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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att diskutera vad begreppet arbetsnarkomani innebär för den enskilde 

arbetsnarkomanen och orsakerna till varför de arbetar så mycket som de gör, samt om de är 

villiga att ändra sina arbetsmönster. Vi har även undersökt arbetsnarkomanens egna 

upplevelser av hur överdrivet arbete påverkar dennes arbets- vardags- och familjeliv. 

Uppsatsens grundtanke är att belysa informanternas egna definitioner av vad arbetsnarkomani 

innebär för dem själva samt undersöka om de upplever att det finns några skillnader mellan 

manliga och kvinnliga arbetsnarkomaner.  

Vi har valt att definiera en arbetsnarkoman som någon som arbetar utöver det ”normala”, dvs. 

över de 40 timmarna som utgör ett heltidsarbete utifrån samhällets normer.  

För att genomföra denna undersökning har vi använt oss av den kvalitativa 

forskningsmetoden då vi anser att den lämpar sig bäst för vad vi vill åstadkomma. Med 

kvalitativa livsvärldsintervjuer har vi fångat in alla relevanta svar som utgör resultatkapitlet. 

I teoridelen diskuteras olika sociologiska begrepp och synsätt som vi i analysdelen kopplar till 

de resultat som vi har fått fram ur våra intervjuer. Några relevanta och applicerbara begrepp 

som vi använder oss av är bl.a. stigma, arbetsetik, respektabilitet samt egenmaktsbegreppet 

empowerment.  

Resultatet av vår forskning visar att informanterna medger att de är arbetsnarkomaner då de 

arbetar överdrivet mycket samt att arbetet har en mestadels negativ inverkan på deras vardags- 

och familjeliv, men att de sociala nätverken har påverkats till det bättre. I resultatdelen kom vi 

även fram till att hälften av informanterna inte är villiga att ändra på sina arbetsmönster, trots 

de överdrivet långa arbetstiderna. Slutligen visar resultatet också på att majoriteten av 

informanterna upplever att det existerar skillnader mellan manliga och kvinnliga 

arbetsnarkomaner, där kvinnan får dra det tyngsta lasset med den dubbelroll som traditionellt 

faller på hennes lott. 
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1. Inledning 

Aldrig har vi pratat så mycket om stress och utbrändhet som idag. Varför känner sig många 

människor i dagens samhälle stressade i arbetslivet och varför har det ökat så dramatiskt 

under de senaste åren? Vad är det i vår tids arbetsliv som gör att man arbetar överdrivet 

mycket?  

Vi vill här redogöra för det sociala fenomenet arbetsnarkomani som vi har valt att skriva vår 

C - uppsats om.  Vi har valt detta ämne för att vi själva tycker att det är ett oerhört intressant 

område att studera och därför att vi anser att det är ett stort samhällsproblem idag som sällan 

uppmärksammas så mycket som det bör göra. Därmed finner vi det ytterst relevant att 

uppmärksamma och framhäva detta sociala problem som vi tror tenderar att öka mer och mer 

i dagens stressade samhälle. Vi har även valt detta ämne för att det är något som har existerat i 

vår nära omgivning och där vi har egna erfarenheter av hur arbetsnarkomaners arbetsvanor 

påverkat deras sociala och privata liv. Trots att det har forskats mycket om ämnet så har själva 

begreppet arbetsnarkomani använts ytterst lite som vetenskapligt begrepp och är därmed 

relativt bristfälligt och svårt att definiera. 

På Droglänkens hemsida diskuteras om hur fenomenet arbetsnarkomani karakteriseras och till 

följd av den arbetslöshet som råder i dagens samhälle kan man ställa sig frågan om 

arbetsmängden per person har ökat? De menar att diskussionerna kring fenomenets 

karakteristiska och orsakerna till detta kan ha försvårat definitionen av vilka symtom som kan 

tolkas som arbetsnarkomani, vad som beror på arbetsplatsens yttre faktorer, och vad som 

beror på människans inre egenskaper (http://www.paihdelinkki.fi/informationssnuttar/418-

arbetsnarkomani). 

Av samtliga anledningarna ovan finner vi det intressant och viktigt att studera detta och förstå 

fenomenet arbetsnarkomani. 

Vi kommer genomgående i hela uppsatsen använda begreppet ”arbetsnarkoman” vilket vi 

själva definierar som oss en person som arbetar överdrivet mycket, dvs. mer än 40 timmar i 

veckan. Vi ser inte nödvändigtvis på arbetsnarkomani som en sjukdom och menar inte att 

stigmatisera eller väcka anstöt mot någon av informanterna i användandet av begreppet. För 

oss handlar det om en benämning som vi anser är lämplig att applicera på våra valda 

http://www.paihdelinkki.fi/informationssnuttar/418-arbetsnarkomani
http://www.paihdelinkki.fi/informationssnuttar/418-arbetsnarkomani
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informanter då de enligt våra riktlinjer och utgångspunkter motsvarar de kännetecken och 

krav som vi formulerat inför vårt urval.  

Vi vill poängtera att vi med denna uppsats inte syftar till att finna eller komma på någon ny 

form eller definition av arbetsnarkomani, utan har som syfte att ta reda på våra informanters 

egna upplevelser av fenomenet; vad arbetsnarkomani är för dem, hur det har påverkat dem 

och deras sociala liv samt undersöka skillnader som de upplever existerar mellan manliga och 

kvinnliga arbetsnarkomaner. 

Vi vill också ha sagt att inte nödvändigtvis alla som arbetar överdrivet många timmar är 

arbetsnarkomaner, precis som att dessa höga arbetstimmar inte nödvändigtvis leder till att de 

drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Därför måste man ha i åtanke att den överdrivna tiden 

man lägger på sådant som rör arbete inte bör mätas i antal timmar. Därmed menar vi att man 

måste se till orsakerna/varför människor spenderar så många timmar på arbetet, vilket var 

vårt främsta syfte utifrån problemformuleringen. Dock satte vi en gräns på 40 arbetstimmar i 

veckan för att underlätta definieringen av arbetsnarkomani, samt för att hitta informanter som 

passade in på denna definition. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka och belysa arbetsnarkomaners egna förklaringar 

utifrån deras individuella upplevda erfarenheter av vad de anser att arbetsnarkomani innebär 

för dem. 

1. Varför jobbar intervjupersonerna så mycket som de gör? 

2.  Vilka konsekvenser får detta gentemot deras arbetsliv, vardagsliv och 

familjerelationer? 

3.  Är intervjupersonerna villiga att ändra på sina arbetsvanor? 

4. Upplever intervjupersonerna att det existerar några skillnader mellan manliga och 

kvinnliga arbetsnarkomanerna? 
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2. Bakgrund 

2.1 Ursprunget till begreppet arbetsnarkomani och dess historiska utveckling 

När vi sökte efter litteratur och tidigare forskning kom vi fram till att begreppet till en början 

tycks ha använts inom psykologin och därmed har vi inte har funnit något sociologiskt 

perspektiv till fenomenet. Därför presenterar vi vår bakgrund med ett psykologiskt synsätt, för 

att ge den rätta bilden av begreppets ursprung och historia.  

Författare inom arbetsnarkomani är indelade i två stora synsätt vad gäller definitionen av 

fenomenets konstruktion (Porter 2001, s. 149). Å ena sidan finns dem som använder ordet 

som ett paraply begrepp för ett högt antal spenderade timmar på arbetsrelaterade aktiviteter. 

Inom denna generella definition kategoriseras arbetsnarkomaners beteende på så vis som kan 

vara både bra och dåliga. Å andra sidan är det andra synsättet av arbetsnarkomani att ordet i 

sig bör representera själva problemet av överdrivet arbetsengagemang (ibid., s. 149).  

Begreppet arbetsnarkomani (workaholic) anses ha myntats av den amerikanske 

organisationspsykologen Wayne Edward Oates i början av 1970 talet (Peiperl & Jones 2001, 

s. 371). Att arbeta överdrivet mycket och försumma andra intressen i livet skulle här jämföras 

med ett överdrivet intag av alkohol. Han använde begreppet arbetsnarkomani först till att 

definiera känslan av att tvångsarbeta som ett likartat sätt att definiera alkoholism eller någon 

annan typ av beroende som en slags sjukdom som störde familje- och sociala relationer och 

personlig utveckling. 

Arbetsnarkomani ansågs således vara ett mönster av beteende som maskerade underliggande 

psykopatologiska – likt alkoholismen – mönster som började som en hanterbar mekanism och 

som sedan blev till ett beroende. Med tiden kom begreppets användning att utvidgas och 

började sedan appliceras på en vidare grupp av människor och på ett mycket mer generellt sätt 

(Ibid., s. 371). 

År 1980 utförde Marilyn M. Machlowitz den första stora empiriska studien av 

arbetsnarkomaner där hon försökte få bort den stigmatiserade ”sjukdomen” ur begreppet 

(ibid., sid 371). Hon behöll namnet men omdefinierade grundsynen av arbetsnarkomani 

genom att beskriva det som en attityd mot arbete uttryckt i både insats/ansträngning och tid, 

samt definierade det som en extrem form av engagemang (ibid., s. 371). Hon beskrev 

tillfredställda och otillfredsställda arbetsnarkomaner och konstaterade att arbetsnarkomaner 
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inte alltid behöver vara de bästa arbetarna och separerade de personliga resultaten genom att 

föreslå att det finns bra och dåliga möjligheter (Porter 2001, s. 149). Machlowitz förespråkade 

att det extrema arbetsengagemanget hos arbetsnarkomaner inte nödvändigtvis är patologiskt 

betingat och att det inte alltid nödvändigtvis leder till frustration och olycklighet hos 

arbetsnarkomanen. Olika aspekter av arbetet – främst självständighet och variation – samt 

stöd från familj och partners, menar Machlowitz avgör om arbetsnarkomanen är tillfredställd 

eller frustrerad.  

År 1992 byggde Spence och Robbins vidare på Machlowitz arbete genom att identifiera tre 

olika komponenter av arbetsnarkomani: arbetsengagemang, drivkraften till att arbeta och 

glädjen i att arbeta (Peiperl & Jones 2001, s. 371). De jämförde arbetare med högt 

engagemang och drivna att arbeta emot dem som är mindre drivna men visar på mer nöje i 

deras arbete (Porter 2001, s. 149). Ingen forskning har visat att arbetsnarkomani är mer 

framträdande hos något av könen, men Spence och Robbins menar att män är en aning mindre 

benägna att visa arbetsengagemang och glädje i sitt arbete, jämfört med kvinnor (ibid., s. 

151). Spence och Robbins utvecklade och validerade psykometriska mått av dessa tre 

komponenter, vilka har används i senare studier och genom detta har de flyttat definitionen av 

arbetsnarkomani närmare den individuella, psykologiska nivån (Peiperl & Jones 2001, s. 372). 

År 1997 gick Scott, Moore och Miceli vidare i denna inriktning och argumenterade för att 

arbetsnarkomaners beteendemönster inte var en extrem form av arbetsengagemang och inte 

heller åtagande eller förpliktelser, utan snarare en manifestation av en av minst tre 

underliggande personlighetstypologier, vilka är: prestationsorienterad, perfektionist och 

tvångsberoende. Den förstnämnda typen är mer positiv medan de andra två ses som mindre 

önskvärda. De såg dessa typologier som grunden för arbetsnarkomanens beteendemönster och 

som mer eller mindre sannolikt associerat med frustration. Typologierna och deras olika 

motsvarande motivationer för arbete gav upphov till olika resultat för både individen och 

organisationen. Därmed kom arbetsnarkomani att beteckna ett vanligt beteendemönster, 

uppvisade av flera olika grupper av människor, för olika orsaker och med olika konsekvenser 

(ibid., s.372).  

Konstruktionen av arbetsnarkomani sätter sig fortfarande emot en enkel definition. Bortom 

självklara olikheter i människors motiv till arbete har ett av de stora problemen i definitionen 

av arbetsnarkomani varit att förlika de klara skillnaderna bland arbetsnarkomaner gällande 

övergripande arbets- och livstillfredställelse. Vissa arbetsnarkomaner har visat sig vara väldigt 
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nöjda medan andra har uttryckt djupt missnöje med deras arbete och/eller det personliga livet. 

Detta gör det svårt att använda existerande uppfattningar om arbetsengagemang för att 

definiera begreppet, eftersom uppfattningen av arbetsengagemanget – rent definitionsmässigt 

– är associerat med höga nivåer av arbete och tillfredställelse i arbetet. Genom att begränsa 

definitionen till stabila personliga faktorer missar man viktiga komponenter av 

organisatoriska värden och värderingar, arbetsnormer och ekonomiska behov. Därmed kan det 

finnas för många komponenter för att leda begreppet till en enskild, omfattande och 

heltäckande föreställning om arbetsnarkomani. (ibid., s. 372). 

2.2 Synen på arbetsnarkomani idag 

Enligt Droglänken är arbetsnarkomani, arbetsholism, arbetsberoende, olika benämningar på 

samma sak: när en människa går upp i sitt arbete och blir beroende av det, nästan som en 

alkoholist av alkohol. Det viktigaste i individens liv och det som bär upp hennes självkänsla 

och hennes liv i övrigt är arbetet och utmärkande för arbetsnarkomani är farten, intensiteten 

och hängivenheten. Att vara effektiv i sitt arbete är inte detsamma som att vara 

arbetsnarkoman, det typiska för fenomenet är att den som är beroende av arbete inte kan låta 

bli att arbeta och arbetet har blivit ett inre tvång att utföra och prestera. Arbetsnarkomanen 

blir inte nödvändigtvis lycklig av att arbeta utan kan snarare bli väldigt ångestfylld, utmattad 

och inkapabel att koppla av (http://www.paihdelinkki.fi/informationssnuttar/418-arbetsnarkomani).  

Arbetsnarkomanen vill alltid vara tillgänglig och får till slut ett omättligt behov av att bli 

bekräftad och signalerar ständigt till omvärlden att de står till andras förfogande, dock har de 

inga svårigheter att säga nej till sina egna behov och familjer (Nevander Friström 2006 s. 19-

20). Arbetsnarkomanen har ofta inställningen att det är omöjligt att säga nej till nya 

arbetsuppdrag och kan ständigt gå runt med dåligt samvete över ogjorda eller dåligt utförda 

arbeten, samt har svårt att skilja på fritid och arbete. Avkopplingen och stimulanser uteblir 

oftast helt då fritiden kan vara fylld med aktiviteter så att man inte hinner med annat. 

