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Abstrakt 

 

Studien avser att undersöka arbetsrelaterad stress och dess betydelse för relationer i 

privatlivet. Vidare undersöker studien betydelsen av arbetsrelaterad stress för den egna 

identiteten. Studien utfördes genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare vid ett 

mindre företag. Intervjuerna byggdes på fyra större teman: synen på den egna identiteten, 

förändring av identiteten, relationer och gränsen mellan arbetsliv och privatliv.  

Resultatet visar att arbetsrelaterad stress och arbetsbörda har en betydande innebörd för 

relationer i privatlivet samt den egna identiteten. Genom att ta tid från privatlivet för att 

istället spendera denna på arbetsrelaterade uppgifter minskar möjligheten till vårdande av 

sociala band. Detta innebär försämrade relationer eller att relationen upphör helt. Vidare visar 

resultatet att arbetsrelaterad stress inte endast uppkommer från arbetet utan även att stress 

skapas ur relationer i privatlivet och utifrån den egna identiteten. Genom att inte kunna 

besvara privatlivets förväntningar förstärks upplevelsen av stress och den egna identiteten kan 

komma att ifrågasättas, både av individen själv men också av omgivningen.  

Nyckelord: arbetsliv, privatliv, relationer, identitet, stress, sociala band 

 

Abstract  
 

The study means to examine work-related stress and its meaning for relationships in the 

private life. In addition, the study means to examine the meaning of work-related stress for the 

own identity. The study was carried out through qualitative interviews with eight participants 

at a smaller company. The interviews were built on four major themes: the view of the own 

identity, changes in the identity, relationships and the border between work life and private 

life.  

The results shows that work-related stress and workload have an important significance for 

relationships in the private life as well as the own identity. By spending the time of the private 

life at work-related tasks the tending to social bonds decreases which results in worsen social 

bonds or that the relationship completely ceases to exist. In addition the results show that 

work-related stress not only come to existence through work, but the experience of it is 

created through relationships in the private life and the own identity. By not being able to 

meet the expectations set by the private life the experience of work-related stress is enhanced 

and the own identity can be questioned, either by one self or by others. 

Keywords: work life, private life, relationships, identity, stress, social bonds 
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1. Inledning 

Vi undersöker i denna studie vilken betydelse arbetsrelaterad stress har för relationer i 

privatlivet där fokus riktas mot vänskaps- och familjerelationer. Vidare belyser studien vilken 

betydelse arbetsrelaterad stress har för upplevelsen av identiteten samt hur omförhandlingar 

av identiteten görs utifrån olika förväntningar från arbetslivet och privatlivet. I studien 

definieras arbetsliv som allt avlönat och oavlönat arbete kopplat till det företag där personen 

är anställd. Privatlivet definieras som övrig tid spenderad utanför arbetslivet (Aronsson et al 

2012 ss. 59-60). Vi väljer att inte definiera begreppet stress då vi anser det vara subjektiva 

upplevelser. En vidare anledning till varför stress inte definieras är att den upplevda stressen 

endast ses som en funktion vars roll eventuellt har betydelse för relationer i privatlivet. Vi 

upplever även att en definition av hur vi använder identitet är viktigt då det är ett brett 

begrepp. Vi använder identitet för att beskriva en viss rolls uppsättning av normer och 

värderingar i syfte att undersöka hur denna identitet specifikt upplevs i relation till 

arbetsrelaterad stress. Vi undviker således att fördjupa oss i individens alla uppsättningar av 

identiteter och fokuserar istället på de identiteter som ligger studien närmast och som riskerar 

prioriteras bort till följd av arbetsrelaterad stress. 

 

I studien används kvalitativ metod där semistrukturerade livsvärldsintervjuer genomförs med 

åtta arbetstagare för att ta del av deras upplevelser och erfarenheter (Monica Dalen 2011 ss. 9-

12). Fenomenet är intressant att studera då vi lever i ett stressigt samhälle där arbetslivet och 

privatlivet blir allt mer integrerat vilket också påverkar sociala relationer som återfinns i 

privatlivet. Vi anser att det finns ett värde i en ökad förståelse för fenomenet som vi genom 

studiens utförande önskar bidraga till. Denna integrering av arbetslivet och privatlivet går att 

se genom en expansiv ökning av hem med två inkomsttagare, likaså ökar förväntningar på 

arbetstagaren från arbetslivet (Arlie R. Hochschild 2001 s. 19). Dessa två faktorer medför att 

arbetstagare ständigt är tillgängliga för arbetslivet samt där mängden investerad tid i 

arbetslivet ökar. Arbetsrelaterad stress blir en märkbar konsekvens av denna utveckling där 

privatlivet riskerar bli lidande genom att mindre tid och energi investeras i privata relationer 

(Dikkers et al 2007 ss. 529-530). 
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1.1. Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att öka medvetenheten för vilken betydelse arbetsrelaterad stress har för 

privata relationer, vidare vill vi fördjupa oss i vilken betydelse arbetsrelaterad stress har för 

upplevelsen av den egna identiteten. Genom ökad förståelse för fenomenet vill vi belysa 

värdet av ett hälsosamt samspel mellan arbetsliv och privatliv för människan.  

 

I studien väljer vi att rikta fokus mot den utveckling som skett i samhället där arbetslivet och 

privatlivet blivit allt mer integrerat. Genom intervjuer med åtta arbetstagare vid ett mindre 

företag ges en inblick i deras upplevelser av arbetsrelaterad stress för att förstå vilken 

betydelse stress har för relationer i privatlivet samt upplevelsen av identiteten. Det insamlade 

materialet är uppdelat i fyra teman: 1. synen på den egna identiteten, 2. förändring av 

identiteten, 3. relationer, 4. gränsen mellan arbetsliv och privatliv. 

 

Richard Jenkins (2008) beskriver hur misslyckanden att handla korrekt utifrån vår identitet 

kan liknas vid ett svek vilket leder till att den egna identiteten ifrågasätts. Denna teori används 

tillsammans med kompletterande begrepp från Peter J. Burke (1991) för att tydliggöra vilken 

betydelse arbetsrelaterad stress har för identiteten.  

För att skapa en ökad förståelse för hur relationer påverkas används Thomas J. Scheff (1994) 

som belyser värdet av sociala band och vi ställer oss frågande till konsekvenserna som följer 

av att sociala band inte ges tid att vårdas till förmån för arbetslivet.  

Vidare använder vi oss av Sue Campbell Clarks (2000) gränsteori där arbetsliv och privatliv 

beskrivs likt två åtskilda sfärer. Dessa sfärer med olika förväntningar och normer skiljs åt av 

en gräns där vissa förväntningar börjar och andra avtar. Vad händer med identiteten när 

arbetsrelaterad stress medför att förväntningar i privatlivet inte kan besvaras? Clarks (2000) 

teori används för att belysa gränsen mellan arbetsliv och privatliv och dess roll för formandet 

av sfärerna vilket skapar förutsättningar för relationer såväl som identitet.  

Slutligen används Hochschilds (2001) teori om tidens betydelse där hon beskriver hur 

människan skyddar sig själv genom skapandet av falska sanningar och potentiella själv, likt 

strategier för att hantera bristen på tid. 

 

Vi anser att arbetsrelaterad stress kan ha stor betydelse då en person eftersöker balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Genom den upplevda stressen riskerar personen att misslyckas handla 

korrekt utifrån den egna identiteten. Vidare menar vi att arbetsrelaterad stress kan tvinga en 
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person att prioritera mellan arbetsliv och relationer i privatlivet vilket riskerar leda till att 

vårdande av privata relationer minskar. 

 

Frågeställningar 

 Vilken betydelse har arbetsrelaterad stress för relationer i privatlivet? 

 Vilken betydelse har arbetsrelaterad stress för upplevelsen av identiteten? 

 

1.2. Disposition 

Studien tar avstamp i bakgrund och tidigare forskning där en historisk redogörelse till 

relationen mellan arbetsliv och privatliv erbjuds. Genom tidigare forskning redogörs tidigare 

studier rörande stress, identitet samt relationen mellan privatliv och arbetsliv. I följande 

metodkapitel återfinns motiveringar för den metod och de vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter som valts. Under teoretiska utgångspunkter redogörs för teorier som utgör 

grunden för kommande analys av det insamlade materialet. Materialsammanställningen är 

uppbyggd efter tre större rubriker: stress, identitet och relationer där beskrivningar och citat 

från intervjupersonerna delges. I efterföljande socialpsykologiska analys följer en tematisk 

analys där utvalda teman och mönster som hjälper oss besvara vår frågeställning presenteras 

för läsaren. Avslutningsvis följer en reflektion där våra egna tankar om studien och dess 

slutsatser återfinns. 

 

 

2. Bakgrund 

2.1.  Arbetsliv i förändring 

Under de senaste trehundra åren har relationen mellan arbetsliv och privatliv förändrats. 

Historiskt sett utfördes största delen av arbetet i hemmet, vilket gjorde att arbetsliv och 

privatliv i större utsträckning var sammanlänkat. Vid industrialiseringens framfart skulle detta 

dock komma att förändras på så vis att arbetet flyttades utanför hemmets gränser. Detta 

medförde att arbetsliv och privatliv formades separat i två olika sfärer med åtskilda normer 

och förväntningar (Clark 2000 ss. 748-749).  
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Under denna tid var det generellt män som utförde arbetet medan kvinnor ansvarade för barn 

och hushåll. Under de senaste 60 åren skulle en förändring komma att ske vilket kan ses i 

Hochschilds (2001) studier av utvecklingen på den amerikanska arbetsmarknaden. I USA vid 

1950-talets början arbetade ca 12,9% av kvinnorna med barn under 17 år för att vid mitten av 

90-talet ha ökat till 69% (Hochschild 2001 s. 6). Dessa siffror visar inte endast en jämnare 

könsfördelning inom arbetsmarknaden utan även att hem med dubbla inkomsttagare ökat 

markant genom åren. Indirekt har detta medfört ett extra arbetspass som efter den avlönade 

arbetsdagens slut inleds i hemmet. Då ett arbetsliv som kräver mer tid och övertidsarbete 

blivit allt vanligare har hemmets arbete, det andra skiftet, tilldelats allt färre timmar. 

De senaste 20 åren har antalet timmar som en arbetstagare årligen arbetar ökat med 164 

timmar, vilket representerar närmare en månads extra arbete varje år. Detta är tid som tas från 

hemmets sysslor eller tid som annars kunnat spenderas på vårdande av relationer i privatlivet 

(Hochschild 2001 s. 6). Arbetsplatser kräver mer från dess arbetstagare vilket riskerar att leda 

till en problematik, i form av upplevd stress, då en balans mellan arbetsliv och privatliv 

eftersträvas.  

