dock ska vi ha i åtanke att en sådan här jämförelse visar att 25
procent av tidningsbuden har ett kollektivt högstressarbete vilket är elva procentenheter
högre än de resultat vilka gäller för övriga arbetsmarknaden. Slutligen visar jämförelsen att
isolerat högstressarbete (sämsta arbetet) i stort sett är lika vanligt, 13 procent för tidnings-
buden respektive 14 procent för den övriga arbetsmarknaden.120

 
 5.6.14 Minska kraven, öka kontrollen
 
 Tidningstjänst måste se till att arbetskraven minskar och att egenkontrollen ökar för att
därmed reducera risken för att ohälsa uppstår hos buden. En sådan insats ger möjlighet att
skapa en bättre psykosocial arbetsmiljö för buden. I praktiken handlar det om en annan or-
ganisering av arbetet.121 En sådan förändring kan exempelvis innebära att möjligheten till
återhämtning ökar. Som resultaten visar på tycks en del av tidningsbuden sova allt för få
timmar. Detta då 43 procent av dem vilka har ett högstressarbete sover under sex timmar.
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Hos de tidningsbud vilka har ett aktivt arbete uppgår motsvarande siffra till 31 procent.
Förvisso är det inte lätt ur Tidningstjänsts synvinkel att se till att buden sover över sex
timmar per dygn. Dock kan Tidningstjänst vid exempelvis anställningsintervjun informera
om att det är viktigt med att man får tillräckligt med sömn. Tidningstjänst kan också verka
för att det sociala stödet ökar exempelvis genom att den anställde får vetskap om att dennes
arbetsinsats är viktig och betydelsefull.122 Därmed skulle det sociala stödet öka i enlighet
med Eriksson och Larssons resonemang.123 Därutöver finns det faktorer vilka Tid-
ningstjänst inte råder över som har betydelse för den psykosociala arbetsmiljön exempelvis
att arbetslösheten är hög. Detta gör att konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är satt ur
spel. Det är arbetsgivarens marknad och därmed är valfriheten stor om vem som ska an-
ställas.124

 

 5.7 Tidningsbuden uppvisar fysiska problem
 
 Att fysiska besvär i rörelseorganen förekommer tycks tidningsbuden vara medvetna om:
 

 Jag tror att det är ganska mycket förslitningsskador. Det är ju många som har ont i
ryggen, dåliga knän och så vidare.

 
 Ett sådant resonemang tycks alltså stämma in på Vingård och Hagbergs beskrivning. Inte
minst då en annan respondent beskriver besvär från armar och axlar. Dock visar de kvalita-
tiva resultaten på att en stor andel inte har några fysiska besvär alls. Tar vi istället hänsyn
till de kvantitativa resultaten ses en mer liknande bild råda vilken presenteras i teorikapit-
let.125 I detta diagram vilket här följer framgår besvärsförekomsten för tidningsbuden:
 
 Diagram: 5.2: Tidningsbudens besvärsförekomst relaterat till olika rörelseorgan.
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 Utifrån de resultat vilka Melin och Wigaeus Tornquist presenterar kan vi konstatera vid en
jämförelse att besvär från ryggen är betydligt vanligare hos tidningsbuden. Detta då 80 pro-
cent av kvinnorna har värk medan motsvarande siffra hos män är 70 procent. Alltså är det
mer än 2,5 gånger vanligare att kvinnor har värk vilken är relaterad till ryggen jämfört med
Melin och Wigaeus Tornquist.126 För männens del är det mer än tre gånger så vanligt. Värt
att uppmärksamma är att män i större utsträckning har ryggbesvär. Detta då 30 procent har
ryggbesvär varje vecka jämfört med kvinnor (25 %). Även om ryggbesvär är vanligt före-
kommande finns det respondenter vilka inte har några besvär:
 

 Innan jag började på Tidningstjänst så hade jag väldigt ont i ryggen, trött i ryggen.
Det är ju väldigt konstigt för det har helt släppt. Jag har aldrig ont i ryggen.
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 För den klara majoriteten vilka har ryggbesvär är det svårt att mer i detalj närma sig om det
handlar om exempelvis ryggskott eller diskbråck. I teorikapitlet gavs Hauffman utrymme
att beskriva olika slags besvär.127 Utifrån dessa beskrivningar verkade det som att drabba-
des man av någon slags besvär skulle det vara svårt att fullfölja ett arbete. Därmed kanske
kan konstateras att värk från rygg hos tidningsbuden i stor utsträckning kan hänföras till
obekväma arbetsställningar vilka också innehåller tunga lyft. Med tanke på att ryggproblem
var den största enskilda faktorn måste något till för att hejda en fortsatt ökad besvärsföre-
komst. Vingård och Hagberg anser att det bl.a. handlar om en förbättrad arbetsorganisation,
socialt stöd samt att minimera andelen tunga lyft.128

 
 Diagrammet ovan visar att nack- respektive skuldbesvär är vanligt förekommande hos tid-
ningsbuden. För att en mera korrekt jämförelse ska kunna ske gentemot Melin och Wi-
gaeus Tornquist är det lämpligt att en sammanslagning sker av fråga 33 d och 33 e. Resul-
tatet av en sådan arbetsinsats medför att 63 procent av tidningsbuden anser sig ha värk från
nacke/skuldror. Motsvarande resultat i de data vilka Melin och Wigaeus Tornquist presen-
terar visar att 32 besväras. Alltså är det nästan dubbelt så vanligt att tidningsbuden har be-
svär.129 Sker en uppdelning efter kön ökar besvären än mer för kvinnor (75 %) jämfört med
män (58 %). En sådan skillnad mellan kvinnor och män kan i viss grad förklaras med
Alexanderson och Östlins beskrivning. De menar att många gånger är det män som har ut-
format den fysiska arbetsmiljön för att den just ska passa män. En sådan utveckling där
mannen har varit norm resulterar i klara svårigheter för kvinnor att påverka sin egen arbets-
situation.130

 
 Resultatet från enkätundersökningen visar vidare på att en stor andel känner värk från knän
(64 %) och axlar (58 %). Mer än vartannat bud har också värk från händerna (52 %). En
respondent sammanfattar några av dessa besvär:
 

 En nackdel är en del fysiska problem. Man kan få ont i knän och höfter och så vida-
re. Ibland på vintrarna så brukar man få lite problem på fingrarna också om man
inte använder handskar, så kan det börja spricka lite grann.

 
 Värkproblemen tycks som helhet vara av ett omfattande slag. Detta då värkproblemen
sträcker sig från 25 procent vilka har värk i armbågarna till att 73 procent har ryggbesvär.
Utifrån en sådan bild som här presenterats kan det vara väl motiverat att ta fram ett index
för värk där samtliga frågor ingår (30 a–k). Ett sådant index visar på följande resultat:
 
 Tabell: 5.8: Tabellen visar förekomst av värk fördelat efter kön samt totalt. Andel i procent
 
  Kvinna  Man  Totalt
 Värk  100  90  93
 Ej värk  0  10  7

 
 Av indexet vilket tabellen illustrerar kan en jämförelse ske mot Bäckman och Edlings be-
skrivning av hur utvecklingen sett ut. Två slutsatser kan dras. För det första är värkproble-
men mycket vanligare hos tidningsbuden (93 %) jämfört med de förvärvsarbetande i stort
(17 %). För det andra finns en överensstämmelse grupperna emellan när det gäller att kvin-
nor uppvisar en högre besvärsnivå jämfört med män. Bäckman och Edlings siffror visar att
1997 kom närmare var femte kvinna ha besvär medan männen hade en besvärsförekomst
på närmare 14 procent. Det verkar också som att värkproblemen likt Bäckman och Edlings
beskrivning ökar med stigande ålder.131 Detta då 91 procent av tidningsbuden (16-30 år)
uppgav att de hade värk. För de vilka var i åldern (31-54 år) var det 92 procent som hade
samma problem. Medan det i gruppen (55-64 år) var samtliga som hade värk.
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 5.7.1 Förebyggande åtgärder måste till
 
 Mot bakgrund av det resultat indexet visade på att över nio av tio tidningsbud hade någon
form av värk kan det vara aktuellt att uppmärksamma vilka förebyggande åtgärder som
måste till. Vi har delvis tidigare tagit upp sådana åtgärder som att reducera andelen tunga
lyft och obekväma arbetsställningar.132 Andra åtgärder kan vara att ta vara på Arbetsmil-
jöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Här stadgas som bekant att ett
ständigt arbetsmiljöarbete ska bedrivas vilket ska resultera i en kontinuerlig förbättring av
tidningsbudens arbetsmiljö.133 Enligt Fredriksson och Broberg handlar det om att arbetsta-
garen ges inflytande över sitt eget arbete. Konkret kan det exempelvis handla om arbetstid,
arbetshjälpmedel och hur arbetet ska läggas upp.134 Att använda sig av rätt arbetsmetod
tycks utifrån tidningsbudens vardag vara av betydelse för att exempelvis undvika värk i
knäna. I en av observationerna noterade jag följande:
 

�1lU�WLGQLQJVEXGHW�I|UIO\WWDGH�VLJ�PHOODQ�K\UHVKXVHQ�YDOGH�YHGHUE|UDQGH
DWW�Jn�|YHU�JUlVPDWWRUQD�I|U�DWW�In�HWW�DQQDW�XQGHUODJ�lQ�EDUD�KnUG�DV�
IDOW�HOOHU�KnUGD�FHPHQWJROY�

 
 I de kvalitativa intervjuerna framkom också andra förebyggande åtgärder som tidningsbu-
den vidtog för att reducera att exempelvis förslitningsskador uppstår:
 

 Jag har börjat träna på eget initiativ, det har jag gjort. Så jag är ju borta och tränar
två gympapass i veckan. (Min understrykning)

 
 Sådana egna initiativ från tidningsbuden måste i enlighet med Fredriksson och Brobergs
resonemang i större utsträckning premieras från Tidningstjänst. Om så sker kan det förut-
om en minskning av belastningsbesvären också vara en del av det sociala stödets fullgö-
rande sett ur ett arbetsgivarperspektiv.135

 

 5.8 Den psykiska hälsan hos tidningsbuden
 
 I denna del av resultatredovisningen presenteras och analyseras en del av frågorna (31 a-m)
var för sig. Därefter redovisas olika index över den psykosomatiska hälsan hos tidningsbu-
den vilka jämförs med Eriksson och Karlssons undersökning om arbetsmiljön vid Karlstads
universitet.136 Slutligen skapas också ett index över den sammanlagda psykosomatiska häl-
san hos tidningsbuden vilket sätts i relation till tidningsbudens psykosociala arbetsmiljö.
 
 Den beskrivning vilken bl.a. Arbetsmiljöverket lämnar om utvecklingen vilken skett i ar-
betslivet tycks även gälla för tidningsbuden. Detta då löneformen kan vara en orsak till en
ökad ohälsa.137 Att löneformen tycks ha betydelse för buden framkommer av följande citat:
 

 Ja, det kan väl bli snabbare och snabbare egentligen kanske. Men, nej jag tror det är
ultimat nu nästan.

 
 Ovanstående citat visar på att en sådan arbetsinsats som det här budet gör kan resultera i en
ökad olycksrisk i enlighet med Arbetsmiljöverkets resonemang. Dock visar resultatet (fråga
25:18) att lönen har relativt liten betydelse i förhållande till den egna arbetsinsatsen. Detta
då fyra av fem bud anser sig göra sitt bästa oavsett hur mycket man tjänar. Dock anser
närmare tre av fyra bud att de måste arbeta snabbt (fråga 25:1). Därmed finns det trots allt
en grund för att olycksfall och ohälsa kan uppkomma. Även om tidningsbuden inte har ac-
kordslön, utan timlön i enlighet med gällande kollektivavtal måste ovanstående resone-
mang anses som välmotiverat i sammanhanget. Detta mot bakgrund av att en sådan resul-
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tatbeskrivning vilken här lämnats klart och tydligt visar på att tidningsbuden både själva
medverkar och upplever att de måste arbeta snabbt. En sådan arbetssituation kan alltså leda
till ett ökat antal olycksfall och ökad ohälsa hos tidningsbuden.138

 
 5.8.1 Tröttheten – ett påtagligt inslag i tidningsbudens vardag
 
 Till grund för tidningsbudens trötthet kan frågorna (31 a-c och 31 g) knytas. I nedanstående
tabell presenteras besvärsförekomsten av trötthet relaterat till dessa fyra enkätfrågor:
 
 Tabell: 5.9: Tidningsbud vilka instämmer i olika påståenden om trötthet. Andel i procent
 
 Händer det att Du känner Dig psykiskt uttröttad på grund av arbetet. (31 a)  63
 Händer det att Du känner Dig fysiskt uttröttad på grund av arbetet. (31 b)  73
 Händer det att Du är så trött efter arbetet att Du har svårt att ta sig för någonting. (31 c)  69
 Händer det att Du känner Dig håglös på grund av arbetet (31 g)  25

 
 Tröttheten tycks alltså vara vanligt förekommande hos tidningsbuden där antagligen flera
orsaker ligger till grund för dessa resultat. Utifrån en av de definitioner som lämnades i teo-
rikapitlet av vad trötthet är för något skulle en slutsats kunna vara att det inte råder en ba-
lans mellan arbete och vila.139 Alltså att flertalet av tidningsbuden sover för få timmar per
dygn vilket resulterar i såväl psykisk och fysisk trötthet som orkeslöshet. Att en del av för-
klaringen skulle finnas här är relativt troligt. Detta då 41 procent av tidningsbuden (fråga
27) sover under sex timmar per natt. Därutöver talar följande citat om att sömnen är viktig:
 

 Nej, det klart i fall man får för lite sömn och så vidare kan man bli lite grinig. Men
det avhjälps ju genom att man får sova lite mer. Ja, det är ju en naturlig reaktion om
man har sovit för lite en natt att man kan bli lite grinigare och så.

 
 Utöver att för lite sömn i enlighet med Natelson och Evengårds beskrivning kan ge upphov
till trötthet kan andra orsaker bl.a. vara stress och ångest.140 Att stressen finns i tidningsbu-
dens arbete är relativt uppenbart då 58 procent anser att deras arbete är hektiskt (fråga
25:9). Utöver stressen i arbetet finns andra orosmoment vilka kan medföra ökad stress. Ex-
empelvis kan det vara oron att utsättas för hot och våld i arbetet vilket sex procent av bu-
den upplever.141 Denna stresspåverkan kan alltså resultera i ökad trötthetsbenägenhet.142

 
 Jämförs resultaten i tabellen med de resultat vilka Hallsten och Waldenström m.fl. presen-
terar tycks det som att utvecklingen fortsatt när det gäller ökad förekomst av trötthet.143 En
annan iakttagelse vilken kan göras är att tröttheten tycks vara mycket mer omfattande hos
tidningsbuden än de resultat vilka Hallsten och Waldenström m.fl. presenterar liksom Gä-
hler och Rudolphi redogör för. Sker jämförelsen mot de sistnämndas resultat relaterat till
kön är det nästan dubbelt så vanligt att kvinnor vilka är tidningsbud är fysiskt trötta, 70
procent jämfört med 40 procent. För männens del är skillnaden nästan tre gånger så stor (74
%) jämfört med vad Gähler och Rudolphi konstaterar (25 %).144

 
 När det gäller den fysiska tröttheten (fråga 31 b) verkar det som om Hallsten och Walden-
ströms m.fl. uppfattning stämmer in på tidningsbuden. Detta då 76 procent av dem vilka är
i åldern (16-34 år) angett att de är fysiskt trötta. För dem vilka befinner sig i åldersinter-
vallet (65-74 år) är motsvarande siffra 67 procent. Dessa båda resultat indikerar alltså på att
yngre verkar vara mer trötta än äldre vilket tycks följa den utveckling Hallsten och Wal-
denström m.fl. beskriver.145 Till viss grad bekräftas detta också av följande citat där denna
respondent befinner sig den yngre åldersgruppen (16-34 år):
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 Ja, det är ju det tröttheten. Att man går som en sombi nästan alla dygnets vakna
timmar. Och det är jobbigt, …

 
 Mot bakgrund av citatet och resultatet (fråga 31 c) där närmare sju av tio angav att de hade
svårigheter att fullfölja andra uppgifter utöver arbetet verkar det alltså som om tröttheten
har en stor inverkan i tidningsbudens liv.146 Den bakomliggande orsaken har att göra med
kroppens biologiska förutsättningar vilka kommer i konflikt med natt- och morgonarbe-
te.147Att denna konflikt existerar i tidningsbudens livsvärld framgår i de kvalitativa inter-
vjuerna. Det finns bud vilka är helt slut klockan nio på kvällen.148 Ett tydligt exempel på att
vissa tidningsbud varje vecka (19 %) har svårt att ta sig för något annat än fullföljandet av
arbetet framgår av följande citat:
 

 Det blir mycket tid över till annat, men å andra sidan är man ju trött liksom. Till ex-
empel orkar jag inte leka med barnen lika mycket som jag gjorde förr. Jag sitter i
soffan och håller på och somna och barnen springer omkring. … Jag orkar inte ens
se Sportnytt nu förtiden, …

 
 Respondenten tycks alltså lida av hypersomni utifrån Åkerstedts resonemang. Detta då ve-
derbörande somnar i en passiv miljö vilket exempelvis kan vara att titta på TV.149 Det är
dock svårt att konstatera att denna grupp av tidningsbud (19 %) vilka har svårt att göra nå-
got utöver arbetet varje vecka kan räknas som att de har en utmattningsdepression i enlig-
het med Åkerstedts resonemang.150 Dock kan vi konstatera att dessa människor tycks be-
finna sig i ett tillstånd där tröttheten blir besvärlig i vardagen, trots att man försökt att få
ihop tillräckligt med sömn.151

 
 5.8.2 Tre av fyra tidningsbud är inte håglösa
 
 Utgångspunkten för analysen av denna fråga kan ske med hjälp av Bejerot och Aronssons
resultat. De konstaterar att håglösheten under åren 1989-1997 ökade med fem procenten-
heter (från 24 % till 29 %).152 För tidningsbudens del var det tre av fyra som inte alls kände
sig håglösa på grund av arbetet. Det var dock nära tre gånger vanligare (28 %) att männen
ibland kände sig håglösa på grund av arbetet jämfört med kvinnorna (10 %). Med tanke på
att en av fyra respondenter anser sig ha varit håglös på grund av arbetet tycks ett sådant re-
sultat stämma väl in på Bejerot och Aronssons redovisning av 1989 års siffror (24 %).
Därmed kan en slutsats vara att håglösheten inte tycks ha ökat när det gäller tidningsbuden
i förhållande till allmänheten i stort.
 
 5.8.3 Ett jämförande index över trötthet
 
 Hittills har vi redovisat frågorna (31 a-c och g) var för sig. I det här avsnittet väljer jag att
presentera ett index över trötthet vilket jämförs med Erikssons och Karlssons resultat.153

 
 Tabell: 5.10: Nedanstående tabell visar ett index över trötthet (procent) där frågorna (31 a-c, g) ingår.
Vid en jämförelse mellan anställda vid Karlstads universitet och tidningsbuden ses alltså att tröttheten
är nästan dubbelt så vanlig hos den sistnämnda gruppen.
 
  Anställda vid Karlstads universitet  Tidningsbud
 Trötthet  47  87

 
 Med beaktande av att Erikssons och Karlssons resultat grundar sig på att man upplever
trötthet minst två dagar i veckan och att det hos tidningsbuden endast handlar om besvärs-
förekomst är det tydligt att tröttheten har en påtaglig inverkan i den senares vardag. Dock
verkar det som om respondenterna har klart för sig vad tröttheten beror på:
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 Om jag sover för lite, naturligtvis. Det klart, det märker jag då. Då blir jag trött vi
den här tiden. Men sover jag mina sju, åtta timmar. Sen kan jag gå och lägga mig på
eftermiddagen. Jag kan ju sova en timma efter maten idag, här mellan fyra och fem.