Begreppet arbetsnarkomani behöver inte nödvändigtvis innebära en sjukdom eller ett problem 

då effektivitet, noggrannhet och flitighet är fördelar i det moderna arbetslivet. Kulturen och 

arbetsetiken berättigar prestationstänkandet vilket även kan bidra till att utveckla ett 

arbetsberoende.  Man kan se arbetsnarkomani som en form av beroende men som inte 

innehåller inte de sociala element av skam som förekommer i bl.a. alkoholism och 

sexberoende. 

http://www.paihdelinkki.fi/informationssnuttar/418-arbetsnarkomani
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För att en arbetsnarkoman ska bli kvitt sin arbetsdominerade och stressiga livsstil måste denne 

lära sig att säga nej till arbetsuppgifter och få mer tid för sig själv, sin familj och sina 

intressen. Dock följer en risk med att säga nej och börja tillfriskna då man till en början kan 

bli sedd som arbetsplatsens bråkstake Men man kan också drabbas av abstinens och känna 

skuldkänslor och kan bli inkapabel att njuta när man väl är ledig. 

(http://www.paihdelinkki.fi/informationssnuttar/418-arbetsnarkomani). 

2.3 Hälsorisker med arbetsnarkomani – utbrändhet och stress 

Enligt Lena Nevander Friström, legitimerad psykoterapeut, är överdrivna arbetstider är oftast 

relaterat till stress och utbrändhet vilket drabbar människor inom alla sorters yrken. 

Arbetsnarkomani är det enda beroendet som premieras i samhället och de två vanligaste 

konsekvenserna av arbetsnarkomani är stress och utbrändhet (Nevander Friström 2006, s. 38). 

När förklaringar söks till att kvinnor oftare än män drabbas av bl.a. psykiska besvär kommer 

det mycket på tal om att ”män är bättre på att stänga av” och i och med detta görs män och 

deras förhållningssätt till en norm. Detta lämnar till kvinnan att själv bära ansvar för hur de 

”är” (Carlstedt & Forssén 2001, s. 1933).  

I dagens samhälle är det allt fler som söker hjälp för utbrändhet och stressforskare menar att 

orsaken finns i arbetslivet (Gerne 2001. http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=1725). 

Idag är utbrändhet ett växande problem inom allt fler yrken och den amerikanska forskaren 

som populariserade begreppet utbrändhet, Christina Maslach, betonar sambandet mellan 

samhällsutvecklingen och långvarig stress. Maslach poängterar att det inte är individen det är 

fel på, utan att det har skett grundläggande förändringar inom arbetslivet. Dagens arbetsplats 

är en kall, fientlig och krävande miljö, både ekonomiskt och psykologiskt. Många läkare 

väljer därför andra begrepp på sjukintyget och kan skriva arbetsrelaterad utmattning på 

intyget för att poängtera sambandet med arbetet. Det finns de som tycker att urladdad är ett 

bättre begrepp som har en mer positiv klang – en urladdad människa kan genom att förändra 

sitt liv, hemma eller på arbetet, ladda sina batterier på nytt. Vidare menar Maslach att 

utbrändhet är ett tecken på en förskjutning mellan vad människor förmår och vad de måste 

göra och innebär en urholkning av värderingar, värdighet, humor och vilja. De dagliga kraven 

från arbetet, familjen och allt däremellan urholkar människors entusiasm och energi. Hon 

anser att utbrändhet inte är någon personlighetsdefekt eller ett kliniskt syndrom, utan snarare 

ett arbetsmiljöproblem (Gerne 2001, http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=1725). 

http://www.paihdelinkki.fi/informationssnuttar/418-arbetsnarkomani
http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=1725
http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=1725
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Att vara utbränd är en konsekvens av en långvarig obalans och den drabbade har utsatt sig 

själv för ett stort gaspådrag under en längre tid och har inte hunnit återhämta sig under 

tillräckligt lång tid däremellan (Nevander Friström 2006, s. 45). Det finns en risk att man kan 

få olika fysiska symptom som diffus värk och muskelvärk, tandgnissling, 

menstruationsrubbningar samt hjärtinfarkt. En långvarig stress utan återhämtning får 

konsekvenser både fysiskt, psykiskt, socialt och personlighetsmässigt. Utbrändhet sker mer 

eller mindre smygande under en längre tid och en personlighetsförändring sker hos den 

drabbade vilken är negativ för både den drabbade själv och dennes omgivning, på arbetet och 

när det gäller prestationsförmågan. Personer som visar tecken på urbrändhet kan uppleva sig 

själva som ensamma oavsett om det lever ett rikt social liv De har även en brist på intresse för 

andra och deras upplevelser och för att döva dessa känslor är det vanligt att de fyller på med 

ännu mer arbete och sociala åtaganden. 

Nevander Friström beskriver utbrändhet i fem faser där den första fasen är fysisk trötthet; 

när en konstant trötthet upplevs hos den drabbade och vaknar med känslan av olust och 

obehag mitt i natten och har svårt att andas med ångestkänslor. Den andra fasen är 

intellektuell trötthet och innebär att man kan ha bristande koncentrationsförmåga. Uttrycket 

”Boiling Brain”, när hjärnan kokar, innebär att man inte orkar hålla uppmärksamheten på det 

man gör, man får svårt att prioritera saker och fatta beslut. Fas tre innebär en förstärkning av 

fas 1 och 2 samt en social trötthet. I denna fas känner den drabbade inte för att umgås med 

folk längre och humorn försvinner. Den utbrände håller masken på jobbet och är trevlig och 

social men det är familj och anhöriga som får känna på kränkningar och elakheter. Den 

utbrändes människosyn är nu förändrad och kan också förakta andra människor men samtidigt 

känna ånger och skuldkänslor över detta. I fas fyra sker en personlighetsförändring som 

innebär att självinsikten är borta och den utbrände kan inte längre skilja mellan verkliga och 

inbillade krav. Man omger sig med ja-sägare och behovet av beröm styr beteendet hos den 

drabbade. Man är övertygad om att man är oersättlig på jobbet och har drivkraften kvar på 

arbetsplatsen men är svår att samarbeta med. Fas fem är meningen med livet. Här börjar den 

drabbade fundera över vad som är meningen med livet och risken för självmord är väldigt 

stor. Man har förstått att ens nära och kära har försvunnit ur ens liv och inte finns inte längre 

kvar som stöd, men det inte förrän nu som känslorna av ensamhet och tomhet hinner ikapp. 

Den drabbade ställer sig frågor som ”Vem är jag om jag inte jobbar?” (ibid., s. 45-54). 
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2.4 Stress 

I vår efterforskning om fenomenet arbetsnarkomani har vi funnit många tydliga kopplingar till 

stress och stressrelaterade sjukdomar. Därför anser vi att det är relevant att redogöra för en del 

av dessa som är vanligt förekommande vid arbetsnarkomani, samt visa på hur stress som 

konsekvens och följd av överdrivet arbete kan påverka människan.  

I Sverige har antalet sjukdomsfall som orsakas av stress i arbetslivet ökat dramatiskt under de 

senaste åren. Inom den offentliga sektorn är det äldre kvinnor som står för de flesta 

sjukskrivningarna, men på försäkringskassorna ser man nu att sjuskrivningarna också ökar 

bland yngre personer. Svenska stressforskare har länge varnat för den här utvecklingen och 

Lennart Levi vid Karolinska institutets avdelning för stressforskning har definierat faktorer i 

arbetslivet som medför en särskild risk för skadlig stress. Det är kombinationen av stor 

arbetsbelastning, enformigt arbete, låg egenkontroll och brist på uppskattning. (Gerne 2001. 

http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=1725). 

Det finns två olika stressmodeller på hur man hanterar omgivningens krav (Allvin m.fl 1998, 

s. 12-14). Man kan beroende på personliga egenskaper, tidigare erfarenheter och genetiska 

faktorer försöka ta kontroll över situationen (”active defence reaktion”) eller vara passivt 

tillbakadragen (”defeat reaction”). När människan utsätts för stress så produceras adrenalin 

och noradrenalin i det sympatiska nervsystemet och blodtrycket samt pulsen ökar. En individ 

som ständigt utsätter sin kropp för stress genom att kontrollera en situation eller nya krav som 

uppstår gör att personen tvingas ha en ständig aktivering av detta biologiska system. Att ha en 

utdragen och upprepad aktivering av detta reaktionsmönster innebär hälsorisker såsom 

hjärtinfrakt, högt blodtryck, stroke och muskelsmärta pga. långvarig muskelspänning. Dessa 

fysiologiska stressreaktioner tyder på en hälsorisk och kopplas vanligen till det 

stressrelaterade typ A- beteende vilket kännetecknas av en upplevelse att tiden inte räcker till, 

högt tempo, tävlingsinriktning, otålighet och ständig strävan efter nya mål. 

 Den andra formen av stresshantering som kännetecknas av tillbakadragande och uppgivenhet 

sker när en individ känner oro, ångest och depression och hälsoriskerna är förutom hjärt- och 

kärlsjukdomar även metabola störningar, dvs. risk för bukfetma och diabetes samt försämring 

av individens kognitiva funktion och kroppens immunförsvar. Stress är typiskt för 

arbetsnarkomaner och bidrar till en vilja att nå den svåråtkomliga situationen där man har så 

pass mycket kontroll att man kan koppla av och varva ner.  

http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=1725
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En stressteori, kallad ”Allostatic Load Model” innebär att en reaktion på stress sätter igång de 

olika biologiska system vilket bidrar till att öka prestationsförmågan som leder till att man 

skyddar kroppen och underlättar anpassningen till nya krav och situationer. När denna 

aktivering sker i kroppen upprepade gånger med täta intervaller innebär det en hälsorisk pga. 

att kroppen inte får tillräckligt med vila och återhämtning. Ännu en hälsorisk sker när en 

överexponering av stresshormoner uppstår då individen under en lång period ligger på en hög 

stressnivå utan att varva ner vilket kan leda till utmattning, utbrändhet och en försämrad 

förmåga att hantera krav och situationer (Allvin m.fl 1998, s. 12-14). 

3. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redogör vi för våra valda teorier och sociologiska begrepp som vi utifrån vår 

problemformulering och syfte använder oss av i analyskapitlet. Först inleder vi med en 

beskrivning av det allmänna moderna arbetslivet och sedan följer de specifika teorierna som 

vi har valt att använda oss av.  

3.1 Det moderna arbetslivet 

3.1.2 Produktions och konsumtionssamhälle  

Zygmunt Bauman menar att det samhälle vi lever i nu är en produkt av att vi gått från ett 

produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle (Bauman 1998, s. 30) Produktionssamhället 

genomsyrades av ideologin att man helt enkelt skulle arbeta och präglades av den viktiga 

arbetsetiken. Det var genom arbetet som man identifierade sig och i det moderna 

industrisamhället var även arbetet den centrala punkten i individens liv, för hela samhällets 

överlevnadsförmåga och i samhällsordningen. Arbetet var den centrala faktorn bakom 

självuppfattningen och den sociala placeringen; det var således genom arbetet som man 

upprättade sin etik och visade att man gjorde det rätta som enligt arbetsetiken förväntades. Det 

moderna produktionssamhället engagerade medborgarna främst som producenter genom att 

använda behovet som vapen för att forma producenterna till att spela denna roll. I normen - 

där arbetsetiken låg till grund - låg viljan och förmågan att spela denna roll (ibid., s. 30). 

Bauman anser att i det konsumtionssamhälle vi lever i idag har vi övergått från arbetsetiken 

till konsumtionsetiken (ibid., sid. 40). Det viktiga nu är att vi kan och har möjligheten till att 

konsumera och därigenom tillfredställa våra behov och begär, där pengarna förmedlar 

begäret. Nu är normen som samhället håller upp istället förmågan och viljan att spela 

konsumentens roll. Övergången från produktionssamhälle till konsumtionssamhälle har 

medfört många grundläggande förändringar och den främsta utav dem kan vara att människor 
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fostras och tränas i att uppfylla kraven från sina sociala identiteter dvs. hur de integreras och 

får en plats i samhället. Den disciplinerade övervakningen av institutioner har minskat, det är 

inte längre en enhetlig norm som råder utan snarare en nästintill fullständig valfrihet vilket 

bidrar till en ökad individualisering. Denna frånvaro av rutiner och den ständiga valfriheten 

karakteriserar konsumenten idag (ibid., s. 40-41). 

Det är viktigt att betona att det handlar om etik, om ett speciellt synsätt att se på samhället och 

dess medlemmar och att det inte är en teori om hur människan är. 

3.1.3 Ny ekonomi och flexibelt arbetsliv 

Richard Sennett skriver om människan i den nya ekonomin och han tar upp frågor rörande 

individuella egenskaper och värderingar som ställs av den nya flexibla kapitalismen (Sennett 

1999, s. 138). Den moderna arbetsmoralen fokuseras på gruppsamverkan – teamwork där 

lyhördhet mot andra hyllas, och där det krävs ”mjuka egenskaper” som att vara 

samarbetsvillig och kunna lyssna bra. Framförallt ligger betoningen på arbetslagets 

anpassningsförmåga till gällande omständigheter (ibid., s. 138). 

En intressant aspekt av flexibiliteten är dess inverkan på den mänskliga karaktären som 

innebär de etiska värderingar som man tillskriver sina egna begär och relationer till andra 

människor. Karaktären riktar sig främst på den långsiktiga aspekten av den emotionella 

erfarenhet och uttrycks genom ömsesidigt och lojalt engagemang, genom långsiktiga mål eller 

genom fördröjd behovstillfredställelse för att gynna ett framtida syfte. Ur de oförenliga 

föreställningar som alla har försöker man upprätthålla och bevara några av dem vilka främjar 

våra karaktärer. Karaktären betecknar alltså de personliga egenskaper som man uppskattar hos 

sig själv och för vilka man försöker bli uppskattade av andra (ibid., s.18). 

I den nya tidsandan som vi nu lever i har användandet av det sociala bandet ”vi” blivit en 

skyddsmekanism och längtan efter en gemenskap är defensiv och visar sig oftast genom en 

avvisande attityd mot utomstående framför allt för att bygga det kollektiva samhället vilket 

fungerar som en skyddsmur mot en fientlig ekonomisk världsordning. Alltså är det en 

naturlag att ”vi” kan användas som skydd mot rotlöshet och förvirring. Det sociala bandets 

grund ligger i känslan av ett ömsedigt beroende och i det nya systemet ses detta beroende som 

något skamligt och genom att bekämpa byråkratins hierarki ska man befria människor från 

strukturellt beroende. Genom att uppmana människor att ta risker kan man stimulera 

självkänslan hellre än underkastelse inför det redan givna (ibid., s.194-195).  
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Engagemang, ansvarskänsla och tillit har förknippats med den så kallade 

”komunitarianismen” vilket innebär att man strävar efter att stärka arbetsmoralen och 

uppmanar den enskilde att stå tillbaka för andra under parollen att den som underkastar sig 

gemensamma normer, ska nå en inre harmoni och kollektiv stryka som inte går att uppleva 

som enskilda individer (ibid., sid.199). Således är teamwork den arbetslivsideologi som passar 

den flexibla kapitalismen, i vilken vi lever idag (ibid., s. 138). 