En studie av Dikkers et al (2007) visar att en ökning av stress kan ses i hem med dubbla 

inkomsttagare då den ena partnern arbetar övertid. Detta kan resultera i att hemmets arbete 

faller på den person som inte arbetar övertid, vilket kan tära på en relation (Dikkers et al 2007 

ss. 534-535). Då arbetslivet kräver allt mer tid från människan blir ett rimligt påstående att 

mindre tid finns att disponera i privatlivet, vilken i sin tur medför risken att relationer 

åsidosätts (Hochschild 2001 ss. 219, 238). 

 

2.2.  Tidigare forskning 

Nedan följer fyra artiklar som beskriver studiens område utifrån tidigare forskning.  

Kawachi & Berkman (2001) beskriver vikten av sociala band för mental hälsa och psykiskt 

välmående. Dikkers et al (2007) undersöker känslosmitta mellan arbetsliv till privatliv där tre 

kategorier av crossover undersöks: tidsbaserad, belastning och empati. Även den tredje 

studien undersöker crossover mellan arbetsliv och privatliv men fokuserar på positiva 

emotioner då det kommer till känslosmitta. Slutligen använder vi oss av Hochschilds (2001) 

studie om vikten av tid som fångar relationen mellan arbetsliv och privatliv samt 

svårigheterna för en individ att hantera denna relation. 
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2.2.1.  Sociala relationer och mental hälsa 

Förståelse för värdet av goda relationer är en viktig aspekt i vår studie då vi inte endast 

intresserar oss för vilken betydelse arbetsrelaterad stress har för relationer utan även vill skapa 

medvetenhet om konsekvenserna av bristen på nära relationer. I en artikel av Kawachi och 

Berkman (2001) tydliggörs värdet av sociala band för bibehållandet av psykosocialt 

välmående. Brist på engagemang i sociala nätverk, få nära relationer och låga nivåer av 

socialt stöd är samtliga faktorer som blivit sammankopplade med depressiva symptom. Även 

personlighetsdrag kan ha betydelse då exempelvis en introvert person kan förknippas med 

både brist på delaktighet i sociala nätverk och depressiva symptom. Skulle det ses på det viset 

kan orsakssambandet som presenteras i studien även fungera baklänges. Det omvända 

orsakssambandet är då att symptom av psykisk ohälsa leder till social isolering (Kawachi & 

Berkman 2001 ss. 458-459). 

Majoriteten av forskare är dock överens om att sociala band har en välgörande effekt på 

mental hälsa och psykiskt välbefinnande. Artikeln belyser fyra aspekter som rör 

orsakssambandet mellan sociala band och mentala hälsoresultat vilka är: stressreaktion, 

psykologiskt välmående och psykosocial smärta inkluderat depressiva symptom samt 

ångest/oro. Forskarna använder två modeller för att beskriva mekanismer som genom sociala 

relationer påverkar hälsoresultat. ”The main effect model” som stödjer värdet av sociala band 

då det ökar förmågan att hantera stress samt ”The stress-buffering model” som menar att 

sociala band är särskilt gynnsamma för individer under stress. Detta för att situationer bättre 

bedöms vilket förhindrar efterföljande negativa emotioner och beteenden (Kawachi & 

Berkman 2001 ss. 459-460). 

Vidare antas graden av engagemang i sociala nätverk ha effekt på välbefinnandet genom att 

tillföra känsla av mening, tillhörighet och erkännande av sig själv. Dessa psykologiska 

tillstånd kan i sin tur öka motivationen att ta hand om sig själv samt minska känslan av stress 

och ångest. Social isolering och förlust av sociala band har visat sig som en av de största 

faktorerna till depressiva symptom hos vuxna människor (Kawachi & Berkman 2001 ss. 459-

461). 
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2.2.2.  Känslosmitta mellan arbetsliv och privatliv 

I en studie av Dikkers et al (2007) undersöks begreppet ”crossover” i förhållandet mellan 

arbetsliv och privatliv där crossover beskrivs som ett ”känslostadie” som förs över mellan 

arbetsliv och privatliv. Studien utfördes på 253 par där männen i förhållandena var 

heltidsanställda. Kvinnornas arbetssituationer varierade och paren delades därför in i tre 

kategorier: Grupp A, där kvinnorna inte arbetade, grupp B, där kvinnorna arbetade mellan 1-

20h/vecka samt grupp C, där kvinnorna arbetade mer än 20h/vecka. Studien utgick även från 

tre faktorer av crossover där faktor ett var tidsbaserad crossover vilket innefattade långa 

arbetsdagar och övertid. Faktor två var spännings/belastnings-crossover och faktor tre var 

empatibaserad crossover (Dikkers et al 2007 ss. 529-532). 

Resultaten visade att tidsbaserad crossover i form av arbetsbörda hos mannen även ökade 

kvinnans arbetsbörda i hemmet, dock ökade inte kvinnans arbetsbörda i hemmet om mannen 

arbetade övertid. Det senaste förklarar forskarna med att övertiden i studien endast uppkom 

till 1-5h i veckan och om övertiden varit mer påtaglig hade möjligtvis resultatet blivit 

annorlunda. Dessa resultat av tidsbaserad crossover representerades av grupp A, B och C. När 

resultatet för spänning/belastnings-crossover undersöktes visade det sig att då mannen 

upplevde depressiva symptom och utmattning ökade kvinnans arbetsbörda i hemmet. Även 

detta resultat kunde ses genomgående i grupp A, B och C. Empatibaserad crossover stöddes 

också i resultatet på sådant vis att om mannen kände depressiva symptom och utmattning efter 

arbetsdagen upplevde kvinnan liknande känslor. Även detta resultat kunde återfinnas i alla tre 

grupper (Dikkers et al 2007 ss. 534-535). 

I en studie av Rodríguez-Muñoz et al (2013) undersöks ”spillover” och ”crossover” mellan 

arbetsliv och privatliv ur aspekten arbetsengagemang. Studien utgår från att begreppet 

arbetsengagemang innebär hängivelse till arbetet, utvecklingsvilja, energi, entusiasm, stolthet, 

koncentration samt en förmåga att uppslukas av arbetet. Studien avser således att undersöka 

spillover och crossover mellan arbetsliv och privatliv ur en positiv synvinkel. 

I studien deltog 50 spanska par från olika bakgrunder och yrkesgrupper men gemensamt för 

samtliga par var att båda partnerna arbetade. För att studera fenomenet fick varje deltagare 

inledningsvis fylla i ett frågeformulär som följdes upp av två dagliga loggboksinlägg under en 

fem dagars arbetsvecka där dagarna avslutades med att deltagarna fick rapportera sin 

lyckonivå. 

Två hypoteser formades inför studien vilka var: 1. Anställdas dagliga arbetsengagemang 

kommer positivt relateras till daglig lycka, 2. Anställdas dagliga lycka kommer positivt 
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relateras till makens/makans dagliga lycka. 

Resultaten visade att genom arbetsengagemang skapades även upplevd lycka hos de individer 

som ingick i studien samt att denna lycka fördes med till hemmet, vilket besvarade både 

hypotes ett och hypotes två. Genom besvarandet av dessa två hypoteser bekräftas att spillover 

och crossover från arbetsliv till privatliv även fungerar vid positiva emotioner och inte endast 

negativa (Rodríguez-Muñoz et al 2013 ss. 272-276). 

 

2.2.3. Vikten av tid i relationen mellan arbetsliv och privatliv 

Arlie Russell Hochschild (2001) genomförde under 1990-talet en studie på ett stort företag i 

USA där hon intervjuade arbetstagare och deras närstående för att skapa en bild av deras 

vardag. Hochschild (2001) undersökte föräldrar extra noga för att se hur de hanterade 

övergången mellan arbetsliv och privatliv. Antalet hem med två inkomsttagare har under 

tidens gång ökat, 1950 arbetade 12,9 % av mödrarna till barn under 17 år jämfört med 1994 

när siffran stigit till 69%. En undersökning visar att den genomsnittliga tiden föräldrar 

spenderar med sina barn i hemmet sjunkit drastiskt sedan 1960-talet vilket gör det tydligt att 

livet blivit mer fokuserat på arbete än tidigare (Hochschild 2001 s. 6). På frågan ”Upplever du 

ett problem med tidsbrist?” svarade 89 % ja och av dessa svarade sedan hälften ja på frågan 

”Känner du dig skyldig för att du inte spenderar tillräckligt mycket tid tillsammans med dina 

barn?” (Hochschild 2001 ss. 199-200). Motsägelsefullt framkom det dock i studien att 

arbetstagarna trots en policy vid företaget, som gjorde det möjligt att spendera mer tid 

hemma, inte utnyttjade denna (Hochschild 2001 ss.25-27). Vidare undersökte Hochschild 

(2001) varför policyn inte utnyttjades och det visade sig att arbetstagarna besatt en stark 

drivkraft att spendera mer tid där de kände sig mest uppskattade, vilket tenderade att vara på 

arbetet. På frågan ”Kan arbetet ibland kännas som hemma borde kännas?” svarade endast 37 

% ”väldigt sällan” och på frågan ”Känns det ibland som att hemma är en 'arbetsplats'? ” 

svarade 85% ja. Föräldrarna i studien tyckte i många fall att livet på arbetet var mer intressant 

än livet i hemmet (Hochschild 2001 ss. 198-201). 

Ett arbete kan erbjuda positiva aspekter till familjelivet och gör det många gånger, men under 

de senaste decennierna beskriver Hochschild (2001) hur en tävling om tid uppstått mellan 

arbetsliv och privatliv där arbetslivet vunnit. På frågan ”Hur väl känner du att du kan 

balansera kraven från ditt arbete och din familj?” svarade endast 9 % ”väldigt väl”. 

(Hochschild 2001 ss. 200, 203). Hälften av alla män och 6 av 10 kvinnor höll med om 

påståendet att ”min hälsa lider som ett resultat av att försöka möta både mitt jobb- och 
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familjeansvar”. Många av arbetstagarna ansåg också att deras äktenskap blivit lidande till 

följd av tidbrist samt uttryckte svårigheter att hinna vara närvarande som föräldrar. För de 

72% av arbetstagarna som var föräldrar och regelbundet arbetade övertid tillkom även en oro 

över att behöva lämna sina barn ensamma hemma utan uppsyn på vad som föregick 

(Hochschild 2001 s. 200).  

 

3. Metod 

Nedan i metodavsnittet börjar vi med att presentera den valda vetenskapsteoretiska ansatsen. 