 
 Ett sådant uttalande kan analyseras och förstås utifrån Bejerot och Aronssons uppfattning
om att en allt för stor trötthet kan medföra konsekvenser för livskvalitén. Detta med tanke
på att respondenten kan få gå och sova extra utöver ordinarie sovtid.154

 
 5.8.4 Mer än vart fjärde tidningsbud känner oro och är nedstämda
 
 Resultatet av frågorna (31 d-e, k) i enkätundersökningen visar att 29 procent är ledsna, 30
procent känner oro och rastlöshet samt att 33 procent är nedstämda. Oavsett vilken av de
tre frågorna hänsyn tas till tycks besvärsnivån vara högre hos tidningsbuden jämfört med
vad Haverdahl redogör för.155 Att besvärsnivån är högre vid en jämförelse med allmänhe-
ten framgår också med all tydlighet i en av de kvalitativa intervjuerna:
 

 Man kan känna sig ganska nedstämd titt som tätt. Särskilt under vinterhalvåret så
känns det ju. Så det är ju inte så roligt. (Min understrykning)

 
 Respondenten tillägger att nedstämdheten antagligen har att göra med mörkret. Även om
mörkret kan ha betydelse för om individen känner sig nedstämd är dessa resultat vilka här
presenterats allvarliga. Detta då konsekvenser av sådana besvär kan vara förödande för den
enskilde då exempelvis dödligheten är tre till fyra gånger högre.156 Andra negativa effekter
vilka Krantz redogör för är en ökad konsumtion av antidepressiva och lugnande medel. Att
denna konsumtionsökning av psykofarmaka finns hos tidningsbuden för att därmed exem-
pelvis stilla sin ångest är svårt att uttala sig om. Detta då jag inte kommit att fråga tidnings-
buden om vilka eventuella medicinska preparat man intar. Dock kan vi konstatera att tid-
ningsbuden vilka har en erfarenhet av arbetslöshet under de senaste fem åren känner en
ökad oro och rastlöshet (45 %) jämfört med dem vilka inte har denna erfarenhet (24 %).
Det kan också slås fast enligt Krantz att sömnproblemen är vanligt förekommande hos
människor vilka nyttjar antidepressiva läkemedel för att dämpa sin ångest.157

 
 Att sömnproblemen är mer vanligt förekommande hos dem vilka exempelvis är ledsna (31
d) framkommer i enkätundersökningen då 34 procent av dem sover under sex timmar.
Motsvarande siffra för dem vilka sover över sex timmar är 24 procent. När det gäller de
övriga symtomen, oro och rastlöshet (31 e) respektive nedstämdhet (31 k) är skillnaderna
inte de samma. Detta då 17 procent känner oro och rastlöshet av dem vilka sover under sex
timmar. För dem vilka överskrider denna gräns av sovtid är besvärsnivån 39 procent. Skill-
naden är inte lika stor, men kvarstår då det gäller nedstämdhet. Här visar resultaten på 31
procent för den grupp vilka har kort sovtid och 34 procent för dem vilka sover mer än sex
timmar per dygn. Slutsatsen med beaktande av Krantz resonemang blir alltså att sömn-
problemen hos tidningsbuden relaterat till psykosomatiska besvär endast kunde relateras
till ledsenhet. I alla fall om sömnproblemen relateras till antalet timmars sömn per dygn.158

 
 Hittills har vi redovisat frågorna (31 d, e, k) var för sig. Dock kan vi som med de frågor
som handlade om trötthet även här bilda ett index vilka inrymmer dessa frågor. Resultatet
av en sådan sammanslutning där dessa frågor ingår visar på att 46 procent av tidningsbu-
dens besväras av nedstämdhet och oro. Detta resultat tillåts också att jämföras med Eriks-
sons och Karlssons undersökning. Deras resultat visade på att 17 procent hade samma be-
svär. Alltså är det närmare tre gånger så vanligt att tidningsbuden i jämförelse med anställ-
da vid Karlstads universitet upplever sig vara oroliga och nedstämda.159
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 5.8.5 Psykosomatiska besvär hos tidningsbuden
 
 Resultatet (fråga 31 f) visar att 43 procent av tidningsbuden besväras av magproblem.
Framförallt är det männen som är drabbade där närmare hälften (49 %) anser sig ha sådana
besvär. För kvinnorna är motsvarande siffra 29 procent. Besvären kan ha sin grund i det
samband som finns mellan magproblem och nattarbete.160 För att undvika att magproblem
uppstår så som halsbränna handlar det om att tidigarelägga sista måltiden före sänggåen-
det.161 Att matvanorna är av betydelse i relation till arbetet vittnar en respondent om:
 

 Ja, det straffar sig lite, särskilt vad man har ätit. Ibland har man ju ätit för mycket
och då blir man också slö. Men pasta är rätt bra dan innan för då kan man bli rätt så
pigg eller om man äter tillräckligt mycket fett faktiskt. Då får man mycket energi.

 
 Resultatet fråga (30 h) visar att tre av tio tidningsbud har huvudvärk på grund av arbetet.
Värst drabbade tycks kvinnorna vara (43 %) jämfört med männen (24 %). Huvudvärk ver-
kar heller inte vara vanligt förekommande hos de bud jag intervjuade. Dock säger en res-
pondent så här på frågan om förekomst av huvudvärk:
 

 Ja, det kan också komma, om Du har sovit för lite. Det känner man speciellt på nät-
terna om inte annat. När man ska ut och jobba, nej fy vilken huvudvärk jag har …

 
 Den tredje av de fem frågorna som ligger till grund för det kommande indexet över de psy-
kosomatiska besvären är fråga (31 i). Den frågan handlar om i vilken utsträckning tid-
ningsbuden har svårt att sova på grund av att tankar på arbetat håller en vaken. Resultatet
visar att tre av tio tidningsbud har sådana besvär. Skillnaden mellan kvinnor (33 %) och
män (29 %) är relativt marginell i jämförelse med de siffror vilka Wikman presenterar. Hos
buden tycks alltså sömnproblemen vara större jämfört med allmänheten i stort. Dock visar
såväl Wikmans resultat som för hur det ser ut för tidningsbuden att kvinnorna har större
sömnsvårigheter jämfört med män.162 En del av förklaringen till dessa resultat kan vara att
stressen har ökat i arbetet.163 Det för med sig att sömnen blir mer ytlig då den fysiologiska
aktivitetsnivån är högre.164 Att sömndjupet blir mer ytligt framkommer med all tydlighet i
en av de kvalitativa intervjuerna. En respondent säger så här:
 

 Jag är ju en sån där som bara slår upp ögonen när jag hör ett knäpp i den där klock-
radion jag har. Det är liksom inövat på något sätt, jag vet inte riktigt hur det går till.

 
 Relateras resultaten till ålder tycks svenska forskares funderingar om att sömnproblemen
ökat hos den yngre befolkningen (15-30 år) stämma in på tidningsbuden.165 Detta då 47
procent besväras av sömnproblem på grund av arbetet. Jämförs denna grupp med dem vilka
är i åldern (31-45 år) ses att 30 procent har besvär medan de vilka är över 75 år är besvärs-
fria. En förklaring till denna skillnad skulle kunna vara svårigheten att finna tid för att sova.
 De två övriga frågorna (30 a, e) om rygg- respektive nackproblem och dess resultat vilka
hör indexet nedan till har tidigare analyserats (se 5.7). Här presenteras därför indexet över
de psykosomatiska besvären hos anställda vid Karlstads universitet och tidningsbuden.
 
 Tabell: 5.11: Index där frågorna (30 a, e, 31 f, h, i) ingår visar på förekomsten av psykosomatiska be-
svär (%) hos anställda vid Karlstads universitet respektive anställda tidningsbud vid Tidningstjänst i
Karlstad.
 
  Anställda vid Karlstads universitet  Tidningsbud
 Psykosomatiska besvär  32  89
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 Indexet visar alltså att tidningsbuden besväras närmare tre gånger så mycket av psykoso-
matiska besvär jämfört med vad anställda vid Karlstads universitet gör. Att skillnaden är så
pass stor kan säkerligen bero på en rad olika faktorer. Men en anledning kan vara att bl.a.
rygg- och nackbesvär ligger till grund för indexet. Med tanke på att 78 procent hade rygg-
och nackbesvär får dessa besvär en klar inverkan på det resultat indexet visar på.
 
 5.8.6 Tre index i förhållande till tidningsbudens psykosociala arbetsmiljö
 
 Under punkterna (5.8.3-5.8.5) har vi sett hur trötthet, nedstämdhet och oro samt psykoso-
matiska besvär förekommer hos tidningsbuden. Med utgångspunkt från dessa index kan vi
göra en korstabulering mot tidningsbudens arbetskrav, egenkontroll samt socialt stöd. Re-
sultatet av denna korstabulering visar om det finns något samband mellan nyss nämnda be-
svär och den psykosociala arbetsmiljön.
 
 Tabell: 5.12: Andel (%) med höga respektive låga arbetskrav, hög respektive låg egenkontroll samt
högt respektive lågt socialt stöd som har någon form av trötthet, känner sig nedstämda och oroliga
eller har psykosomatiska besvär.
 

  Arbetskrav  Egenkontroll  Socialt stöd
  Höga  Låga  Hög  Låg  Högt  Lågt

 Trötthet  88  82  87  87  85  91
 Nedstämdhet och oro  51  18  49  42  44  50
 Psykosomatiska besvär  92  73  89  87  83  100

 
 Ovanstående tabell visar att trötthet är vanligare bland dem med höga arbetskrav än dem
med låga arbetskrav. Tröttheten är lika vanlig oavsett hög eller låg egenkontroll. Hos tid-
ningsbud vilka har lågt socialt stöd är förekomst av trötthet vanligare än dem vilka har ett
högt socialt stöd. Den beskrivning vilken lämnades kring trötthet tycks i stort sett gälla
även för nedstämdhet och oro samt psykosomatiska besvär. Noterbart är att de bud vilka
har en hög egenkontroll i större utsträckning besväras av nedstämdhet och oro jämfört med
dem vilka har låg egenkontroll. En andra iakttagelse är att samtliga vilka har ett lågt socialt
stöd besväras av psykosomatiska besvär.
 
 Vid en sammanslagning där alla tre faktorerna ingår (krav/kontroll/socialt stöd) visar det
sig att samtliga tidningsbud besväras av trötthet vilka har ett isolerat högstressarbete medan
motsvarande siffra uppgår till 87 procent hos de bud vilka har ett kollektivt aktivt arbete.
När det gäller nedstämdhet och oro är skillnaderna mellan de bästa arbetena (kollektivt ak-
tivt arbete) och de sämsta arbetena (isolerat högstressarbete) 15 procentenheter. Detta då
något över hälften (52 %) av de tidningsbud vilka har ett kollektivt aktivt arbete har sådana
besvär. I motsvarande grad besväras 67 procent av tidningsbuden vilka har ett isolerat hög-
stressarbete. Skillnaden när det gäller de psykosomatiska besvären uppgår till nio procen-
tenheter. Detta då samtliga vilka har ett isolerat högstressarbete har sådana besvär.166

 
 Relaterar vi dessa resultat gentemot de resultat Eriksson och Karlsson presenterar angående
arbetsmiljön vid Karlstads universitet ses att samma klara samband inte tycks finnas mellan
arbetsmiljön och besvärsförekomst hos tidningsbuden. Detta då egenkontrollen skiljer sig
åt där en lika stor andel av buden oavsett hög eller låg egenkontroll besväras av trötthet
samt de vilka har en hög egenkontroll i större utsträckning har besvär vad avser nedstämd-
het och oro samt psykosomatiska besvär. En annan skillnad vilken synliggörs vid en jämfö-
relse är att buden har en betydligt större förekomst av besvär oavsett om hänsyn tas till ar-
betskrav, egenkontroll eller socialt stöd jämfört med anställda vid Karlstads universitet.167
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 5.9 Budboken - det vanligaste arbetshjälpmedlet
 
 Mot bakgrund av att 93 procent av tidningsbuden har värk (fråga 30 a-k) och att exempel-
vis 89 procent har psykosomatiska besvär måste åtgärder till. När det gäller framförallt de
fysiska besvären skulle dessa kunna reduceras i omfattning om tidningsbuden i större ut-
sträckning tog hjälp av de arbetshjälpmedel som finns att tillgå. Av de arbetshjälpmedel
som räknades upp (fråga 21) vilka utgick ifrån vad Tidningstjänst tillhandahåller framkom
att budboken (90 %), följt av handskar (57 %) respektive bil (54 %) var de mest frekventa
hjälpmedlen. Andra hjälpmedel som nära nog hälften av buden använde var sprättknivar
(51 %) och tidningskärra (49 %). För övrigt är det värt att notera att ingen använde sig av
cykelhjälm eller bärväst. I sammanhanget bör vi också uppmärksamma att en faktor av be-
tydelse är vilken form av distrikt det är frågan om (fråga 20). Exempelvis kan det antagli-
gen vara besvärande att åka runt i bil när en majoritet av distriktet består av hyreshus (47
%). Här skulle lämpliga hjälpmedel kunna vara tidningskärra och reflexer. Medan andra
arbetshjälpmedel så som bil skulle passa för de tidningsbud vilka arbetar på landsbygden
(13 %). På tal om bil som arbetshjälpmedel kom ett av de bud som deltog i enkätundersök-
ningen kommentera bilarnas kvalité så här:
 

 – Postbilarna är trafikfarliga och lagas/servas extremt sällan, när detta väl sker går de
sönder lika fort. Vi använder blankslitna dubbfria året-runt-däck och kör ofta fast på
vinterhalvåret.

 
 Tidningsbuden hade också möjligheten att själva skriva dit sådana hjälpmedel vilka de an-
vände i arbetet. Mest frekventa var hjälpmedel som mobiltelefon, nycklar och penna som
angavs. När vi nu går vidare i resultatmixen visar de kvalitativa resultaten att buden vanli-
gen använder sig av flera olika arbetshjälpmedel så som ficklampa och handskar. I flertalet
intervjuer nämner respondenterna budboken som exempel på hjälpmedel, men för vissa
tycks den vara av ringa betydelse:
 

 Nej det är bara kärra och väska, och så nyckel då förstås så man kommer in. Boken
har jag i huvudet.

 
 Visserligen var det ett ringa antal som markerade svarsalternativet reflexer (6 %) respektive
halkskydd (3 %) i enkätundersökningen, men en respondent kom in på dessa båda arbets-
hjälpmedel i de kvalitativa intervjuerna. Så här diskuterade respondenten kring dessa
hjälpmedel:
 

 Sen kan jag ha reflexer så att jag inte blir påkörd när jag är ute och så kan man ha
dubbar om man vill, infällbart på skorna.

 
 Ett av de arbetshjälpmedel som inte fanns med bland svarsalternativen var mobiltelefon. I
flera intervjuer kom respondenterna in på att tidningsbuden skulle vara utrustade med just
mobiltelefon. Den här respondenten ansåg att Tidningstjänst skulle stå för både telefon och
kostnaden vilket vederbörande motiverade så här:
 

 Jag har aldrig med mig min telefon ut på distriktet, det har jag inte med tanke på
rånrisken och så. För jag tycker det är ett ganska klokt beslut. Sen så kostar det ju
faktiskt att ringa in. Särskilt som det blir fel ofta så blir det några kronor om dagen
om man ska hålla på att ringa in till nattförmannen. Det har jag inte någon lust med.

 
 Ett annat av de hjälpmedel som inte fanns med bland svarsalternativen (fråga 21) och som
för övrigt ingen skrev dit var hiss. Förutom att jag under observationerna noterade och tog
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tid gällande social kontakt i arbetet kom jag även att göra det samma för hissåkningen. I
flertalet fall kom tidningsbuden att använda sig av hissen om sådan fanns att tillgå. Detta
arbetshjälpmedel verkade flera bud använda på ett väl genomtänkt sett vilket följande ob-
servationsnotering vittnar om:
 

�,� HQ� WUDSSXSSJnQJ� WU\FNWH� EXGHW� QHU� KLVVHQ��PHGDQ� KDQ� GHODGH� XW� WLG�
QLQJDUQD� Sn� ERWWHQYnQLQJHQ�� 9LVVD� DY� KLVVDUQD� LQQHK|OO� HQ� VWRO�� 1lU� KDQ
IlUGDV�L�KLVVDUQD�EUXNDU�KDQ�LEODQG�VlWWD�VLJ�GlU�RFK�YLOD�

 
 I nedanstående diagram presenteras det sammanlagda hissåkandet för respektive observa-
tion. Värt att notera är att förekomsten av hiss varierade kraftigt mellan de olika distrikten.
Detta kan ha bidragit och också vara en förklaring till den stora variationen i hissåkandet.
En annan förklaring till variationen kan ha varit att det fanns en rädsla för att hissen skulle
stanna varför man föredrog trapporna. Ytterligare en förklaring till varför hissen väljs bort
lämnas i följande intervjucitat:
 

 … även om det fanns hiss där så sprang man i trapporna. Man tog bara hiss i un-
dantagsfall där, för dom gick så långsamt. Man tog hissen bara när man var lite ex-
tra trött.

 
 Diagram: 5.3: Nedanstående diagram illustrerar hur stor del av arbetstiden tidningsbuden åker hiss
för sju olika distrikt. I genomsnitt var denna siffra 5,75 procent, vilket över hälften av buden inte kom
upp i.
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 5.10 En sjukfrånvaro på över 20 procent
 
 Insamlade data av ett kvalitativt slag visade på att tidningsbuden i stort sett inte kommit att
vara sjukskrivna alls. I de fall man hade varit sjukskriven handlade det om orsaker vilka låg
längre tillbaka i tiden än under det senaste året. Om nu inte de kvalitativa intervjuerna gav
en beskrivning av hur sjukfrånvaron ser ut för tidningsbuden kom de kvantitativa resultaten
visa på dess förekomst. Resultatet visade på att mer än vart femte (21 %) bud varit sjuk-
frånvarande minst två gånger eller mer under det senaste året. När detta resultat relateras
till kvinnor och män visar det sig att skillnaderna är relativt små. Detta då kvinnor (19 %) i
något lägre grad än män (22 %) kom att vara sjukfrånvarande. Palmers resonemang om att
kvinnor i större utsträckning är mer benägna att rapportera ohälsa vilket får till följd att
sjukskrivningstalen ökar tycks alltså inte stämma.168 Då skillnaderna är små tycks det heller
inte handla om en attitydfråga där sjukskrivning är en självklarhet och inte en rättighet.169

Dock väcker resultatet en viss förvåning. Detta med anledning av att sjukfrånvaron är stör-
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re hos män jämfört med kvinnor. Tar man tillvara Backhans och Palmers resonemang bor-
de det vara ett omvänt förhållande. Förklaringar så som att biologiska skillnader, den psy-
kosociala arbetsmiljön för kvinnor, dubbelarbete (ansvar för hus och hem), ekonomiska
incitament, kvinnors lägre hierarkiska position på arbetsmarknaden håller alltså inte som
förklaring för de kvantitativa resultaten.170, 171 Granbergs funderingar om att familjesitua-
tionen kan ha betydelse tycks heller inte ha någon betydelse i budens fall relaterat till sjuk-
skrivningar.172 Detta då nästan samtliga (95 %) av dem som har hemmavarande barn inte
kommit att vara sjukskrivna under det senaste året. För dem som inte har hemmavarande
barn är det färre (72 %) som inte har varit sjukskrivna under det senaste året.
 
 För att underlätta förståelsen får vi snarare här försöka att ta fasta på mer könsneutrala
faktorer exempelvis ryggont eller andra besvär vilka kan relateras till rörelseorganen.173

När det gäller ryggbesvär kan säkerligen en stor del av förklaringen till sjukskrivningstalen
finns just här. Detta då 80 procent av de tidningsbud vilka varit sjukskrivna vid minst två
tillfällen under det senaste året har ryggbesvär. Även psykosomatiska besvären så som ex-
empelvis huvudvärk eller magbesvär kan utgöra grund för sjukskrivning.174 Hos tidnings-
buden ses att dessa besvär är lika vanliga då 47 procent av dem som varit sjukskrivna minst
två gånger under det senaste året angett att de har huvudvärk respektive magproblem. Des-
sa korstabuleringar (fråga 28 mot fråga 30 a respektive 31 f, h) har alltså medfört en viss
fingervisning om varför man varit sjukskriven. Dock är det mycket svårt att få fram hela
sanningen om varför över 20 procent av tidningsbuden varit sjukskrivna två gånger eller
mer då enkäten inte innehöll någon sådan fråga.
 
 En annan tänkbar förklaring till att en av fem tidningsbud varit sjukskrivna kan vara Gran-
bergs funderingar kring att tidspressen spelar in.175 En möjlighet att ta reda på om hans
fundering stämmer med verkligheten är att ta vara på fråga (25:1) vilken handlar om ar-
betstagaren behöver utföra sitt arbete snabbt. Resultatet visar på att av dem vilka angav att
de varit sjukskrivna två gånger eller mer ansåg sig 80 procent behöva utföra sitt arbete
snabbt. Motsvarande siffra för de vilka inte hade varit sjukskrivna under det senaste året
var 72 procent. Alltså är det en skillnad på åtta procentenheter. Mot bakgrund av Granbergs
resonemang kan alltså arbetstakten ha viss betydelse i relation till sjukskrivningsbenägen-
heten.
 
 Görs ett försök att utifrån konjunkturens betydelse förklara sjukfrånvaron bland tidnings-
buden kan slutsatsen dras att man hamnat rätt. Wikmans beskrivning om hur sambandet
mellan konjunkturen och sjukfrånvaron ter sig visar på att då högkonjunktur råder medför
det en ökad sjukfrånvaro.176 De anställda anser sig helt enkelt ha råd att vara sjukskrivna
vid en högkonjunktur.177 Utifrån detta citat, vilket här följer verkar det som att högkon-
junktur råder inom tidningsdistributionen:
 

 Jag hörde härom dagen faktiskt, på radio att dom gör reklam för att man ska söka
jobb där. Så att dom har ju faktiskt ganska ont om folk faktiskt. Så det är ganska lätt
och få jobb där.