3.2 Modell av och diskussion om teorianknytning  

Här vill vi beskriva hur vi har tänkt använda våra valda sociologiska perspektiv och begrepp i 

den kommande analysen. 

Zygmunt Baumans begrepp arbets- och konsumtionsetik är två begrepp vilka vi avser att 

relatera till informanternas egna förklaringar och orsaker till varför de arbetar så mycket som 

de gör. 

Ulrich Beck skriver bl.a. om mäns och kvinnors relationer i och utanför hemmet där vi genom 

denna skildring av kvinnans respektive mannens roll och betydelse i arbetslivet och hemmet 

avser att i analysen återkoppla kvinnans dubbla roll till våra informanters upplevelser om det 

existerar skillnader mellan manliga och kvinnliga arbetsnarkomaner.  

Erwing Goffmans sociologiska begrepp stigma knyter vi i analysen an till den bild 

intervjupersonerna upplever att deras arbetskollegor har av dem själva. Dock är denna väg 

inte enkelriktad, utan med detta begrepp analyserar vi inte bara hur intervjupersonerna blir 

stigmatiserade av sin omgivning pga. av sina arbetsmönster, utan även hur de själva 

stigmatiserar dem som inte arbetar lika mycket som dem själva.  

Begreppet empowerment kopplar vi an till frågan om informanterna är villiga att ändra på 

sina arbetsvanor och visar med begreppet hur det är möjligt att ta sig ur ett överdrivet 

arbetande, där man med insikt och egen vilja tar kontroll över sitt liv och genom 

empowerments processer ger sig själv makten att ”äga” sitt liv.  

Med Skeggs synsätt och begrepp respektabilitet ska vi analysera informanternas svar i frågan 

om upplevda skillnader mellan manliga och kvinnliga arbetsnarkomaner och avser att koppla 

an behovet av respektabilitet till det oavlönade arbetet som kvinnor utför i hemmet och på 

arbetsplatsen, vilket uppenbarar sig som det ”osynliga” dubbelarbetet samt i det omvårdandet 

”jaget” som för kvinnor är så ”naturligt”.  
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3.3 Arbets- och konsumtionsetik  

Bauman redogör för det centrala begreppet arbetsetik – som för oss är högst relevant för 

analysen av våra informanters svar - och definierar det utifrån ett budord med två uttalade 

premisser och två underförstådda förutsättningar (Bauman 1998, s. 13). För att bli lycklig och 

för att få något man behöver för att kunna leva, måste man göra något som andra betraktar 

som värdefullt och värt att betala för. Man måste alltså ge först och få senare och det är fel att 

nöja sig med vad man redan har när man alltid kan få mer. Det är också absurt att sluta 

anstränga sig så fort man tycker att man har tillräckligt, därför är arbete ett värde i sig, en 

värdefull och livsavgörande verksamhet. ”Vad man än äger är det en ersättning för tidigare 

utfört arbete och deras vilja att fortsätta arbeta. Arbetet är alla människors normaltillstånd; att 

inte arbeta är onormalt” (ibid., s.13). Den andra premissen säger att det är moraliskt fel och 

dumt att vara nöjd med det man redan har när man istället kan få mer, att det är orimligt och 

föraktligt att sluta anstränga sig när man känner att man har tillräckligt. ”Att arbeta är med 

andra ord ett värde i sig, en ädel och förädlande verksamhet”(ibid., s.13). Därav lyder 

budordet att man ska fortsätta arbeta även om man inte förstår vad det kan ge en som man inte 

redan har, eller inte anser att man behöver – att arbeta är bra och ett normaltillstånd och att 

inte arbeta är dåligt och onormalt. Den första underförstådda förutsättningen i arbetsetiken, 

vilket innebär att vad man än äger är en ersättning för det arbete man utfört tidigare, är således 

det som ger producenterna viljan att fortsätta arbeta. Den andra underförstådda 

förutsättningen lyder att det endast är det arbete som erkänns av andra som har ett moraliskt 

värde (ibid., s.14).  

3.4 Kvinnor och mäns relationer i och utanför hemmet 

Ulrich Beck skriver om det moderna samhällets ökade reflexivitet och skildrar kvinnornas och 

männens situation och könens relationer i och utanför hemmet (Beck, 1986). Detta relaterar vi 

till vår i problemformuleringen uttalade jämförelse av de manliga och kvinnliga 

arbetsnarkomanernas skillnader och upplevda orsaker till dessa. Beck redogör för de 

samhällsförändringar som följt genom de beskrivna epokerna från 1800 – talets 

industrisamhälle tills idag där vi har lämnar moderniteten bakom oss, och är på väg in i en 

”andra modernitet” som kännetecknas av ökad reflexivitet. 

”I den manliga stereotypa könsrollen som ’yrkesmänniska’ hänger den ekonomiska 

individualiseringen och den traditionellt manliga rollen samman” (ibid., s.187). Det är 

historiskt okänt för en man att försörjas av sin partner eftersom friheten att arbeta och 

samtidigt ha ett familjeliv tas för givet. Männen behöver inte kämpa för att hålla samman 
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faderskap och yrkesliv, familjeliv och ekonomiskt oberoende i strid mot samhällets och 

familjens villkor pga. att de går att förena och är förankrade i och garanterad av den 

traditionella mansrollen. (ibid., s.187). 

Till följd av välfärdsstatens modernisering efter andra världskriget skedde två saker; för det 

första medförde det att kraven som ett marknadsberoende liv kom nu även att gälla den 

kvinnliga livskontexten, vilket utvecklade marknadssamhällets principer till att omfatta båda 

könen. Det andra medförde att det skapades ett helt nytt läge inom relationen mellan kvinnor 

och män och inom familjen, dvs. att industrisamhällets ”feodala” levnadsvillkor upphör. Detta 

upplöste familjemoralen, dess könsrelaterade öden, föräldraskapet och till och med en 

återförening av förvärvs- och hushållsarbetet. Under 1800- talets modernisering skilde man 

hushållsarbete och förvärvsarbete åt, men idag försöker man hitta nya sätt att föra dem 

samman. Kvinnorna tvingades då sköta de äktenskapliga plikterna och könsrollsstereotyperna 

etablerades. Idag gör kvinnorna intåg på arbetsmarknaden och befrias därmed från 

könsrollernas diktat (ibid., s.181-182).  

Ytterligare ett bidrag till att förstå arbetsnarkomani är den demografiska skillnaden, vilket 

innebär att den traditionella familjstrukturen – som var starkt dominerande förr - med fadern 

som arbetade och modern i hemmet ledde till stereotypen att arbetsnarkomaner var män. Men 

idag visar forskning på en ökad tendens av långa arbetstider hos kvinnor (Porter 2001, s. 151). 

Det är i denna övergripande men detaljerade redogörelse vi funnit det väsentliga material om 

kvinnans respektive mannens roll och betydelse i arbetslivet och hemmet som vi använder oss 

av i vår analysdel.  

3.5 Stigma  

Erving Goffmans sociologiska begrepp Stigma innebär att när man stigmatiserar en annan 

människa gör man det på grund av att individen har en egenskap som gör honom/henne olik 

andra; en mindre önskvärd egenskap (Goffman 1963, s. 12). På detta vis reduceras personen i 

vårt medvetande från en fullständig och vanlig människa till en kastmärkt, defekt och utstött 

själ. Goffman tar upp tre olika arttyper av stigma: den ena innebär kroppsliga missbildningar 

av olika slag, den andra är tribala stigman som är stambetingade såsom ras, religion och 

nation. För vår del är endast en av de olika typerna aktuella och det är den vars olika fläckar 

på den personliga karaktären uppfattas som viljesvaghet, onaturliga brister eller bristande 

hederlighet. Människor kopplar dessa egenskaper till den stigmatiserade personens förflutna 

som visar sig genom dessa fläckar (ibid., s.12,14).  
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3.6 Empowerment 

Begreppet presenterades under 1970-talet i USA och handlade då om lokal utveckling och 

mobilisering av utsatta grupper (Forsberg & Starrin 1997, s. 5). Det betecknade även ett 

synsätt inom folkhälsoarbete och socialt arbete, som ifrågasatte gällande top-downstrategier 

och istället förespråkade bottom-upstrategier. Detta innebar att utsatta grupper fick ett stort 

inflytande i arbetet att stärka de egna gruppernas positioner i samhället – med andra ord hjälp 

till självhjälp. Begreppets innebörd är relaterat till att vissa gruppers situation präglas av 

maktlöshet, vilka står i fokus för ren empowerment-praktik. En viktig aspekt av 

empowerment är att man på ett aktivt sätt - enskilt eller kollektivt - tar kommandot och väntar 

alltså inte tills man ”får tillstånd” utan bemästrar sig själv ”makten” (Ibid., s. 12). 

Empowermentprocesser innebär en strävan efter att öka människors kontroll över sina liv och 

innefattar dels en utveckling mot ett speciellt sätt att tänka om sig själv. Exempelvis att man 

känner sig värdefull och att man har förmågan att fullfölja en handling, samt att man har tillit 

till sig själv. Processerna innebär även att man uppmärksammar hur samhällets strukturer kan 

förändras, därmed refererar begreppet både till den objektiva verkligheten och till den 

subjektiva erfarenheten. Dvs. både till människans yttre och inre förhållanden, både till 

kunskap och känsla och således är empowerment både en process och ett mål (ibid., s.13). 

”Empowerment innehåller därför några centrala komponenter /…/ nämligen makt, kontroll, 

självtillit och stolthet” (ibid., s. 13). 

Empowerment är ett viktigt begrepp inom allt som rör förändringsarbete och kan på svenska 

översättas med ”att ge makt åt andra som tidigare inte hade detta” (Svensson 2008, s. 31). 

”Makten över” oss avgränsar vårt handlingsutrymme genom både omgivningens attityder, 

samhällets strukturer, vår minskande självuppfattning och instabila tilltro till vår egen 

förmåga. ”Makten över” står i relation till ”makten med andra” där det senare rör sig om att vi 

kan uppleva och utvecklas tillsammans med andra. ”Ur erfarenheterna från att tillsammans 

med andra försöka påverka tillvaron växer tilltron till den egna förmågan. Denna känsla av 

egenmakt beskrivs inledningsvis som ”makten inom” oss” (ibid., s. 31). 

3.7  Respektabilitet och den omvårdande kvinnan  

Beverly Skeggs skriver att under 1800-1900 talen betraktades den sociala stabiliteten som 

styrd eller beroende av den moraliska renheten varav nationens moraliska tillstånd ansågs ha 

sitt ursprung i kvinnornas moraliska normer (Skeggs 1997, s. 70). Kvinnan fick här bära 

ansvaret för hela människorasen och deras uppgifter var enorma och låg ständigt öppna för 
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granskning. Budskapet var tydligt; samhällsordningen kunde falla sönder om kvinnorna 

vägrade att ta ansvar då dygdiga kvinnor skulle skydda nationen (ibid., s. 71). 

Kvinnan har alltså ett historiskt och kulturellt arv av omsorgs- och ansvarskänsla bakom sig 

sedan flera sekel bort vilket än idag präglar deras uppfattning av sig själva som omvårdande, 

deras jag-gestaltningar och positioner i samhället. Kvinnors obetalda omvårdande arbete har 

på senare tid lett till att de även tagit på sig obetald omvårdnad i och utanför hemmet och de 

yrkeserfarenheter som de skaffat sig från arbetsplatsen har låst dem vid att de fått sin 

självkänsla genom omvårdnadsarbete.  

”Arbetaren är en individ som söker mening, ansvar, en känsla av att personligen uppnå något, en 

så hög ’livskvalitet’ som möjligt, och därmed även i arbetet. Individen ska således inte befrias från 

arbete, uppfattat som enbart en uppgift eller ett medel för ett mål, utan bli tillfredställd i arbetet, nu 

tolkat som en verksamhet genom vilken vi producerar, upptäcker och erfar oss själva”(ibid., 

s.103).  

Det innebär att kvinnorna får det erkännande och den respekten som de vill ha, genom sitt 

arbete och det arbete de utför. Skeggs redogör för det centrala begreppet ”respektabilitet” vars 

främsta tecken innebär att kvinnor genom att uppvisa ansvarskänsla vinner respekt. 

Yrkesmässigt arbete är ett sätt att finna värdighet och mening genom att ta på sig ansvar och 

respektabilitet. Kvinnor finner sitt eget värde genom det välutförda arbete de utför, oavsett om 

det är frivilligt, avlönat eller sker inom familjen (ibid., s.103). 

I Läkartidningen redogörs det för att tidigare forskning visar att unga kvinnor upplever krav 

på att vara de som skapar och upprätthåller gemenskap och ge omsorg, både på jobbet och i 

hemmet (Carlstedt& Forssén 2001, s. 1932).  De upplever också att om de inte fullföljer det 

relationsarbete riskerar de att bli betraktade som mindre dugliga, och att inte ”ta sitt ansvar” 

vilket ger dem skuldkänslor.  

Forskarna gör tolkningen att kvinnor måste utveckla omsorgsgivande och relaterande 

kompetenser för att bli sedda som välfungerade ”riktiga” kvinnor. När det arbete som 

kvinnorna utför inte namnges eller på annat sätt synliggörs riskerar den kompetens som 

kvinnorna utvecklar att bli ansedd som en del av kvinnors ”natur”.  Därmed ses inte arbetet 

som arbete utan som något de utför därför att de ”är” sådana, utan en egentlig ansträngning 

(ibid., s. 1932).  
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4. Metod 

Här redogör vi för vårt tillvägagångssätt, innan, under och efter av insamlingen av vårt 

empiriska material. 

4.1. Kvalitativ metod 

Utifrån vårt syfte har vi valt att arbeta med den kvalitativa forskningsmetoden och denna typ 

av metod kännetecknas av att man inte använder sig av siffror eller tal, utan innefattar och 

resulterar i mer muntliga formuleringar; skrivna eller talade utsagor där instrumenten är det 

traditionella ”ordet” (Backman 1998, s, 31). Inom kvalitativ forskning är man ute efter 

kvaliteten vilket handlar om egenskaperna eller karaktären hos någonting i syfte att klargöra 

fenomenets karaktär eller egenskap och söker således främst efter fenomenets mening eller 

innebörd (Wideberg 2002, s.15). 