Presentationen beskriver fördelar, nackdelar samt förväntningar på oss som forskare då vi 

använder den valda vetenskapsteorin. Efter det beskriver vi den förförståelse vi bär med oss in 

i studien som forskare där vi även berättar hur vi kommer använda oss av den existerande 

förförståelsen för att skapa en så väl utförd studie som möjligt. Under val av metod 

presenterar vi den valda metoden, vad denna innebär för studien och dess för- och nackdelar. 

Vidare beskriver vi det urval vi använt oss av för att sedan gå vidare till rubriken 

tillvägagångssätt där vi i detalj presenterar hur vi har gått till väga under studiens gång.  

Under tillförlitlighet diskuterar vi studiens giltighet för att sedan avsluta med en diskussion 

kring studiens etiska aspekter där vi beskriver potentiella nackdelar av det valda ämnet.  

 

3.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien berör individers upplevelser av arbetsrelaterad stress och dess betydelse för relationer 

i privatlivet samt den egna identiteten. I enlighet med detta använde vi oss av hermeneutik 

som vetenskapsteoretisk ansats. Hermeneutiken tillhör en humanvetenskaplig inriktning som 

är principiellt odogmatisk, vilket tillåter möjligheten att det finns fler än ett sätt hur världen 

kan förstås (Ödman 2007 s. 14). 

Hermeneutikens kärna bygger på tolkning, förförståelse och förståelse. I denna studie ligger 

intresset på att belysa känslor och upplevelser hos intervjupersonerna. Dessa känslor och 

upplevelser kommer sedan analyseras utifrån valda teorier och begrepp där vår egen 

förförståelse ligger till grund för tolkningen som görs. Inom det hermeneutiska synsättet 

värdesätts en förståelse av individen bakom texten, något som för studien är en väsentlig 
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aspekt. Genom att ta del av intervjupersonernas livsvärldar vill vi uppnå ny förståelse och 

tillskriva intervjupersonernas erfarenheter mening i en vetenskaplig kontext (Hassmén & 

Hassmén 2008 ss.74-76). En av hermeneutikens grundpelare är att ny förståelse uppnås 

genom förförståelse. Tidigare kunskap, upplevelser eller fördomar om ämnet spelar till viss 

del in i hur data och resultat tolkas och genom att vår förförståelse bekräftas eller bestrids 

skapas ny förståelse vilket i sin tur formar en ny förförståelse. Denna process kallas för den 

hermeneutiska cirkeln (Birkler 2008 s. 101; Ödman 2007 s. 14). Vår studie har formats utifrån 

en förståelse för fenomenet som utvecklats under arbetets gång hos oss som forskare och 

genom intervjupersonernas svar har vår förståelse för fenomenet kommit att revideras. Varje 

enskild intervjuperson har delgett individuella upplevelser som successivt format vår 

förståelse, en process som repeterats under arbetets gång (Hassmén & Hassmén 2008 s. 75).  

I kontrast till humanvetenskapen och hermeneutiken finns positivismen som tillhör en mer 

naturvetenskaplig inriktning där fokus istället läggs på att beskriva det observerbara och att 

undvika spekulationer. Viktiga begrepp som mätbarhet, analys, kausalitet samt verifierbarhet 

står i centrum då positivismen används. Då studien intresserar sig för individers upplevelser, 

erfarenheter och tolkningar föll sig valet av hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats 

naturligt (Hassmén & Hassmén 2008 s. 63). 

 

3.2. Förförståelse 

Att vi vid inledningen av studien redan besatt en förförståelse för fenomenet är vi medvetna 

om och eftersom vi är två forskare i studien innebar detta också att vi gick in i studien med 

olika förförståelse kring fenomenet. Då en av oss är flertalet år äldre än den andre har 

möjligheten funnits att införskaffa sig mer arbetslivserfarenhet, bland annat inom säljyrket, 

vilket är den största faktorn till att förförståelsen oss forskare emellan skiljer sig åt. Säljyrket 

innebar en stor arbetsrelaterad stress som ideligen togs med hem vilket medförde att 

privatlivet i många avseenden fick mindre kvalitetstid. Det faktum att arbetsrelaterad stress 

kan ha betydelse för hur privatlivet fungerar har även kunnat ses i andra yrken. Den 

förförståelse som innefattas i studien är att framförallt säljyrken med inriktning på 

kundkontakt skapar en stress som kan vara svår att lämna på arbetsplatsen. 

Vi har även deltagit på kurser vid Högskolan i Halmstad där ämnet varit ”relationell 

hållbarhet i arbetsliv och privatliv”. Den litteratur som har studerats rör hur stress och 

flexibilitet i arbetsliv såväl som privatliv kan öka stressnivån hos individer. Vår gemensamma 
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förförståelse är att arbetslivet blir allt mer integrerat i privatlivet vilket även kan öka den 

upplevda stressen. Denna förförståelse har skapats genom att vara del av det samhälle vi lever 

i. Att stressen i samhället ökat och vilken betydelse den får för människor både fysiskt och 

psykiskt är något vi ofta får höra genom media. Genom denna exponering från både media 

och omgivning har vi tagit del av människors erfarenheter av relationer som försämrats eller 

upphört till följd av bristande uppmärksamhet eller tidsbrist.  

Vi är väl medvetna om att vår förförståelse riskerat färga utformningen av studien, dock har vi 

eftersträvat att åsidosätta och revidera förförståelsen för att i största mån kunna inta en 

opartisk roll under processen. För att minimera förförståelsens påverkan på studiens resultat 

valde vi att formulera öppna frågor till intervjupersonerna för att få ta del av deras 

upplevelser. Ett moment där vi tydligt kunde se hur vår förförståelse gav sig till känna var 

under reflektionerna som utfördes efter intervjuerna. Där visade det sig att vi hade tydliga 

förväntningar på vilka svar vi skulle erhålla från intervjupersonerna. Vi försökte se vår 

förförståelse som en tillgång under intervjuerna och använda den som en katalysator för att 

leda intervjuerna framåt vid antydan till brist på respons från intervjupersonerna. 

 

3.3. Val av metod 

I enlighet med hermeneutiken använde vi oss av kvalitativ metod där intervjuerna var av 

kategorin livsvärldsintervjuer. Detta val gjordes för att få tal del av människors upplevelser i 

sin vardag vilket inte endast gav oss en beskrivning av fenomenet utan även en inblick i 

människans upplevelsedimension (Dalen 2011 ss. 9-12). Vi intresserade oss för människors 

upplevelser och erfarenheter av arbetsrelaterad stress och dess betydelse för relationer i 

privatlivet samt stressens betydelse för identiteten. Därmed prioriterades denna metod med 

fokus på ett fåtal personer där mer omfattande information eftersträvades framför kvantitet i 

deltagarmängd. Detta föredrogs då syftet var att kunna återge en så detaljrik beskrivning av 

det studerade sammanhanget som möjligt. Genom samtal med människor tog vi del av 

upplevelser och berättelser som innefattade erfarenheter, känslor och tankar vilket gav oss en 

mer rik beskrivning än om fler svar från ett större antal individer prioriterats (Hassmén & 

Hassmén 2008 ss. 104-105, 108). Den valda strukturen på intervjuerna innebar att endast ett 

fåtal, öppna frågor ställdes för att ge intervjupersonerna möjlighet att svara omfattande och 

personligt utan att bli styrda av de ställda frågorna. Vi utarbetade ett flertal teman som 
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speglade de frågor vi önskade beröra under intervjun och om dessa frågor inte besvarades 

fanns ett fåtal följdfrågor. Genom användandet av semistrukturerade livsvärldsintervjuer gavs 

möjlighet att avvika från intervjuguiden och fokusera på ämnen som intervjupersonerna själva 

berörde (Bryman 2009 s. 301). Detta gav oss möjligheten att uppnå en mer omfattande 

materialinsamling då intervjupersonerna har erfarenheter som vi på förhand inte kunde vara 

medvetna om. Som tidigare nämnts hade vi innan genomförandet utarbetat en intervjuguide. 

Denna utarbetades som mall för att beröra intressanta teman och återspegla den existerande 

problemformuleringen. De inledande frågorna formulerades för att skapa en bild av 

intervjupersonens personlighet. Att inleda med mer lättsamma frågor gav även en 

förutsättning till att skapa en lugn och trygg stämning, vilket syftade till att ge mer 

djupgående svar i efterföljande personliga och känsliga frågor (Dalen 2011 ss. 31-33).  

 

3.4. Urval 

Studien består av två urvalsprocesser där det inledande urvalet gällde företag att utföra studien 

vid. Det var av intresse för studien att valet föll på ett företag där vi på förhand trodde det 

skulle vara en stressig miljö, exempelvis inom säljyrke med kundkontakt. Detta urval var 

således selektivt. Då valet av företag gjordes visste vi att det endast fanns åtta arbetstagare vid 

företaget som alla var villiga att delta i studien. Eftersom vi inte kunde påverka vilka som 

skulle delta i studien använde vi oss här av ett tillgänglighetsurval. Ett tillgänglighetsurval går 

exempelvis till så att studien utannonseras för att finna intresserade personer, vilket var fallet i 

denna studie. Nackdelen med detta urval är risken att inte få samma informationsrikedom som 

vid en mer omfattande urvalsprocess. För vår studie skulle detta kunnat innebära att personer 

utan större privata stressfaktorer som exempelvis barn skulle kunna sorteras bort (Hassmén & 

Hassmén 2008 ss. 109-110). Fördelen är dock att vi får en mer representerad spridning av 

människor. Intervjupersonernas anställningstid varierade mellan 1-20 år med en varierande 

ålder från 35-60 år. Intervjupersonernas privatliv såg även olika ut där hälften hade unga barn 

och den andra hälften hade äldre barn. Även intervjupersonernas civilstånd såg olika ut. 

Fördelen med denna spridning är att den skulle kunna leda till en mer omfattande analys. 
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3.5. Tillvägagångssätt 

Inledningsvis under studien kontaktades flertalet företag då detta val var en viktig aspekt, för 

studiens utförande önskade vi ett företag med stressig arbetsmiljö. Slutligen etablerades 

kontakt med ett mindre företag som arbetade med sälj och kundkontakt. Den inledande 

kontakten skedde via e-post där studien presenterades vilket resulterade i att tillträde till fältet 

gavs. 

 

Intervjuerna var planerade att utföras under två veckors tid där ett inledande 

presentationstillfälle med samtliga intervjupersoner genomfördes för att presentera studien 

samt besvara frågor. Vidare informerades intervjupersonerna om etiska riktlinjer såsom 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Under samma tillfälle lät vi intervjupersonerna 

boka intervjuer efter önskad tid då företaget vid tidpunkten var inne i en hektisk period. 