 
 Ytterligare ett bevis för att högkonjunktur råder är att även de vilka upplever en dålig an-
ställningstrygghet har varit sjukskrivna två gånger eller mer i större utsträckning (29 %)
med dem vilka upplever en stor anställningstrygghet (21 %). Ett sådant resultat visar att
Lindwall och Skogman Thorsie uppfattning verkar stämma in, att konjunkturen har bety-
delse för i vilken grad man sjukskriver sig.178
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 5.10.1 Mer än hälften av alla män är sjuknärvarande
 
 Resultaten (fråga 29) visar att 30 procent av kvinnorna och 53 procent av männen har gått
till jobbet minst två gånger under det senaste året trots att de borde ha varit sjukskrivna. För
tidningsbuden som helhet uppgår siffran till 46 procent. Dessa resultat kan exempelvis
jämföras med Aronsson och Gustafssons studie m.fl.179 Av deras resultat visar det sig att
motsvarande siffror var 38 procent för kvinnorna och 35 procent för männen.180 Alltså är
det relativt stora skillnader i förhållande till de siffror tidningsbuden uppvisar, särskilt för
männens del. De bakomliggande orsakerna till dessa skillnader är flera. En förklaring kan
vara att buden biter ihop under några timmar även om man känner sig kraslig. Man kämpar
sig igenom distriktet med vetskap om att när man är klar kan man gå hem och ta det lugnt
och få tid att vara sjuk. Ytterligare en förklaring till skillnaden kan vara i enlighet med Ox-
enstierna och Westlund m.fl. att man inte vill belasta arbetsmarknaden med att vara sjuk-
skriven.181 Buden kan också vara ensamma om att kunna sitt distrikt utan och innan. Skulle
en vikarie träda in, utan att tidigare arbetet på distriktet kanske det skulle ta längre tid samt
att alla inte kanske skulle få sin morgontidning. Alltså innehar tidningsbudet sådana kun-
skaper vilka kan ses vara starkt knutna till den enskilde arbetstagaren.182 Mot bakgrund av
det nyss nämnda går man till arbetet vid sjukdomstillstånd vilka tidningsbudet själv bedö-
mer som att de är av ett mindre allvarligt slag. Ett sådant beteende kan dock medföra långa
sjukskrivningsperioder på längre sikt.183 När andra variabler analyseras när det gäller sjuk-
närvaro och jämförelser sker mot Aronsson och Gustafssons m.fl., studie visar det på föl-
jande:
 
 Tabell: 5.13: Tabellen visar på om man varit sjuknärvarande eller inte under det senaste året relaterat
till Aronsson och Gustafssons m.fl., studie följt av tidningsbuden. Andel i procent.184

 
 Variabel  Nej aldrig  Minst två gånger
  Aronsson och

Gustafsson
 Tidningsbuden  Aronsson och

Gustafsson
 Tidningsbuden

 Ålder     
 16-25 år  78  45  22  55
 26-35 år  60  43  40  57
 36-45 år  59  40  41  60
 46-55 år  62  50  38  50
 56-65 år  69  80  31  20
 Hemmavarande barn     
 Ja  60  55  40  45
 Nej  67  53  33  47
 Fackligt ansluten     
 Ja  62  66  38  34
 Nej  73  40  27  60

 
 Tabellen ovan talar sitt tydliga språk. Det finns både likheter och stora olikheter mellan
Aronsson och Gustafssons m.fl., resultat och hur det ser ut för tidningsbuden när det gäller
sjuknärvaro. Därför väljer jag här att endast kommentera några av resultaten. När det gäller
ålder visar det sig vid en jämförelse att tidningsbuden överlag är sjuknärvarande i större
utsträckning. Enda undantaget är de vilka tillhör den äldsta åldersgruppen (56-65 år). Ana-
lyseras siffrorna för de som har hemmavarande barn tycks skillnaderna vara ganska små.
Dock framkommer klara skillnader när det handlar om de respondenter vilka inte har
hemmavarande barn. Här ses att i Aronsson och Gustafssons m.fl. studie går var tredje till
arbetet även om de skulle ha varit sjukskrivna. Hos tidningsbuden är det närmare hälften
som gör samma val. Några större skillnader kan heller inte konstateras för dem som är
fackligt anslutna. Här är det endast fyra procentenheter som skiljer. Denna skillnad talar
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dock om att de fackligt anslutna tidningsbuden i mindre utsträckning är sjuknärvarande.
Det kan vara så att man som medlem i facket ser sin rätt att helt enkelt vara hemma vid
sjukdom. För dem vilka inte är fackligt anslutna verkar det som att ett omvänt förhållande
råder. Detta då tidningsbuden i dubbelt så stor utsträckning väljer att vara sjuknärvarande
jämfört med vad resultatet från Aronsson och Gustafssons m.fl. studie visar på.185

5.10.2 Några exempel på besvär vid sjuknärvaro

I Eriksson och Karlssons studie har man valt att försöka se vilka sjukdomstillstånd arbets-
tagaren har vid sjuknärvaro. Utifrån de tre index vilka redovisas (fråga 31) angående trött-
het, nedstämdhet och oro samt psykosomatiska besvär kan dessa tabuleras mot sjuknärvaro.
En sådan insats medför att vi kan se om något samband finns när det gäller sjuknärvaro och
fysiska samt psykosomatiska besvär vilket redovisas i följande tabell:186

Tabell: 5.14: Nedanstående tabell visar andelen anställda vid Karlstads universitet (KAU) samt tid-
ningsbud (T-bud) vilka inte varit sjuknärvarande respektive har varit sjuknärvarande under det se-
naste året på grund av trötthet, nedstämdhet och oro samt psykosomatiska besvär. Andel i procent.

Aldrig En gång Två till
fem gånger

Mer än fem gånger

KAU T-bud KAU T-bud KAU T-bud KAU T-bud
Trötthet 26 87 41 86 50 88 51 86
Nedstämdhet och oro  7 22  9 50 19 64 42 43
Psykosomatiska besvär 14 83 19 93 38 92 63 86

Ovanstående tabell visar på att ett samband finns när det gäller sjuknärvaro och fysiska
samt psykosomatiska besvär för anställda vid Karlstads universitet. I mer beskrivande or-
dalag innebär det att ju fler gånger man som anställd vid Karlstads universitet är sjuknärva-
rande desto större är sannolikheten att symtom som trötthet, nedstämdhet och oro samt
psykosomatiska besvär gör sig gällande. Det är också uppenbart att skillnaderna är stora
oavsett besvär mellan de som aldrig varit sjuknärvarande jämfört med dem vilka varit
sjuknärvarande mer än fem gånger. När vi tar hänsyn till tidningsbuden och gör en jämfö-
relse tycks mycket klara skillnader framgå. För det första kan det slås fast att det samband
vilket här beskrevs för anställda vid Karlstads universitet inte tycks gälla för tidningsbu-
den.187 För visso tycks sambandet finnas när det handlar om nedstämdhet och oro, men
upphör när det gäller de bud vilka varit sjuknärvarande minst fem gånger.

För det andra är tidningsbuden överlag mer sjuknärvarande oavsett symtom. Det mest tyd-
liga exemplet på det nyss nämnda är tidningsbuden som gått till arbetet en gång (93 %)
trots att de haft psykosomatiska besvär. Motsvarande siffra för de anställda vid Karlstads
universitet är 19 procent. Enda undantaget där skillnaden är marginell, hittar vi när det
gäller de som varit sjuknärvarande mer än fem gånger. Detta då det skiljer en procentenhet
när det handlar om nedstämdhet och oro yrkesgrupperna emellan.

För övrigt kan vi konstatera att gemensamt för trötthetssymtomen och de psykosomatiska
besvären hos buden är att minst 86 procent har varit sjuknärvarande allt från en gång till
mer än fem gånger. Vi kan också ta fasta på att det är en mindre andel vilka varit sjuknär-
varande mer än fem gånger jämfört med dem vilka varit sjuknärvarande två till fem gånger
hos tidningsbuden oavsett besvär. Den största skillnaden mellan de som inte varit sjuknär-
varande jämfört med de tidningsbud vilka varit sjuknärvarande minst fem gånger hittar vi
när det gäller nedstämdhet och oro. Skillnaden är här nästan dubbelt så stor. Detta då de
som aldrig var sjuknärvarande uppgår till 22 procent jämfört med 43 procent för de bud
vilka varit sjuknärvarande mer än fem gånger. Dock är denna skillnad av ringa betydelse då
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det hos anställda vid Karlstads universitet skiljer sex gånger mellan de som aldrig varit
sjuknärvarande och de vilka varit sjuknärvarande mer än fem gånger.188

 

 5.11 Tidningsbuden har problem med dygnsrytmen
 
 Att dygnsrytmen har särskilt stor betydelse i en människas liv vid udda arbetstider fram-
kommer i resultatet (fråga 26).189 Ett tydligt exempel på detta är ett tidningsbud som inte
arbetet så länge och uttrycker följande som svar på frågan om vilken sömnstrategin är:
 

 Det är olika. Jag brukar lägga mig vid halvtio, tio. Ibland tar det skitlång tid att
somna fast man är trött, så då är det jobbigt att gå upp om man bara sovit en timme,
det är tungt som tusan. Men annars brukar jag sova till halvtre och sen från typ sex,
halvsju till niotiden om jag inte haft något jag skulle iväg till tidigt på morgonen.

 
 Citatet visar på att någon noggrann och stegvis förändring inte tycks ha skett av dygnsryt-
men vilket resulterat i klara konsekvenser.190 Detta i form av allt för lite sömn före arbet-
spasset. Ett sådant resultat tycks alltså i viss utsträckning stämma överens med Åkerstedts
kritik mot Arbetstidslagen, vilket tillåter arbete under dygnsrytmens bottenläge mellan
klockan 04.00-07.00.191 Detta under förutsättning av exempelvis allmänhetens behov.192

 
 Även om tidningsbudet lyckas anpassa dygnsrytmen någorlunda visar ett annat kvalitativt
resultat att de olika sömnstadierna är väl inarbetade i en människas liv. För varje stadie blir
ju sömnen inte bara djupare utan personen i fråga blir också mera svårväckt. I stadie tre och
fyra redogör Åkerstedt för att det kan krävas uppemot 64 decibel för att ett vaket tillstånd
ska inträda.193 Ett tydligt exempel på att Åkerstedt resonemang tycks stämma in även på
människor med udda arbetstider illustrerar följande citat:
 

 Har man försovit sig några dagar så börjar man känna att nu är det nog dags att
sätta ganska många väckarklockor på ringning så att man inte försover sig igen. Det
är inte direkt populärt att man försover sig för mycket.

 
 Att sömnen innehåller olika stadier tycks också respondenterna vara medvetna om.194 Ett
bud beskriver det väldigt tydligt och hur en mer ”normal” sömn utan avbrott utspelar sig
när vederbörande inte arbetar på söndagsmorgonen:
 

 Det är ju olika faser i sömnen. Det kan man ju märka ibland. Man drömmer för fullt
och brrr!, så ringer klockan. Hade den inte gjort det så hade man gått över i en an-
nan fas. Jag märker det på lördags nätterna. Det är ju inte ovanligt att jag kan sova
då nio timmar i ett enda svep alltså, utan att gå upp. (Min understrykning)

 
 5.11.1 Tidningsbuden delar upp sömnen
 
 För att säkerställa sömnkvalitén handlar det enligt Åkerstedt samt Natelson och Evengård
om att en regelbundenhet tillämpas för sänggåendet och uppstigandet.195, 196 Detta fram-
kommer också i en av de kvalitativa intervjuerna:
 

 Ja för det första, regelbundet. Att man får några regelbundna tider. Det är jag gans-
ka noga med att försöka och sova fyra, fyra och en halv och önskvärt fem timmar tills
att jag går upp. Sen så att jag lägger mig och sover tre timmar i alla fall när jag
kommer hem. Jag försöker hålla på detta. I alla fall får sammanhängande sju, åtta
timmar. Fast det klart, det blir ju ett avbrott. (Min understrykning)
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 Ovanstående citat beskriver inte bara att budet försöker hålla sig till regelbundna tider. Det
framgår också att vederbörande väljer att dela upp sömnen i två pass. Att göra denna upp-
delning är inte alls ovanligt. Sju av tio tidningsbud väljer en sådan strategi. Framförallt är
det kvinnorna (86 %) jämfört med männen (65 %) som tillämpar denna strategi. Även om
det blir ett avbrott i sömnen vilket respondenten påpekade anser Åkerstedt detta är den
bästa strategin. Detta då en maximal vakenhet kan uppnås under arbetspasset.197 Inte minst
om man använder dessa tupplurar fullt ut, d.v.s. 3,5-4 timmars sammanhängande sömn vil-
ket då ersätter ett antal timmar av en reducerad nattsömn.198 Att en sådan beskrivning av
tupplurens fulla potential stämmer med verkligheten framgår av följande citat:
 

 Ja, jag sover ju fyra timmar innan jag delar ut. Då är man rätt så utvilad faktiskt. Då
behöver man bara sova tre timmar sen. Då kan man gå upp rätt tidigt dagen efter.

 
 I ett annat citat framkommer att buden eftersträvar möjligheten att dela upp sömnen:
 

 Nej, det brukar jag faktiskt inte hinna, utan sticker iväg till nästa arbete. Jag hade
tänkt det lite längre fram. För att må bättre då, så behöver jag nog sova en två, tre
timmar efteråt också.

 
 Att man har ytterligare ett arbete att fullgöra kan alltså vara en förklaring till varför ett av
fem tidningsbud väljer att sova före arbetspasset. Det fanns även en mindre andel av tid-
ningsbuden vilka endast sover efter arbetet (10 %). Dock verkar det som att en viss varia-
tion finns här för vilken strategin är vilket framgick av intervjuerna. Förklaringen till att
man sover en gång per dygn kan förutom vara att ytterligare ett arbete ska fullföljas också
handla om andra orsaker. Ett bud utrycker det på följande vis:
 

 Nej jag tycker det blir så krångligt att dela upp sömnen i två skift på något sätt. Att
man sover fyra timmar då och fyra timmar då. För då tycker jag ännu mer av dagen
försvinner. Så det är ju vilken tid på dygnet man värderar mest.

 
 Denna beskrivning visar alltså på en sömnstrategi vilken utifrån Åkerstedts mening inte är
att anse som den rätta.199 Att bara sova vid ett tillfälle medför en förlust av totalsömnen på
två till tre timmar vilken blir svår att ta ifatt.200 Även om en sammanhängde sömn fås blir
inte återhämtningseffekten den samma som om en uppdelning skett i två sovpass. För den
andel vilka inte valt att dela upp sömnen följer trots allt fördelen att helt och hållet koncent-
rera sig på att sova under denna period vilket gör att en god sömnkvalité kan fås. I dessa
respondenters liv tycks alltså inga yttre störningar göra sig gällande. Detta då omgivningen
är medveten om när personen i fråga sover.201

 
 5.11.2 Över hälften av alla kvinnor sover under sex timmar
 
 De kvantitativa resultaten (fråga 27) angående hur många timmar buden sover per dygn
visar att fyra av tio sover under sex timmar. Framförallt är det kvinnorna (52 %) som sover
under sex timmar jämfört med män (37 %). Förklaringen till dessa resultat kan exempelvis
handla om att sovmiljön inte är den bästa. För att den ska vara fullgod ska det vara lugn
och ro samt en behaglig temperatur.202 En annan förklaring till att man inte får ihop till-
räckligt med sömn, d.v.s. över sex timmar kan vara att det är svårt att koppla bort tankarna
från arbetet (fråga 31 i).203 De kvantitativa resultaten visar nämligen att av dem vilka sover
under sex timmar har 17 procent svårt att koppla bort tankarna från arbetet ibland eller
varje vecka. Då resterande 83 procent inte uppvisar några sådana problem är det troligt att
resultatet (fråga 27) har andra bakomliggande förklaringar. En sådan tänkbar förklaring
vilken Åkerstedt är inne på är att stigande ålder medför ett mindre sömnbehov.204
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 Tabell: 5.15: Antalet timmars sömn per dygn i förhållande till ålder (procent)
 
 Sömn per dygn  24 år och under  25-46 år  47 år och över
 Under sex timmar  26  38  58
 Över sex timmar  74  62  42

 
 Ett exempel på jämförelse utifrån ovanstående tabell är att den som är 47 år och över i mer
än dubbelt så stor utsträckning (58 %) sover under sex timmar jämfört med den som är un-
der 24 år (26 %). En tänkbar förklaring förutom att åldern spelar roll kan vara att ju äldre
man blir desto fler sysslor ska fullföljas vid sidan av arbetet som tidningsbud vilket fram-
går av intervjuerna.205 För övrigt visar de kvalitativa resultaten på att man vanligen ser till
att få ihop tillräckligt med sömn. Ett tidningsbud uttrycker det så här:
 

 Jag har ju som mål i alla fall att försöka få ihop åtta timmar varje dygn, eller varje
natt eller vad jag ska kalla det. Ibland blir det mer och ibland blir det mindre.

 
 Ett sådant resultat tycks alltså stämma in på majoriteten (58 %) vilka sover över sex tim-
mar per dygn. För de bud vilka sover under sex timmar dygn efter dygn anser Åkerstedt att
prestationsförmågan reduceras.206 Detta resonemang tycks i viss grad stämma in på tid-
ningsbudens situation. I flera intervjuer vittnar buden om förekommande koncentrations-
svårigheter. Så här beskriver ett bud sina svårigheter med att kunna koncentrera sig:
 

 Det klart i fall Du har sovit för lite då kan du få lite svårt att koncentrera dig i fall
Du ska sitta och lyssna på en föreläsning eller något sådant på universitetet. Då kan
det bli lite jobbigt att koncentrera sig, men mycket avhjälps med lite extra sömn.

 
 Att koncentrationsproblemen förekommer syns också i enkätundersökningen då mer än
vart fjärde (27 %) tidningsbud har sådana problem (fråga 31 m). Allt för lite sömn kan även
ge andra problem vilka är relaterat till hälsan. Bl.a. sker en försvagning av immunförsvaret,
ämnesomsättningen påverkas samt en allmänt ökad risk för sjuklighet enligt Åkerstedt.207

 
 När man jämför dem vilka sover under respektive dem vilka som sover över sex timmar
mot om man varit sjukskriven (fråga 28) under det senaste året framgår det att en överens-
stämmelse finns med Åkerstedts resonemang om en ökad sjuklighet. Detta då 28 procent
av dem som sover under sex timmar varit sjukskriva minst två gånger. För dem vilka sover
över sex timmar var motsvarande siffra 17 procent. Det bör också tilläggas att forskarna
tycks hittat ett samband mellan sömnbrist och övervikt.208 För att undvika övervikt handlar
det alltså om att de tidningsbud vilka sover under sex timmar måste sova mera. I annat fall
kan en ökad hunger inträda vilket i förlängningen bidrar till övervikt.209

 
 Besvären ökar även för dem vilka sover allt för få timmar per natt. Dehlin påpekar att de
vilka sover över nio timmar i större grad uppvisar symtom som ångest och nervositet.205 En
sådan överensstämmelse finns med Dehlins resultat då man beaktar frågan (31 e) om oro
och rastlöshet. Resultatet visar på att det är betydligt fler (83 %) som inte har ångest eller
oro av dem som sover under sex timmar jämfört med dem som sover mer än sex timmar
(61 %). Dock är skillnaderna mycket marginella då man väljer att skapa ett index där frågor
som rör psykosomatiska symtom ingår. Resultatet av detta index (fråga 31, h, i) relaterat
till antalet timmars sömn per dygn visar att de vilka sover under sex timmar i mindre grad
(59 %) har psykosomatiska besvär jämfört med dem vilka sover över sex timmar (61 %).
Alltså stämmer ett sådant index in på Dehlins resultat, fast skillnaderna är mycket små.
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 5.12 En blandad orosbild när det gäller hot och våld
 
 I teorikapitlet gav Menckel uttryck för att hot och våld inte på något sätt är att anse som
någon isolerad företeelse i samhället, utan kan förekomma i många olika sammanhang.211

En sådan beskrivning verkar också buden instämma i. Ett bud beskriver det på följande vis:
 

 Man löper väl ingen större risk som tidningsbud än någon annan. För händer det
något så kan det ju hända när och var som helst. Det är väl kanske att man på något
sätt har fördomar mot narkomaner, hemlösa och så. Det är väl kanske klokt att vara
försiktig i närheten av en människa som är hög på heroin och… Men, nej det funge-
rar inte att gå runt och vara rädd heller. Dom flesta är ju totalt harmlösa…

 
 Denna utsaga ger alltså en beskrivning likt Arbetsmiljöverkets uppfattning att det i arbets-
miljön kan finnas personer vilka är påverkade av droger eller alkohol.212 Utifrån att tid-
ningsbudet tycks vara väl medveten om att det finns människor vilka är påverkade av något
slag vilket gör att man måste vara försiktig tycks Geijers resonemang stämma in. Han
nämnde som bekant, att många gånger kan hot och våld i arbetet förutsägas och motarbe-
tas.213 En sådan åtgärd för att undvika hot och våld tycks alltså vara att arbetstagaren är
medveten om att en stor försiktighet bör intas vid arbete i miljöer där det finns personer
vilka är påverkade av något slag.
 
 I teorikapitlet redogjorde jag också för Geijers undersökning och dess resultat. Här fram-
kom att den största oron fanns att utsättas för hot i arbetet (80 %), följt av fysiskt våld (67
%) och slutligen rån (60 %). En sådan oro vilken Geijer beskriver finns också bland buden,
fast inte i lika stor utsträckning. Tidningsbuden känner störst oro för att bli utsatta för fy-
siskt våld i arbetet (14 %) följt av att bli hotade i arbetet (11 %) och att bli rånad (6 %).
Görs en jämförelse mot Geijers resultat framkommer att det dels råder stora skillnader samt
att graden av oro inte följer samma prioritet. I detaljhandeln känner man störst oro att drab-
bas av hot. Hos tidningsbuden är den största oron relaterad till att drabbas av fysiskt våld.
En annan iakttagelse är att oavsett om man arbetar i detaljhandeln eller som tidningsbud
känner den anställde minst oro för att drabbas av rån. Ett sådant resultat måste framförallt
ses som något förvånande om man arbetar i detaljhandeln mot bakgrund av kontanthante-
ringen.214

 
 Även om det existerar en oro ska man komma ihåg att över 85 procent av tidningsbuden
överhuvudtaget inte kände någon oro oavsett om det handlade om rån, hot eller våld. Detta
framkommer också i flera intervjuer. Hos respondenterna finns det också uppfattningar om
att skulle det inträffa något skulle vederbörande sluta direkt med sitt arbete som tidnings-
bud. Utifrån de kvalitativa intervjuerna verkar det som att oron för hot och våld kan beskri-
vas som att det tycks existera en gradskillnad. Denna gradskillnad vilken utgör allt från
ingen oro till att en oro finns hos tidningsbuden visar följande utsaga på:
 

 Jag kan inte säga att jag känner mig direkt oroad när jag går där ute på natten. Men
det klart när det börjar bli en del fulla människor som går omkring och börjar spar-
ka på lite alla möjliga saker. Då börjar man fundera på att gömma sig lite grann.