Vi anser därmed att kvantitativa metoder inte är en lämplig metod för vad vi vill åstadkomma 

med vårt arbete. Då vårt mål är att undersöka och analysera det sociala fenomenet 

arbetsnarkomani och vårt syfte att ta reda på hur våra valda informanter ser på fenomenet, hur 

de definierar begreppet utifrån dem själva samt hur det påverkar deras egna livssituationer.  

4.1.2. Den fenomenografiska ansatsen – ett perspektiv inom den kvalitativa metoden 

Eftersom vi har utfört livsvärldsintervjuer med våra informanter finner vi det lämpligt att 

använda oss av den fenomenografiska ansatsen, vilket är en utveckling av den kvalitativa 

forskningsmetoden. Detta för att just poängtera och belysa att vi är ute efter informanternas 

egna upplevelser och beskrivningar av fenomenet och dess konsekvenser, vilket återspeglar 

vårt syfte. Således innebär fenomenografi en kvalitativt inriktad empiriskt forskningsansats 

genom beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden. Den blir empirisk eftersom den 

fungerar som en ansats till att beskriva och analysera vad de intervjuade har sagt (Larsson 

1986, s. 12-13) och i vårt fall blir det empiriska materialet de beskrivna uppfattningarna som 

kommer ur svaren från våra utförda intervjuer.  

Med fenomenografi vill man beskriva eller gestalta ett meningsinnehåll där man intresserar 

sig av människors uppfattningar av olika aspekter på omvärlden, där just uppfattningen är det 

centrala. Det man ska försöka förstå och tolka är alltså människors uppfattningar som utgår 

från att företeelser i världen kan ha olika innebörd för olika människor (Uljens 1989, s. 10-

11). Den fenomenografiska ansatsen syftar alltså till att ta reda på innebörder istället för 

förklaringar eller mätningar (Larsson 1986, s. 12). Vårt syfte är att beskriva, analysera och 

tolka våra informanters egna uppfattningar av fenomenet arbetsnarkomani som finns i deras 
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omvärld. Man gör alltså en grundläggande distinktion mellan hur något är och hur det 

uppfattas att vara.  

4.2. Kvalitativa intervjuer 

I och med vårt syfte passade det oss bäst att utföra kvalitativa intervjuer, som bl.a. utmärks av 

att man ställer raka och enkla frågor och på dessa frågor får man förhoppningsvis 

innehållsrika och komplexa svar. Detta kan i sin tur leda till ett rikt material med många 

intressanta mönster och åsikter (Trost 2005, s. 7). Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att 

man fullföljer de delar av informantens berättelse som kan belysa dennes förståelse av temat 

ifråga. Som forskare står man för det viktigaste redskapet i försöket att få fram och fullfölja 

intervjupersonens förstålelser, berättelser och uppgifter (Widerberg 2002, s. 16). 

Fördelarna med användandet av kvalitativa metoder är att man vid intervjuer som utförs 

ansikte - mot- ansikte kan får en bättre kontakt med den man intervjuar. Vi menar att vid 

denna aktivt närvarande intervjusituation kan man få ut mer av svaren eftersom man då har 

möjligheten att se och reagera på informantens kroppsspråk, ansiktsuttryck och kan ställa 

spontana följdfrågor som i sin tur kan underlätta och förbättra studiens resultat. Det kan också 

leda till att man får en bättre förståelse för fenomenet genom att det kan dyka upp oväntade 

vägar. Syftet med användandet av kvalitativa intervjuer är att man använder sig av det direkta 

mötet mellan intervjuperson och forskare och det unika samtal som sker i just denna situation. 

Detta för att informanterna skiftar och därmed också samtalet och relationen (Widerberg 

2002, s. 16). Denna ansikte – mot – ansikte - intervju gjorde det även möjligt för oss att ta 

fasta på vad informanterna tyckte var intressant som vi själva inte hade tänkt på.  

Som sistnämnd fördel med användandet av den kvalitativa metoden behöver frågorna i en 

kvalitativ undersökning inte vara lika bundna och reglerade i jämförelse med den kvantitativa 

metoden där man endast kan få svar på vissa typer av frågor (Trost 2005, s.14-16). 

Om man - som vi i gruppen - är intresserade av att försöka förstå människors sätt att reagera 

eller resonera eller att urskilja varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie tänkbar. 

Om frågeställningen/problemformuleringen syftar till att förstå eller hitta mönster så ska man 

utföra en kvalitativ studie, dvs. valet av metoden ska alltså ske i anknytning till val av 

teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen. När man använder sig av den 

kvalitativa forskningsmetoden är en aspekt av den att man kan se verkligheten utifrån 

informantens sätt att se på den, för att sedan tolka vad det kan innebära sett ur den givna 

situationen och det givna teoretiska perspektivet.  
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4.2.1. Internetintervjuer 

Vi har också utfört tre stycken intervjuer via Internet. Internet har många funktioner men 

fungerar främst som ett verktyg för kommunikation. Internet verkar även som en brygga 

mellan det fysiska och geografiska avståndet och mellan personer som avser att kommunicera 

med varandra och förlänger deras räckvidd för interaktion (Silverman 2004, s. 98). 

Vi har utfört tre av våra intervjuer med informanter via Internet då vi inte hade möjlighet att 

träffa dem personligen. Dock fick vi ut minst lika bra svar av dessa informanter som dem vi 

träffade personligen. Fördelen med denna intervjuform är att intervjupersonen förblir 

fullständigt anonym då man pga. det geografiska avståndet varken kan se eller höra 

personerna. Detta är en uppenbar fördel för den kvalitativa forskaren då anonyma 

interaktionsmiljöer tillåter deltagaren att tala mer fritt utan att återhålla information pga. 

sociala normer och liknande (ibid., s. 102). Därmed kan det vara lättare för människor att 

öppna sig och dela med sig av sina livserfarenheter, om de får ”gömma sig” bakom en 

dataskärm.  Denna kommunikationsmetod är användbar vid studier och undersökningar som 

kan verka känsliga eller anstötande eller som kan innebära socialt oaccepterade attityder och 

uppfattningar (ibid., s. 102). Detta går att relatera till vårt uppsatsämne och frågor vilket kan 

vara känsligt och genant för vissa drabbade att tala om. Därmed anser vi att denna effektiva 

arbetsmetod har lämpat sig väl för vår undersökning och verkat som en fördel i eftersökandet 

av material och resultat.   

Anledningen till varför vi även har vänt oss till Internet för att finna informanter är för att vi 

tror att människor som vänder sig till och är med i olika forum förmodligen har ett behov av 

att prata av sig och prata ut om sina problem. Att kunna uttrycka sig och hantera sina problem 

genom Internet där total anonymitet utlovas kan också göra det enklare för drabbade personer 

att finna andra människor som befinner sig i samma situation, där de kan få empati och en 

förståelse av andra som har det likadant som dem själva. I dessa forum finner de en 

gemenskap som de kan dela med andra vilket kan vara svårt att hitta och prata om i det 

sociala nätverket utanför datorn. 

4.3. Urval och Genomförande 

Som utgångspunkt har vi inriktat oss på informanter vars arbetstider sträcker sig över 40 

timmar i veckan, heltid. Vårt urval är således inte intervjupersoner hämtade från någon 

speciell åldersgrupp eller arbetsposition. Vår målgrupp riktar sig till både män och kvinnor, 

just för att få en uppfattning om arbetsnarkomani från de båda synvinklarna och därifrån 

undersöka eventuella skillnader mellan de bådas upplevelser som arbetsnarkomaner och 
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synen på fenomenet. Vi har inga strikta riktlinjer för hur våra informanter bör vara utan har 

valt bort att utgå från ålder, klass, religion, ras och arbetsposition eftersom dessa faktorer inte 

är direkt väsentliga för vad vi vill ha ut av intervjuerna. Vi ser det inte som en nödvändighet 

att informanterna ska befinna sig i arbetsberoendet idag, utan det vi vill undersöka är varför 

de arbetat som de gjort, hur deras vardagsliv såg ut och blev påverkat samt hur deras liv och 

sociala nätverk/umgänge ser ut idag, dvs. konsekvenserna av att vara/ ha varit en 

arbetsnarkoman. Kön har vi med i den bemärkelsen att vi vill undersöka eventuella skillnader 

inom arbetsnarkomani och arbetslivet mellan de kvinnliga och manliga informanterna.  

Våra Intervjupersoner är följande: 

 

 IP 1; man 26 år. Civiltillstånd: Sambo med sin flickvän. Arbetar som maskinoperatör, 

ordningsvakt, Securitas och på ett rivningsföretag. 

 

 IP 2; man 28 år. Civilstånd: Flickvän. Har två olika arbeten, ett fast och ett extra jobb. 

 

 IP 3; man 38 år. Civiltillstånd: Fru och en dotter. Arbetar som delägare i ett företag. 

 

 IP 4; man 36 år. Civilstånd: Sambo med sin flickvän som väntar deras första barn. 

Arbetar som driftledare, har ett eget företag inom rivningsarbeten, ordningsvakt på en 

pub och anställd av Securitas som vakt. 

 

 IP 5; man 42 år. Civiltillstånd: Fru och barn. Har en chefsbefattning på ett företag. 

 

 IP 6; man 46 år. Civiltillstånd: Sambo och en dotter (ej gemensam) i Sverige. En exfru 

och två barn utomlands. Arbetar som arbetsledare och på ett rivningsföretag. 

 

 IP 7; kvinna 26 år. Civilstånd: Sambo med sin pojkvän. Arbetar heltid på ett 

telefonföretag och har ett extra jobb vid sidan om. 

 

 IP 8; kvinna 29 år. Civilstånd: Sambo med sin pojkvän. Arbetar som projektledare vid 

en biståndsorganisation. 
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 IP 9; kvinna 47 år. Civilstånd: Ensamstående utan barn. Arbetar som frilansare inom 

tolkförmedlingen men är i nuläget sjukskriven 50 procent och arbetar därmed halvtid. 

 

 IP 10; kvinna 48 år. Civilstånd: Gift och två vuxna barn. Förtidspensionerad.  

 

För att få tag på våra informanter gick vi tillväga på följande vis: vi skrev affischer som vi 

hängde upp på olika platser i högskolan i Halmstad samt ute på allmänna platser för att få tag 

på frivilliga informanter som kunde tänka sig ställa upp på intervjuer. Vi fick även idén att 

sända ut massutskick per mail till övriga studenter på vår högskola där vi efterfrågade 

informanter som kan tänka sig bli intervjuade. Vi meddelade våra skolkamrater och nära och 

kära runt omkring och uppmanade dem att sprida vidare vårt intresse och behov av 

informanter. Detta gav oss oväntat bra resultat då vi genom våra bekanta blev tipsade om 

bekanta till dem som passade in på vår beskrivning och tack vare dem kunde vi utföra 

intervjuer med dessa människor som i sin tur rekommenderade oss vidare till andra som har 

liknande arbetsvanor. Det har lett till att vi har fått ihop så pass många intervjuer som vi hade 

räknat med.  

 

Vi utforskade även forum på nätet där vi kontaktade ett antal potentiella personer som själva 

skrev i sina inlägg om deras arbetssituation och deras stressiga liv som arbetsnarkomaner. 

Genom forumet fick vi kontakt med en som var villig att ställa upp på intervju och är således 

en av våra informanter.  

Vår intervjuguide består av totalt 21 frågor där vi tematiserade frågorna genom att dela in dem 

i olika kategorier med rubriker som motsvarar frågornas respektive område. Dessa är: 

arbetsliv, vardagsliv och familjerelationer. Detta gjorde vi för att få en struktur på arbetet och 

materialet samt för att underlätta bearbetningen av de insamlade svaren. 

Vi har intervjuat tio informanter varav sex manliga och fyra kvinnliga, i syfte att undersöka 

om det existerar några könsmässiga skillnader mellan manliga och kvinnliga 

arbetsnarkomanerna.  

4.3.1. Intervjusituation 

Intervjun med IP 1 utfördes på ett allmänt bibliotek efter överenskommelse via telefon. 

Intervjuerna av IP 2, 9 och 10 utfördes i informanternas egna hemmamiljö,  då vi bestämde tid 

och plats genom telefon och mailkontakt. De föredrog att intervjun skulle hållas hemma hos 
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dem då det för dem var en bekväm och avslappnad miljö. IP 9 arbetar endast deltid som 

frilansare och har därmed ingen direkt fast arbetsplats, utan hemmet är hennes arbetsmiljö. 

IP 1 ledde oss vidare till sina bekanta IP 4 och 6 och vi fick tack vare honom möjligheten att 

intervjua dem också och gav oss deras telefonnummer så att vi kunde kontakta dem för att 

bestämma tid för intervjuerna. IP 4 och 6 föredrog att intervjuerna skulle utföras på deras 

arbetsplatser då det troligtvis var den bekvämaste platsen att vistas på för en intervju, i och 

med att de spenderar så mycket tid där. Dock tyckte vi att det var lite störande då 

informanterna hade svårt att frikoppla sig från arbetet eftersom det under intervjuerna uppstod 

störande moment såsom telefonsamtal, mottagande av fax och arbetskollegor.  

IP 7 intervjuades, enligt överenskommelse, på ett lokalt café i informantens hemstad. 

IP 3, 5 och 8 intervjuade vi genom Internet då vi kontaktade dem via mail och fick deras 

godkännande att ställa upp på intervjuerna. Vi bestämde tid för att mötas på MSN där 

intervjuerna utfördes. Två av dessa fick vi kontakt med genom det utsända massutskicket till 

Högskolans alla studenter och den tredje genom forumet. 

Vi inledde mötena med att presentera oss och vårt projekt och syftet med vår undersökning 

samt informera om hur intervjun var upplagd. Vidare bad vi informanterna om tillåtelse att få 

spela in intervjuerna och under samtliga direkta intervjuer spelade vi in samtalen med hjälp av 

våra mobiltelefoner men var noga med att anteckna både under tiden och efteråt. Detta som en 

säkerhetsåtgärd ifall inspelningen inte skulle fungera och dels för att slippa pressen att 

ständigt ha ögonkontakt.  Efter att intervjuerna var avslutade talade vi om för informanterna 

att deras anonymitet var garanterad och småpratade lite efteråt.  