Schemat erbjöd två tider per dag under två veckors tid vilket gjordes av två anledningar, 

främst ville vi att intervjupersonerna skulle kunna boka en tid som passade deras 

arbetsschema. Vidare ville vi även som forskare bibehålla fullständigt fokus och engagemang 

vid samtliga intervjuer, något som hade försvårats vid fler intervjuer per dag. Innan de 

inledande intervjuerna tilldelades vi en avskild plats där majoriteten av intervjuerna utfördes. 

Endast en intervju utfördes vid annan plats, dock utfördes samtliga intervjuer avskilt. Vid 

intervjuernas utförande användes en utarbetad intervjuguide som delats in i fyra teman: synen 

på den egna identiteten, förändring av identiteten, relationer samt gränsen mellan arbetsliv 

och privatliv. Temat som berör den egna identiteten innehöll frågor där intervjupersonen fick 

berätta om sig själv. Dessa inledande frågor syftade till att skapa en trygg och avslappnad 

miljö för kommande frågor som krävde mer reflektion från intervjupersonerna. Vid 

öppningsskedet för samtliga intervjuer upprepades information om studiens anonymitet samt 

frivillighet. Likaså frågades om tillåtelse att använda inspelningsutrustning för att kunna 

transkribera intervjuerna och således upprepa bearbetningen av materialet. 

 

Inledningsvis utfördes intervjuerna med en intervjuledare och en observatör. Vi alternerade 

vem som agerade intervjuledare och under veckan växte vi i rollerna vilket resulterade i att 

tillfällena utvecklades till samtal mellan tre personer snarare än strikta intervjuer. Dessa roller 

utvecklades troligtvis till följd av en ökad bekvämlighet i intervjusituationen som resulterade i 

ökat mod där vi successivt tog för oss mer. Tiden mellan intervjuerna användes till att 

reflektera över oss själva som intervjuledare samt de svar vi fått. Så småningom kom vi att 
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utnyttja tystnaden mellan frågor mer än inledningsvis, vilket gav intervjupersonerna tid för 

reflektion vilket genererade mer innehållsrika svar. 

 

Det valda fenomenet skulle kunna uppfattas som intimt då vi söker svar på frågor som rör 

privata relationer och upplevelser, med detta i åtanke utfördes intervjuerna enskilt. 

Anledningen till detta var att skapa en trygg och avslappnad miljö för att generera i 

utvecklade och sanningsenliga svar. Valet av metod föll på livsvärldsintervjuer då vi ansåg 

denna metod som bäst lämpad för att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser 

och erfarenheter inom fenomenet. Då intervjuerna utförts transkriberades materialet i syfte att 

finna mönster och teman för att besvara vår frågeställning. De mönster vi fann samlades i en 

kortare sammanfattning vilket mynnar ut i vår materialsammanställning. 

Materialsammanställningen ligger till grund för den socialpsykologiska analys som 

avslutningsvis återfinns i studien. Analysen är tematiskt uppbyggd där samtliga teman skapar 

en förståelse för vilken betydelse arbetsrelaterad stress har för relationer i privatlivet samt 

stressens upplevelse för identiteten. 

Utförandet av studien var överlag framgångsrikt men i efterföljande arbete uppmärksammade 

vi dock att de två inledande intervjuerna kunnat utföras bättre. Med detta menas att vi inte i 

den utsträckning som eftersträvats fått svar på samtliga frågor, anledningen till detta kan antas 

vara den mänskliga faktorn då vi som intervjuledare inte skaffat oss erfarenhet i situationen. 

Under utförande av materialsammanställningen och analysen uppmärksammades även en 

avsaknad av några specifika frågor som möjliggjort en ytterligare dimension i analysen.  

 

3.6. Tillförlitlighet 

Studiens giltighet handlar om att visa hur den står sig i relation till reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Som forskare till studien vill vi förtydliga att studiens resultat inte är 

generaliserbart utanför den befintliga kontext där vår studie utförts. I kvalitativa 

undersökningar, som denna studie, eftersträvas inte ett generaliserbart resultat, likt i en 

kvantitativ studie. Fokus riktas istället mot att tolka personliga upplevelser i syfte att öka 

förståelsen för vilken betydelse arbetsrelaterad stress har för arbetstagarens privatliv. I studien 

återfinns gemensamma upplevelser mellan intervjupersoner som tyder på att resultatet trots 

allt kan vara användbart vid arbete som rör kontexter utanför den som är aktuell i denna 
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studie. Skillnader i svar kan förändras mellan tillfällen och bero på många olika anledningar 

vilket dock gör att reliabiliteten anses svag. 

Validitet inom kvalitativa studier uppnås genom framställandet av ett resultat som är väl 

förankrat i den insamlade empirin. Mer specifikt, då studien utgår från en hermeneutisk 

ansats, ligger intresset i att genom tolkning av materialet uppnå ett giltigt resultat (Ödman 

2007 s. 108). Att undersöka vad som ämnats undersökas är av värde för att kunna hävda 

validitet. Genom studien har stort fokus lagts vid att leda arbetet i en riktning som stärker 

validiteten, vilket innebär att besvara befintliga frågeställningar. För att uppnå detta 

utarbetades en intervjuguide för att nå den information som eftersträvats. Under utförandet av 

intervjuerna intog vi som forskare en neutral position för att undvika tillfälligheter likt 

sinnesstämningar påverka intervjuernas utformning. Intervjuerna spelades även in för att vid 

ett senare skede transkriberas, vilket gav oss en ökad möjlighet att hålla oss transparenta till 

materialet. Genom att återge intervjuerna i dess exakta form ökas tillförlitligheten i den 

utsträckning som blir möjlig då subjektiva upplevelser ökar svårigheten att avgöra 

sanningshalten i den insamlade empirin. Vidare öppnar det upp för möjlighet att låta läsaren 

komma till egna slutsatser som skiljer sig från forskarens. Då studien utförts av två forskare 

kan validitet hävdas genom att materialet bearbetats utifrån två synvinklar vilket minskar 

risken för en subjektiv vinkling. Under processen har vi försökt anta ett kritiskt 

förhållningssätt till resultaten och diskuterat dem med varandra för att uppnå ökad 

tillförlitlighet i studien. 

 

3.7. Etisk reflexion 

Inledningsvis spenderades tid med att bearbeta eventuella etiska problem, ur denna diskussion 

framkom att studien främst kunde innebära två etiska problem. Vi är intresserade av 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter om fenomenet vilket innebär att 

intervjufrågorna kan upplevas personliga. Risken med detta skulle kunna leda till att mindre 

uppriktiga svar på frågorna erhålls men också att intervjupersonerna lämnas med dåligt 

samvete över de prioriteringar som gjorts i livet. Det andra etiska problem som ansågs 

relevant var att beakta studiens utförande vid ett litet företag vilket medförde risken att 

insamlat materialet skulle kunna härledas tillbaka till personer som vi lovat anonymitet. För 
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att undvika detta slöts en överenskommelse med företaget där de inte skulle få tillgång till den 

färdiga studien.  

Innan intervjuernas utförande bokades ett möte med samtliga intervjupersoner där vi 

tydliggjorde studiens syfte och informerade om att ämnet möjligtvis kunde upplevas som 

arbetsamt. Genom detta möte säkerställde vi ett uppfyllande av det informationskrav som 

ställs på oss som forskare. Information delgavs även till intervjupersonerna om garanterad 

anonymitet vid deltagande i studien samt att företagets ledning inte skulle få tillgång till 

studien. Således uppfyllde vi det konfidentialitetskrav som även ställdes på oss som forskare. 

För att uppfylla det existerande nyttjandekravet informerades intervjupersonerna om studiens 

ändamål och att insamlat material inte skulle komma att användas för kommersiellt bruk. 

Denna information upprepades vid inledningen av samtliga intervjuer där deltagarna även 

delgavs om studiens frivillighet. Således uppfylldes även det rådande samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet)  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå vilken betydelse arbetsrelaterad stress har för privatlivets relationer samt 

stressens betydelse för upplevelsen av identiteten använder vi oss av olika teorier där vi 

inledningsvis redogör för Jenkins (2008) och Burkes (1991) teorier som berör människans 

identitet för att klargöra stressens betydelse för upplevelsen av den. Vidare använder vi oss av 

Scheffs (1994) teori om skam och stolthet som grundemotioner för det mänskliga samspelet. 

Dessa emotioner reglerar människan i sökandet efter konformitet med omgivningen där 

skamkänslor uppstår om inte konformitet uppnås. 

Clarks (2000) gränsteori ger förståelse för relationen mellan arbetsliv och privatliv samt hur 

dessa kan upplevas som olika sfärer med olika förväntningar på en individ. Slutligen används 

Hochschilds (2001) teori om värdet av tid i relationen mellan arbetsliv och privatliv. 

Arbetsrelaterad stress som faktor menar vi kan ha en betydelse för hur de valda teoriernas 

processer fortlöper och deras utgång. Genom att exempelvis applicera stress i Clarks (2000) 

gränsteori kan prioriteringar mellan förväntningar i arbetsliv och privatliv framtvingas vilket 

kan skapa en obalans mellan arbetsliv och privatliv. Även Hochschilds (2001) teori om vikten 

av tid i relationen mellan arbetsliv och privatliv menar vi kan påverkas av den eventuella 
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arbetsrelaterade stressen på så vis att tid från privatlivet prioriteras bort till fördel av 

arbetslivet. Vidare menar vi även att arbetsrelaterad stress kan ha en innebörd för det 

mänskliga samspelet där en minskad investering av tid till de sociala banden leder till 

minskad konformitet (Scheff 1994). Likaså kan arbetsrelaterad stress ha en betydelse för hur 

vi agerar i olika situationer vilket för med sig risken att andra identiteter prioriteras bort. 

Genom att applicera arbetsrelaterad stress i förhållande till de valda teorierna kan vi ur olika 

aspekter se stressens innebörd för privata relationer och den egna identiteten.  

 

4.1. Identitet 

En människas identitet skapas genom personen själv men också genom omgivningen. En 

person kan identifiera sig som en bra moder eller vän medan omgivningen kan identifiera 

personen utifrån exempelvis klasstillhörighet eller sysselsättning (Jenkins 2008 ss. 1-3). 

Likaså kan det skapas en individuell och en kollektiv identitet där den individuella identiteten 

är synen på sig själv medan den kollektiva identiteten är synen på sig själv i en tillhörande 

kontext av grupp. Jenkins (2008) beskriver identitet som en kartläggning av den mänskliga 

världen där jag vet vem jag är, jag vet vem du är, och du vet vem jag är. Genom denna 

kartläggning av människan skapas en grund för beteende och bemötande. Hur vi identifierar 

en person skapar således en bas för hur vi bemöter personen (Jenkins 2008 s. 5). 