 
 Andra respondenter tycks instämma i det ovan sagda och menar att man tänker på det
ibland. Till denna beskrivning av oro kan det också vara på sin plats att beakta att vissa
respondenter är undrande över vilken reaktionen skulle komma att bli i en sådan situation:
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 Sen är också frågan hur man tar det. Om man sopar till en person eller om man är
lugn i situationen. Det vet man ju inte. Det vet man först då man åker på en snytning
eller någonting. Man vet inte hur man reagerar då.

 
 En tänkbar förklaring till att det existerar en gradskillnad när det gäller oro skulle kunna
vara vad distriktet är beläget. En sådan tanke bekräftas dock inte av ett index där fråga (32
a-c) ingår relaterat till om man arbetar i eller utanför Karlstad. Resultatet visar nämligen på
att oron är större bland dem vilka arbetar utanför Karlstad med omnejd (8,3 %) jämfört
med dem vilka arbetar i Karlstad (4,3 %). Ett sådant resultat kanske kan förklaras av att
chansen att man får hjälp av omgivningen om något skulle inträffa är större i Karlstad jäm-
fört med utanför stadsgränsen.215

 
 5.12.1 Bud utsatta för hot och våld
 
 Även om fråga (33 a-e) skulle ha haft en annan utformning vad gäller svarsalternativen kan
vissa slutsatser dras (se 3.4.10). En sådan slutsats är att mer än vad femte bud har blivit
hotade i sitt arbete (se tabell 5.16). Att hot tycks vara vanligt förekommande framkom ock-
så i intervjuerna vilket illustreras genom följande citat:
 

 Man har upplevt att folk har varit väldigt, väldigt aggressiva och hotfulla i största
allmänhet… (Min understrykning)

 
 Resultaten (fråga 33) visar att våld har förekommit liksom att tre av tio tidningsbud sett
slagsmål eller andra våldsamma situationer när de har arbetet. I tabellen vilken här följer
har jag valt att jämföra tidningsbuden med de resultat Geijer presenterar.216

 
 Tabell: 5.16: Tabellen visar de vilka varit utsatta för hot, våld eller sett slagsmål eller andra våldsam-
ma situationer som anställd i detaljhandeln eller som tidningsbud. Andel i procent.
 
  Detaljhandeln  Tidningsbuden
 Utsatt för direkt riktade hot. (33 a)  60  22
 Utsatt för våld. (33b)  27   2
 Sett slagsmål eller andra våldsamma situationer. (33 c)  80  30

 
 Vid en jämförelse mellan detaljhandeln och buden är förekomsten av hot och våld inte lika
hög för den senare gruppen.217 Dock visar båda undersökningarna tendenser till att det
vanligaste är att den anställde sett slagsmål eller andra våldsamma situationer följt av att
man själv blivit utsatt för hot. Noterbart är att två procent av tidningsbuden blivit utsatta
för våld. För övrigt, kan konstateras att hos tidningsbuden angav 59 procent (fråga 33 d) att
deras arbetskamrater någon gång varje år utsätts för hot. I en intervju framkom det också,
apropå (fråga 33 e) om hur ofta ens arbetskamrater utsätts för våld i arbetet följande:
 

 Jag känner ju till dom som har blivit hotade och nedslagna och så vidare. Men jag
tror inte att det är något som dom flesta tidningsbud har varit med om egentligen,
det tror jag inte. Utan det hör väl till ovanligheten att folk ger sig på tidningsbud,
men det händer ju ändå. (Min understrykning)

 
 Utifrån dessa resultat kan dels konstateras att hot och våld tycks vara en del av tidningsbu-
dens vardag. Dess omfattning är dock i mindre i jämförelse med gatuvåldet. Därmed verkar
det alltså som Geijers beskrivning om att hot och våld i arbetet är vanligare än gatuvåldet
inte får något genomslag här.218
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 5.12.2 Kvinnor inte mer utsatta än män för hot och våld i arbetet
 
 Vid resultatsammanställningen (fråga 34) visade det sig att hoten var än mer vanligt före-
kommande jämfört med resultatet (fråga 33). Detta då vart tredje tidningsbud utsatts för
verbala hot (33 %), följt av annan hotfull situation (22 %). På tredje plats kom annat (8,4
%), där respondenterna med egna ord angav vad de varit utsatta för. Av förekomna händel-
ser kan beskjutning ses som allvarligast samt att man blivit utsatt för blottare. I övrigt före-
kom det att tidningsbud hade blivit fasthållna, bespottade och rånade. De tre sista formerna
av utsatthet uppgick var och en till sex procent av dem som varit utsatta för någon form av
hot och våld. Vid en jämförelse av Geijers resultat visade det sig också att verbala hot var
vanligast förekommande (83 %) följt av knuffar (44 %), slag (39 %), sparkar (17 %), annan
hotfull situation (17 %), riv, klös, nyp (11 %) samt hot med vapen (11 %). Noterbart var att
ingen uppgav att de utsatts för rån i Geijers undersökning.219

 
 Att kvinnor skulle vara mer utsatta än män tycks inte stämma in när det gäller tidningsbu-
den. Något mer än vart fjärde (26 %) tidningsbud har varit utsatt för någon form av hot och
våld i sitt arbete. Dessa respondenter har alltså markerat något av svarsalternativen (fråga
34). Det är förhållandevis jämt mellan kvinnor (24 %) och män (27 %). Därmed kan alltså
Aronssons och Sjögrens resonemang om att kvinnor i större utsträckning skulle drabbas av
hot och våld i den här undersökningen inte bekräftas. Förklaringen skulle kunna vara att
kvinnor och män utifrån Aronsson och Sjögrens resonemang har samma karriärmöjligheter
som tidningsbud och därför har lika ”svårt” att söka sig ett annat arbete. Därmed verkar det
som att kvinnor och män blir kvar i en miljö vilken har inslag av hot och våld.220 Till viss
del får dock Aronssons och Sjögrens resonemang medhåll från en respondent:
 

 Visst kan det vara ett farligt jobb. Speciellt om man är tjej. Då kan det vara extra
farligt, för man får ju uppleva en hel del, det får man ju göra. Men bara för att man
är man så går det ju bättre och speciellt på lördagar när det går ungdomsgäng efter
ungdomsgäng förbi på tidningsdistriktet. Man får vara glad om det inte saknas allt
för många tidningar. (Min understrykning)

 
 Mot bakgrund av att inget ensamarbete får utföras om en påtaglig risk finns för hot och
våld kan man fundera över om tidningsbuden fortsättningsvis ska arbeta i en sådan mil-
jö.221 Det är svårt att bortse från att en påtaglig risk finns då ett av fyra tidningsbud råkat ut
för hot eller våldshändelser. Utifrån ett sådant konstaterande bör skyddsombudet i enlighet
med arbetsmiljölagen uppmärksamma dessa brister och i vissa fall stoppa ensamarbetet.
Arbetsmiljölagen tillåter även att den enskilde arbetstagaren kan lägga ner arbetet med mo-
tiveringen att det är fara för liv och hälsa.222 Dessutom framkommer det i en intervju:
 

 Ja, dom hade lite problem i stan för att det var många som inte vill gå mitt inne i
stan för att dom var lite rädda. Då kom dom överens med tidningarna att dom la på
lite grann för att locka dit tidningsbud. Jag nappade på det. Det var okej. (Min un-
derstrykning)

 
 Arbetsgivaren tycks alltså enligt citat vara medveten om att de anställda har en arbetsmiljö
med inslag av hot och våld. Att ge de bud vilka har sina distrikt i centrala delarna av staden
mer betalt visar på att Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte tas på allvar. Lösningen borde
istället vara att distrikt vilka är drabbade av hot och våld skulle ha dubbelbemanning. Så
som det är idag är det bara frågan om dubbelbemanning först om någonting har inträffat
och den som drabbats känner ett visst obehag. Dock ska man komma ihåg att en kontinuer-
lig dubbelbemanning inte endast resulterar i fördelar. Geijer anser nämligen att de anställda
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kan stressas och göra något allt för hastat. Forskning vilken Geijer refererar till visar att ett
sådant beteende vilket nyss beskrivits medför en ökad risk för våld med 50 procent.223

 
 Resultaten på fråga (34) visar också på att tre av fyra bud inte drabbats av hot och våld.
Anledningen till detta kan vara att man har ett bra distrikt som en respondent uttrycker det.
En annan respondent lämnar följande förklaring:
 

 Jag förstår inte varför dom ska ge sig på tidningsbud. Dom kanske skulle kunna råna
mig, det har jag faktiskt tänkt att dom skulle kunna ta min mobiltelefon och så. Det
har jag tänkt på men annars finns det ingen anledning att ge sig på mig. Det klart,
fulla människor är lite oberäkneliga då. Men dom är ganska så lätta och hantera
också. Det är ju bara att vara tyst egentligen eller försöka gå därifrån eller… Dom
är ju inte särskilt farliga heller, för dom vet ju inte riktigt vad dom har sig själva.

 
 5.12.3 En underrapportering finns
 
 När resultaten jämförs mellan fråga (34) och fråga (35) syns att Arbetsmiljöverkets upp-
fattning bekräftas om att mörkertalet är stort då inte alla hot och våldshändelser registreras.
Över hälften (56 %) har inte valt att rapportera hot eller våldshändelsen till sin chef. Där-
med blir det svårt för arbetsgivaren att kunna slå fast hur vanligt det är att hot och våld fö-
rekommer. I förlängning medför det också stora svårigheter att vidta förebyggande åtgärder
så som att organisera arbetet på ett annat.224

 
 5.12.4 Arbetskamraterna - en viktig livlina efter att hot och våld förekommit
 
 För de tidningsbud vilka utsatts för hot och våld visar det sig att man i första hand fått hjälp
från arbetsledaren (63 %), i andra hand från arbetskamraterna (38 %) och i tredje hand po-
lisen (33 %). Tidningsbuden har även fått lika mycket hjälp från annan (17 %) så som natt-
förman respektive facklig representant (17 %). Någon hjälp har inte kommit från företags-
hälsovården (Clarahälsan). I Geijers studie framgår att man i första hand efter händelsen
fått hjälp från Polisen (61 %). På delad andra plats har hjälpen kommit från arbetsledningen
respektive arbetskamrater med vardera 39 procent. Därefter tycks hjälpen kommit från an-
nat håll (17 %) följt av företagshälsovården (6 %). Det kan vara värt att notera att ingen
fick hjälp från facket.225 Vid en jämförelse mellan tidningsbuden och detaljhandeln verkar
det som att toppfyra är den samma fast i detaljhandeln kommer hjälpen i första hand från
polisen i stället för arbetsledningen som det är för tidningsbuden.
 
 Noterbart är att oavsett om den anställde är verksam som tidningsbud eller i detaljhandeln
tycks arbetskamraternas hjälp vara vanligt förekommande. Att hjälpen från annat håll tycks
vara lika viktig (17 % i båda fallen) kan kanske ses som att det sociala nätverket är betydel-
sefullt. Inte minst då nätverket enligt Alm kan finnas till både för stunden och samtidigt
vara en skapare av framtid.226, 227 Det sociala nätverket kan också fungera som samtals-
grupp vilket gör att risken för att utveckla PTSS reduceras i enlighet med Dotevalls reso-
nemang.228 Ett uppenbart problem i detta sammanhang är för de arbetstagare vilka har ett
ringa eller i stort sett saknar ett socialt nätverk. Vid en PTSS- händelse får dessa arbetsta-
gare förlita sig på arbetsgivarens och arbetskamraternas förmåga att vara behjälpliga. Där-
för är det av stor betydelse enligt Arbetsmiljöverket att det finns klara rutiner för hur ar-
betstagare tas om hand vilka drabbats av hot och våld.229

 
 5.12.5 Ingen hjälp från TAB – tidningsbuden riskerar att utveckla PTSS
 
 De kvalitativa resultaten visar dock på att tidningsbuden har en stor tvekan om det finns
hjälp och stöd att få från Tidningstjänst sida. Man skulle exempelvis i enlighet med Ar-
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betsmiljöverkets resonemang tänka sig att det fanns en krisgrupp.230 Enligt respondenternas
vetskap finns det dock ingen krisgrupp vilken kan träda in vid en PTSS–händelse. Resul-
taten indikerar vidare på att en sådan grupp skulle finnas vilket följande citat kan illustrera:
 

 Ja, det är ju ganska självklart att det borde finnas en sådan grupp. Men det finns ju
faktiskt inte.

 
 Konsekvenserna av att någon krisgrupp inte finns kan bli långtgående. Tar man tillvara
Dotevalls resonemang visar det sig att sömnsvårigheter och oro kan göra sig gällande. Mot
bakgrund av ett sådant resonemang kan det vara intressant att skapa ett index utifrån fråga
36 (a-f). Indexet är uppbyggt kring om man fått hjälp eller inte. Det innebär att har man inte
fått hjälp från minst två av sex är det lika med att ingen hjälp getts alls. Kriterierna för den-
na gränssättning för om man kan ses ha fått hjälp eller inte har satts utifrån att även mindre
allvarliga PTSS-händelser kan få konsekvenser i enlighet med Dotevalls resonemang.231

Resultatet av indexet visar på att 56 procent inte har fått någon som helst hjälp från exem-
pelvis arbetsledningen etc. En förklaring kan som ett tidningsbud uttrycker det i enkäten
handla om att man helt enkelt inte har bett om att få någon hjälp.
 
 Detta resultat där 56 procent inte har fått någon hjälp efter PTSS-händelse kan korsas mot
sömnsvårigheter (31 i) och oro (31 e). En sådan tabulering visar att Dotevalls beskrivning
tycks stämma in, då PTSS kan konstateras för denna grupp.232 Detta då 20 procent har
sömnsvårigheter och 40 procent känner oro av dem vilka inte har fått någon hjälp. Även
Maslach och Leiters resonemang, om att magproblem (31 f) kan uppstå som en följd av
PTSS tycks få sitt genomslag här då 20 procent har sådana besvär.233 Har man däremot fått
hjälp uppvisar ingen oro eller magproblem. Däremot har 25 procent sömnproblem även om
hjälp getts efter hot och våldshändelse.
 
 Antagligen kan sömnsvårigheter, oro och magproblem bero på andra orsaker än att tid-
ningsbudet råkat ut för hot eller våldshändelse. Inte minst mot bakgrund av att ingen är
missnöjd med den hjälp man har fått (fråga 37). Det kan också handla om individens egen
förmåga att kunna hantera en PTSS-händelse känslomässigt vilket Natelson och Evengård
påpekar.234 Men en förklaring till att individen har problem kan trots allt vara att tidnings-
budet varit utsatt för hot och våld. Dessa människor riskerar alltså utifrån Dotevalls upp-
fattning drabbas av bl.a. svettningar och hjärtklappning.235 Därutöver kan en annan kon-
sekvens bli att immunförsvaret försämras vilket medför ökad infektionsrisk och att i större
grad riskera att sjukdomstillstånd uppkommer.236 Sådana sjukdomstillstånd kan mycket väl
kräva att sjukskrivning måste till. Relateras detta resultat där respondenter vilka inte har
fått någon hjälp efter PTSS-händelsen och om man varit sjukskriven visar det sig att 40
procent varit sjukskrivna minst två gånger under det senaste året. Hos dem vilka fått hjälp
är det ingen som kommit att vara sjukskriven under motsvarande tidsperiod.
 
 5.12.6 Tidningsbuden är i behov av utbildning för att undvika hot och våld
 
 Resultaten från intervjuerna visar på att samtliga respondenter inte har fått några rekom-
mendationer eller utbildning i säkerhetstänkande för att därmed minimera risken för att ut-
sättas för hot och våld i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer.237 Några res-
pondenter ser inget behov av sådana kunskaper vilket kan förklaras på följande vis:
 

 Nej, det har väl inte vart så många sådana situationer som det känts obehagligt. Det
har varit ett par tillfällen, men det är så få människor på natten så det är inga större
problem. Men det är den där nattklubben som ligger där. Det är ju mycket folk, ons-
dag, fredag och lördag som ramlar ut där fyra, fem på morgonen. Dom är ju fulla
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som kastruller allihopa. Men det har aldrig varit något problem. Fast det klart, man
är väl oskyddad och man är ensam, mitt i natten och så där. Men det är inga pro-
blem, det tycker jag inte. (Min understrykning)

 
 Andra respondenter vilka har arbetet längre tid anser att behovet av sådana rekommenda-
tioner eller utbildning är stort. De menar att någon form av utbildning skulle ingå mot bak-
grund av att det kan hända att hot och våld förekommer. Att det också har förekommit hot
och våldshändelser talar flera respondenter om. En säger så här:
 

 Det är ju faktiskt tidningsbud som har blivit knivhotade och misshandlade. Jag har ju
själv varit med om att det har varit väldigt hotfull stämning ibland.

 
 En möjlighet för Tidningstjänst att ge sådan information eller utbildning i enlighet med
Arbetsmiljöverkets förslag är att anordna budmöten.238 Av de resultat vilka tidigare har
presenterats (se 5.6.7) verkar det dock som att sammankomster äger rum allt för sällan.
Samtidigt verkar det som om respondenterna är på det klara över vad en sådan utbildning
skulle kunna innehålla:
 

 Ja, man skulle vilja prata om olika situationer. Hur man skulle göra och bete sig och
så här. För första reaktionen kanske blir att man blir rädd och det kanske är fel. Man
kanske ska ha ett visst kroppsspråk och så här. Det kan ju vara nyttigt och lära sig.

 
 Trots att det klart framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter att arbetstagen skall ha fått
tillräcklig utbildning och information för att kunna fullgöra sitt arbete i en säker miljö ver-
kar det som att den enskilde arbetstagaren får ta ett stort ansvar.239 I praktiken ses detta an-
svar innebära att arbetstagaren har egna strategier för att slippa utsättas för hot och våld:
 

 Är det väldigt stökigt någonstans och gängbildning och så, då måste jag säga att då
har det hänt att jag har gått lite runt kvarteret och tagit det lite senare… (Min under-
strykning)

 
 Flertalet respondenter tycks använda sig av denna strategi. En sådan strategi kan alltså i
enlighet med Arbetsmiljöverket vara en del av planeringen och organiseringen av arbetet
för att därmed kunna förebygga att hot och våld förekommer.240

 5.12.7 Tidningsbuden är försiktigare och på sin vakt
 
 Resultatet av fråga 38 (a-e) visar på att tidningsbuden i första hand är försiktigare och på
sin vakt (67 %) efter att de drabbats av hot och/eller våldshändelse. En del bud tycks också
vara mer rädda respektive känner sig mer oroliga när de arbetar (17 % vardera). Vidare in-
dikerar resultatet på att några bud känner mindre arbetsglädje (8 %). Dock var det ingen
som angav att de kände en ökad aggressivitet som följd av det inträffade. Dessa resultat
tycks i stora drag visa på en överensstämmelse med Menckels undersökning. Dock skiljer
sig resultaten sig såtillvida att kommunalanställda kände sig aggressiva och i större ut-
sträckning kände en mindre arbetsglädje (24 %).241 Jämförs resultaten med Geijers studie
är skillnaderna betydligt större. Framförallt handlar det om att mer än sju av tio kände sig
aggressiva i detaljhandeln. Vidare var det sju gånger så många som kände en mindre ar-
betsglädje jämfört med tidningsbuden samt mer än fyra gånger så vanligt att oro förekom
bland dem vilka arbetade i nattöppna butiker. Rädslan i detaljhandeln var också större då
fyra av tio kände sig mer rädda.242 Gemensamt för tidningsbuden och Menckels samt Gei-
jers undersökning är alltså att man är försiktigare och mer på sin vakt efter hot eller vålds-
händelse. Utifrån en sådan slutsats kan det vara lämpligt att se över vilka rutinerna är för
hur den drabbade tas om hand i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.243
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 6 SAMMANFATTANDE ANALYS OCH DISKUSSION
 
 I sista kapitlet sker en sammanfattande analys och diskussion av undersökningens resultat.
Den följer principen att ett försök görs att besvara undersökningens frågeställning utifrån
vad undersökningens resultat visat på. Därutöver presenteras några konkreta förslag till
förbättringar av tidningsbudens arbetssituation. Avslutningsvis lämnas några reflexioner
kring undersökningen.
 
 
 6.1.1 Ett försök att besvara undersökningens frågeställning
 
 I första kapitlet presenterades undersökningens frågeställning vilken var följande:
 

 Hur är arbetssituationen för tidningsbuden i Karlstad med omnejd?
 