4.4. Bearbetning och analys 

Vår intervjuguide innehöll frågor kategoriserade efter olika teman som var kopplade till vår 

problemformulering. Detta för att underlätta den kommande bearbetningen. Vi började denna 

bearbetning med att gå igenom alla intervjuerna och markera olika teman i intervjuskrifterna, 

för att hitta relevanta samband och mönster i de samtliga svaren. Detta gjorde vi manuellt 

genom att använda oss av filtpennor i olika färger i kombination med ett siffersystem för att 

markera undertemana. Vidare fortsatte vi med att sortera upp materialet genom att strukturera 

in de olika analystemana. Genomförandet av detta brukar nämnas som empirinära 

förhållningssätt där man hämtar teman från det empiriska materialet (Widerberg 2002, s. 144-

145). Analystrådarna - dvs. analystemana - är det material som man får fram i bearbetningen 

utifrån de valda teman, vilka man sedan exemplifierar med citat från intervjuerna.  
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5. Resultat 

Här presenterar vi vårt insamlade material av våra utförda intervjuer. För att vårt insamlade 

material ska löpa som en röd tråd genom hela uppsatsen har vi valt att strukturera och dela 

upp resultaten av intervjuerna i sex huvudsakliga teman som utgår från vårt syfte för att 

besvara vår problemformulering. Dessa är följande; 1: informanternas egna definition av 

arbetsnarkomani, 2: egna upplevelser av sig själva som arbetsnarkoman, 3: varför 

intervjupersonerna jobbar så mycket som dem gör, 4: villiga att ändra sina arbetsvanor, 5: 

konsekvenser i förhållande till informanternas arbets- och vardagsliv och familjerelationer, 6: 

skillnader mellan manliga och kvinnliga arbetsnarkomaner. 

5.1. Analystema 1: Informanternas egen definition av arbetsnarkomani 

Arbetet styr livet 

Flera (4 av 10) informanter definierar arbetsnarkomani såsom när en person lever för sitt jobb 

och låter allt annat komma i skymundan, när det bara är jobbet som gäller och man har tappat 

förmågan att själv sätta gränser.  

IP 2: ”En person som inte kan koppla bort sitt arbete och är mer beroende av sitt arbete än vad den 

värderar sitt privatliv”. 

 

Sjukdom 

Två av tio informanter menar att arbetsnarkomani är en sjukdom.  

 

IP 9: ”Arbetsnarkomani för mig är ett tillstånd där personen inte har en insikt om att den är 

sjuk. Arbetet blir personens drog och utväg från andra bekymmer. Personen sätter sitt arbete i 

första hand och all sin tillvaro relateras till det. Ett ofrivilligt tvångsbeteende som kan leda till 

att man tappar sitt sociala nät och genomgår en djupgående personlighetsförändring”. 

IP 1: ” Jag anser att det är en sorts sjukdom då man prioriterar jobbet före allt annat”. 

 

Arbetsnarkomani – positiv upplevelse  

Några (3 av 10) menar att arbeta överdrivet mycket inte nödvändigtvis måste innebära något 

negativt, utan att det bidrar till ett ökat socialt kontaktnät.  

 

IP 6: ”Narkomani är inget bra ord eftersom allt som slutar på mani innebär en överdrift av 

någonting. Om du trivs på jobbet och tycker om att jobba så är det inte arbetsnarkomani”.  

IP 4: ”Det är inte bara ett arbete för mig, utan ett sätt att umgås med människor. Så jag ser det 

inte som något negativt, jag lider inte av det”. Jag vaknar inte på morgonen och tänker att fan 
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vad tråkigt, nu ska jag till jobbet, utan vaknar upp glad och tänker att nu ska jag träffa mina 

arbetskamrater och kunder”. 

En informant (IP 8) menar att om man definierar arbetsnarkomanen som en som arbetar mer 

än 40 timmar i veckan så är snart alla tvångsnarkomaner eftersom det handlar om tvång som 

arbetsgivaren ställer på oss och samtidigt de krav vi har på oss själva.  

 

Olika typer av arbetsnarkomaner 

En annan av informanterna (IP 3) tror att det finns tre sorters arbetsnarkomaner; dels finns det 

dem som flyr från något in i arbetet, men dessa orkar aldrig i det långa loppet och riskerar att 

ta mest stryk. 

IP 3: ”Sedan finns det dem som väljer att bygga sitt eget arbete och framtid. De arbetar hårt, 

javisst, men i längden får man tillbaka så otroligt mycket. För den typen av arbetsnarkoman 

som jag tillhör så följer jag ju mina drömmar”.  

 

Som den tredje sorten menar informanten är den mest tragiska varianten av arbetsnarkomaner, 

vilka är de som tjänar för lite för att klara sig på en heltidslön och har minst ett extra jobb för 

att klara utgifterna. 

 

Medvetet val och genetiskt betingat 

IP 7: ”Alltså jag tror inte att det är en sjukdom direkt, utan något man väljer själv. Jag tror man 

är ganska medveten om vad man faktiskt gör och att man arbetar överdrivet mycket men att 

man på olika sätt hittar ursäkter och bortförklaringar. Jag tror också att arbetsnarkomani ligger 

lite i generna eftersom många i min nära omgivning också är det. Plus att det till den största 

delen nog har att göra med karaktären, alltså vilken personlighet man har och så. Att 

personlighetstypen är väldigt avgörande för om man utvecklar arbetsnarkomani”.  

 

Utifrån dessa beskrivningar kan en arbetsnarkoman definieras som att arbetet för flera styr 

livet, för andra att det är en sjukdom eller ett medvetet val samt genetiskt betingat. Andra 

arbetsnarkomaner upplever sina överdriva arbetsmönster som något positivt.  

 

5.2. Analystema 2: Egna upplevelser av sig som arbetsnarkoman 

På frågan om vilka deras egna upplevelser av sig själva som arbetsnarkomaner svarade 

informanterna bl.a. att de jobbar på tok för mycket jämfört med andra, tackar alltid ja till extra 

pass och fyller en stor del av sina liv med arbete.  

Positiva upplevelser 
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En informant (IP 4) – med fyra olika jobb – jobbar i genomsnitt mellan 70-90 timmar i 

veckan: ”Jag ser inte mina arbetsmönster som något negativt då jag älskar mitt jobb och kommer 

många gånger dit även på helgerna trots att jag inte behöver det”.  

En annan svarade (IP 6) att hans arbete även är hans sociala liv och knutpunkten för sociala 

kontakter med vänner och nya människor. Han jobbar 55 timmar i veckan, på två ställen, mer 

än heltid men skulle vilja ta sig an ett tredje jobb som ordningsvakt men får inte av sin sambo 

då hon tycker att de inte skulle få någon tid tillsammans alls. IP 6: ” Nej, allt jag älskar och allt 

jag har jag fått genom jobbet, jag har inte ett socialt liv som andra personer utan allt socialt liv har jag 

fått genom jobbet”. 

 

En annan informant (IP 1) – med fyra olika jobben - arbetar drygt 60 timmar i veckan och 

beskriver sig själv som arbetsnarkoman för att han alltid har tyckt om att jobba jättemycket 

och älskar att prova på nya jobb hela tiden. Han säger också att han är fruktansvärt envis och 

måste lära sig nya saker hela tiden och tar därför ständigt sig an nya utmaningar inom 

arbetslivet.  

IP 8:s upplevelse av sig själv som arbetsnarkoman består i att hon har offrat en hel del för att 

nå sina mål och göra karriär. Hon har också varit villig att flytta land och rike för sina jobb 

och arbetar ca 50 timmar i veckan, men beroende på arbetsuppdragen som hon åtar sig kan 

timmarna stiga betydligt mycket mer.  

 

IP 8: ”Sen jag slutade plugga 2005/2006 årsskiftet där, så har jag bott på inte mindre än fem 

olika ställen pga. arbete/praktik /…/ men om det är Stockholm eller Eritrea som gäller för att 

få nästa bra jobb så drar jag”. 

 

Negativa upplevelser  

En av informanterna har två olika jobb och arbetar ca 75-80 timmar i veckan.  

 

IP 2: ”Men problemet är inte själva arbetet utan vad jag skulle göra istället? Detta är största 

anledningen till att jag själv känner mig som en arbetsnarkoman. Vad gör jag när jag inte 

jobbar? Vad orkar jag göra när jag inte jobbar? Kan vara deprimerande att tänka så men det är 

dessa frågor ställer jag mig och svaret blir allt som oftast mer jobb”.  

 

En annan informant (IP 9) medger att hon har tendensen att överengagera sig och går lätt över 

gränsen för vad som anses vara normal arbetstid, vilket är negativt. Men när detta händer 

säger hennes kropp ifrån och påminner om hennes arbetsförmågas kapacitet. Pga. av att hon i 
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dagsläget är sjukskriven för utbrändhet så jobbar hon nu deltid men medger att hon ibland 

misslyckas med att sätta stop på sin mentala verksamhet.  

Värt att tillägga är att två av informanter(IP 8 och 6) inte själva benämner sig som 

arbetsnarkomaner men erkänner att de arbetar överdrivet mycket, betydligt mer än heltid. 

Dessa förklaringar där informanterna beskriver sina egna upplevelser av sig som 

arbetsnarkoman skildras genom positiva och negativa upplevelser, där flertalet har positiva 

upplevelser av sig själva och sina arbetsrutiner.  

  

5.3. Analystema 3: Varför intervjupersonerna jobbar så mycket som de gör?  

Hälften av informanterna påstår att de arbetar så mycket som de gör för pengarna men också 

för att de upplever en stark ansvarskänsla, då de känner att de måste leva upp till och fullfölja 

det ansvar de fått. Den andra hälften har varierande motiv till varför de arbetar så mycket som 

de gör, deras är: framtidsoro, arbetsetik och uppfostran, personlighet och karriär.  

 

Ansvarskänsla och pengar 

IP 3 arbetar mycket mer än genomsnittet; minst 72 timmar i veckan men oftast mer än 80 

timmar i veckan, vilket är något han har valt frivilligt under en begränsad period i sitt liv för 

att bygga upp sitt företag. Han erkänner att han inte har tid med privatlivet och är sällan social 

utanför arbetskontexten.  

IP 3: ”Som delägare och chef är det naturligt att jobba mer än genomsnittet som jag gör, 

känner ingen företagsledare som ligger så lågt som 40 timmar”. 

Här följer några citat som fångar detta: 

IP 4: ”Först och främst känner jag ansvar, jag ansvarar för 25 personer här. Sköter jag inte 

detta så har dem inte något jobb och då kan dem inte försörja sin familj. Visst är pengar roligt 

/…/ men jag gör det inte bara för pengarna”. 

IP 2: ”Självklart är mer pengar en bidragande orsak men också en ansvarskänsla för det jag 

gör”.  

IP 10: ”Att ha och bevara sitt jobb är viktigt och att tjäna så mycket som möjligt”. 

 

Ytterligare två(IP 1 och 7) menar att de arbetar överdrivet mycket enbart för pengarna. 

 

IP 7: ” Först skulle jag väl säga att det är för pengarna såklart, jag älskar pengar och måste 

alltid känna att jag har pengar på mig och råd med det jag vill ha”. 
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Framtidsoro 

IP 9 menar att hon arbetar överdrivet mycket pga. hon har en osäker bild av hur framtiden 

kommer se ut och därför skapas en djup känsla av otillräcklighet och oro. ”I mitt sökande efter 

ro och trygghet både - ekonomiskt och social - känner jag att mitt arbete är min inkomst och 

trygghetskänsla”.  

 

Arbetsetik och uppfostran 

IP 6 menar att han är uppväxt med etiken att man skulle arbeta och att ha ett arbete var viktigt. 

Arbetsetiken är central då man genom sitt arbete visar sin person. IP 7 berättar att eftersom 

hon är det förstfödda barnet har hon alltid tagit ansvar för sina yngre syskon vilket har 

bidragit till att hon känner en psykisk press att alltid arbeta, för då gör man nytta och är 

effektiv och driftig:  

”Sen har jag alltid haft press på mig sen barnsben att prestera och vara framgångsrik och flitig och jag 

känner att all den pressen har väl satt sina spår och påverkat mig en hel del”. 

 

Personlighet 

IP 1 säger att han jobbar så mycket som han gör för att det är sådan som han är som person 

och att han inte fungerar om han inte får jobba och vara i rörelse. IP 7 berättar att även hennes 

arbetsvanor består i hennes personliga egenskaper då hon lätt blir rastlös och sjuk om hon inte 

får arbeta. 

 ”Sen är det också för att jag är sådan som person /…/ Jag är en social person och måste få utlopp av 

all min energi och det får jag bäst om jag sätts i arbete”. 

 

Karriär 

En annan informant menade att hon arbetar så mycket som hon gör pga. hon vill göra karriär. 

 

IP 8: ”Jag är ganska ny på arbetsmarknaden så jag vill lära mig, vill göra ett bra jobb, har en 

provanställning på två och vill gärna skapa möjligheter till fortsättning efter detta. Så då måste 

man märkas, dessutom är det kul”. 

 

Av att döma av alla svaren kan vi dra slutsatsen att samtliga informanter är nöjda med sina 

arbeten och framhäver att arbete är viktigt och tillfredställande. Flera informanter säger att om 

de inte hade jobbat så mycket som de gör hade de ändå sysselsatt sig med annat och alltså inte 

suttit hemma eller varit lediga.  
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5.4. Analystema 4: Villiga att ändra på sina arbetsvanor? 

Positiv till förändring 

På frågan om de är villiga att ändra på sina arbetstider svarade flera (4 av 10) att de är villiga 

att göra det. 

 IP 3: ”Det kommer jag bli tvungen att göra. Mitt absoluta stoppdatum när jag ska gå ner till mer 

rimliga 60 timmar i veckan är vid nyårsskiftet, dvs. helt lediga helger”. 

 

IP 1 svarade att han har funderat på att ändra sina arbetsmönster då han på sistone har mått 

rätt dåligt av ett av sina extra jobb. Han har börjat tröttna på det eftersom han tillbringar 

mindre tid med sin familj och sambo under helgerna pga. av jobbet: 

 

”Ibland tänker jag att egentligen kunde jag ha varit med min tjej ikväll istället för att vara här 

och jag har bestämt mig för att jag ska lugna ner mig när det gäller helgjobbet åtminstone 

efter sommarens högsäsong”.   

 

Negativ till förändring 

Fem svarade att de är nöjda med sin arbetssituation och att de i dagsläget inte har några planer 

på att ändra eller minska ner sina arbetstimmar. En av informanterna (IP 4) ska bli pappa för 

första gången men menar att han inte tänker dra ner på sina arbetstimmar, utan att det snarare 

kan bli tvärtom, att han kommer att arbeta mer hemifrån istället.  

IP 7 svarade att hon var nöjd med sin arbetssituation idag och om hon inte hade arbetat så 

mycket hade hon troligtvis sysselsatt sig med annat: ”Jag måste ju vara igång och röra på mig så 

hade jag inte jobbat så hade jag ändå inte suttit hemma”.  