Identiteten styr våra intressen, så som vi vill bli sedda, vilket i sin tur uppmuntrar ett specifikt 

beteende där exempelvis en människa som anser sig vänlig med stor sannolikhet kommer 

agera vänligt i flertalet situationer. Vårt handlande blir således en grund för omgivningen att 

tillskriva personen specifika egenskaper eller en viss identitet (Jenkins 2008 s. 6). 

Då omgivningen är en del i identitetsskapandet kan det uppstå en kamp mellan olika 

identiteter då ett val om hur man skall handla i en viss situation måste göras. Att misslyckas 

med att handla korrekt utifrån sin egen upplevda identitet kan liknas vid ett svek mot sig själv 

där detta svek kan leda till ett ifrågasättande av den egna identiteten (Jenkins 2008 ss. 1-8, 

91). 

 

Peter J. Burkes teori om stress som faktor för identitetsförändring förklarar hur social stress 

spelar en avgörande roll för handling och identitet. Burke (1991) slår ihop redan existerande 

teorier om stress och identitet, där grunden är ”interruption theory” där autonoma aktiviteter 
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som leder till ångest beskrivs som ett resultat av avbrutna tanke- eller handlingsprocesser. 

Burke särskiljer på stress och ångest (eng. anxiety) genom att använda begreppet stress som 

en förklaring av förhållandet mellan en yttre händelse och det rådande tillståndet hos en 

enskild person medan ångest är den subjektiva responsen på de yttre förhållandena. Stress kan 

således vara en situation som för individen är svår att hantera medan ångest är den respons 

som sker inom människan (Burke 1991 s. 836). 

Burke (1991) menar att sociala situationer där den egna identiteten kan komma att ifrågasättas 

av omgivningen är tätt knuten till ångest. Denna ångest skapas då omgivningens syn på en 

själv inte stämmer överens med den egna synen på identiteten. När detta sker skapas en 

process som Burke (1991) kallar ”feedback loop” vars syfte är att förändra omgivningens syn 

på den egna identiteten. Feedback loopen delas in i fyra komponenter: 1. identitetsstandard, 2. 

input, 3. jämförelseprocess, 4. output. (Burke 1991 s. 837). 

 

Identitetsstandarden består av en uppsättning meningar av de egna identiteterna vilket 

motsvarar hur vi själva ser på, och vad som förväntas av de egna identiteterna. Genom 

människans agerande ges en input från omgivningen som genomgår en jämförelseprocess där 

omgivningens värdering ”matchas” mot individens identitetsstandard. Om denna värdering 

inte matchar identitetsstandarden förändrar människan sin output, vilket innebär en förändring 

i det uppvisade beteendet. Denna process används för att kontrollera omgivningens reaktion, 

dvs. den input som tas emot, för att uppnå välmående i situationen. Om inputen inte matchas 

mot identitetsstandarden påbörjas den autonoma processen vilket leder till ångest. Den ångest 

som skapas tillför en förändring i agerandet då människan eftersträvar överensstämmelse 

mellan input och identitetsstandarden. När den nya inputen når individen är feedbackloopen 

fulländad, men om inputen vid detta tillfälle inte matchar identitetsstandarden påbörjas 

processen igen (Burke 1991 ss. 837-839). 

 

Strävan efter överensstämmelse är inte automatisk utan sker i många fall medvetet hos 

individen då ett beteende försöker finnas som matchar omgivningens syn med den egna 

identiteten. Efter en tid kan denna process ske effektivt då personen lärt sig omgivningens 

interaktionsmönster, för att slutligen ske omedvetet. Då stress blir en faktor och uppnår sådan 

styrka att inte feedbackloopen fortgår omedvetet, avbryts processen och de autonoma 

processerna såsom ångest ökar. Den upplevda stressen gör det omöjligt för feedbackloopen att 

göra förändringar i beteendet gentemot omgivningen vilket försätter personen i ett stadie av 

ångest. En avgörande faktor för hur mycket ångest en individ upplever är hur förpliktigad hon 



18 

känner sig till sin identitet. En specifik identitet kan således vara hårt kontrollerad vilket 

innebär att vikten av inputs som matchar identitetsstandarden ökar. Då en identitet är löst 

kontrollerad tillåts variationer och det krävs inte att inputs från omgivningen i lika stor 

utsträckning matchar människans identitetsstandard. Hårt kontrollerade identiteter riskerar 

således att leda till en känsla av mer ångest hos individen då stress stör feedbackloopens 

processer (Burke 1991 ss. 837-840). 

 

4.2.  Sociala band 

Skapandet och upprätthållandet av sociala band består dels av intrapersonella aspekter som 

rör tankar och känslor inom individen, dels av interpersonella aspekter rörande verbal och 

icke-verbal kommunikation som sker mellan individer (Scheff 1994). Dessa sociala band 

uppstår genom att individer visar varandra ömsesidig respekt genom samtal och handlingar. 

Det bästa för människan är att uppnå balans mellan sitt eget och gruppens behov. Denna 

balans kallas för optimal differentiering och kan endast uppnås om de sociala banden är 

intakta, då uppstår även möjligheten för individen att se på sina medmänniskor med en högre 

grad av tolerans. Dock återspeglas inte alltid sociala band av denna differentiering. Om 

individen identifierar sig så starkt med gruppens behov att de blir mer väsentliga än 

individens egna uppstår underdifferentiering vilket skapar en obalans mellan nära och 

distanserade sociala band. Motsatsen är överdifferentiering och uppstår när individens behov 

blir så centrala att gruppens intressen helt åsidosätts. Detta medför att människan riskerar att 

bli isolerad då de sociala banden inte är tillräckligt intakta (Scheff 1994 ss. 4-6). 

Skam och stolthet är de huvudsakliga emotionerna hos människan. Stolthet indikerar intakta 

och säkra sociala band som bygger på ömsesidig respekt till varandra medan skadade eller 

hotade band kännetecknas av att skamkänslor uppstår. Detta medför svårigheter att vara 

genuin i relationen vilket resulterar i svaga sociala band (Scheff 1994 s. 4).  

Bibehållandet av sociala band blir möjligt genom att individer under former av samtal 

bekräftar varandra i ett så kallat ”state of talk” där det sker en uppvisning av respekt och 

hänsyn. Vidare bibehålls sociala band genom hänsynsemotionssystemet som fungerar likt ett 

sanktionssystem där beteenden antingen belönas genom känslor av stolthet eller bestraffas 

genom skamkänslor (Scheff 1994 s. 6). 

Skam och stolthet styr vårt sätt att bete oss främst i det sociala rummet, detta förklarar Scheff 

(1994) genom hänsynsemotionssystemet (Scheff 1994 s. 74). Det behov individen känner av 
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starka sociala band gör att vi styrs av strävan av en ömsesidig konformitet i form av respekt 

och hänsyn i de sociala relationerna. Hänsynsemotionssystemet kan liknas vid ett 

sanktionssystem där beteenden antingen belönas eller bestraffas för att uppnå konformitet, 

dvs. likhet med omgivningen. Då konformitet uppnås belönas individen genom att känslor av 

stolthet uppstår medan icke-konforma beteenden och brist på visad hänsyn bestraffas genom 

skamkänslor. Hänsynsemotionssystemet finns på liknande sätt närvarande i vår ensamhet då 

vi besitter förmågan att föreställa oss hur våra handlingar och ageranden blivit bemötta i en 

önskad social kontext utifrån de normer vi känner till (Scheff 1994 ss. 71-75).  

Scheff (1994) beskriver hur hänsynsemotionssystemet kan fungera som en spiral där den 

stolthet en individ känner inombords genom funnen konformitet leder till yttre uppvisade 

positiva känslor som stärker konformiteten till gruppen ytterligare. De positiva känslorna kan 

spridas mellan gruppens medlemmar vilket kan liknas vid en känslosmitta. Denna 

känslosmitta fungerar även med negativa känslor (Scheff 1994 ss. 75-76). 

 

4.3. Gränsteori 

Clarks (2000) gränsteori syftar till att förklara hur individer lyckas uppnå en balans mellan 

privatlivets och arbetslivets sfär samt i skärningspunkten dem emellan. Arbete och familj 

representerar olika sfärer som påverkar varandra där det existerar olika kulturer med olika 

normer, språk och förväntningar. Hur en individ upplever dessa skillnader kan variera då 

sfärerna kan vara mer eller mindre lika varandra (Clark 2000 ss. 751, 753-755). 

De båda sfärerna kan även representera olika funktioner för en individ, där exempelvis arbetet 

kan ge individen lön och en känsla av framgång, medan familjen kan bidra till en känsla av 

personlig lycka och närhet. Samtidigt som de båda sfärerna fyller olika funktioner finns det 

generellt olika förväntningar som avgör hur en individ bör prioritera i de olika sfärerna. 

Exempelvis kan förväntningar från arbetslivet prioritera ansvarstagande och skicklighet 

medan familjesfären prioriterar kärleksfullhet och generositet. Dessa kulturer formar 

individens tankemönster och handlingar, även då den rådande kulturen inte alltid är medveten 

för individen (Clark 2000 ss. 753-759). 

Trots att kulturer generellt skiljer sig åt mellan sfärerna tenderar en individ att i någon grad 

integrera de båda världarna. Då sfärerna är fullt integrerade sker ingen distinktion mellan vad 

som är familj och vad som är arbete då människor, tankar och emotionella närmanden är 

desamma oavsett om uppgiften utförs i hemmet eller på arbetet. När de båda sfärerna är 
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segmenterade återfinns större skillnad när det kommer till intellektuella och emotionella 

närmanden. Ingen av dessa är att föredra framför den andra då de kan uppfylla samma behov 

men på olika vis. Exempelvis kan segmenterade sfärer tillfredsställa alla behov, men vid olika 

tidpunkter samt att ny energi kan skapas då en paus fås från de olika sfärerna. Avgörande för 

om sfärerna är integrerade eller segmenterade och således om individen lyckas uppnå balans 

är hur gränsen mellan sfärerna är uppbyggd. Genom att bryta ned gränsen i tre former: fysisk, 

temporal och psykologisk kan vi se om de båda sfärerna är integrerade eller segmenterade 

(Clark 2000 s. 755). 

Den fysiska gränsen kan motsvara platsen där arbetet utförs. Den temporala gränsen särskiljer 

arbetstid från familjetid medan den psykologiska gränsen innebär regler och normer som 

dikterar om tankemönster, handlingsmönster och emotioners lämplighet i de olika sfärerna. 