 Denna frågeställning kompletterades med ett antal delfrågor vilka nedan presenteras var för
sig med ett sammanfattande svar utifrån vad resultatet av undersökningen visat på.
 

• • Vilka är dom bakomliggande orsakerna till att börja arbeta som tidningsbud?
 
 Något entydigt svar på frågan är svårt att ge. Dock tycks några anledningar vara mer före-
kommande än andra. Exempelvis har det sociala nätverket bidragit till att en anställning
inletts eller att tiden som pensionär kom att bli allt för monoton. Även Arbetsförmedling-
ens insatser har gjort att man tagit anställning som bud. Därutöver visar de kvantitativa re-
sultaten på att arbetet som tidningsbud ger möjlighet att kombineras med det övriga livet.
En annan anledning är ekonomiska incitament samt passande arbetstider. Detta då buden
går hem från arbetet medan flertalet av den arbetsförda befolkningen är på väg till arbetet.
Samtidigt menar vissa bud att det är jobbigt att även behöva arbeta på lördagarna.
 

• • Hur ska personalomsättningen kunna minskas?
 
 Då Tidningstjänst har en personalomsättning på 19 procent måste aktiva åtgärder till för att
försöka reducera denna siffra. En förklaring till denna siffra vilken respondenterna lämnar
är att introduktionen brister. Att buden helt enkelt får för lite genomgång av vad arbetet in-
nebär, exempelvis dess omfattning. En annan anledning kan vara att det anställs ”fel” män-
niskor vilka inte tycks förstå vad arbetet innebär. Det kan också handla om att lönen är allt
för låg i förhållande till de konsekvenser arbetet medför med avseende på det övriga livet.
Vidare framgår att tidningsbudens arbetsinsats inte uppmärksammas. Det handlar om att
man som anställd inte märks eller syns. Ledningen ser bara till arbetsresultatet och inte
vem som ligger bakom skapandet av detta resultat. Vissa respondenter anser att konjunktu-
ren har betydelse där Tidningstjänst har ett kontinuerligt tillflöde av personal utan att behö-
va satsa resurser för att bli en attraktiv arbetsplats. Konsekvenserna av en sådan personal-
politik resulterar i stora rekryteringskostnader liksom att kontinuerligt behöva avsätta tid
för att introducera nya medarbetare.
 
 Mot bakgrund av ovanstående lämnas här förslag på lämpliga åtgärder för att därmed, om
möjligt reducera personalomsättningen på 19 procent:
 

• En förbättrad introduktion.
• Att anställa rätt personal vilka är införstådda med vad arbetet innebär.
• Förbättra lönevillkoren.
• Att uppmuntra personalen för deras arbetsinsats.
• Att inte i allt för stor grad känna sig bekväm utifrån att högkonjunktur råder.
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• • Hur stor social kontakt har man i arbetet?
 
 Resultatet av hur mycket social kontakt buden har i arbetet rymmer allt från noll procent
till över fem procent. Beroende på vad man lägger i begreppet social kontakt kan det
handla om all mänsklig närvaro till verbal kommunikation med omgivningen. Med ett så-
dant begreppsomfång vilket inkluderade all social kontakt (fråga 22) har en majoritet av
tidningsbuden ringa social kontakt i arbetet. Detta då 66 procent av buden återfinns i ett
intervall från noll procent till fem procent. Ett sådant resultat måste också ses mot vilket
distrikt man har. Är det ett distrikt vilket utgår från ett buntställe dit flera granndistrikt är
knutna sker med automatik en ökad social kontakt. Är det därutöver frågan om att distriktet
är centralt beläget följer också en ökad social kontakt genom nattliga företeelser så som att
budet träffar på väktare. Även om en majoritet av buden har ringa social kontakt i sitt ar-
bete verkar det som att denna ensamhet upplevs som positiv (96 %). Många bud tycks allt-
så favorisera lugnet och tystnaden. Samtidigt kan arbetet som tidningsbud fungera som en
balans till den övriga tillvaron, där en del av tiden ägnas att umgås med andra människor.
Tiden då arbetet fullföljs tycks även ge möjlighet att planera den övriga livstillvaron.
 

• • Går arbetet som tidningsbud att förena med det övriga livet?
 
 Ett kort svar på denna fråga blir ja. Detta svar gäller framförallt för kvinnorna (80 %) jäm-
fört med männen (70 %) oavsett vilken faktor hänsyn tas till. Resultaten visar, inte minst
de kvalitativa att budens sociala liv påverkas som en följd av deras arbete. Det har gått så
pass långt att personer i omgivningen slutat fråga om man ska följa med ut. Det verkar som
att det sociala umgänget förändras då en del bud umgås med andra tidningsbud. Flertalet
bud anser att ett av de största problemen är att även behöva arbeta på lördagarna. Det gör
att svårighetsgraden ökar när det gäller att kunna besöka vänner och släkt vilka bor långt
borta. Denna svårighet tycks dock Tidningstjänst ta viss hänsyn till vid större helger. Detta
då bud vilka har bekanta långt borta lättare beviljas ledighet. En annan svårighet tycks vara
att kombinera arbete och familj. Man har svårare att umgås med sina barn vilket i hög grad
beror på tröttheten. För de respondenter vilka kan se tillbaka på den tid då de hade egna
småbarn tycks det ha varit nödvändigt att omgivningen ställde upp för ekvationen arbe-
te/familj skulle kunna lösas. Att kvinnorna tycks ha större möjligheter att kombinera arbete
och familj framkommer också då hänsyn tas till möjligheten att delta i barnens fritidsakti-
viteter. Kvinnor tycks i större utsträckning än män använda sig av strategier vilket främjar
möjligheten att kunna förena arbete och familj. Här ingår exempelvis tidningsbudens övri-
ga familjemedlemmar och släkt vilka får ställa upp och ta de konsekvenser vilka följer av
udda arbetstider. Även om kvinnorna (81 %) i större grad än männen (73 %) är nöjda med
sina möjligheter till egna fritidsaktiviteter får de betala ett högre pris för denna tillfreds-
ställelse. Detta då man i större utsträckning har svårare att koppla bort tankarna från arbe-
tet.
 

• • Vilka är arbetsvillkoren för tidningsbuden med betoning på krav, kontroll och so-
cialt stöd?

 
 Tidningsbudens arbetskrav är höga (84 %). Framförallt tycks arbetet innebära att tidnings-
buden måste arbeta snabbt (74 %) liksom att arbetet innehåller många upprepningar (84
%). Förutom dessa psykiska krav ställer arbetet fysiska krav. Detta då 69 procent av tid-
ningsbuden anser att arbetet medför fysiska besvär såsom att knäna tar stryk. Arbetet tycks
också vara fysiskt ansträngande (44 %). Detta då buden får kämpa mot olika väderlekstyper
såsom snöstorm eller regn. Mer än hälften av buden (56 %) anser sig ha hög egenkontroll
vilket innebär att möjligheten finns att själv bestämma över hur det egna arbetet ska utfö-
ras. Samtidigt är det sju procent vilka ges möjlighet att lära sig något nytt i arbetet.
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 Ett kännetecken för tidningsbudens arbetsvillkor är att samtliga former av socialt stöd före-
kommer. Det innebär, även om stora variationer finns att tidningsbuden har tillgång till
emotionellt-, värderande-, instrumentellt- samt informativt stöd. Det emotionella stödet
kommer framförallt från arbetskamraterna och i mindre utsträckning från arbetsledningen. I
stort sett lyser det värderande stödet med sin frånvaro. Detta då 29 procent av buden anser
att de får återkoppling på det arbete de utför. Vanligen tycks tidningsbuden utföra sitt ar-
bete i det tysta. De gånger arbetsledningen hör utav sig är exempelvis när antalet reklama-
tioner ökat eller att man vill att tidningsbudet ska köra ytterligare ett distrikt. Istället tycks
det värderande stödet komma från den egna familjen eller prenumeranterna vilka visar sin
uppskattning. Dock tycks nattchefen ha en nyckelposition när det gäller att ge positiv feed-
back till tidningsbuden. Vanligen söker arbetsledningen inte själva upp de anställda, utan
snarare handlar det om att arbetstagaren själv får ta kontakt med ledningen. Detta kan ex-
empelvis ske genom spontana besök hos arbetsledningen under kontorstid. Dessa besök
tycks för arbetsledningen ibland vara något oväntade vilket gör att en viss irritation uppstår.
Det instrumentella stödet tycks i relativt stor utsträckning fallera. Detta då exempelvis tid-
ningsbuden lämnar in budboken för att få den uppdaterad. När budboken återfås visar det
sig att några ändringar inte skett. Slutligen det informativa stödet där 69 procent anser att
de inte får information om vad som händer i organisationen i stort. Trots allt visar resultatet
att 69 procent har ett högt socialt stöd. Den främsta orsaken till ett sådant resultat är arbets-
kamraternas betydelse.
 
 Då hänsyn tas till hur den psykosociala arbetsmiljön ter sig för tidningsbuden när arbets-
kraven och egenkontrollen samverkar visar det sig att 46 procent har de bästa arbetena, ak-
tiva arbeten. Tio procent av buden har ett högstressarbete vilket inte tycks avhjälpas med
socialt stöd. Detta då tillgången till socialt stöd är lika stort oavsett om det är ett aktivt ar-
bete eller högstressarbete. När hänsyn tas till alla tre faktorerna (krav/kontroll/socialt stöd)
återfinns en tredjedel av tidningsbuden i de bästa arbetena, kollektivt aktivt arbete medan
13 procent har de sämsta arbetena, isolerat högstressarbete.
 

• • Vilka besvär har tidningsbuden från rörelseorganen?
 
 Besvären i rörelseorganen är omfattande hos tidningsbuden och sträcker sig från att 25 pro-
cent har besvär i armbågarna till att 73 procent har ryggbesvär. Ryggbesvären förekommer
i något större utsträckning hos kvinnor (80 %) än hos män (70 %). En orsak till ryggbesvä-
ren kan vara obekväma arbetsställningar liksom att tunga lyft förekommer. Alltså bör
lämpligen Tidningstjänst se till att de tunga lyften minimeras i arbetet. Andra besvär vilka
är vanligt förekommande är nack-/skuldbesvär (63 %). Noterbart är att 75 procent av kvin-
norna har dessa besvär medan 58 procent av männen besväras. Här kan den fysiska arbets-
miljön vara en tänkbar anledning till könsskillnaderna. Detta då män vanligen utformat ar-
betsmiljön. Vidare ses att över hälften av buden besväras av värk från knän (64 %), axlar
(58 %) och händer (52 %). Att värkproblemen är vanliga hos tidningsbuden framgår också
när ett index innehållande alla typer av besvär finns med (30 a-k). Resultatet visar på att 93
procent har värk. Noterbart är att samtliga kvinnor besväras och att 90 procent av männen
anser sig ha besvär. Oavsett om hänsyn tas till något av de enskilda rörelseorganen eller
indexet måste förebyggande åtgärder till. Här kan exempelvis Arbetsmiljöverkets före-
skrifter komma till god användning. Vidare måste arbetstagarens egenkontroll öka exem-
pelvis vad avser att själva kunna bestämma hur det egna arbetet ska utföras. Det kan också
handla om konkreta rekommendationer. Exempelvis att vid förflyttning mellan hyreshus,
om möjligt gå över gräsmattor istället för hård asfalt. Därmed ges en variation av underla-
get. Andra åtgärder kan vara att uppmärksamma buden på att de har tillgång till gratis trä-
ningsmöjligheter.
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• • Hur ser den psykiska hälsan ut hos tidningsbuden?
 
 Utifrån tre index över psykosomatiska besvär visade det sig att 89 procent av tidningsbu-
den hade psykosomatiska besvär (exempelvis magbesvär, huvudvärk). Nästan lika stora
besvär visade indexet över trötthet. Detta då 87 procent av tidningsbuden besvärades
(exempelvis fysisk-, psykisk trötthet). Nedstämdhet och oro var inte lika vanligt förekom-
mande då 46 procent har sådana besvär. Att tröttheten är så pass stor kan säkerligen knytas
till en rad faktorer. En sådan faktor är att arbetet är hektiskt (58 %) vilket gör att stressen
ökar. En ökad stress resulterar i trötthet. Den fysiska tröttheten tycks vara som störst bland
de yngre och sjunker med stigande ålder. En sådan utveckling bryter inte mot det mönster
som gäller för människor i stort. Oavsett om tröttheten är fysisk eller psykisk tycks vissa
bud (19 %) varje vecka ha svårt att ta sig för något annat utöver sitt arbete. Håglösheten för
tidningsbuden tycks stämma in på allmänheten i stort då ungefär var fjärde bud har sådana
besvär. Även om nedstämdhet och oro är de minst vanliga besvären i enlighet med siffror-
na ovan är vart tredje bud nedstämda. Här kan en förklaring vara bristen på tillräckligt med
dagsljus. För de övriga symtomen (ledsen, oro och rastlöshet) vilka ligger till grund för in-
dexet över nedstämdhet och oro är det nästan lika vanligt förekommande som nedstämdhet
hos tidningsbuden. När det gäller de enskilda faktorerna vilka bildar indexet för psykoso-
matiska besvär visar det sig att magproblem är vanligast, följt av sömnsvårigheter och hu-
vudvärk. Att magproblem är vanligast förekommande har att göra med det samband vilket
finns mellan detta problem och nattarbete.
 
 Relateras de tre indexen till tidningsbudens psykosociala arbetsmiljö (krav, kontroll och
socialt stöd var för sig) är det ett resultat vilket väcker en viss uppmärksamhet. Detta då
samtliga arbetstagare vilka har ett lågt socialt stöd i arbetet besväras av psykosomatiska
besvär. När hänsyn tas till samtliga faktorer visar det sig att alla tidningsbud vilka har ett
isolerat högstressarbete angett att de besväras av trötthet. Hos de bud vilka har de bästa ar-
betena, de aktiva är motsvarande siffra 87 procent.
 

• • I vilken utsträckning används de arbetshjälpmedel som finns att tillgå?
 
 Skulle tidningsbuden i större utsträckning använda de arbetshjälpmedel som erbjuds är det
tänkbart att framförallt de fysiska besvären skulle minska i omfattning. Dock visar resulta-
tet att det vanligaste hjälpmedlet, budboken (90 %) knappast skulle resultera i en minsk-
ning av besvären. I stället får vi koncentrera oss på de hjälpmedel vilka nära nog hälften av
tidningsbuden har. Här ses att det vanligaste hjälpmedlet är handskar (57 %) och tid-
ningskärra (49 %). Avgörande för vilka arbetshjälpmedel det kan bli frågan om är vilket
distrikt tidningsbudet har. Är det ett bildistrikt eller ett distrikt med endast hyreshus? Alltså
måste resultatet ses utifrån att en sådan hänsyn tas.
 
 Ett resultat vilket kan ses som oroväckande är att endast sex procent använder sig av re-
flexer medan tre procent använder sig av halkskydd. Dessa båda resultat visar alltså på att
tidningsbuden inte i någon större utsträckning tycks favorisera sin egen säkerhet eller för
den delen bidra till en minskning av exempelvis benbrott. För att buden i större utsträck-
ning ska använda de hjälpmedel vilka står till förfogande måste också kvalitén säkerställas.
Exempelvis handlar det om att budbilarna tycks vara av dålig kvalité där trafiksäkerheten
äventyras. Även om en stor majoritet av tidningsbuden använder hiss när sådan finns att
tillgå bör nog Tidningstjänst uppmärksamma fastighetsägarna på att dessa underhålls för att
undvika driftstopp. Sammantaget måste en påtryckning ske, då som bäst 57 procent av bu-
den använder handskar. Exempelvis handlar det om att se till att buden använder bärväst
och i förekommande fall cykelhjälm. Under förutsättning påtryckningar sker från Tid-
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ningstjänst, att tidningsbuden ska använda de hjälpmedel vilka står till buds är det också
troligt att andelen med fysiska besvär minskar.
 

• • I vilken utsträckning är tidningsbuden sjukfrånvarande/sjuknärvarande?
 
 Under det senaste året har 21 procent av tidningsbuden varit sjukfrånvarande vid minst två
tillfällen. En förklaring till detta resultat är att 80 procent av de sjukskrivna har haft rygg-
besvär. Andra besvär vilka denna grupp har är huvudvärk och magbesvär. Det kan också
handla om att 80 procent av de sjukskrivna måste utföra sitt arbete snabbt vilket alltså in-
nebär en ökad stress. En annan förklaring kan vara graden av anställningstrygghet. Även
om en del bud anser att grad av anställningstrygghet är låg tycks man ändå vara sjukfrånva-
rande (29 %) jämfört med dem vilka känner en hög anställningstrygghet (21 %). Alltså
tycks konjunkturen spela roll där det verkar som högkonjunktur råder då det i enlighet med
respondenterna är lätt att få börja jobba som tidningsbud. Utifrån dessa resultat är det frå-
gan om hur Tidningstjänst ska komma till rätta med sjukfrånvaron? Dels handlar det om ett
ökat samarbete med övriga parter så som arbetstagaren, Försäkringskassan liksom Arbets-
förmedlingen måste till.1 Därutöver måste förebyggande åtgärder sättas in vilka kan ha sin
utgångspunkt i Arbetsmiljölagen.2, 3 Dessutom måste det sociala stödet förbättras samt att
sjukskrivningarna följs upp i en större utsträckning vilka leder fram till konkreta åtgärder.4

En åtgärd kan vara en omorganisation av arbetet för arbetstagare vilka drabbats av sjuk-
skrivning.5 Exempelvis kan det handla om att två bud delar på ett och samma distrikt. I
praktiken skulle det alltså innebära att det blev hälften så jobbigt att utföra sitt arbete. Tid-
ningstjänst kan också göra en aktiv satsning på arbetsmiljön vilken är kostnadseffektiv. En
sådan satsning kan både vara kollektiv och gälla för enskilda arbetstagare.6

 
 Även om en stor andel av tidningsbuden varit sjukfrånvarande finns det också de (46 %)
vilka gått till arbetet minst två gånger under det senaste året trots att de borde ha varit sjuk-
skrivna. Antagligen är det flera orsaker vilka bidrar till att man väljer att vara sjuknärva-
rande. En förklaring kan vara att den anställde biter ihop under de timmar man arbetar som
tidningsbud. Det kan också handla om att det enskilda tidningsbudet är ensamt om att kun-
na distriktet varför det blir svårt att sätta in en vikarie. Vid dessa sjuknärvarotillfällen är det
vanligt att tidningsbuden har psykosomatiska besvär (exempelvis magbesvär, huvudvärk)
vilka 92 procent har. Trötthet (exempelvis fysisk, psykisk) är nästan lika vanligt vid sjuk-
närvaro (88 procent). Över hälften (64 %) av tidningsbuden är också sjuknärvarande vid
symtom på nedstämdhet och oro (exempelvis oro, rastlöshet). Konsekvenserna av ett så-
dant här beteende kan bli att en längre sjukskrivningsperiod måste till.
 

• • Hur ser tidningsbudens sömnstrategi ut?
 
 Har man inte arbetet så länge som tidningsbud tycks inte någon utarbetad sömnstrategi fin-
nas. En sådan strategi skulle exempelvis innebära en stegvis förändring av sänggåendet och
uppstigandet. En annan del i en sådan strategi är att dela upp sömnen i två pass vilket en
majoritet av tidningsbuden gör (71 %). Att dela upp sömnen ger bäst effekt när det gäller
vakenhet. Detta tycks en del av tidningsbuden kommit till insikt om. Samtidigt anser en del
av buden att det blir allt för krångligt att dela upp sömnen i två omgångar. De anser att en
stor del av dagen försvinner. Förutom detta argument, att endast sova vid ett tillfälle per
dygn kan det också handla om att tidningsbudet har ytterligare ett arbete att fullfölja.
 
 Två av fem bud sover under sex timmar per dygn. Resultatet gäller för kvinnor (52 %) i
större utsträckning än för män (37 %). Därutöver följer att en stigande ålder resulterar i att
en större andel återfinns i gruppen vilka sover under sex timmar. Konsekvenserna av att
sova få timmar blir att prestationsförmågan sjunker. Buden vittnar också om koncentra-
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tionssvårigheter där mer än vart fjärde bud har sådana besvär. Vidare framgår att de vilka
sover få timmar i större utsträckning varit sjukskrivna minst två gånger under det senaste
året (28 %) jämfört med dem vilka sover över sex timmar (17 %). En positiv konsekvens
av att sova under sex timmar tycks vara att man i mindre utsträckning känner oro och rast-
löshet (17 %) jämfört med dem vilka sover längre (39 %).
 

• • Hur vanligt är det att tidningsbuden utsätts för hot och våld i arbetet?
 