 

Här är det dock värt att poängtera att inställningen till förändring inte nödvändigtvis behöver 

innebära att de misstrivs med själva arbetskaraktären och innehållet, utan att det snarare 

handlar om en nedskärning av arbetstimmar. 

5.5. Analystema 5: Konsekvenser i förhållande till informanternas: 

Arbetsliv 

Majoriteten (7 av 10) tycker inte att arbetslivet har påverkats negativt av dem överdriva 

arbetsvanorna, varav tre av dessa har fler än ett jobb och menar att deras prestationer inte blir 

lidande då deras olika arbeten inte påverkas av varandra eftersom arbetstiderna på de 

respektive arbetsplasterna inte krockar med varandra. IP 1: ”Jag tycker det fungerar bra, det är 

inget negativt med att ha flera jobb tycker jag”. 
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En annan informant (IP 2) säger att det inte har lett till negativa konsekvenser, snarare 

tvärtom, men medger ändå att han inte är lika motiverad längre. 

Två informanter (IP 9 och 10) tycker att arbetslivet har påverkats där konsekvensen av 

överdrivet arbete för den ena har lett till sjukdom till följd av förtidspension. Därmed kan hon 

inte längre arbeta. Den andra kvinnan (IP 9) tycker absolut att hennes arbetsliv har påverkats 

då hon känt en prestations och kvalitetsförsämring, samt en nedsatt koncentrationsförmåga:  

 

”Jag upplever en svårighet med att hålla mig själv avskärmad och professionell. Arbetet blir för 

personligt och jag identifierar mig med arbetsresultat och tar varje förlust till min egen”.  

 

En annan informant (IP 4) menar att hans arbeten har genererat i positiva konsekvenser då han 

ser det som en avkoppling att jobba på olika ställen med varierande arbetsuppgifter och olika 

arbetskamrater.  
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Arbetsplatsrelationer 

På frågan om hur arbetsnarkomanerna upplever att deras arbetskollegor reagerar på deras 

överdrivna arbetsmönster svarade två (IP 2 och 9) att de fått negativ respons av sina 

arbetskamrater.  

IP 9: ” Mina arbetskollegor upplever att jag kör över deras teamanda och tycker att jag kör 

mitt egna race. När man jobbar för mycket så känns det automatiskt att samtliga jobbar för lite 

och man kan missuppfattas och betraktas som arrivist [karriärlysten]”.  

IP 2 har mött lite oroande kommentarer från sina kollegor om hälsa och sömn men säger att 

han inte bryr sig om dem.  

Hälften av informanterna menar istället att de fått positiv respons på sina arbetsvanor varav 

fyra av dessa fem berättar att kollegorna arbetar lika mycket som de själva gör, om inte mer.  

IP 4: ”Jag tror inte att dem reflekterar över det och jag umgås med människor som jobbar som 

jag och eftersom vi har jobbat tillsammans i så många år så känner vi varandra väl, och de har 

samma uppfattning som mig”.  

 

Den femte (IP 2) säger att så länge han sköter sitt jobb och mår bra i det han gör så har han 

inte fått någon negativ respons från sina kollegor. 

Några (3 av 10) har mött blandande åsikter och reaktioner från sina arbetskollegor. Vissa 

tycker att de arbetar för mycket och skakar på huvudet medan andra visar att de blir 

imponerade av deras arbetsinsatser. Dessa tre (IP 1, 7, 10) konstaterar att de inte tar åt sig av 

de negativa kommentarerna och bryr sig helt enkelt inte om att deras kollegor tycker att de 

jobbar för mycket.  

 

IP 7: ” /…/ jag har ju hört lite blandade meningar, vissa tycker jag är skitduktig och 

superambitiös och är liksom imponerade av mig och min drivkraft medan andra tycker att jag 

borde ta det lugnt och jobba mindre”.   

 

IP 1 berättar att hans arbetskollegor med utländsk bakgrund har gett annorlunda reaktioner än 

vad de svenskfödda kollegorna gett:  
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”Mina arbetskollegor med utländsk bakgrund förstår mig på ett annat sätt och de brukar inte 

säga så mycket, de kanske frågar själva om jag kan skaffa jobb till dem också men svenskarna 

däremot kan ställa frågor då och då såsom ’har du inget liv? Du jobbar så mycket!’”. 

 

Vardagsliv 

Nästan alla informanter (9 av 10) tycker att arbetslivet har en negativ påverkan på och styr 

deras vardagsliv, eftersom arbetet tar upp så mycket tid att de oftast inte hinner med dagliga 

ärenden och måste därför prioritera bort vardagliga saker såsom att laga mat, umgås, träna, 

slöa, ta promenader och uteliv.  

IP 10: ”Man måste hela tiden ändra tider, ändra planer pga. av att man skulle jobba. Man kan inte vara 

med på någonting”.  

 

IP 4 menar att hans vardagsliv inte påverkas negativt av hans arbete då han med 

chefsbefattning kan kombinera sin fritid med jobbet: 

 

”Jag har kontakt med kunder men mina medarbetare sköter resten och mitt arbete är inte 

beroende av mig. Jag borde kanske vara lite mer hemma men det är i så fall det enda men 

man försöker kompensera det senare med exempelvis en semester”. 

 

Sociala nätverk 

På frågan om informanternas sociala nätverk har påverkats av deras arbeten svarade två (IP 9 

och 10) att det har påverkats i negativ bemärkelse därför att de inte hinner umgås med vänner.  

Hälften av informanterna påstår att deras sociala nätverk har påverkats till det bättre genom 

att nätverken har expanderat som i en del fall har lett till god vänskap.  

IP 4: ”Till det positiva vill jag säga, men tack vare mitt arbete har jag möjlighet att träffa 

mycket mer folk, som jag kanske inte hade träffat annars. Det är också så att man träffar 

människor som är i andra samhällsklasser och som är spännande och som man inte kanske 

hade träffat annars”. 

IP 1 menar att hans sociala nätverk inte alls har påverkats av hans arbete:  

”De nära vänner jag har förutom familjen har jag alltid valt först och dem är inte många så jag 

har ju tid för dem och det är dem jag älskar att umgås med så det har inget med jobbet att 

göra”.  
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En annan menar (IP 2) att hans sociala nätverk har påverkats på både gott och ont då han har 

lärt känna många intressanta människor pga. sitt arbete, men samtidigt har han inte lika 

mycket tid för sina vänner.  

 

Familjerelationer 

Majoriteten (7 av 10) av informanterna upplever att deras familjerelationer påverkas negativt 

av deras arbete. Samtligas anhöriga klagar en del på att de spenderar för lite tid ihop och 

manar dem till att trappa ner arbetet. Familjerna hamnar i skuggan då arbetet gör att de inte 

umgås lika mycket som de hade velat göra. En informant (IP 1) säger att hans förhållande blir 

lidande då han utöver veckodagarna även jobbar helger när han egentligen borde vara med sin 

sambo istället. Han säger också att en vardag inte kan kompensera en helg, då man kan koppla 

av och få mer kvalitetstid med varandra under helgerna: ”Ja, de klagar ibland på att de inte får 

träffa mig tillräckligt mycket, men samtidigt vet dem hur jag är och stöttar mig ändå”. 

En annan informant (IP 8) tycker att privatlivet kommer i andra hand då det påverkas av 

hennes oregelbundna arbetstider, då hon planerar privatlivet utifrån om hon jobbar dag, kväll 

eller helg. Hon träffar inte sin sambo och familj särskilt mycket längre och har även märkt av 

ett kortare tålamod. Hon har också slutat höra av sig till avlägsna vänner men försöker ha lite 

kontakt på Facebook någon gång då och då.  

Några (3 av 10) upplever att deras familjerelationer inte påverkas negativt av deras 

arbetsvanor varav en av dessa har en fru som också arbetar som han gör och därför har dem 

en bra balans i sitt familjeliv, men känner samtidigt att kvalitetstid går ut över familjen 

framförallt under sommartider. En av dessa tre (IP 4) anser inte att familjen påverkas negativt 

av att han jobbar så pass mycket som han gör, men påpekar samtidigt att han spenderar 

mindre tid med familjen och har ofta funderat på vad han skulle kunna göra med tiden om han 

inte hade jobbat.  

En annan informant (IP 4) påverkas inte överhuvudtaget då han inte har ett ”vanligt 7-16 

jobb” utan bestämmer sina egna arbetstider och har därmed möjlighet att åka ifrån sin 

arbetsplats för att göra familjära ärenden:  

”Som igår exempelvis ringde min sambo och bad mig att följa med och hämta barnvagnen och då 

lämnade jag min arbetsplats och åkte en 15-20 minuter med henne och fixade det”. 

 

Anhörigas synpunkter 
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På frågan om vad arbetsnarkomanernas nära anhöriga tycker om den tid de lägger på sina 

arbeten svarar hälften att de har blivit manade av sina anhöriga att minska sina arbetstider. 

 

IP 6: ”Bara för att jag nämnde att jag ville blir ordningsvakt blev det en stor diskussion med 

min sambo, hon vill att jag inte jobbar så mycket och undrar hur länge jag kommer att hålla 

på, men jag kommer att fortsätta så länge jag kan”.  

IP 10: ” Det var inte så roligt alla gånger, många helger och storhelger fick barnen klara sig 

själva. Ibland tyckte jag att det var orättvist att behöva jobba på exempelvis nyårsafton och 

julafton för jag ville vara med familjen stället”.  

En del (4 av 10) informanter känner att de får förståelse och stöd av sina familjer och partners. 

Ena av dem (IP 4) berättar att han har det väldigt harmoniskt hemma och på jobbet och 

konflikter uppstår inte pga. att han arbetar som han gör, och det gör att han kan fortsätta sina 

arbetsvanor. Han påpekar dock att om det hade funnits konflikter i hemmet pga. hans arbete 

så hade han troligtvis inte klarat av det:  

”De tycker inte synd om mig för att jag arbetar så mycket och det vill jag inte att de ska tycka, för det 

är självförvållat”. 

En annan informant (IP 8) säger att hon och hennes sambo grälar ibland och han tycker att 

hon borde ta på sig färre extra uppdrag för att deras förhållande blir lidande. 

Ännu en informant (IP 2) berättar att hans familj tycker att det är okej över det stora hela men 

är lite oroliga över att hans hälsa ska ta stryk: 

 

 ”De är måna om mig och tycker att jag borde tänka om, men många ser ju å andra sidan 

väldigt enögt på situationen. De ser antalet timmar och dagar jag jobbar men kanske inte vad 

och hur jag jobbar”. 

Informanterna upplever att deras arbetsmönster har en negativ påverkan på deras vardagsliv 

och familjerelationer. Dock påverkas inte själva arbetslivet i negativ bemärkelse utan snarare 

till det positiva då deras arbeten har medfört att de sociala nätverken har expanderat. 
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5.6. Analystema 6: Skillnader mellan manliga och kvinnliga arbetsnarkomaner?  

De flesta (6 av 10) anser att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga 

arbetsnarkomaner. Vi har valt att redovisa de upplevda skillnaderna i citatform där vi har delat 

upp männen och kvinnornas svar för sig. Inledningsvis kommer männen beskrivningar: 

IP 2: Jag tror möjligtvis att kvinnor blir mer tröttare rent fysiskt men är stabilare psykiskt, 

tåligare”. 

P 4: ”Konstigt nog tror jag att kvinnan jobbar mer än män för vi lever i en jämställd värld och 

vi är ganska jämställda, men själva naturen gör att hemmet blir medberoende, barnen behöver 

sin mor mer i ung ålder än sin far och visst är det tuffare för kvinnan. Vi accepterar mer 

manliga chefer än kvinnliga, och kvinnor måste hela tiden bevisa att de är duktiga och måste 

hela tiden vara bättre, jag ser det som att kvinnorna har lite komplex också. Sen är det själva 

naturen som sagt, att mannen ska vara den starka”.  

IP 5: ”Jag tror det är mer vanligt med manliga arbetsnarkomaner, män har en större tendens till 

att fokusera på en sida av livet, kvinnan har ofta familj och hem som balanserande starka 

engagemang”. 

IP 6: ”Jag tror det är tuffare för en kvinna, hon har mycket mer ansvar i hemmet, tyvärr. 

Kvinnan måste bevisa mer för vad hon kan och jag hoppas det finns kvinnor som är villiga så 

att de visar att de kan lika mycket som en man. Men det blir dubbelt arbete för kvinnan 

eftersom hon tar hand om hemmet och jobbet. Vi män lämnar det ansvaret till kvinnan. Vi 

tycker synd om kvinnan även om hon inte är arbetsnarkoman men om det vore en man så hade 

man tyckt att vad duktig han är. I samhället är det tuffare för kvinnan, vi män lämnar mycket 

ansvar för hemmet till kvinnan”. 

 

Här följer kvinnornas upplevelser: 

 

IP 7: ”Ja Gud ja! Det tror jag definitivt för kvinnan framställs nog mer som ett offer skulle jag 

vilja säga medan mannen får all credit för det han gör och framstår aldrig som nedbruten eller 

negativ påverkad av sitt arbete. Men det är ju inte heller så konstigt när han inte har de dubbla 

kraven eller den dubbla rollen som kvinnan har, eftersom hon ska klara av både hem, hushåll 

och barnen - utöver arbetet. Det känns på något sätt som att det är mer okej om en man jobbar 

extremt mycket, än om en kvinna gör det. Då får man uppfattningen om att hon är desperat 

och stackars henne typ. Medan det med mannen mer är åh vad duktig han är, vilken drivkraft! 

Det tycker jag är jätte orättvist, för kvinnan hamnar ju alltid i underläge trots att det alltid är 

hon som får dra det tyngsta lasset”. 

 



 

 37 

IP 8 menar att hon aldrig har funderat riktigt på skillnaderna men som arbetsnarkoman flyr 

man ju från någonting och det kanske är vanligare hos män än bland kvinnor eftersom 

kvinnan istället kan lägga all sin energi på barnen. ”De blir istället 

’barnuppfostrarnarkomaner”.  

 

IP 10: ”Ja, det kan kanske vara någon skillnad, men tänker då på främst inom jobbet och 

hemmet. Jag tror att männen ägnar sig mer åt sina intressen på fritiden medan kvinnan får ta 

ansvar för hemmet, barnen och jobbet samtidigt - som om det var självklart”. 

 

IP 3 och 9 tror att det inte finns någon skillnad på manliga och kvinnliga arbetsnarkomaner 

.  

IP 9: ”Det är väldigt individuellt både för kvinnor och för män tycker jag. En arbetsnarkoman är det 

oavsett kön.” 