Gränsens styrka avgörs i sin tur av tre komponenter: genomtränglighet, flexibilitet och 

blandning. Genomtränglighet avgör till vilken grad element från den ena sfären tillåts ingå i 

den andra. Flexibilitet styrs av förmågan att öka eller minska en sfärs räckvidd då den andra 

sfären kräver det. Blandning sker då gränsen har en stor genomtränglighet och flexibilitet 

vilket leder till att sfärerna blandas och varken familj eller arbete kan tillskrivas som en egen 

domän. Då en gräns är ogenomtränglig, icke flexibel och inte tillåter blandning är den stark 

och vice versa (Clark 2000 ss. 756-758). 

 

Den person som rör sig mellan två sfärer kallas gränspasserare (eng. border-crosser). Då 

gränspasseraren är delaktig i skapandet och omförhandlingen av gränser är dennes egenskaper 

viktiga att beskriva, främst de egenskaper som underlättar vid en anpassning av gränsen för att 

möta individens behov. Gränspasseraren kan i varierande utsträckning vara involverad som 

central eller yttre deltagare i vardera sfär. En central deltagare har internaliserat en domäns 

kultur, språk, värderingar samt uppvisat en kompetens rörande sina uppgifter inom sfären. 

Vidare skall individen ha anknytning till andra centrala medlemmar, samt identifiera sig 

personligt med uppgifter inom sfären. En yttre deltagare ignorerar eller agerar respektlöst 

gentemot sfärens kultur eller normer, likaså finns en brist på interaktion med sfärens centrala 

deltagare. Då en gränspasserare agerar som en central deltagare finns större möjlighet att 

påverka gränsen då centrala deltagare lättare influerar andra centrala medlemmar (Clark 2000 

ss. 751, 759-760). Gränspasseraren tillsammans med gränsövervakaren (eng. border-keepers) 

förhandlar om innehållet i vardera sfär samt vart gränsen dem emellan går. Gränsövervakaren 

är en person med stort inflytande i förhandlingen om vad sfären skall representera och vart 
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gränsen skall gå, exempelvis partner eller chef. Det är i denna relation, mellan gränspasserare 

och gränsövervakare, som vardera sfär definieras och relationen dem emellan blir en viktig 

komponent för att uppnå balans mellan sfärerna. Faktorer som påverkar relationen, och därav 

även gränsen, är exempelvis hängivelse till gränspasseraren. Om gränsövervakaren för den 

ena sfären är engagerad i gränspasserarens andra sfär kan gränsen lättare omförhandlas. Ett 

exempel på denna hängivenhet och engagemang är en partner som förstår att det är hektiskt på 

arbetsplatsen eller en chef som visar förståelse för privata angelägenheter som tar tid. 

Kommunikation med medlemmar över gränser blir således av stor betydelse för att uppnå 

balans mellan sfärerna (Clark 2000 ss. 751, 761-763). 

 

4.4. Första och andra skiftet  

Hochschild (2001) beskriver att samhällets utveckling lett till att hushållsnära sysslor idag tar 

mindre tid än vad de gjort tidigare till följd av en ökad tillgänglighet av snabbmat, tjänster och 

barnomsorg för att nämna några (Hochschild 2001 s. 209). Den färdighet som fortfarande 

finns kvar och som kräver tid är vårdande av familjerelationer. Människor blir mer benägna 

att schemalägga tid för avkoppling och aktiviteter på fritiden, likt hur det schemaläggs på 

arbetet där avkopplingen/aktiviteten börjar vid ett angivet klockslag och slutar lika tvärt vid 

ett annat. Detta medför enligt Hochschild (2001) en svårighet att släppa tankarna på 

exempelvis arbete för att helt uppslukas i avkopplingen/aktiviteten. Tid blir till något 

människor kämpar för att ständigt spara in, framförallt i hemmet. När arbetet tar längre tid blir 

det andra skiftet i hemmet komprimerat och värdefull familjetid minskar (Hochschild 2001 s. 

212). Det andra skiftet är enligt Hochschild (2001) en benämning på energikrävande arbete 

som efter arbetsdagens slut finns kvar att utföra i hemmet, framförallt för personer med familj 

och barn (Hochschild 2001 s. 215). Det andra skiftet kan medföra att hemmet inte förblir en 

plats för avslappning, utan en ny arbetsplats att åka till vid det första skiftets slut. Hemma är 

inte alltid hemma och arbetet är inte alltid arbetet, gränsen där emellan är inte orubblig och 

många gånger kan det vara svårt för individer att etablera gränser (Hochschild 2001 s. 35).  

Många arbetstagare ger mindre tid till sig själva, sin familj och omgivning än vad de föreställt 

sig när de granskar sina liv. De lever ett liv och föreställer sig ett annat där de utvecklat en 

mentalitet som bygger på att låna tid från privatlivet för att kunna arbeta övertid, vilket skapar 

tidsskulder i hemmet (Hochschild 2001 s. 220). Tidbristen leder till en form av krävande 

arbete för arbetstagarna, något Hochschild (2001) benämner som det tredje skiftet och som 
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innefattar känslomässigt arbete. För att köpa sig fri från det dåliga samvetet som beror på 

tidsskulder används substitut såsom materiella gåvor (Hochschild 2001 s. 217). Detta gör att 

det dåliga samvetet minskar men trots detta blir relationerna sämre då gåvorna inte kan 

representera den tid till relationerna som går förlorad. 

Istället för att försöka arrangera sina liv till det bättre undviker många det faktum att det finns 

en tidspress i vardagen vilket leder till skapandet av falska sanningar om hur mycket tid 

relationer och de själva verkligen behöver. Den tid som läggs på familjelivet innehåller 

mindre skratt, uppmärksamhet, förståelse och stöd än vad individer föreställt sig gällande sina 

liv.  

Föräldrar riskerar att dela in sig själva i ett verkligt och ett potentiellt själv där det verkliga 

självet representerar den person de faktiskt är medan det potentiella självet består av personen 

de önskar vara ”om de bara hade tiden till det”. Det potentiella självet fyller tomrummen som 

skapas när människan inser att hon har fler saker att göra än vad hon har tid till. Dessa 

potentiella själv fungerar som förberedelser för hur saker ska bli i framtiden ”när tiden finns” 

(Hochschild 2001 s. 235-238). 

 

4.5. Teorisammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av ovan beskrivna teorier som skapar grunden för kommande 

socialpsykologiska analys. Jenkins (2008) menar att den egna identiteten skapas genom 

personen själv men också genom vår omgivning där en grund skapas för hur omgivningen 

bemöter och ser på personen. Burke (1991) menar att felaktigt handlande leder till inre ångest 

som startar en process där ett försök till att förändra omgivningens syn på identiteten uppstår 

då personen upplever att den blivit felaktigt bedömd.  

Scheffs (1994) teori beskriver sociala band som grundläggande sociala motiv för människan 

som uppkommer genom verbal och icke-verbal kommunikation i form av bekräftande samtal. 

Sociala band regleras av skam och stolthet i en strävan efter konformitet i individens 

relationer och uppnås inte denna konformitet skapas känslor av skam. Scheff (1994) menar att 

individen eftersträvar en balans, eller optimal differentiering, mellan sin egna och gruppens 

behov. 
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Clarks (2000) gränsteori innebär att arbetsliv och privatliv kan likas vid två separata sfärer där 

olika regler och förväntningar råder. Sfärerna kan vara segmenterade eller integrerade, där de 

segmenterade sfärerna hålls separata från varandra och gränsen dem emellan är stark nog att 

tydligt definiera var sfärerna börjar och slutar. Att uppnå balans mellan sfärerna är något 

individen eftersträvar då det leder till välmående. 

Hochschilds (2001) studie mynnar ut i ett antal begrepp som fångar vikten av tid och 

prioriteringar i relationen mellan arbetsliv och privatliv. Vid arbetsdagens slut påbörjas det 

andra och tredje skiftet som innefattar hemmets sysslor och emotionellt arbete inom familjen. 

Genom att antingen prioritera privatliv eller arbetsliv skapas tidsskulder i den bortprioriterade 

sfären vilket innebär att tid lånas från den ena sfären som på något vis måste ”betalas” 

tillbaka. Hochschild (2001) menar att tidsbrist skapar falska sanningar om hur mycket tid som 

faktiskt krävs i relationerna. Vidare skapar människan ett försvar i form av potentiella själv. 

Detta försvar syftar till att individen inbillar sig själv att tidsbristen ligger till grund för hur 

hon är och att hon, om tiden fanns, skulle handla annorlunda, detta försvar skapas för att 

rättfärdiga det verkliga självet. 

Teorierna har valts för att de skall komplettera varandra på ett sådant vis att varje teori kan 

erbjuda en ny, djupare eller annorlunda syn i studiens analys. Clarks (2000) gränsteori och 

Hochschilds (2001) begrepp ger en överskådlig bild på relationen mellan arbetsliv och 

privatliv samt aktörerna i de båda sfärerna medan Jenkins (2008) och Burke (1991) kan ge en 

förklaring på individnivå genom den egna identitetens roll för agerande och handlande. 

Scheffs (1994) teori om sociala band blir av vikt för att förstå vad som händer i relationen 

mellan aktörerna i de olika sfärerna.  

De valda teorierna kompletterar även varandra genom att behandla stressens betydelse för 

relationer i privatlivet ur ett flertal olika aspekter såsom relationen mellan arbetsliv och 

privatliv, identitet, sociala band etc. Detta ger oss möjligheten till en rikare analys där vi kan 

behandla ämnet från ett flertal olika perspektiv. 

 

5. Presentation av materialet 

Då vi gick igenom materialet återfanns tydliga mönster som delats in i tre teman med 

tillhörande underrubriker. Det första temat att beröras är stress i form av orsaker till stress, 
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stressens uttryck och hanterandet av stress. Efter det beskrivs materialet utifrån temat identitet 

med underkategorierna skärningspunkten mellan arbetsliv och privatliv, identitet och 

förväntningar samt besvara förväntningar. Det slutliga temat rör relationer där privatliv, 

familjerelationer samt vänskapsrelationer tas upp. Avslutningsvis sammanfattas de viktigaste 

resultaten för kommande socialpsykologiska analys.  

Citaten presenteras med fingerade namn. 

 

5.1. Stress 

5.1.1. Orsaker till stress 

En gemensam faktor för samtliga intervjupersoner är stress som väl integrerad del i vardagen. 

Faktorer som orsakar stress kan vara många och variera beroende på vilken person som 

intervjuas, en faktor som i stor grad tycks påverka i vilken skala stress upplevs är dock 

intervjupersonernas personlighetsdrag. Flertalet beskriver sig som arbetsvilliga personer som 

ofta ”tar på sig” mycket arbetsuppgifter, anledningen till detta kan variera och innefattar 

känslor av misstro till kollegor, höga krav på sig själv eller att hellre utföra arbetsuppgifterna 

själva för ett korrekt genomförande. Förmågan att ta på sig fler arbetsuppgifter, snarare än att 

delegera ut dem innebär att arbetsbördan konstant ökar.  