 Störst oro känner tidningsbuden för att drabbas av fysiskt våld (14 %), följt av att bli hota-
de (11 %) och att bli utsatt för rån (6 %). Även om en oro tycks existera känner en klar
majoritet, över 85 procent ingen som helst oro över att drabbas av hot och våld i sitt arbete.
Samtidigt kan en viss oro uppstå till följd av att det i arbetsmiljön smyger sin in element så
som påverkade människor. Därutöver har 30 procent sett slagsmål eller andra våldsamma
situationer i sitt arbete. Mer än vart femte bud (22 %) har blivit hotade i sitt arbete och två
procent har varit utsatta för våld. Att våld förekommer i budens arbete visar också de kva-
litativa resultaten på där respondenter vittnar om att ens arbetskamrater utsatts. Faktum är
att hot och våld tycks vara än vanligare. Detta då en annan av de kvantitativa frågorna (34)
visar på att 26 procent varit utsatta för någon form av hot och våld. Alltså kan en slutsats
vara att de åtgärder vilka vidtagits inte tycks vara tillräckliga. Vad avser åtgärder tänker jag
framförallt på den muntliga information buden får vid anställningens ingående. Någon ut-
bildning är det inte frågan om. Kanske borde önskemålet om utbildning få bli verklighet.
En annan slutsats är att en uppenbar risk finns att utsättas för hot och våld i arbetet. Därför
är det i enlighet med Arbetsmiljöverkets kungörelse om ensamarbete tveksamt om tid-
ningsbuden ska få arbeta själva. Dock är det antagligen sett ur ett arbetsgivarperspektiv allt
för dyrt att ha dubbelbemanning. En lösning skulle kunna vara att införa dubbelbemanning
på de distrikt där störst risk finns att drabbas av hot och våld. Denna dubbelbemanning
skulle vara en självklarhet på lördags- och söndagsmorgon eller då storhelger förekommer i
almanackan.7 Därutöver kan en rekommendation till Tidningstjänst vara att ta fasta på Ar-
betsmiljöverkets kungörelse om hot och våld. I dessa föreskrifter medföljer en omfattande
bilagedel. Av denna bilaga framgår exempel på sådana frågor vilka kan ställas för att i en-
lighet med 2 § kartlägga förekomsten av hot och våld. Några av de frågor vilka väcker
störst intresse i förhållande till tidningsbudens arbetsmiljö kan vara följande:
 

• Har hot eller våld förekommit?
• Hur ser det nuvarande säkerhetssystemet ut?
• Hur snabbt kan hjälp fås vid en hot- eller våldssituation?
• Finns beredskap att klara akuta krissituationer exempelvis när hot, överfall förekommit?
• Har arbetstagaren fått information och utbildning om säkerhetsregler, hanterandet av hot

eller våldssituationer?8

Resultaten visar även på att en underapportering finns från budens sida. Detta då över
hälften (56 %) inte valt att rapportera hot eller våldshändelsen till arbetsledningen. Alltså är
hot och våld vanligare än vad resultaten visar på. Därmed blir det svårt för arbetsgivaren att
veta hur vanligt det är samt medför svårigheter att vidta rätt åtgärder. Dock verkar det som
om en del av buden har egna strategier för att undvika hot och våld. Detta då man delar
andra kvarter under tiden tills det lugnat ner sig.

För de vilka drabbats av hot och våld verkar det som om man får hjälp från arbetsledaren
(63 %). Dock visar det sig att även arbetskamraterna (38 %) i stor grad kan bistå med hjälp.
Att hjälp ges är viktigt för att undvika att PTSS uppstår. Även om Arbetsmiljöverket kon-
staterar att det är av stor vikt att det finns hjälp att tillgå vid hot och våldshändelse tycks det
råda en stor tvekan om det finns en krisgrupp i Tidningstjänst organisation. Att en sådan
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grupp inte tycks finnas saknar flera respondenter. Att så är fallet är inte undra på då ett in-
dex över om man fått hjälp eller ej visar på att 56 procent överhuvudtaget inte fått någon
hjälp alls. Konsekvenserna av att ingen hjälp getts framkommer med all tydlighet då 20
procent av de drabbade har sömnsvårigheter och 40 procent känner oro. Av dem vilka inte
har fått hjälp har 40 procent varit sjukskrivna minst två gånger under det senaste året. Mot-
svarande resultat för dem vilka fått hjälp är att ingen kommit att vara sjukskriven. Av dem
vilka har fått hjälp visar dock resultaten att ingen är missnöjd. Dock tycks det som om bud
är mer försiktiga och på sin vakt efter att de drabbats av hot eller våld i arbetet (67 %).
Även en ökad rädsla och oro förekommer (17 %) liksom att arbetsglädjen minskar (8 %).

6.1.2 Några avslutande reflexioner kring undersökningen

Den här undersökningen om tidningsbudens arbetssituation har resulterat i en bild utifrån
de olika resultat som presenterats. Mot bakgrund av detta konstaterande kan man fråga sig
för vem dessa resultat är giltiga för? Svaret lämnades under punkten 3.5.2 om undersök-
ningens validitet. Här framkom att resultatet gäller för tidningsbuden i Karlstad med om-
nejd. Antagligen kan en del av dessa resultat och förhållanden vilka här studerats i större
eller mindre grad även gälla för andra företag runt om i landet vilka har till uppgift distri-
buera ut dagstidningar. Därutöver finns det ytterligare faktorer vilka kan påverka budens
arbetssituation i enlighet med Eriksson och Larssons resonemang. Dessa faktorer återfinns
både inom och utanför Tidningstjänst organisation. Externa faktorer kan exempelvis vara
arbetsmarknaden i Karlstadsregionen, ekonomiska incitament och hur sammansättningen i
näringslivet ter sig. Till de inre faktorerna kan knytas ledarskap, företagskulturen och
stämningen på arbetsplatsen. Gemensamt för dessa faktorer är dock att de alla påverkar bu-
dens arbetssituation. Även om undersökningen är omfattande ryms inte alla dessa faktorer
vilka har en påverkan i sammanhanget. Därmed kan resultatet av studien inte betraktas som
en fullständig beskrivning av den verklighet vilka tidningsbuden lever och verkar i.9

Undersökningen tycks trots allt ha två kvalitéer. För det första kan de respondenter vilka
deltagit i undersökningen fått nya insikter kring en del av de faktorer vilka rör deras arbete
som bud. En följd kan därför bli att det enskilda budet handlar på ett annat sätt i sin vardag
utifrån undersökningens resultat. För det andra har undersökningen visat på en del av de
brister som finns i tidningsbudens arbetssituation där det i vissa fall presenterats konkreta
förslag på lämpliga åtgärder. Dock kan studien i sin helhet endast på ytan visa på proble-
matiken, inte minst med tanke på det begränsade urvalet liksom den geografiska spridning-
en.

Resultat av undersökningen öppnar också upp för mer fördjupade studier om tidningsbu-
dens arbetssituation. En sådan tilltänkt studie skulle kunna omfatta hela Värmland eller
samtliga bud vid Tidningstjänst i Sverige. Dock skulle upplägget för en sådan undersök-
ning vara något annorlunda. En metod skulle användas för att därmed reducera andelen fel
i exempelvis enkätformuläret. Även en större noggrannhet skulle prägla enkätformuläret
när det gäller vilka frågor som skulle ställas för att mer rättvisande jämförelser skulle kun-
na göras. Jag tänker inte minst på Karaseks modell. Därutöver skulle arbetsinsatsen i större
utsträckning motsvara en undersökning på den här nivån inom det akademiska fältet.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang gör jag bedömningen att uppsatsen ger svar på
den för undersökningen uppställda frågeställningen. Därutöver lämnar uppsatsen vissa för-
slag på förbättringar vilka jag finner som nödvändiga för att tidningsbudens arbetssituation
ska kunna förbättras. Slutligen finner jag att uppsatsens syfte har tillgodosetts vilket var att
försöka uppleva, beskriva, förklara och förstå tidningsbudens arbetssituation.
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Organisationsschema för Tidningstjänst AB

Huvudkontor
Stockholm

Regionkontor
Eskilstuna
Regionchef

Regionkontor
Falkenberg
Regionchef

Regionkontor
Falun
Regionchef

Regionkontor
Gävle
Regionchef

Regionkontor
Hudiksvall
Regionchef

Regionkontor
Karlstad
Regionchef

Regionkontor
Luleå
Regionchef

Regionkontor
Motala
Regionchef

Regionkontor
Skövde
Regionchef

Regionkontor
Östersund
Regionchef

Budchef
Arvika

Budchef
Enköping

Budchef
Karlskoga

Budchef
Karlstad

Budchef
Sunne

Ekonomiansvarig Kundtjänst Logistikansvarig Lönekontorist

Grums Hammarö Karlstad Karlstad Centralt Molkom Skoghall Vålberg Nattchef
Måndag-lördag

Nattförman
Söndagar
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Ensamarbete - En studie om tidningsbudens arbetssituation

Mitt namn är Erik Lindholm och jag läser Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Jag
får tacka Dig för att jag får följa med Dig på Ditt distrikt idag. Jag är i slutet av min utbild-
ning och ska därför skriva en uppsats om tidningsbudens arbetssituation. Som en del av
uppsatsen ska jag genomföra sju observationer, varav detta utgör ett observationstillfälle.

Syftet med observationen är att jag ska få en ökad förståelse och inblick i Ditt arbete. Min
roll är att jag bara följer med Dig på ditt distrikt. Jag kommer inte att utföra några arbets-
uppgifter, utan är med för att se och lära. En del anteckningar kommer att göras under Din
distriktsrunda i enlighet med mitt observationsschema.

Alla händelser och det som sägs när jag är närvarande kommer att behandlas konfidentiellt.
Det innebär att det kommer vara omöjligt att identifiera enskilda individer i undersöknings-
resultatet.

Ännu en gång ett stort tack för att jag får följa med Dig idag!

Erik Lindholm
Mitt telefonnummer
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OBSERVATIONSSCHEMA

Datum: _______ Dag: ________ Person nummer: ____ Sidnummer: ___

Väder: ______________________________________________________________

Observationen startar klockan: __________ Observationen slutar klockan:________

Kön: Man r Kvinna r Ålder: _____    Antal år som bud: _____

Annat arbete:_____________________Cykel r Gå r

KATEGORI FÖREKOMST TOTAL TID (sek.)

Sociala kontakter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Överordnad
Utkörare
Arbetskamrat
Utomstående
Utomstående, ej social kontakt
Telefon

Budbok och användandet av den
Budbok
Användandet av budboken

Hiss och användandet av den
Förekomst av hiss
Användandet av hiss

Hot och våld
Hot
Våld

Övrigt att notera:
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Ensamarbete - En studie om tidningsbudens arbetssituation

Tack för att Du tar Dig tid!

Tack för senast. Informationen jag in-
hämtade när jag var med Dig en tidig
morgon i september var värdefull och in-
tressant. Ett stort tack ska även framföras
för att Du idag tar Dig tid att bli intervju-
ad.

De intervjuer som nu genomförs utgör det
andra undersökningsverktyget i studien.
Det första verktyget var observationerna
medan det tredje är en enkätundersök-
ning, vilken genomförs under november.

Ta chansen att bidra med Din åsikt!

Du som anställd vid Tidningstjänst har nu
chansen att bidra med dina åsikter och
erfarenheter som tidningsbud. Min ambi-
tion med den här studien är att försöka ge
en heltäckande beskrivning av tidnings-
budens arbetssituation. Därför utgör Du
som deltagare i min undersökning en
viktig länk för att ett så fullgott resultat
som möjligt ska uppnås.

Vilka deltar i undersökningen?

Sammantaget är det sju intervjuer som
genomförs. De som deltar är samma per-
soner som ingick i observationsrundorna
under september månad. Min förhopp-
ning är att uppsatsen kan fungera som ett
bra diskussionsunderlag för de som arbe-
tar som tidningsbud och deras arbetssitu-
ation. Uppsatsen kan bl.a. också ge för-
slag på hur personalomsättningen kan re-
duceras.

Du garanteras anonymitet

Jag har ett önskemål om att få banda in-
tervjun då det underlättar i det fortsatta
resultat- och analysarbetet. Resultatet av
intervjun kommer att i uppsatsen presen-
teras som intervjucitat samt generella
sammanfattningar. Intervjun kommer en-
bart användas för uppsatsens ändamål.
När uppsatsen är klar och betygsatt kom-
mer banden att raderas. Uppsatsen kom-
mer att kunna lånas hos Tidningstjänst i
Karlstad samt vid universitetsbiblioteket i
samma stad.

Tack för Din medverkan!

Erik Lindholm
Mitt telefonnummer
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Ensamarbete - En studie om tidningsbudens arbetssituation

Bakgrundsfrågor

1. Civilstånd: ______________________________________________________

2.  Vilken är Din högsta avslutade utbildning?

r Grundskola eller motsvarande
r Gymnasieskola eller motsvarande
r Universitet/högskola

3.  Vilken var Din tidigare sysselsättning innan Du började som tidningsbud?

r Arbetslös r Annat arbete (Vad?)__________________________
r Studier r Annan sysselsättning (Vad?) ___________________
r Föräldraledig

4. Har Du någon annan sysselsättning utöver Ditt arbete som tidningsbud?

r Ja (Om ja, vad?) __________________________________________
r Nej

5. Vilken anställningsform har Du som tidningsbud?

r Tillsvidareanställd (Fast anställd)
r Provanställd
r Visstidsanställd (Exempelvis vikariat)
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INTERVJUGUIDE

Individ

1. Varför började Du arbeta som tidningsbud?
2a. Vilka förväntningar hade Du på arbetet innan Du började som tidningsbud?
2b. Har dessa infriats?
2c. Vilka har inte infriats?
3. Hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut för Dig?
4. Har arbetet förändrats på något sätt sedan Du började arbeta som tidningsbud?
5. Vad upplever Du som mest positivt respektive negativt med din arbetssituation?
6. Är ditt arbete som tidningsbud temporärt?
7. Har Du någon gång funderat på att sluta din anställning som tidningsbud?
8. Vad ser Du för anledning till att personalomsättningen är 19 procent?
9. Vad kan man göra för att personalomsättningen ska minska?
10. Om Du var ansvarig för rekryteringen av tidningsbud, vilka egenskaper skulle de bud

Du rekryterade ha?
11. Har Du själva dessa egenskaper?
12. Är arbetsbelastningen för stor?
13. Sedan Du började som bud har antalet prenumerationer ökat?
14. Kan det öka än mer utan att Du säger stopp?
15. Har de nya tidningsformaten som senast DN införde någon betydelse för Dig i ditt ar-

bete?
16. Vilka krav ställer arbetet som tidningsbud?
17. Har Du fullständig kontroll över hur ditt arbete ska utföras?
18. Vilka arbetshjälpmedel har Du som tidningsbud?
19. Saknar Du något arbetshjälpmedel?
20. Vad tycker Du om arbetstiden?
21. Har Du några möjligheter att avancera som tidningsbud?
22. Har Du några personalförmåner som tidningsbud?

Ekonomi

1. Hur ser Du på din ekonomiska situation utifrån arbetet som tidningsbud?
2. Är inkomsten från arbetet som tidningsbud nödvändig eller sätter den guldkant på till-

varon?

Observation

1. Du nämnde att det kan vara skönt att slippa alla krav från omgivningen. Om Du förkla-
rar med ingående vad Du menar med det?

2. Den här garderingen, att Du alltid har med Dig exakt antal tidningar upp i en trapp-
uppgång, är det något Du kommit på själv?

3. Hur håller Du reda på alla specialvarianter, alltså hur folk vill ha sin tidning?
4. Vad var anledningen till att Du inte alltid använde hiss?
5. Varför väljer Du att hämta tidningarna på Tidningstjänst?
6. Hade Du två distrikt från början?
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Hälsa

1. Har Du genomgått någon hälsoundersökning med anledning av ditt arbete som tid-
ningsbud?

2. Har Du fått några arbetsskador på grund av Ditt arbete som tidningsbud?
3. Har Du varit sjukskriven under det senaste året på grund av ditt arbete som tidnings-

bud?
4. Har Du några fysiska problem1 som kan relateras till arbetet som tidningsbud?
5. Har Du några psykiska problem2 som kan relateras till arbetet som tidningsbud?

Hot och våld

1. Har Du fått någon utbildning eller rekommendationer i säkerhetstänkande?
2. Känner Du oro över att drabbas av hot och våld?
3a. Har Du varit utsatt för hot eller våld i ditt arbete?
3b. Efter den händelsen, har Du fått hjälp/stöd?
3c. Vem fick Du hjälp/stöd av?
3d. Är Du nöjd med den hjälp/stöd Du fick?
3e. Har den händelsen påverkat Dig i ditt arbete?
3f. Har Du efter den händelsen tänkt sluta Ditt arbete som tidningsbud?

Socialt

1. Hur upplever Du möjligheten att förena arbetet som tidningsbud med övriga livet ex-
empelvis familjen, släkt och vänner?

2. Får ditt arbete som tidningsbud några konsekvenser för Dina anhöriga?
3. Har Du någon fritidssysselsättning?
4. Vilken sömnstrategi har Du?
5. Hur stor del av arbetstiden arbetar Du helt ensam?
6. Känner Du gemenskap med andra tidningsbud?
7. Hur ofta har Du kontakt med arbetskamrater?
8. Vad betyder arbetskamraterna för Dig?
9. När jag var med Dig var den sociala kontakten3 sammantaget X minuter under den to-

tala arbetstiden vilken uppgick till Y minuter. Är detta normalt för en Z-dag?
10. Känner Du dig betydelsefull?
11. Får Du uppskattning för den arbetsinsats Du gör?
12. Hur ofta träffar Du någon från arbetsledningen?
13. Besöker någon Dig från arbetsledningen och frågar hur Du har det?
14. Hur upplever Du relationen mellan Dig och arbetsledningen?
15. Hur fungerar samarbetet mellan Dig som bud och arbetsledningen?
16. Har Du haft något personligt samtal med överordnad där ni pratat om ditt arbete?
17. Om Du har förslag och idéer, får Du gehör för dessa hos arbetsledningen?
18. När andra bud har problem, vänder de sig då till Dig?
19. Får Du hjälp och stöd vid problem i arbetet?

                                                
1 Exempelvis: rygg, leder, axlar, skuldror, nacke, knän, händer, handleder, fötter, armbågar, höfter.
2 Exempelvis: Trötthet, ledsen, orolig, sveda i maggropen, huvudverk, yrsel, nedstämd, avslappningssvårig-

heter, koncentrationssvårigheter.
3 Med social kontakt förstås all verbal och icke verbal kommunikation med omgivningen så som arbetskam-

rater, utomstående eller telefonsamtal.
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Övrigt

1. Löser man världsproblemen som tidningsbud?
2. Har Du råkat ut för någon udda situation i ditt arbete som tidningsbud?
3. Arbetar Du som tidningsbud om fem år?
4. Har Du något ytterligare som bör tillföras angående ditt arbete som tidningsbud?
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ENSAMARBETE - EN STUDIE OM
TIDNINGSBUDENS ARBETSSITUATION

Ge mig en stund av Din tid!

Mitt namn är Erik Lindholm. Jag skulle
vara väldigt glad och tacksam om Du som
tidningsbud vid Tidningstjänst AB har
möjlighet att fylla i den medföljande en-
käten. Vid ett första påseende kan enkä-
ten bedömas som omfattande. Detta
måste ses mot bakgrund av att jag efter-
strävar en helhetsbild som återspeglar
verkligheten vad avser tidningsbudens
arbetssituation. Jag hoppas att Du har för-
ståelse för detta. Enkäten tar cirka 20 mi-
nuter att fylla i.

Vem genomför undersökningen?

Jag är student och läser ämnet Arbetsve-
tenskap vid Karlstad universitet. Då jag är
i slutfasen av min utbildning ska jag skri-
va en D-uppsats om ensamarbete. Denna
enkätundersökning har föregåtts av sju
observationer och lika många intervjuer.
Enkäten är det sista undersökningsverk-
tyget i studien.

Vilka deltar i undersökningen?

Enkätundersökningen är en totalunder-
sökning vilket innebär att alla tidnings-
bud i Karlstad med omnejd ingår. Då an-
talet ordinarie bud är något färre än 100
stycken har varje besvarad enkät en
mycket stor betydelse för noggrannheten i
resultaten. Naturligtvis är det Du som av-
gör om Du vill delta.

Min förhoppning med studien är att för-
söka beskriva och förklara tidningsbu-
dens arbetssituation. För att detta ska
kunna förverkligas har Ditt deltagande en
mycket stor betydelse, inte minst för det
slutgiltiga resultatet. Undersökningsre-
sultatet kan ligga till grund för en diskus-
sion om tidningsbudens arbetssituation
som helhet. Vidare kan mindre bra saker i

tidningsbudens arbetssituation lyftas fram
och konkreta åtgärder kan vidtas.

Du garanteras anonymitet!

Svaren behandlas på ett sådant sätt att
ingen vet hur just Du har svarat. Jag ga-
ranterar Din anonymitet. Resultaten av
enkätundersökningen kommer att redovi-
sas i procent och illustreras med hjälp av
tabeller samt diagram.

Med varje enkät följer ett löpnummer,
vilket är det samma som Ditt distrikts-
nummer. Detta nummer är till för att jag
ska veta om Du svarat eller inte. Därmed
behöver en påminnelse inte gå ut i onö-
dan. Efter att en eventuell uppföljning är
klar kommer namnlistan med löpnummer
att förstöras. Då hela uppsatsen är klar
kommer den att finnas att tillgå på Tid-
ningstjänst i Karlstad och på universitets-
biblioteket i samma stad.

Använd svarskuvertet!