 

IP 3 ser ingen direkt skillnad när det kommer till drivkraft och orsaker och inte heller vad 

avser mängd timmar osv.” /…/ bara att de är olika arbeten för könen”. 

 

Majoriteten upplevde att det existerar skillnader mellan arbetsnarkomaner då de menar att 

kvinnorna får dra det tyngsta lasset genom att bära upp en dubbelroll som både 

omhändertagande vad gäller hem och barn och som karriärinriktad affärskvinna. Av samtliga 

informanter var det två som inte upplevde några könsmässiga skillnader bland 

arbetsnarkomaner och en informant som menar på att det inte har med könet att göra utan att 

en arbetsnarkoman är en arbetsnarkoman oavsett kön. 

6. Sociologisk analys och tolkning 

Här redogör vi för vår sociologiska analys av vårt insamlade material där vi använt oss av de 

teoretiska utgångspunkter och sociologiska begrepp som vi har redovisat tidigare, i syfte att 

utföra en sociologiskt intressant och verklighetstrogen analys av samtliga informanters svar 

och upplevelser av fenomenet arbetsnarkomani och dess konsekvenser.  

6.1. Arbete och konsumtionsetik 

Eftersom vi idag lever i ett konsumtionssamhälle måste man arbeta för att kunna konsumera 

och vara en fullvärdig konsument. Att arbeta innebär således att man gör och ger något för att 

senare få tillbaka, man måste alltså arbeta för att kunna agera konsument. Att arbeta antas 

innebära att man lever ett ”normalt” och ”lyckligt” liv. De individer som inte jobbar i 
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konsumtionssamhället har inte tillgång till detta normala och lyckliga liv, de är ”misslyckade” 

och ”otillräckliga” konsumenter (Bauman 1998, s. 60). Bauman menar alltså att det förgångna 

produktionssamhällets arbetsetik numera är ersatt av den idag rådande konsumtionsetiken 

(ibid., s. 40). Våra informanter är fortfarande präglade av arbetsetikens normer och 

värderingar. IP 6: ”Jag är uppväxt med att man lärde sig att man skulle jobba och vi lärde oss 

att jobb är viktigt. Man visar sin person med och genom jobbet, ja som arbetsetiken”.  

Vi drar slutsatsen att man som arbetsnarkoman fortfarande lever sig starkt in i arbetsetikens 

krav vilket bidrar till att de tar på sig för mycket arbete än vad som egentligen krävs. Vi tror 

att de sannolikt gör detta för att leva upp till det moraliska värde som hyllas i arbetsetiken, för 

har man hög arbetsvilja har man därmed en hög arbetsetik (ibid., s. 14). Samtliga informanter 

har en hög arbetsvilja och etik då alla arbetar minst 60 timmar i veckan och många berättar att 

de frivilligt går till jobbet även på helger och sina lediga dagar, samt att de mår bra av att 

jobba då arbetet för dem är något positivt.  Utifrån den arbetsetik Bauman beskriver råder 

normen att man som arbetslös är ”onormal” (ibid., s. 19) vilket vi tror bidrar till att 

informanterna jobbar så mycket som de gör för att de inte vill falla under den onormala 

normen att vara en otillräcklig och ofullständig producent. Våra informanter upplever att för 

att ha och bevara sitt jobb måste de arbeta överdrivet mycket, och leva upp till det ansvar och 

de förpliktelser som de menar att de har fått. Detta tror vi har att göra med en inlärd rädsla av 

att stå utan jobb och därmed upplevas av andra som oduglig och bristfälliga.  Detta visas i 

resultatdelen i analystema 5.3 där informanterna förklarar varför de arbetar så mycket som de 

gör. 

Parallellt med detta drar vi också slutsatsen att informanterna även kan ses som konsumenter i 

dagens konsumtionssamhälle trots att arbetsetiken, enligt Bauman, idag är ersatt med 

konsumtionsetiken som istället syftar till att man ska arbeta för att kunna tillfredställa sina 

materiella begär och behov (ibid., s. 39). Vi tror att arbetsmoralen och de tidigare rådande 

normer och värderingarna inte gäller längre då man nu arbetar för sin egen skull för att kunna 

konsumera. Man gör alltså inte längre samhället en kollektiv tjänst genom att arbeta och 

därigenom visa upp sin person, utan idag visar man istället upp detta genom att konsumera 

och genom sin konsumtion därmed även uppvisa att man faktiskt innehar och besitter 

förmågan att göra det. Utifrån vår undersökning arbetar informanterna främst för pengarna 

vilket vi kan koppla till deras behov och begär efter att kunna konsumera det de åtrår. Men vi 

tror samtidigt att behovet av att tjäna pengar och konsumera inte nödvändigtvis behöver 

innebära samma sak. Vi kopplar också behovet av pengar till att de vill ha känslan av att 
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”äga” förmågan att kunna spendera och konsumera, även om inte konsumtionen är det 

huvudsakliga syftet med pengabehovet. 

 IP 7: ”/…/ Jag älskar pengar och måste alltid känna att jag har pengar på mig och råd med det jag vill 

ha”. 

Avslutningsvis vill vi påpeka att samtliga informanter är nöjda med sina arbetsvanor och 

menar på att arbetet för dem är något positivt. Man skulle kunna se arbetsetikens spår och 

effekt ur en negativ aspekt då den skulle kunna medföra att arbetsnarkomaner hamnar i 

hälsorisk- zonen för att drabbas av olika stressrelaterade sjukdomar som ofta blir följden av 

överdrivet arbete. Därmed drar vi slutsatsen att den för informanterna rådande arbetsetiken 

kan vara en bidragande faktor till förtidspensioneringar och sjukskrivningar från arbete.             

6.2. Empowerment 

Empowerment är en social process där man inser behovet av att höja och befrämja personers 

förmåga att lösa sina egna problem, tillfredställa sina behov och skaffa nödvändiga resurser 

för att kunna ha kontroll över sina egna liv. Alltså syftar empowement generellt till varje 

process som möjliggör för individer att ”äga” sina egna liv (Forsberg & Starrin, 1997, s. 12). 

Enligt vårt resultat visade det sig att nästan hälften av informanterna är villiga att ändra sina 

arbetsmönster då de erkänner att allt arbete och arbetstiderna börjat tära på dem och blivit 

alltför påfrestande.  

 

Vi ställer empowermentbegreppet i relation till informanternas egen insikt och vilja till att 

ändra sina arbetsmönster. För att de ska kunna ta steget att minska ner sina arbetstimmar eller 

dagar krävs först och främst att de innehar denna vilja att bli fri från sin arbetssituation, 

därefter måste de ta makten över sitt arbetsliv så att makten som arbetet har över informanten 

upphör. Detta kan vi relatera till ”makten med andra” vilket kan ske med hjälp av exempelvis 

en psykolog, företagets hälsocoach/hälsopedagog eller någon anhörig. Man kan på så vis sluta 

cirkeln genom att ”makten med andra” förmå arbetsnarkomanen att ta ”makten över” sitt 

arbetsmönster vilket skulle kunna leda till att denne får ”makten inom” sig och kan med den 

makten genom en nu ökad självuppfattning av sin egen förmåga, bemästra sitt beroende och 

därmed göra sig fri från det. 

Empowerment skulle också kunna tillämpas på en annan informant, IP 3:  

”Det kommer jag bli tvungen att göra. Mitt absoluta stoppdatum när jag ska gå ner till mer rimliga 60 

timmar i veckan är vid nyårsskiftet, dvs. helt lediga helger”.  
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Med detta sagt tror vi att denna informant visserligen har viljan att ändra sina arbetstider, men 

har ännu inte nått insikten om att han faktiskt fortfarande arbetar överdrivet mycket, mer än 

vad som anses vara normalt. Han förstår helt enkelt inte att han trots ”nedskärningen” av sina 

arbetstimmar fortfarande skulle arbeta för mycket.  

Andra hälften av informanterna säger att de är nöjda med sina arbetsmönster och har inga 

planer på att ändra eller minska ner sina arbetstimmar, trots att de jobbar överdrivet mycket – 

utifrån samhällets normer. Detta kan vi relatera till empowerments processer som innefattar 

att man strävar efter att ta kontroll över sitt liv, tänka om sig själv på ett positivt sätt där man 

är värdefull och har förmågan att fullfölja en handling. Vi kopplar detta till dessa informanter 

som vi helt enkelt inte tror är medvetna om empowerments egenmaktsprocesser i dagsläget. 

Men skulle dessa nå en bristningspunkt tror vi att de skulle komma till den insikten och 

därmed få viljan att ändra sitt beteende, dvs. att det skulle kunna leda till att de börjar använda 

sig av empowerment. Det kan vara så att deras ”ovilja” som följer ur att inte ändra sina 

arbetsvanor i deras nuvarande arbetssituation gör att de inte besitter förmågan att kontrollera 

sina liv. Därför arbetar de så extremt mycket som de gör just för att de ska känna sig 

värdefulla och bevisa att de kan fullfölja sina handlingar – vilket vi tror sker genom mer 

arbete.  

6.3. Kvinnors dubbelarbete 

Sedan urminnes tider har faderns plikter och glädjeämnen i hemmet kunnat ske i rimliga mått 

på deras fritid. Barn har aldrig varit något verkligt hinder för fädernas yrkesutövning, tvärtom 

har det snarare betytt att de har varit tvungna att arbeta; för att kunna försörja familjen (Beck 

1998, s. 187). För männen avsaknas alla de komponenter – faderskap och yrkesliv, 

ekonomiskt oberoende och familjeliv - som frigör kvinnan ur hennes traditionella kvinnoroll. 

Dessa komponenter är till skillnad från kvinnorna ingen motsägelse i männens liv (ibid., s. 

187). För kvinnorna gäller att så länge de föder barn, ammar dem, ser dem som en viktig del 

av sina liv och känner ett ansvar för dem förbli barnen ett ”efterlängtat hinder” i konkurrensen 

på arbetsmarknaden. Detta gör att kvinnor medvetet väljer bort en karriär och en ekonomisk 

självständighet. Det uppstår alltså en motsättning mellan kvinnans frigörelse från och tillbaka 

mellan den traditionella rollen, alltså slits kvinnorna fram och tillbaka i sina liv; från 

hushållsarbetet till yrkesarbetet. Faktum är att kvinnorna – även om hon gör karriär - drar det 

tyngsta lasset i hemmet vilket kännetecknar några av de motsägelser som 

individualiseringsprocessen har inneburit för kvinnornas livssituation (ibid., s. 186-187). 
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 Den tidigare nämnda demografiska skillnaden ser vi som ett gammaldags och feodalt mönster 

som inte råder lika starkt idag, vilket stärks med senare forskning som visar på en ökad 

tendens av långa arbetstider hos kvinnor. Vi anser inte att den demografiska skillnaden är lika 

starkt dominerande idag eftersom den traditionella familjestrukturen har luckrats upp genom 

tiderna och i det moderna samhället vi lever i idag behöver inte nödvändigtvis mannen vara 

den stereotypa arbetsnarkomanen, vilket har tydliggjort i vår undersökning. Utifrån vårt 

samlade material kan vi konstatera att det för kvinnorna utifrån den demografiska skillnaden 

inte stämmer överens med våra erfarenheter av våra kvinnliga informanter. De har istället 

både gjort karriär och samtidigt tagit hand om hem och barn, och därmed faktiskt dragit det 

tyngsta lasset. Detta kan vi relatera till IP 10:s svar på frågan om upplevda skillnader mellan 

manliga och kvinnliga arbetsnarkomaner där hon ser en skillnad främst inom jobbet och 

hemmet. Hon tror att männen ägnar sig mer åt sina intressen på fritiden, medan kvinnan så 

självklart får ta ansvar för hemmet, barnen och jobbet samtidigt. 

Bakom visionen att alla människor är lika mycket värda döljer sig faktiskt en ojämlikhet, 

främst på de gamla traditionella ansvarsområdena såsom barn och hushåll och det är just här 

som det har förändrats väldigt lite eller ingenting, enligt Beck. Fadern tvättar inte, städar inte 

och lagar inte mat och de deltar näst intill inte alls i hushållsarbetet. De nöjer sig med att bidra 

till finansieringen av skötsel av hushållet och till barnets uppfostran (ibid., s.171). Detta 

relaterar vi till IP 4 uttalande om att han lämnade sin arbetsplats en stund för att följa med 

sambon och köpa en barnvagn, för att sedan återvända till jobbet. Han tycker också att vi idag 

lever i en jämställd värld, men att det ändå är kvinnan som måste jobba mer och att själva 

naturen gör att hemmet blir medberoende då han anser att barnen behöver sin mor mer i ung 

ålder än sin far. Därmed är det tuffare för kvinnor då de hela tiden måste bevisa att de är 

duktiga och bättre. Vidare tror han att manliga chefer accepteras mer än kvinnliga och av 

själva naturen är det mannen som ska vara den ”starka”. Men vi ställer oss frågan om det 

verkligen är så att mannen är den starka, eftersom det egentligen borde vara kvinnan som är 

den starkaste då hon utifrån våra erfarenheter, intervjuer och teoriförankring är den som har 

det tuffast och bär det tyngsta lasset. 

Vi drar utifrån Beck slutsatsen att män har privilegiet och förmånen att kombinera yrkesliv 

med familjeliv utan att det får konsekvenser som innefattar att de måste välja det ena eller det 

andra. Detta för att de antar att kvinnan ställer upp för att mannen ska slippa välja bort det ena 

alternativet såsom kvinnan oftast måste göra och ta ställning till. Detta gör att det osynliga 

arbetet som kvinnan utför i hemmet tas för givet och faller traditionellt på hennes lott (ibid., s. 
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187). Vi tror att detta är en vanlig företeelse i många hushåll idag, men när det kommer till 

våra kvinnliga informanter så drar de istället en dubbel lott, eftersom de som 

”arbetsnarkomaner” inte behöver välja yrkeslivet eller familjelivet utan gör istället både och.  

6.4. Omsorg och respektabilitet 

Skeggs beskriver att det för en omvårdande kvinna hör till att man måste visa ansvarskänsla 

genom att uppvisa personlighetsdrag som osjälviskhet och detta omvårdande jag kan inte 

åstadkommas utan att ta hand om andra (Skeggs 1997, s. 92). Detta knyter vi an till 

resultatdelen där det framgår att flera kvinnliga informanter upplever en ansvarskänsla hos sig 

själva då de bl.a. känner att de bör vara lojal mot sin arbetsgivare genom att ställa upp och 

jobba övertid, även om familjen väntar hemma. De upplever även känslan av att det är viktigt 

att bevara sitt jobb och leva upp och fullfölja det ansvar som de har fått och därmed måste de 

tänka och agera osjälviskt vilket oftast resulteras i mer jobb. Vi tror att denna ansvarskänsla 

och lyhördhet gentemot arbetsplatsens krav och förväntningar bidrar till att de till viss del blir 

beroende av den respekt och det erkännande de får av sina arbetsinsatser. 