En ytterligare stressfaktor som delas av samtliga intervjupersoner utom en, är stress över att 

inte hinna utföra de moment som förväntas av dem i vardagen vilket kan innefatta skjutsning 

till skola, arbete, mathandling, transport till och från aktiviteter, matlagning samt läxläsning. 

Vardagen upplevs således som svår att hinna med och ett tydligt mönster som återfinns är 

önskan om mer tid för att underlätta vardagen. Ett annat tydligt mönster är att yngre barn 

upplevs som en större stressfaktor än äldre barn då yngre barn ofta kräver mer tid och 

uppmärksamhet. Genom intervjuerna framkommer att majoriteten av stressmomenten 

försvinner då barnen blir äldre och en självständighet utvecklas, där följden blir minskad 

stress hos intervjupersonerna som inte längre behöver lägga tid på läxläsning eller skjutsning 

till aktiviteter. 

En tydlig stressfaktor kommer från arbetsplatsen där arbetsrelaterad stress främst utgörs av 

arbetsbörda och övertidsarbete. Mängden upplevd arbetsbörda varierar mellan 

intervjupersonerna, dock menar majoriteten att de upplever svårigheter att hinna utföra 
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förväntade arbetsuppgifter under utsatt arbetstid. Likaså framkommer att ett flertal 

störningsmoment uppstår under arbetstiden vilket försvårar arbetets utförande. Dessa 

störningsmoment kan utgöras av kunder som behöver hjälp eller kollegor som påkallar 

uppmärksamhet och ”rycker” i arbetstagaren. Intervjupersonerna beskriver upplevelsen av att 

arbetsuppgifter hamnar i skymundan till förmån för störningsmomenten. De egna 

arbetsuppgifterna blir således lättare att utföra efter stängning då majoriteten av 

störningsmomenten försvunnit och tid finns till att sitta vid sina arbetsuppgifter i lugn och ro. 

Karl ”Jag jobbar mycket själv och är mycket själv. En kollega till hade man behövt för att bolla 

lite med så att man hade kunnat få vara lite ifred. Man får aldrig vara ifred här. […]Igår arbetade 

jag över. Då är det perfekt för då är det ingen mer här än de som arbetar, inga kunder. Jag får 

sitta vid MITT arbete och göra mina ordrar och offerter. Annars får jag flyga upp och ned tre 

gånger. Jag får inte färdigt dem för det kommer folk hela tiden. Men så är det inte på kvällen, då 

får jag färdigt hur många som helst” 

Samtliga intervjupersoner arbetar någon form av övertid, hur den ser ut varierar men den 

vanligaste formen är dock traditionellt övertidsarbete som utförs vid arbetsplatsen efter utsatt 

arbetstid. Andra former av övertid som förekommer är att arbetsdagen påbörjas före utsatt 

arbetstid eller att övertidsarbete utförs i hemmet. Arbete som utförs i hemmet sker vanligtvis 

under kvällar och tiden mellan intervjupersonerna varierar från ett par timmar, upp till tjugo 

timmar i veckan.  

Då övertidsarbete förekommer mer frekvent och mindre tid spenderas med familj och barn 

beskriver ett par intervjupersoner att den egna identiteten som förälder kan ifrågasättas. De 

intervjupersoner som beskriver ifrågasättandet av den egna identiteten beskriver även hur en 

svårhanterlig stress uppstår. 

 

Samtliga intervjupersoner kan urskilja arbetsliv från privatliv, det varierar dock i vilken 

utsträckning denna distinktion görs. Oscar som arbetar två till tjugo timmar hemifrån varje 

vecka väljer att inte se sina arbetsuppgifter som arbete utan liknar det snarare vid ett 

fritidsintresse, vilket är anledningen till att så många arbetstimmar utförs i hemmet. Övriga 

intervjupersoner beskriver hur de försöker reducera antalet arbetade timmar hemifrån till ett 

minimum, dock är det endast Therese och Marie som avsäger sig allt arbete från hemmet. 

Marie ”Jag försöker lämna jobbet, men har man haft en jättestressig dag tar det en tid innan man 

kommit hem och kunnat varva ned. Men sen så efter någon timme så kan jag nog släppa det. Det 
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tror jag faktiskt. Jag är sån… Vissa har faktiskt… Jag jobbar aldrig hemifrån. Jag har inte mailen 

i min mobil. När jag är hemma är jag hemma. Jag jobbar gärna mycket när jag är här, men när 

jag är hemma så vill jag… Nej.. annars hade jag inte funkat… Jag måste ha jobbet, och hemma. 

Hemma är lite min fristad på något sätt…från jobbet.” 

Oscar ”Ja det kan bli 10-20 timmar per vecka, 2 timmar en annan vecka. Det beror lite på hur 

roliga uppgifterna är och hur viktiga dem är[…]Jag kan nästan, eftersom jag tycker det är roligt, 

se fram emot det nästan som man väntar på att man ska se en bra film” 

 

Samtliga intervjupersoner liknar hemmets sysslor vid en arbetsbörda som måste utföras. 

Intervjupersonerna har dock hittat olika lösningar för att på smidigast sätt hinna med dem och 

då majoriteten lever i partnerförhållanden kan hemmets börda delas upp. Detta är dock inte 

fallet hos samtliga intervjupersoner. Marie, vars partner arbetar vid företaget kommer oftast 

hem först efter arbetsdagen, vilket innebär att hushållets sysslor förväntas utföras av henne. 

Denna roll är något som hon med tiden kommit att acceptera. Då Helen kommer hem vid 

arbetsdagens slut har hennes partner utfört många av hemmets sysslor men det finns trots 

detta ständigt mer arbete att utföra, något som ofta skapar irritation mellan de båda. Oscar 

som är ensamstående förälder ansvarar själv för hushållsarbetet, vilket skapar en 

prioriteringsfråga för honom. Då han kommer hem efter en arbetsdag får han besluta om han 

skall utföra hushållsarbetet eller umgås med barnen vilket oftast resulterar i att hemmets 

sysslor prioriteras bort. Karl är ensam om att beskriva ett uttalat system med sin partner 

angående hemmets arbetssysslor där han arbetar och förser familjen med pengar och hans 

partner ansvarar för hemmets sysslor, vilket innebär städning och diskning. 

Helen ”…men så åker man hem och så är det lika mycket till medan någon som kanske inte har 

familj som jobbar här åker hem, sätter på TVn och sedan går och lägger sig. Men då har jag 

allting själv hemma kvar. Även om min man är väldigt duktig på att hjälpa till och fixa så är det ju 

ändå vissa grejer som jag gör, som jag har kvar och får göra då innan jag går och lägger mig.” 

Ett fåtal intervjupersoner väljer att arbeta över på bekostnad av utförandet av hushållssysslor. 

Efter en arbetsdag kan Oscar och Agneta komma hem till ett stökigt hus för att medvetet välja 

bort dessa sysslor och istället prioritera vila inför kommande arbetsdag eller tid med familjen. 

Genom övertidsarbete prioriteras således hemmets sysslor bort. Lars beskriver även att 

relationerna till hans barn blir lidande till följd av övertidsarbete och att han förmodligen 

kommer tvingas ”köpa” sig tid när de blir äldre.  
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Lars ”Men den som inte har bott hemma, är ju den som har träffat mig minst och där jag har vart 

minst närvarande och det kan ju göra en stressad. Det kan ju göra så att man ska köpa sig tid när 

de blir äldre, så att det är en stress, men mer stress av dåligt samvete.” 

5.1.2. Stressens uttryck 

Intervjupersonerna reagerar olika på stress, de flesta beskriver dock liknande känslor i form 

av ilska, aggressivitet och tankspriddhet, liksom att tålamodet försvinner. Endast ett fåtal 

intervjupersoner beskriver en förmåga att lämna känslorna vid arbetsplatsen och vanligast är 

att känslorna tas med hem. Då känslor av stress förs med in i hemmet beskriver flertalet 

intervjupersoner hur upplevd stress tar sig uttryck i form av aggressivitet, irritation och 

bristande tålamod. Dessa känslor visas utåt och riktas mot övriga familjemedlemmar. Ett fåtal 

intervjupersoner beskriver även hur upplevd stress kan visa sig i fysisk form, så som 

svettningar, dålig sömn, hjärtklappning eller tandgnissling under nattens sömn. Då 

aggressivitet, irritation och bristande tålamod uppvisas i relationer beskriver även 

intervjupersonerna hur dåligt samvete blir en påtaglig känsla. 

Helen ”Man är inte närvarande och kan inte koppla av hemma… När du är hemma har du 

tankarna på jobbet och när du är på jobbet har du tankarna hemma. Man blir stressad när man 

inte känner sig färdig med någonting.” 

 

Vidare beskriver flertalet intervjupersoner en bristande tid ”för sig själv”, då eget välmående 

prioriteras i sista hand. Två intervjupersoner beskriver även hur stress lagras inombords och 

byggs upp under en längre tid för att slutligen ge uttryck utåt. 

 

5.1.3. Hanterandet av stress 

Hur intervjupersonerna hanterar och försöker förhindra stress varierar, Lars, Karl och Therese 

försöker omsorgsfullt planera kommande dagar, trots en medvetenhet om att planeringen inte 

kommer kunna fullföljas. Det vanligaste viset att hantera upplevd arbetsbörda är dock genom 

övertidsarbete.  

Stresshantering sker även utanför arbetets gränser. Flertalet intervjupersoner beskriver 

aktiviteter med åtaganden som fotbollstränare eller handbollstränare likt ”frizoner” eller 

”avkopplingszoner” där de tillåter sig frigörelse från all stress. Dessa frizoner kan delas med 
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familjemedlemmar vilket ses hos Agneta som tränar sin dotters fotbollslag, denna tid ses för 

Agneta både som en frizon från stress samt en möjlighet att spendera tid med sin dotter. 

Stresshantering inom privatlivets gränser kan även ses hos Charlotte som tar långa 

morgonpromenader som förberedelse inför arbetsdagen.  

Samtliga intervjupersoner beskriver hur deras vardag kännetecknas av bristande struktur med 

svårigheter att utföra fungerande planeringar vilket medför en känsla av stress. Denna 

ostrukturerade vardag kommer sig av att familjemedlemmar har olika aktiviteter och tider att 

passa vilket medför svårigheter att tillbringa tid ihop. Trots detta värdesätter somliga 

intervjupersoner vardagliga rutiner som utförs gemensamt med samtliga familjemedlemmar. 