När Du fyllt i enkäten lägger Du den i det
medföljande svarskuvertet. Ditt svar
måste ha inkommit senast den 10/11 2004
till följande adress:

Erik Lindholm
Min adress

Frågor

Har Du några frågor angående undersök-
ningen är Du mer än välkommen att
kontakta mig enligt nedan:

• Erik Lindholm, Mitt telefonnummer.
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Fråga 1.
Är Du kvinna eller man? r

r

Kvinna
Man

Fråga 2.
När är Du född? 19

Fråga 3.
Var är Du född? r

r

r

r

I Sverige
I övriga Norden
I Europa utanför Norden
Utanför Europa

Fråga 4.
Vilken är Din högsta avslutade utbildning? r

r

r

Grundskola eller motsvarande
Gymnasieskola eller motsvarande
Universitet/högskola

Fråga 5.
Är Du ensamstående, sammanboende eller gift? r

r

r

Ensamstående
Sammanboende
Gift

Fråga 6.
Har Du hemmavarande barn? (Här är det
möjligt att sätta kryss i flera rutor.)

r

r

r

r

r

Nej, jag har inga barn
Nej, jag har inga hemmavarande barn
Ja, barn som ännu inte börjat skolan
Ja, barn i grundskolan
Ja, barn som slutat grundskolan

Fråga 7a.
Har Du någon annan anställning vid sidan
av Ditt arbete som tidningsbud?

r

r

Nej, jag jobbar bara som tidningsbud (Om
nej, se fråga 8a)
Ja, jag har en annan anställning där jag ar-
betar ___________procent

Fråga 7b.
Om Du har någon annan anställning
vad arbetar Du med? _______________________________________

Fråga 8a.
Har Du varit arbetslös någon gång
under de senaste fem åren?

r

r

Nej (Om nej, se fråga 9)
Ja

Fråga 8b.
Hur länge var Du arbetslös? (Om
Du varit arbetslös mer än en gång,
ange då den längsta perioden.)

r

r

r

r

Kortare tid än 1 månad
1-6 månader
7-12 månader
Längre tid än 12 månader
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Fråga 9.
Vilken var Din tidigare sysselsättning innan Du börja-
de arbeta som tidningsbud?

r

r

r

r

r

Arbetslös
Annat arbete (Vad?) ___________________
Föräldraledig
Studier
Annan sysselsättning (Vad?) ____________

Fråga 10.
Är Du fackligt ansluten? r

r

Ja
Nej

Fråga 11.
Välj ut och rangordna de tre viktigaste skälen till att Du började arbeta som tidningsbud. Sätt en 1:a för
viktigast, en 2:a för näst viktigast och en 3:a för det som kommer på tredje plats.

a) Jag blev/riskerade att bli arbetslös _______

b) Jag trivdes inte på min tidigare arbetsplats _______

c) Jag ville tjäna mera pengar _______

d) Jag hade behov av att utveckla mig _______

e) Det är trevliga arbetskamrater _______

f) Jag ville vara mer självständig _______

g) Det är en god arbetsmiljö _______

h) Det är passande arbetstider _______

i) Jag ville ha ett intressant arbete _______

j) Det är ett bra sätt att kombinera arbetet
 som tidningsbud med övrigt liv _______

Fråga 12.
Hur länge har Du arbetat som tidningsbud? _______år

Fråga 13.
Vilken anställningsform har Du? r

r

r

Tillsvidareanställd (Fast anställd)
Visstidsanställd (Exempelvis vikariat)
Provanställd

Fråga 14.
Anser Du att Din anställningstrygghet
är stor eller liten som tidningsbud?

r

r

r

r

Mycket stor
Ganska stor
Ganska liten
Mycket liten
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Fråga 15.
Hur ser Du på Din arbetssituation som
tidningsbud i största allmänhet?

r

r

Jag är nöjd med mitt arbete
Jag skulle vilja ha ett annat arbete

Fråga 16.
Hur trivs Du med Dina arbetstider
som tidningsbud?

r

r

r

r

Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Mycket dåligt

Fråga 17.
Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt per vecka
som tidningsbud? _______

Fråga 18.
Har Du någon gång under de senaste åren
funderat på att sluta Din anställning?

r

r

r

Ja, men jag har inte gjort något åt det
Ja, och jag har sökt annat arbete eller utbild-
ning
Nej, jag har inte sökt eller funderat på att
söka annat arbete

Fråga 19.
Tror Du att Du kommer att vara
tidningsbud om fem år?

r

r

Ja
Nej

Fråga 20.
Består Ditt distrikt i huvudsak av hyreshus,
radhus/hus eller landsbygd?

r

r

r

Hyreshus
Radhus/hus
Landsbygd

Fråga 21.
Vilka arbetshjälpmedel använder Du Dig
av? (Här är det möjligt att sätta kryss i
flera rutor.)

r

r

r

Axelremsväska
Budbok
Cykel

r

r

r

Bil
Bärväst
Cykelhjälm

r Cykelväska r Halkskydd
r Handskar r Pannlampa
r Reflexer r Reflexväst
r Sprättknivar r Tidningskärra
r Annat (vad?):

Fråga 22
Hur stor social kontakt har Du uppskatt-
ningsvis under ett arbetspass? (d.v.s. den
tid då kommunikation uppstår med utom-
stående eller då Du möter individ/er som
går/åker förbi eller syns på avstånd.)

Uppskattningsvis är den sociala kontakten______
procent under ett arbetspass.
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Fråga 23
Hur upplever Du tiden när Du arbetar ensam? r

r

r

r

Mycket positivt
Ganska positivt
Ganska negativt
Mycket negativt

Fråga 24
Är Du nöjd eller missnöjd med hur Du lyckas förena
arbetet med Ditt övriga liv i följande avseende:

Mycket Ganska Ganska Mycket Kan ej
nöjd nöjd missnöjd missnöjd bedöma

a) Umgänge med vänner och bekanta r r r r r

b) Umgänge med familj/släkt r r r r r

c) Delta med barn i deras fritidsaktiviteter r r r r r

d) Ägna Dig åt egna fritidsaktiviteter r r r r r

Fråga 25.
Här följer ett antal påståenden om Ditt arbete och Dina arbetsförhållanden. Läs igenom varje påstående och
markera det svarsalternativ som bäst motsvarar Din uppfattning.

Stämmer Stämmer i Stämmer till Stämmer helt
inte alls någon mån stor del och hållet

1. Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt r r r r

2. Jag känner samhörighet med min arbetsplats r r r r

3. Jag har förtroende för mina arbetskamrater r r r r

4. Jag känner samhörighet med mina arbetskamrater r r r r

5. Jag känner att mina arbetskamrater respekterar mig i
min yrkesroll r r r r

6. Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbets-
uppgifter r r r r

7. Mitt arbete kräver att jag koncentrerar mig intensivt
på arbetsuppgiften under långa perioder r r r r

8. Mitt arbete kräver att jag är kreativ r r r r

9. Mitt arbete är hektiskt r r r r

10. Jag upplever att min arbetsplats är trivsam och bra r r r r

11. Mitt arbete innehåller många upprepningar r r r r

12.Mitt arbete är sådant att jag får fysiska besvär r r r r
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Fråga 25. Forts.
Stämmer Stämmer i Stämmer till Stämmer helt
inte alls någon mån stor del och hållet

13. Mitt arbete kräver stor fysisk ansträngning r r r r

14. I mitt arbete har jag användning av mina idéer,
kunskaper och färdigheter. r r r r

15. I mitt arbete har jag möjlighet att lära mig nya saker r r r r

16. Jag utför varierande arbetsuppgifter i mitt arbete r r r r

17. Jag har frihet att bestämma hur mitt eget arbete ska
utföras r r r r

18. Jag försöker göra mitt bästa oberoende av hur
mycket jag tjänar r r r r

19. Jag är stolt över mitt arbete r r r r

20. Jag känner mig som en betydelsefull medarbetare i
en viktig verksamhet r r r r

21. I mitt arbete har jag inflytande över beslut som rör
hela verksamheten r r r r

22. Jag känner samhörighet med min arbetsgivare r r r r

23. Jag känner att min arbetsgivare respekterar mig i
min yrkesroll r r r r

24. Min arbetsledning1 håller mig välinformerad om
vad som händer i organisationen i stort r r r r

25. Min arbetsledning1 bryr sig inte om de anställda r r r r

26. Min arbetsledning1 säger att de gärna vill att de an-
ställda kommer med förslag och idéer, men egent-
ligen bryr de sig inte r r r r

27. Min arbetsledning1 lyssnar på vad de anställda
tycker och försöker tillmötesgå önskemålen så
långt som möjligt r r r r

28. Min arbetsledning1 ger mig positiv feedback/åter-
koppling på det arbete jag utför r r r r

29. Min arbetsledning1 brukar spontant besöka mig och
intressera sig för hur det går med arbetet r r r r

                                                
1 Med arbetsledning menas exempelvis budchef, nattchef.
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Fråga 26.
Hur ser Din sömnstrategi ut? r

r

r

Sover endast före arbetet
Sover endast efter arbetet
Sover både före och efter arbetet

Fråga 27.
Hur många timmar sover Du i genomsnitt per
dygn?

Fråga 28.
Har Du varit sjukskriven under det senaste
året och i så fall hur många gånger?

r

r

r

r

Nej, aldrig
Ja, 1 gång
Ja, 2-5 gånger
Ja, mer än fem gånger

Fråga 29.
Har det under det senaste året hänt att Du gått
till arbetet trots att Du egentligen borde ha
sjukskrivit Dig?

r

r

r

r

Nej, aldrig
Ja, 1 gång
Ja, 2-5 gånger
Ja, mer än fem gånger

Fråga 30.
Händer det att Du känner värk från:

I stort Någon Någon Någon Jag känner
sett gång i gång i enstaka inte av
dagligen veckan månaden gång några besvär

a) Rygg r r r r r

b) Leder r r r r r

c) Axlar r r r r r

d) Skuldror r r r r r

e) Nacke r r r r r

f) Knän r r r r r

g) Händer r r r r r

h) Handleder r r r r r

i) Fötter r r r r r

j) Armbågar r r r r r

k) Höfter r r r r r
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Fråga 31.

I stort Någon Någon Någon Jag känner
sett gång i gång i enstaka inte av
dagligen veckan månaden gång några besvär

a) Händer det att Du känner Dig psykiskt
uttröttad på grund av arbetet?

r r r r r

b) Händer det att Du känner Dig fysiskt
uttröttad på grund av arbetet? r r r r r

c) Händer det att Du är så trött efter ar-
betet att Du har svårt att ta Dig för nå-
gonting?

r r r r r

d) Händer det att Du känner Dig ledsen
på grund av arbetet? r r r r r

e) Händer det att Du känner Dig orolig
och rastlös på grund av arbetet? r r r r r

f) Händer det att Du har halsbränna, sura
uppstötningar, sveda i maggropen eller
orolig mage?

r r r r r

g) Händer det att Du känner Dig håglös
på grund av arbetet? r r r r r

h) Händer det att Du har huvudvärk på
grund av arbetet? r r r r r

i) Händer det att Du svårt att sova därför
att tankar på arbetet håller Dig vaken? r r r r r

j) Händer det att Du har yrsel på grund av
arbetet? r r r r r

k) Händer det att Du känner Dig ned-
stämd på grund av arbetet? r r r r r

l) Händer det att Du har svårigheter med
att slappna av på grund av arbetet? r r r r r

m) Händer det att Du har koncentrations-
svårigheter på grund av arbetet? r r r r r
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Fråga 32.
Här följer ett antal påståenden om Ditt arbete och Dina arbetsförhållanden. Läs igenom varje påstående och
markera det svarsalternativ som bäst motsvarar Din uppfattning.

Stämmer Stämmer i Stämmer till Stämmer helt
inte alls någon mån stor del och hållet

a) Jag känner oro för att drabbas av rån i mitt arbete r r r r

b) Jag känner oro för att bli hotad i mitt arbete r r r r

c) Jag känner oro för att bli utsatt för våld i mitt arbete r r r r

Fråga 33.
Besvara följande frågor med något av svarsalternativen:

Aldrig Någon Någon Någon I stort
gång  gång  gång  sett varje
per år per månad per vecka arbetspass

a) Hur ofta har Du upplevt att personer
riktat hot direkt mot Dig i Ditt arbete? r r r r r

b) Hur ofta har Du utsatts för våld på ar-
betsplatsen? r r r r r

c) Hur ofta har Du sett slagsmål eller
andra våldsamma situationer när Du
arbetat? r r r r r

d) Hur ofta tror Du att dina arbetskamra-
ter utsätts för hot på arbetsplatsen? r r r r r

e) Hur ofta tror Du att dina arbetskamra-
ter utsätts för våld på arbetsplatsen? r r r r r

Fråga 34.
Har Du utsatts för något av följande?
(Flera alternativ får fyllas i) (Om Du inte
utsatts för något kan Du avsluta och
skicka in enkäten i det bifogade svarsku-
vertet). (På sidan tio finns det plats för
eventuella synpunkter angående enkäten).

r

r

r

r

r

r

Rån
Slag
Spark
Knuff
Riv, klös, nyp
Annat (vad?):

r

r

r

r

r

Spott
Hot med vapen
Verbala hot
Annan hotfull situation
Fasthållning

Fråga 35.
Har Du rapporterat händelsen till Din
chef?

r

r

Nej
Ja
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Fråga 36.
Har Du efter händelsen fått hjälp eller
stöd av personalen nedan? Nej Ja

a) Chef/arbetsledare r r

b) Arbetskamrater r r

c) Facklig representant r r

d) Företagshälsovård (Clarahälsan) r r

e) Polis r r

f) Annan r r Om ja, vem?

Fråga 37.
Är Du nöjd med hjälpen och
stödet Du har fått?

r

r

r

r

r

Mycket nöjd
Ganska nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd

Fråga 38.
Hur har den händelsen påverkat Stämmer Stämmer i Stämmer till Stämmer helt
i Ditt arbete som tidningsbud? inte alls någon mån stor del och hållet

a) Jag är försiktigare, på min vakt r r r r

b) Jag känner mig mer rädd r r r r

c) Jag känner mig mer aggressiv r r r r

d) Jag känner mindre arbetsglädje r r r r

e) Jag känner mer oro när jag arbetar r r r r

Har Du eventuella synpunkter på enkäten eller andra funderingar som handlar om frågorna finns
det möjlighet att delge dem på baksidan!

Tack för Din medverkan!

Glöm inte att skicka in enkäten i det bifogade svarskuvertet.
Ditt svar måste ha inkommit senast måndagen den 6/12 2004!

Erik Lindholm
Min adress
Mitt telefonnummer
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EN FÖRSTA PÅMINNELSE!

För en tid sedan skickades det ut en enkät angående: Ensamarbete - En studie om tidnings-
budens arbetssituation. Enligt mina noteringar har Du inte besvarat enkäten. Om Du under
de senaste dagarna har skickat in enkäten ber jag Dig bortse från denna påminnelse.

Fram tills idag, fredag den 12/11 har 52 procent av tidningsbuden besvarat enkäten. Då
ambitionen med undersökningen är en svarsfrekvens på 80 procent hoppas jag att Du kan
bidra med Din åsikt och skicka in enkäten. Varje besvarad enkät förbättrar svarsfrekvensen
med cirka 1 procent. Därför är Ditt deltagande av största betydelse.

Om Du ej har kvar enkäten kan Du ringa till mig så skickar jag en ny. Annars bifogas en ny
enkät med nästa och för övrigt den sista skriftliga påminnelsen. Den skickas ut inom de
närmaste veckorna.

Har Du några frågor eller funderingar kring undersökningen är Du mer än välkommen att
höra av Dig enligt nedan.

Med vänlig hälsning och Tack på förhand för Din medverkan!

Erik Lindholm
Min adress
Mitt telefonnummer
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EN ANDRA OCH SISTA PÅMINNELSE!

I slutet av oktober skickades det ut en enkät angående: Ensamarbete - En studie om tid-
ningsbudens arbetssituation. Enligt mina noteringar har Du ännu inte besvarat enkäten.
Om Du under de senaste dagarna har skickat in enkäten ber jag Dig bortse från denna på-
minnelse.

Fram tills idag, torsdag den 25/11 har 62 procent av tidningsbuden besvarat enkäten. Då
ambitionen med undersökningen är en svarsfrekvens på 80 procent hoppas jag att Du sna-
rast kan bidra med Din åsikt och skicka in enkäten. Ditt svar måste ha inkommit senast
måndagen den 6/12 2004!

Om Du inte har kvar enkäten bifogas här en ny. Varje besvarad enkät förbättrar svarsfre-
kvensen med cirka 1 procent. Därför är Ditt deltagande av största betydelse.

Har Du några frågor eller funderingar kring undersökningen är Du mer än välkommen att
höra av Dig enligt nedan.

Med vänlig hälsning och Tack på förhand för Din medverkan!

Erik Lindholm
Min adress
Mitt telefonnummer
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ETT STORT TACK!

Jag vill framföra mitt varma tack för att Du valde att delta
i undersökningen: Ensamarbete - En studie om tidnings-
budens arbetssituation. Ett särskilt tack ska framföras för
att jag fick följa med Dig en morgon i september samt att
Du under oktober upplät Din tid då jag fick intervjua Dig.

Du kanske är intresserad av att veta hur många sidor det blev när alla sju intervjuerna skri-
vits ut? Sammanlagt blev det 153 sidor som nu ska analyseras. Detta är för övrigt nästa steg
i processen med uppsatsen. Detta arbete påbörjas under jul. Därefter ska denna analys
sammanfogas med resultatet av enkätundersökningen som för övrigt är i slutfasen. Den
andra och sista påminnelsen gick ut i förra veckan. Fram tills idag onsdag den 1/12 är det
62 procent som svarat. Målet är en svarsfrekvens på 80 procent. Som komplement till in-
tervjuerna och enkätundersökningen tillförs resultatet av de sju observationerna.

Min förhoppning är att det slutliga resultatet av undersökningen och för övrigt D-uppsatsen
är klar någon gång i juni 2005.

Samtidigt som jag ännu en gång framför ett stort tack för Din medverkan vill jag även pas-
sa på att önska Dig en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Erik Lindholm
Min adress
Mitt telefonnummer

God jul och
Gott nytt år!
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ETT STORT TACK!

Jag vill framföra mitt varma tack för att Du tog Dig tid att med-
verka i enkätundersökningen: Ensamarbete - En studie om tid-
ningsbudens arbetssituation.

Du kanske är intresserad av att veta hur många som valde att be-
svara enkäten? Efter att jag skickat ut två påminnelser uppnåddes
en svarsfrekvens på 72 procent vilket är en väldigt hög och bra
siffra.

Min förhoppning är att det slutliga resultatet av undersökningen
och för övrigt D-uppsatsen är klar någon gång i juni 2005.

Samtidigt som jag ännu en gång framför ett stort
tack för Din medverkan vill jag även passa på att
önska Dig en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Erik Lindholm
Min adress
Mitt telefonnummer

NWT VF
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Exempel på observationsnoteringar med efterföljande kategorier

Tabell 1: Denna tabell visar exempel på observationsnoteringar vilka ligger till grund för observa-
tionskategorier.

Observationsnotering Kategori
,�YLVVD�WUDSSXSSJnQJDU�lU�GHW�EHO\VQLQJVNQDSSDU�VRP�EDUD�WlQ�
GHU�KDOYD�YnQLQJVSODQHW�YLONHW�J|U�DWW�WLGQLQJVEXGHW�InU�WUHYD�L
P|UNHU�

Arbetsmiljö

5XQW�IHPVODJHW�Sn�PRUJRQHQ�QlU�YL�NRPPHU�XW�IUnQ�HWW�WUDSSKXV
VW|WHU�YL�Sn�HQ�DUEHWVNDPUDW��.RQYHUVDWLRQHQ�SnJnU�XQGHU�FLUND
���VHNXQGHU�

Arbetskamrat

&LUND�NORFNDQ�������XSSVWnU�WHNQLVND�SUREOHP�PHG�WLGQLQJVYDJ�
QHQ��%XGHW�EOLU�WYXQJHQ�DWW�WLSSD�XSS�NlUUDQ�RFK�VNUXYD�GLW�HQ
O|V�VNUXY��(WW�DQWDO�WLGQLQJDU�UDPODU�XW�Sn�JDWDQ��PHQ�Gn�GHW�lU
XSSHKnOOVYlGHU�lU�GHW�LQJHW�VW|UUH�SUREOHP��2P�HM�GHWWD�VNHWW
KDGH�ULVNHQ�YDULW�DWW�KDQGWDJHW�ORVVQDW�

Problem
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Exempel på koncept vilka ligger till grund för bildandet av kategorier

Tabell 1: Ett urval av frågor från intervjuerna där respondentens svar blir koncept vilka bildar kategorier.

Fråga Koncept Kategori
Arbetar Du som tidningsbud om fem år? Nej inte om fem år, det tror jag inte. Då är jag nog för gammal. Jag

tror att kroppen håller inte. Det är väl om jag hoppar in extra eller
något sådant där. Det tror jag.

Framtiden

Vad kan man göra för att minska den här
siffra på 19 procent?

Ja, det är ju jätte svårt att veta. Dom som har kört tidningar länge
dom fortsätter och köra. Det är oftast dom här som bara har, kör
kortare perioder så att säga. Vad man ska göra för att få dom att
stanna, man får försöka uppmuntra dom på något sätt. Men hur vet
jag inte.

Personalomsättning

Är inkomsten som tidningsbud nödvändig? Nej, det är den ju inte för vi är ju två här som. Så att det är den in-
te. Men det klart jag skulle väl kanske inte jobba gratis, så roligt är
det väl kanske inte, om man vänder på det. Men jag är ju inte pis-
kad för just ekonomins skull, det är jag inte.

Ekonomi

Vilka är möjligheterna att förena arbetet
med det övriga livet?

I och med att jag jobbar sju dagar i veckan så blir det ju, blir ju pri-
vatlivet lidande. För man kan ju aldrig, man kan ju aldrig åka bort
över natten eller något sådant där. Så det är ju lite törligt.