För att exemplifiera detta hänvisar vi till IP 10 uttalande då hon berättade att hon alltid 

jobbade både sina egna timmar men även andras och om någon var sjuk så stannade hon kvar 

och ställde upp för denne. Detta gjorde hon för att hon kände att hon var tvungen att vara 

solidarisk mot sin arbetsgivare och för att allt skulle fungera som det skulle så tog hon på sig 

mer ansvar vilket automatiskt ledde till mer arbete. 

Detta uppvisande av ansvarskänsla framvisas genom uppförande och beteende eller genom 

förpliktelser och omsorger mot andra exempelvis inom familjen eller som yrkesmässiga eller 

frivilliga åtaganden (ibid., s. 100). Detta relaterar vi till kvinnors dubbelarbete och tror att 

uppvisandet av ansvarskänsla och behovet av respektabilitet skulle kunna vara en bidragande 

faktor till att kvinnor utvecklar en risk för att drabbas av arbetsnarkomani. 

Vi tror att det obetalda arbetet i hemmet som blir till det dubbla arbetet för kvinnan dels beror 

på det omvårdande jaget som hon så ”naturligt” bär på och dels pga. det faktum att män ”ger” 

eller ”lägger ifrån sig” sitt ansvar på kvinnan eftersom det är givet att hon i sin ”natur” är 

sådan. Således är det oavlönade arbetet egentligen inget arbete, ingen ansträngning utan något 

självklart. För att illustrera detta återkopplar vi till IP 6 svar i analystema 6 där han ger sin 

beskrivning av sin upplevelse av könsmässiga skillnader.   
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Ansvarstagande skänker respektabilitet. De yrkesrelaterade arbetsplatserna ger 

subjektpositioner med ansvar där kvinnorna får möjligheten att definiera sig själva som 

omvårdande, praktiska kvinnor som kan vara till nytta. Arbetsplatsen skänker bekräftelse åt 

självutformningen som kvinnor får av arbetserfarenheterna – denna bekräftelse möjliggör att 

de kan få respektabilitet. De relationer som de kvinnliga informanterna utvecklar med 

människor i sin yrkesmiljö i vilken de känner att de lever upp till chefer och kliententers 

förväntningar och krav, gör att de känner sig ännu mer ansvarsfulla och kapabla. Detta bidrar i 

sin tur med att kvinnorna identifierar sig ännu starkare med arbetet och blir mer omvårdande 

(Skeggs 1997, s.100-101). Vi kopplar detta till IP 10 och dennes svar på frågan om vad 

arbetet har för betydelse för henne, där hon berättar att hennes arbete hade en stor betydelse 

för henne eftersom det var genom jobbet som hon kände att hon var någon. Hon upplevde att 

hon genom sitt jobb fick sin identitet, arbetskamrater och gemenskap.  

Utifrån svaren från samtliga informanter kunde vi se att detta var mer påtagligt bland 

kvinnorna och mindre hos männen.  

6.5. Stigma 

Vi kopplar begreppet stigma till hur våra informanters arbetskollegor och nära anhöriga 

upplever dem som arbetsnarkomaner. Våra informanter har något som för utomstående ses 

som fläckar på den personliga karaktären, dvs. en annorlunda och kanske till och med 

onormal egenskap som visar på en avvikelse från den ”normala och allmängiltiga normen”. 

Detta kopplar vi till den bild vissa informanter upplever att deras arbetskolleger har av dem 

själva, då flera av dem påpekar att de fått en del ifrågasättanden och nedlåtande kommentarer 

om deras arbetsförhållanden. Ofta upplever informanterna att kommentarerna uttrycker en 

brist på sociala relationer och engagemang och brist på ett socialt liv. Detta kommer tydligt i 

uttryck ur IP 1 svar: ”/…/ men svenskarna däremot kan ställa frågor då och då såsom ’har du 

inget liv?! Du jobbar så mycket!’”  

Reaktionerna som IP 7 har fått tagit emot är: ”/…/ andra skakar på huvudet och tycker jag 

borde ta det lugnt och jobba mindre”. 

Vi drar kopplingen att informanterna upplever sig stigmatiserade av andra, som kommenterar 

eller på annat sätt uttrycker sina nedsättande åsikter om att de är annorlunda och avvikande 

gentemot den normalitet som de själva utgör. De stigmatiserade informanterna som har fått ta 

emot denna negativa respons av sina anhöriga och kollegor har även påpekat att de avfärdar 

dessa kommentarer och menar på att de inte bryr sig om dem. Ur detta drar vi slutsatsen att 
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andra försöker stigmatisera dem men själva upplever de sig inte som stigmatiserade. Vi tror 

att de två informanter som berättar att de som kommit med negativa kommentarer är de som 

är ”onormala” och bör därför stigmatiseras eftersom de jobbar ”onormalt lite”. Vi menar alltså 

att informanterna upplever att det är dem som utgör normaliteten för vad som anses vara 

normala arbetsmönster. Detta tydliggör vi med följande citat av IP 7:  

”/…/ men jag bryr mig inte om det, alla är olika och dem som säger så till mig är själva såna lata och 

slöa människor som älskar att ta det lugnt och vara hemma och inte göra någonting, och sånt avskyr 

jag”. 

Ännu ett sätt vi ser på informanternas arbetsvanor genom stigmabegreppet är att de blir 

stigmatiserade ytterligare pga. att de bryter mot den tidigare nämnda arbetsetiken. Med detta 

menar vi att man genom att arbeta extremt mycket - dvs. för mycket än vad som anses vara 

normalt idag - så bryter man också mot arbetsetiken. Arbetsetiken innebar att man ska inneha 

viljan att arbeta, dock säger den inte något om att arbetet skulle bli personens liv eller 

prioriteras före annat viktigt i livet, så som det gör för vissa av våra informanter.  

Vi drar slutsatsen att samtliga informnater generellt upplever att deras arbetsvanor är positiva 

och normala och att det snarare är andra som avviker genom att de arbetar för lite. Då kan 

man ju ställa sig frågan om informanterna verkligen upplever sig som stigmatiserade av 

andra? Vi kan i alla fall konstatera att de i många fall blir stigmatiserade av sin nära 

omgivning men att de har utvecklat någon sorts ”försvarsmekanism” - vilket kanske är vanligt 

förekommande hos informanterna – där de avfärdar och tillbakavisar de dömande 

kommentarerna som de får och istället vänder det mot dem som arbetar för lite och på så vis 

stigmatiserar dem istället. Därför vill vi poängtera att vi använder stigma begreppet på ett 

mildare sätt och att det inte nödvändigtvis behöver appliceras lika starkt och fullt ut som 

Goffman beskriver att stigmatisering innebär. Vi vill också betona att även om våra 

informanter arbetar extremt mycket innebär det inte att de inte har ett socialt liv och nätverk, 

då det för många av dem ingår och kombineras med deras arbeten.  

Härmed känner vi att vi fått vår problemformulering besvarad och att vi har uppfyllt vårt syfte 

som gick ut på att undersöka fenomenet arbetsnarkomani utifrån våra valda informanters egna 

upplevelser, och låta dem definiera arbetsnarkomani utifrån deras egna förklaringar. I vår 

problemformulering ingick det för oss att undersöka varför informanterna arbetar så mycket 

som de gör samt ta reda på om de är villiga att förändra sina arbetsmönster. Slut ligen har vi 
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tagit reda på att de flesta informanterna upplever att det existerar könsmässiga skillnader 

mellan manliga och kvinnliga arbetsnarkomaner.  

Därmed har vi utifrån det bearbetade resultatet av urskilda mönster, verkliga citat från 

informanterna och olika relevanta sociologiska begrepp utfört en sammanflätande och för oss 

intressant analys om hur arbetsnarkomani kan te sig och upplevas av de som befinner sig i det.  
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7. Sammanfattning och reflektioner  

Vi reflekterar kring vårt utförda arbete och det resultat som vi har kommit fram till och finner 

det lämpligt att börja med att besvara vårt syfte och frågeställningar genom de resultat vi har 

kommit fram till. Dessa är att informanterna bl.a. ser på fenomenet arbetsnarkomani som en 

sjukdom, att arbetsnarkomani styr en persons liv samt att arbetsnarkomani har med personliga 

egenskaper och genetik att göra. Vi har kommit fram till att nästa alla informanter definierar 

sig som arbetsnarkomaner och samtliga medger att de arbetar extremt mycket med överdrivna 

arbetstider och fyller en stor del av sina liv med arbete. Värt att poängtera är att några av våra 

informanter ser sina arbetsvanor som något positivt och att den arbetsnarkomani de befinner 

sig i har bidragit till ett ökat socialt kontaktnät. Vi har kommit fram till varierande orsakerna 

till varför informanterna arbetar så mycket som de gör. Till största delen arbetar de för en 

upplevd ansvarskänsla och för pengarna, men också pga. arbetsetiken, en oro för framtiden, 

eller för att det har att göra med personligheten och karaktären hos informanterna. Nästan 

hälften av dem är villiga att minska och ändra på sina arbetsvanor medan resterande är nöjda 

och positivt inställda till sin arbetssituation i dagsläget. I resultaten framgår även att 

informanternas överdrivna arbetsrutiner har fått negativa konsekvenser i deras familje- och 

vardagsliv. Slutligen kan vi konstatera att mer än hälften av informanterna upplever skillnader 

mellan manliga och kvinnliga arbetsnarkomaner och att det är kvinnan som har det tuffast 

med den dubbelroll som innefattar att vara karriärkvinna och den som sköter hem, familj och 

barn.  

Under arbetsprocessens metod har vi inte stött på några hinder på vägen, bortsett från vår 

tröga start med att finna informanter. Vi var medvetna om att det till en början skulle bli svårt 

att hitta informanter som var villiga att prata om sin arbetsnarkomani, eftersom ämnet kan 

uppfattas som lite känsligt och till och med skamligt för vissa människor. Dock hade vi tur när 

vi väl fick vår första informant, då det genom denne genererade till fler kontakter med 

kommande informanter. Vi är nöjda med vårt metodval eftersom vi anser att det utifrån vårt 

ämne, syfte och problemställning lämpar sig bäst med en kvalitativ undersökning, då vi 

uppfyllt våra mål med undersökningen av informanterna och således motsvarade användandet 

av kvalitativ metod våra förväntningar.   

Här vill vi också passa på att rikta viss kritik mot Robert Sennetts uttalanden om ordet ”vi” 

och begreppet teamwork där han menar att man endast kan nå en inre harmoni och styrka 

genom att arbeta kollektivt och där den moderna arbetsmoralen idag fokuserar på 
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gruppsamverkan. Detta vill vi ifrågasätta och kritisera i den bemärkelsen då vi anser att det 

inte går att applicera på våra informanter. Även om de ingår i en större grupp eller ett projekt 

på sina arbetsplatser jobbar de ändå väldigt enskilt ute på fältet. Vi tror att arbetsnarkomaner 

har ett högt kontrollbehov och är därför inte lika samarbetsvilliga och anpassningsbara till 

teamwork, vilket i sin tur kan skapa onödig frustration hos arbetskollegor som då blir offer för 

detta beteende. Det skulle kunna leda till att de arbetar enskilt och försöker kompensera detta 

genom att helt enkelt jobba mer för att bevisa att trots sin brist på förmågan att arbeta 

kollektivt ändå kan prestera lika bra insatser. Dvs. att man visst kan nå en inre styrka och 

harmoni, även om man inte jobbar i grupp.  

Vi förhåller oss inte till fenomenet arbetsnarkomani som att det nödvändigtvis måste vara en 

sjukdom, utan tror att det lika gärna kan beror på personliga drag och egenskaper samt externa 

faktorer. Därför vill vi föreslå att det skulle kunna göras fler och djupare undersökningar i 

denna fråga som går in mer på olika inre och yttre faktorer, vilka kan påverka eller vara 

avgörande för att människor utvecklar arbetsnarkomani. 

Avslutningsvis vill vi påpeka att vi fått en djupare förståelse av fenomenet och ny kunskap om 

vad arbetsnarkomani innebär och hur det kan te sig och komma till uttryck hos människor. 

Vår förförståelse av arbetsnarkomani som vi hade innan vi satte igång med arbetet har nu ökat 

och gett oss nya sociologiska perspektiv på fenomenet. 

Vi hoppas att denna uppsats ska bidra till att skänka en verklig och sann bild av 

arbetsnarkomani utifrån våra informanters egna erfarenheter och vi vill i förlängningen väcka 

frågor om hur makt och ansvar fördelas mellan män och kvinnor och vad det får för 

konsekvenser för hälsan. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

- Hur definierar du arbetsnarkomani? 

 

- Vad är din upplevelse av dig själv som arbetsnarkoman? 

 

- Upplever du att du arbetar mer än det ”normala”? Hur mycket isåfall. 

 

- Varför arbetar du så mycket som du gör?  

 

- Vilka risker tror du det finns med arbetsnarkomani? 

 

- Upplever du att ditt arbete styr ditt liv? I så fall på vilket sätt? 

 

- Är du villig att ändra på dina arbetsmönster/beteende? 

 

- Upplever du att det finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga 

arbetsnarkomaner? 

 

Arbetsliv 

- Hur ser ditt arbetsliv ut idag? 

 

- Upplever du att ditt arbete tar en stor plats i ditt liv? 

 

- Vad har ditt arbete för betydelse för dig? 

 

- Har ditt arbetsliv påverkats av att du arbetar så mycket? Stör det ditt arbete? 

 

- Vad tror du dina arbetskollegor tycker om att du arbetar så mycket som du gör? 

 

Vardagsliv  

- Påverkas ditt vardagsliv av ditt arbete? 

 

- Prioriterar du bort någonting pga. av arbetet? 

 

- Tycker du att ditt arbete styr ditt vardagsliv? 

 

- Har ditt sociala nätverk påverkats av ditt arbete? 

 

Familjerelationer 

- Hur ser ditt familjeliv ut? 

 

- Upplever du att din familj påverkas av att du arbetar så mycket som du gör? 

 



 

  

- Känner du att ditt arbete går ut över den tid som du skulle kunna spendera med 

din familj/vänner? 

 

- Vad tycker din familj/ nära om den tid du lägger på ditt arbete? 

 

- Upplever du att det finns en skillnad på manliga och kvinnliga 

arbetsnarkomaner, vilka är dessa isåfall? 