Socialt

Vad funderar man på under ett arbetspass? Ja Du, det kan vara allt möjligt. Det är lite olika. Just nu tänker jag
mycket på det där huset vi har köpt och renoveringen. Jag tänker
på sådana där saker. Jag tänker på allt möjligt.

Världsproblem

Känner Du Dig betydelsefull? Man gör en viktig insats då, för att det finns ju människor som ser
att det viktigaste på hela dagen är att dom får tidningen.

Betydelsefull
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Analys- och kodschema samt svarsfördelning i procent

Nummer Fråga Svarsalternativ/Kod Procent
1. Kön Kvinna (1)

Man (2)
30
70

2. Ålder 24 år och under (1)
25-46 år (2)
47 år och över (3)

33
30
37

3. Vad är Du född? Sverige (1)
Övriga Norden (2)
Europa utanför Norden (3)
Utanför Europa (4)

87
0
9
4

4. Viken är Din högsta avslutade
utbildning?

Grundskola eller motsvarande (1)
Gymnasieskola/ universitetsut-
bildning (2)

24

76
5. Är Du ensamstående, sammanbo-

ende eller gift?
Ensamstående (1)
Sammanboende/Gift (2)

36
64

6. Har Du hemmavarande barn?
(Här är det möjligt att sätta kryss
i flera rutor.)

Ej Hemmavarande barn (1)
Hemmavarande barn (2)

71
29

7a. Har Du någon annan anställning
vid sidan av Ditt arbete som tid-
ningsbud?

Nej (1)
Ja (2)

49
51

7a. Har Du någon annan anställning
vid sidan av Ditt arbete som tid-
ningsbud? Ja jag har en annan
anställning där jag arbetar

Halvtid 10-50 procent (1)
Över 50 procent (2)

48
52

8a. Har Du varit arbetslös någon
gång under de senaste fem åren?

Nej (1)
Ja (2)

71
29

8b. Hur länge var Du arbetslös? Om
Du varit arbetslös mer än en
gång, ange då den längsta perio-
den.)

Under sex månader (1)
Över sex månader (2)

67
33

9a, c, d. Vilken var Din tidigare syssel-
sättning innan Du började arbeta
som tidningsbud?

Arbetslös (1)
Föräldraledig (2)
Studier (3)

16
3

24
10. Är Du fackligt ansluten? Nej (1)

Ja (2)
57
43

11 a- j. Välj ut och rangordna de tre
viktigaste skälen till att Du bör-
jade arbeta som tidningsbud.
Sätt en 1:a för viktigast, en 2:a
för näst viktigast och en 3:a för
det som kommer på tredje plats.

11a. Jag blev/riskerade att bli arbetslös Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)

73
48
2
7
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11b. Jag trivdes inte på min tidigare
arbetsplats

Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)

87
5
4
4

11c. Jag ville tjäna mera pengar Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)

43
31
19
7

11d. Jag hade behov av att utveckla
mig

Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)
Bortfall

90
3
1
3
3

11e. Det är trevliga arbetskamrater Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)

96
0
0
4

11f. Jag ville vara mer självständig Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)

63
9

14
14

11g. Det är en god arbetsmiljö Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)

86
1
6
7

11h. Det är passande arbetstider Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)

60
13
16
11

11i. Jag ville ha ett intressant arbete Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)

96
1
0
3

11j. Det är ett bra sätt att kombinera
arbetet som tidningsbud med öv-
rigt liv

Ej markerat (0)
Viktigast (1)
Näst viktigast (2)
Kommer på tredje plats (3)

24
16
31
29

12. Hur länge har Du arbetat som
tidningsbud?

Under 1 år (1)
1-9 år (2)
10 år och över (3)
Bortfall

30
36
33
1

13. Vilken anställningsform har Du? Tillsvidareanställd (Fast anställd)
(1)
Visstidsanställd (Exempelvis vi-
kariat) (2)
Provanställd (3)

86

4
10

14. Anser Du att Din anställ-
ningstrygghet är stor eller liten
som tidningsbud?

Stor (1)
Liten (2)

90
10
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15. Hur ser Du på Din arbetssitua-
tion som tidningsbud i största
allmänhet?

Jag är nöjd med mitt arbete (1)
Jag skulle vilja ha ett annat
arbete (2)
Bortfall

71

26
3

16. Hur trivs Du med Dina arbetsti-
der som tidningsbud?

Bra (1)
Dåligt (2)

80
20

17. Hur många timmar arbetar Du i
genomsnitt per vecka som tid-
ningsbud?

2-15 timmar (1)
16-21 timmar (2)
22-70 timmar (3)
Bortfall

33
31
33
3

18 Har Du någon gång under de se-
naste åren funderat på att sluta
Din anställning?

Ja, men jag har inte gjort något åt
det (1)
Ja, och jag har sökt annat arbete
eller utbildning (2)
Nej, jag har inte sökt eller funde-
rat på att söka annat arbete (3)
Bortfall

27

20

50
3

19. Tror Du att Du kommer att vara
tidningsbud om fem år?

Ja (1)
Nej (2)
Bortfall

46
51
3

20. Består Ditt distrikt i huvudsak
av hyreshus, radhus/hus eller
landsbygd?

20a. Hyreshus Ja (1)
Nej (2)

53
47

20b. Radhus/hus Ja (1)
Nej (2)

44
56

20c. Landsbygd Ja (1)
Nej (2)

14
86

21. Vilka arbetshjälpmedel använ-
der Du Dig av? (Här är det möj-
ligt att sätta kryss i flera rutor.)

21a. Axelremsväska Ja (1)
Nej (2)

14
86

21b. Bil Ja (1)
Nej (2)

54
46

21c. Budbok Ja (1)
Nej (2)

90
10

21d. Bärväst Ja (1)
Nej (2)

0
100

21e. Cykel Ja (1)
Nej (2)

19
81

21f. Cykelhjälm Ja (1)
Nej (2)

0
100

21g. Cykelväska Ja (1)
Nej (2)

6
94

21h. Halkskydd Ja (1)
Nej (2)

3
97
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21i. Handskar Ja (1)
Nej (2)

57
43

21j. Pannlampa Ja (1)
Nej (2)

7
93

21k. Reflexer Ja (1)
Nej (2)

6
94

21l. Reflexväst Ja (1)
Nej (2)

1
99

21m. Sprättknivar Ja (1)
Nej (2)

51
49

21n. Tidningskärra Ja (1)
Nej (2)

49
51

22. Hur stor social kontakt har Du
uppskattningsvis under ett arbet-
spass? (d.v.s. den tid då kom-
munikation uppstår med utom-
stående eller då Du möter indi-
vid/er som går/åker förbi eller
syns på avstånd.)

0-1 % (1)
2-5 % (2)
6-20 % (3)
Över 20 % (4)
Bortfall

30
30
24
7
9

23. Hur upplever Du tiden när Du
arbetar ensam?

Positivt (1)
Negativt (2)

96
4

24. Är Du nöjd eller missnöjd med
hur Du lyckas förena arbetet
med Ditt övriga liv i följande
avseende:

24a. Umgänge med vänner och be-
kanta

Nöjd (1)
Missnöjd (2)
Kan ej bedöma (3)

77
23
0

24b. Umgänge med familj/släkt Nöjd (1)
Missnöjd (2)
Kan ej bedöma (3)

80
19
1

24c. Delta med barn i deras fri-
tidsaktiviteter

Nöjd (1)
Missnöjd (2)
Kan ej bedöma (3)
Bortfall

40
9

49
2

24d. Ägna Dig åt egna fritidsaktivi-
teter

Nöjd (1)
Missnöjd (2)
Kan ej bedöma (3)

74
24
2

25:1 Mitt arbete kräver att jag arbetar
snabbt

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

26
73
1

25:2 Jag känner samhörighet med
min arbetsplats

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

53
47

25:3 Jag har förtroende för mina ar-
betskamrater

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

31
66

25:4 Jag känner samhörighet med
mina arbetskamrater

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

51
47
2
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25:5 Jag känner att mina arbetskam-
rater respekterar mig i min yr-
kesroll

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

27
71
2

25:6 Jag har tillräckligt med tid för
att utföra mina arbetsuppgifter

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

40
60

25:7 Mitt arbete kräver att jag kon-
centrerar mig intensivt på ar-
betsuppgiften under långa perio-
der

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

54
44
2

25:8 Mitt arbete kräver att jag är kre-
ativ

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

61
39

25:9 Mitt arbete är hektiskt Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

56
41
3

25:10 Jag upplever att min arbetsplats
är trivsam och bra

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

44
56

25:11 Mitt arbete innehåller många
upprepningar

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

16
84

25:12 Mitt arbete är sådant att jag får
fysiska besvär

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

31
69

25:13 Mitt arbete kräver stor fysisk an-
strängning

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

56
43
1

25:14 I mitt arbete har jag användning
för mina idéer, kunskaper och
färdigheter.

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

76
24

25:15 I mitt arbete har jag möjlighet
att lära mig nya saker

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

93
7

25:16 Jag utför varierande arbetsupp-
gifter i mitt arbete

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

90
10

25:17 Jag har frihet att bestämma hur
mitt eget arbete ska utföras

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

44
56

25:18 Jag försöker göra mitt bästa obe-
roende av hur mycket jag tjänar

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

19
81

25:19 Jag är stolt över mitt arbete Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

40
60

25:20 Jag känner mig som en betydel-
sefull medarbetare i en viktig
verksamhet.

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

44
56

25:21 I mitt arbete har jag inflytande
över beslut som rör hela verk-
samheten

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

83
14
3

25:22 Jag känner samhörighet med
min arbetsgivare

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

61
37
2

25:23 Jag känner att min arbetsgivare
respekterar mig i min yrkesroll

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

33
67
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25:24 Min arbetsledning håller mig
välinformerad om vad som hän-
der i organisationen i stort

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

69
31

25:25 Min arbetsledning bryr sig inte
om de anställda

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

73
24
3

25:26 Min arbetsledning säger att de
gärna vill att de anställda kom-
mer med förslag och idéer, men
egentligen bryr de sig inte

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

77
19
4

25:27 Min arbetsledning lyssnar på
vad de anställda tycker och för-
söker tillmötesgå önskemålen så
långt som möjligt

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

59
40
1

25:28 Min arbetsledning ger mig posi-
tiv feedback/återkoppling på det
arbete jag utför

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)
Bortfall

70
29
1

25:29 Min arbetsledning brukar spon-
tant besöka mig och intressera
sig för hur det går med arbetet

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

94
6

26. Hur ser Din sömnstrategi ut? Sover endast före arbetet (1)
Sover endast efter arbetet (2)
Sover både före och efter
arbetet (3)

19
10

71
27. Hur många timmar sover Du i

genomsnitt per dygn?
Under sex timmar (1)
Över sex timmar (2)

41
59

28. Har Du varit sjukskriven under
det senaste året och i så fall hur
många gånger?

Aldrig (1)
Mer än två gånger (2)

79
21

29. Har det under det senaste året
hänt att Du gått till arbetet trots
att Du egentligen borde ha sjuk-
skrivit Dig?

Aldrig (1)
Mer än två gånger (2)
Bortfall

53
46
1

30. Händer det att Du känner värk
från:

30a. Rygg Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

27
41
26
6

30b. Leder Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

21
40
30
9

30c. Axlar Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

21
34
40
5
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30d. Skuldror Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

11
29
50
10

30e. Nacke Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

11
47
39
2

30f. Knän Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

24
37
34
5

30g. Händer Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

16
34
46
4

30h. Handleder Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

10
26
59
5

30i. Fötter Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

14
26
56
4

30j. Armbågar Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

3
20
70
7

30k. Höfter Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

3
21
59
7

31a. Händer det att Du känner Dig
psykiskt uttröttad på grund av
arbetet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

21
42
37

31b. Händer det att Du känner Dig
fysiskt uttröttad på grund av ar-
betet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

30
41
27
2

31c. Händer det att Du är så trött ef-
ter arbetet att Du har svårt att ta
Dig för någonting?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

19
50
31

31d. Händer det att Du känner Dig
ledsen på grund av arbetet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

4
24
72

31e. Händer det att Du känner Dig
orolig och rastlös på grund av
arbetet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

2
28
70
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31f. Händer det att Du har halsbrän-
na, sura uppstötningar, sveda i
maggropen eller orolig mage?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

10
33
57

31g. Händer det att Du känner Dig
håglös på grund av arbetet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

3
21
73
3

31h. Händer det att Du har huvud-
värk på grund av arbetet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

4
26
70

31i. Händer det att Du svårt att sova
därför att tankar på arbetet håller
Dig vaken?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

7
23
70

31j. Händer det att Du har yrsel på
grund av arbetet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)
Bortfall

0
8

90
2

31k. Händer det att Du känner Dig
nedstämd på grund av arbetet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

4
29
67

31l. Händer det att Du har svårighe-
ter med att slappna av på grund
av arbetet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

6
27
67

31m. Händer det att Du har koncent-
rationssvårigheter på grund av
arbetet?

Varje vecka (1)
Ibland (2)
Inga besvär (3)

7
20
73

32a. Jag känner oro för att drabbas av
rån i mitt arbete

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

94
6

32b. Jag känner oro för att bli hotad i
mitt arbete

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

89
11

32c. Jag känner oro för att bli utsatt
för våld i mitt arbete

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

86
14

33a. Hur ofta har Du upplevt att per-
soner riktat hot direkt mot Dig i
Ditt arbete?

Aldrig (1)
Någon gång per år (2)
Någon gång per månad (3)
Någon gång per vecka (4)
I stort sett varje arbetspass (5)
Bortfall

76
20
2
0
0
2

33b. Hur ofta har Du utsatts för våld
på arbetsplatsen?

Aldrig (1)
Någon gång per år (2)
Någon gång per månad (3)
Någon gång per vecka (4)
I stort sett varje arbetspass (5)
Bortfall

98
0
0
0
0
2

33c. Hur ofta har Du sett slagsmål
eller andra våldsamma situatio-
ner när Du arbetat?

Aldrig (1)
Någon gång per år (2)
Någon gång per månad (3)
Någon gång per vecka (4)
I stort sett varje arbetspass (5)

70
24
6
0
0
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33d. Hur ofta tror Du att dina arbets-
kamrater utsätts för hot på ar-
betsplatsen?

Aldrig (1)
Någon gång per år (2)
Någon gång per månad (3)
Någon gång per vecka (4)
I stort sett varje arbetspass (5)
Bortfall

33
58
7
0
0
2

33e. Hur ofta tror Du att dina arbets-
kamrater utsätts för våld på ar-
betsplatsen?

Aldrig (1)
Någon gång per år (2)
Någon gång per månad (3)
Någon gång per vecka (4)
I stort sett varje arbetspass (5)
Bortfall

56
40
2
0
0
2

34 Har Du utsatts för något av föl-
jande? (Flera alternativ får fyllas
i) (Om Du inte utsatts för något
kan Du avsluta och skicka in
enkäten i det bifogade svarsku-
vertet).

34a. Rån Ja (1)
Nej (2)

6
94

34b. Spott Ja (1)
Nej (2)

6
94

34c. Slag Ja (1)
Nej (2)

0
100

34d. Hot med vapen Ja (1)
Nej (2)

0
100

34e. Spark Ja (1)
Nej (2)

0
100

34f. Verbala hot Ja (1)
Nej (2)

33
67

34g. Knuff Ja (1)
Nej (2)

0
100

34h. Annan hotfull situation Ja (1)
Nej (2)

22
78

34i. Riv, klös, nyp Ja (1)
Nej (2)

0
100

34j. Fasthållning Ja (1)
Nej (2)

6
94

35 Har Du rapporterat händelsen
till Din chef?

Nej (1)
Ja (2)

56
44

36 Har Du efter händelsen fått hjälp
eller stöd av personalen nedan?

36a. Chef/arbetsledare Nej (1)
Ja (2)

37
63

36b. Arbetskamrater Nej (1)
Ja (2)

63
37

36c. Facklig representant Nej (1)
Ja (2)

83
17

36d. Företagshälsovård (Clarahälsan) Nej (1)
Ja (2)

100
0
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36e. Polis Nej (1)
Ja (2)

67
33

36f. Annan Nej (1)
Ja (2)

83
17

37 Är Du nöjd med hjälpen och
stödet Du har fått?

Mycket nöjd (1)
Ganska nöjd (2)
Varken nöjd eller missnöjd (3)
Ganska missnöjd (4)
Mycket missnöjd (5)

22
33
45
0
0

38a. Jag är försiktigare, på min vakt Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

33
67

38b. Jag känner mig mer rädd Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

83
17

38c. Jag känner mig mer aggressiv Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

100
0

38d. Jag känner mindre arbetsglädje Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

92
8

38e. Jag känner mer oro när jag ar-
betar

Instämmer ej (1)
Instämmer (2)

83
17



KOSTNADER FÖR UNDERSÖKNINGEN

Här följer en sammanställning av de kostnader vilka har förorsakats av undersökningen ge-
nomförande. Vad avser kostnaden per A4-ark har denna beräknats till 0,10 kronor per
styck.

Metod/Artikel Antal A-Pris Belopp

Observation
Utarbetande av information till respondent 5 0,10 0,50
Information till respondent (7 x 1) 7 0,10 0,70
Utarbetande av observationsscheman 10 0,10 1,00
Observationsscheman (4st/observation) 28 0,10 2,80
Tidtagarur 1 79,00 79,00
Telefon, bokning av telefon och plats för observation 7 4,80 33,60
Utskrift av observation (15 x 2) 30 0,10 3,00
Chokladkaka (7 x 5 kr) 7 5,00 35,00

Totalsumma för observation: 155,60 kronor

Intervju
Utskrift av informationsintervju 20 0,10 2,00
Chokladask 1 25,90 25,90
Utarbetande av information till respondent 5 0,10 0,50
Information till respondent (7 x 1) 7 0,10 0,70
Utarbetande av bakgrundsfrågor 5 0,10 0,50
Bakgrundsfrågor till respondent (7 x 1) 7 0,10 0,70
Utarbetande av intervjuguide 10 0,10 1,00
Intervjuguide (8 x 3) 24 0,10 2,40
Batterier (3 x 2) 3 29,00 87,00
Kassettband (7 x 1) 7 11,14 78,00
Telefon, Ombokning av intervju 1 6,10 6,10
Chokladask (8 x 1) 7 25,90 181,30
Utskrift av intervju (153 x 2) 306 0,10 30,60
Utarbetande av tackkort 5 0,10 0,50
Tackkort (7x1) 7 0,50 3,50
Kuvert (C-5) till tackkort 7 0,50 3,50

Totalsumma för intervju: 424,20 kronor

Enkät
Utarbetande av information till enkätundersökning 5 0,10 5,00
Information om undersökningen till respondent 98 0,10 9,80
Utarbetande av enkätformulär 50 0,10 5,00
Enkätformulär (trycktes fram och baksida) 490 0,10 49,00
Kuvert (C-4) 98 0,80 78,40
Etiketter (respondent, 98 x 0,20) 98 0,20 19,60
Svarskuvert (C-4) 98 0,80 78,40
Porto (196 x 5) 196 5,00 980,00
Etiketter (adressat, 98 x 0,20) 98 0,20 19,60
Utarbetande av påminnelse 1 5 0,10 5,00
Påminnelse 1 (A5) 42 0,05 2,10



Kuvert (C-5) till påminnelse 1 42 0,50 21,00
Etiketter (respondent) 42 0,20 8,40
Påminnelse 2 (A5) 35 0,10 3,50
Information om undersökningen till respondent 35 0,10 3,50
Enkätformulär (35 x 5) 175 0,10 17,50
Kuvert (C-4) 35 0,80 28,00
Etikett (respondent) 35 0,20 7,00
Porto (35 x 2 x 5) 70 5 350,00
Svarskuvert 35 0,80 28,00
Etikett (adressat) 35 0,20 7,00
Utskrift av SPSS tabeller 230 0,10 23,00
Utarbetande av tackkort 5 0,10 5,00
Tackkort (71 x 0,25) 71 0,25 17,75
Kuvert (C-5) till tackkort (71 x 0,50) 71 0,50 35,50

Totalsumma för enkät: 1 807,05 kronor

Övriga kostnader
Utskrift under arbetets framställande 1 000 0,10 100,00
Information hämtat på nätet 500 0,10 50,00
Tonkassetter till skrivare 3 620,00 1 860,00
Trumenhet till skrivare 1 1 496,00 1 496,00
Kopiering av stencilmaterial 100 0,90 90,00
Utskrift av uppsatser (30 stycken x 184 sidor) 5 520 0,10 552,00
Utskrift av sidor i färg (30 stycken x 5 sidor) 150 3,00 450,00
Inbindning av uppsats 30 20 600,00
Distribution av uppsats (Kuvert-påse) 10 10 100,00
Porto (5,50 x 10 x 7) 70 5,50 385,00
Blankett för eventuella synpunkter på uppsats (22) 22 0,10 2,20
Svarskuvert för eventuella synpunkter på uppsats 22 0,50 11,00
Porto 22 5,50 121,00

Totalsumma för övriga kostnader: 5 817,20 kronor

SAMMANLAGD KOSTNAD FÖR HELA UNDERSÖKNINGEN:

Observation: 155,60 kronor
Intervju: 424,20 kronor
Enkät: 1 807,05 kronor
Övriga kostnader: 5 817,20 kronor

Total kostnad för genomförandet av undersökningen: 8 204,05 KRONOR