Genom dessa sammankomster stärks banden mellan familjemedlemmar där relationer kan 

vårdas i lugn och ro. Charlotte tränar alltid tillsammans med sin man på fredagskvällar och 

Helen försöker alltid samla familjen till middag för att vid detta tillfälle hämta kraft. Therese 

äter alltid frukost och middag tillsammans med sin man och sina barn, så länge det inte 

förekommer några speciella aktiviteter för barnen. Speciellt viktiga är middagar på 

onsdagskvällar då bara den äldsta dottern är hemma. Vid denna tid äter de alltid samma rätt 

vilken är dotterns favorit.  

Helen ”…men just min dotter, jag och min man, vi äter alltid middag på onsdagskvällarna och då 

är det hennes favoriträtt, caesarsallad, så det äter vi alltid på onsdagar. Bara vi tre då, så det är 

lite sådär viktigt […] Om vi inte ska äta caesarsallad, man börjar ju tröttna på den här 

caesarsalladen, så måste vi förbereda vår dotter för det är väldigt så, det tycker hon är 

jättemysigt, också just att de andra har gått och lagt sig. Ah, så det, men vi försöker, för det är 

nästan bara då man kan prata med varandra, annars är det alltid andra saker som händer eller 

kompisar eller sådär. Det händer ju mycket i deras liv, så det gäller att ha koll.”  

 

All stress som uppkommer behöver inte uppfattas som negativ och behöver således inte 

hanteras. Hälften av intervjupersonerna beskriver även en positiv sida av stress i den mening 

att den fungerar som motivationsökande faktor. Therese och Helen menar att stress gör 

arbetsdagen roligare, Oscar och Marie menar även att en viss stress ökar arbetsmotivationen 

och tempot i arbetet. Samtliga av dessa intervjupersoner menar dock att om stressen blir för 

stor försvinner den positiva aspekten och den negativa sidan av stress blir åter påtaglig.   
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5.2. Identitet 

5.2.1. Skärningspunkten mellan arbetsliv och privatliv 

Under intervjuerna framkom att arbetslivet och privatlivet ställer olika förväntningar på 

intervjupersonerna, platsen där dessa förväntningar möts är i skärningspunkten mellan 

arbetsliv och privatliv. Allt som ofta ställs dessa förväntningar mot varandra vilket gör det 

svårt att möta dem parallellt. Förväntningar från arbetslivet kan innefatta att arbetet fortskrider 

efter arbetsdagens slut samtidigt som förväntningar från privatlivet kan innebära att tid ska 

spendera med familjen i hemmet efter arbetsdags slut.  

Lars ”Om inte jag är här 12 timmar så… Folk kan ju fråga mig efter 12 timmar: ”men var ska 

du?”. Det kan ju göra mig oerhört stressad. Det har ju blivit en vanesak att jag är här eller… Jag 

kan ju bli stressad över att jag behöver redovisa för dem vad jag gör. Det kan göra mig jävligt 

stressad, och bli irriterad av. Men det har jag ju själv skapat eftersom de är ju vana vid det… ”aha 

ska du lämna”… Men innan jag kommer iväg är jag oerhört stressad av det.” 

Karl ”Det är lättare att vara svag hemma. Har jag 38 graders feber hemma är jag död, har jag 38 

graders feber på jobbet är jag halvdöd bara.” 

 

Definitionen av var arbetslivet och privatliv börjar och slutar är för intervjupersonerna svårt 

att fastställa, vad som däremot framkom är att definitionen av vart gränsen går är högst 

individuell. Som i exemplet med Oscar ovan utförs en stor del av arbetet i hemmet runt 

familjen. Samtidigt väljer Marie att helt försöka lämna arbetet vid arbetsdagens slut för att 

endast spendera tid med familjen i privatlivet. 

Intervjupersonerna har svårt att berätta vilka privatlivets förväntningar är och vart de kommer 

ifrån, Agneta beskriver dock att förväntningar uppstår i relationer som återfinns i hennes 

närhet som exempelvis relationen med hennes dotter och partner.  

Agneta ”Det är väl i så fall om man inte hinner… Sen är man så att man är klassmamma och 

föräldramöten. Där vet jag att dottern har varit besviken om man inte går på det.” 

Karl beskriver hur både han och hans partner har olika förväntningar på sig i privatlivet. 

Bland annat finns förväntningen på Karl att han ska arbeta och försörja familjen medan hans 

partner i sin tur har förväntningar på sig att ta hand om barn och hushåll. Dessa förväntningar 

förändras dock med tiden då förändring sker i någon av deras liv. 
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Karl ”Hon har lättare att förstå, att är du hemma mer med barnen så får du pengar ändå av mig 

så att säga. Vi har varit överens om det[…] När barnen blev större har hon pluggat i Göteborg 

och så. Och då har jag tagit mycket mer hemma. När hon pluggade har jag ju dragit lasset 

hemma” 

 

5.2.2. Identitet och förväntningar 

Något som framkommer under intervjuerna är att intervjupersonerna eftersträvar att motsvara 

den egna beskrivningen av sig själv. Helen beskriver sig exempelvis som glad och hjälpsam 

på arbetet men när stress blir en faktor ökar svårigheten att handla utefter upplevelsen av sig 

själv som person, vilket skapar irritation som riktas mot sig själv. I ett fåtal intervjuer 

framkom även önskan om att handla korrekt utefter förväntningar från arbetskollegor. Likväl 

beskrivs att olika arbetskollegor kan ställa olika förväntningar på personen och dess arbetsroll. 

Att misslyckas handla korrekt efter omgivningens förväntningar resulterar även det i en 

upplevd irritation mot sig själv 

Agneta ”Jag blir nog rätt så besviken och ledsen.[…]Jag blir nog mest ledsen och stänger det 

inom mig” 

Therese ”Ja, alltså problemet med mitt jobb är ju att… Det förväntas väldigt mycket. Alla som 

jobbar här har en bild av vad jag ska göra, men jag kan ju inte göra allt” 

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att de har flera identiteter eller roller med olika 

förväntningar. Det finns således dubbla förväntningar, från sig själv men också från 

omgivningen. Ett exempel på det är Oscar och Charlotte som beskriver identiteten som 

arbetstagare med tillhörande förväntningar men även redogör för identiteten som förälder med 

förväntningar som återfinns i privatlivet. Likväl som att omgivningen ställer förväntningar på 

den egna identitet beskriver ett antal intervjupersoner hur förväntningar etableras från sig 

själva för upprätthållandet av den egna identiteten, exempelvis som förälder. Att lyckas 

besvara förväntningar från två skilda delar av livet visar sig vara en svår balansgång och efter 

arbetsdagens slut är somliga identiteter viktigare att upprätthålla än andra, exempelvis 

identiteten som förälder. 

Therese ”Nu slutar jag alltid 15.00 på fredagar och det är den enda gången jag kan hämta mina 

barn, eller i alla fall min minsta. Så den är jag rätt mån om, jag vill gärna göra det. Den gången 

är viktig för mig, då kan jag bli stressad när det kommer in en kund vid 14.45 och så hinner man 

inte härifrån då. Så kanske man bli kvar till 15.45 och då blir jag stressad” 
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Samtidigt som intervjupersonerna beskriver värdet av att upprätthålla sin identitet som 

förälder beskriver två intervjupersoner hur hjälp med exempelvis barnpassning frånsägs då 

detta kan leda till att den egna identiteten ifrågasätts av personerna själva. Genom att be om 

hjälp upplevs känslan av att inte kunna besvara förväntningar som ställs på den egna 

identiteten, i detta fall som förälder. 

Oscar ”Samtidigt tycker jag det är lite jobbigt, jag får det där dåliga samvetet. Jag tycker inte om 

att få hjälp med det liksom[…]På något vis att man blir den dåliga farsan” 

 

 

5.2.3. Besvara förväntningar 

Det återfinns en markant skillnad mellan intervjupersonernas hanterande vid misslyckanden 

att besvara förväntningar som riktas på dem från omgivningen. Oscar, Agneta och Helen 

beskriver att inget anmärkningsvärt görs för att förändra omgivningens syn på den egna 

identiteten. Dock är en avgörande faktor vilken relation som återfinns mellan personen själv 

och den som ställer förväntningarna. Då personen som ifrågasätter identiteten är främmande 

görs inga större ansträngningar för att förändra personens syn på identiteten. Om 

ifrågasättandet däremot sker inom ramen för en nära relation uppstår enligt ett par 

intervjupersoner en diskussion om vilka förväntningar som finns på identiteten.  

Lars förändrar inte det egna beteendet för att besvara omgivningens förväntningar utan väljer 

istället att försöka förändra den andra personen och överbevisa med hjälp av ord och 

argumentation. Karl och Marie försöker istället genom handling förändra sitt beteende och på 

detta sätt överbevisa personen som ifrågasätter deras identitet. Att misslyckas möta 

förväntningar som exempelvis att ständigt vara glad, svaras med ett särskilt glatt humör en tid 

framöver för att således förändra omgivningens syn på deras beteende och identitet. Marie 

menar dock att efter en tid återgår det egna beteende till sitt ursprung.   
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5.3. Relationer 

5.3.1. Privatlivet 

Alla åtta intervjupersoner beskriver hur arbetsrelaterad stress ofta gör sig påmind i privatlivets 

relationer, främst genom att den stressade personen uppvisar känslor av ilska, irritation eller 

aggressivitet som smittar av sig i relationerna. I vilken utsträckning stress påverkar relationer i 

privatlivet varierar mellan intervjupersonerna där flertalet kan se det väldigt ofta, medan ett 

fåtal märker av det mer sällan.  

Som nämnt tidigare upplever flertalet intervjupersoner en tidsbrist för att hinna med olika 

delar i privatlivet. Denna brist på tid kan mynna ut i en irritation över situationen i privatlivet 

och en önskan om att befinna sig på arbetet för att utföra saker som anses vara ”viktigare” 

uppstår. 

Helen ”Det kan ju vara kanske om någon av mina döttrar där hemma gör något annat så blir man 

mer arg än vanligt… Om jag hade varit nöjd när jag lämnade jobbet och kom och hämtade barnen 

och var hemma och hon kanske hade spillt ett glas mjölk så kanske ”jaja”. Nu kanske man ändå 

blir arg för att ”Ska jag vara här hemma för att torka upp det här glaset mjölk, istället skulle jag 

varit på jobbet ju och gjort färdigt det”. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver även helgens värde för vårdande av privatlivets 

relationer då det inte ges utrymme under veckodagarna. Trots detta förekommer det att 

samtliga utom en intervjuperson stundtals arbetar helger. Antalet helger där arbetstagarna 

arbetar varierar där antalet ökar under vinterhalvåret 

Lars ”Det är liksom… De sista åren har vart bättre, men det har blivit obeskrivligt många 

helger… Tyvärr… Vilket också har tagit på umgängeslivet och det privata” 

 

5.3.2. Familjerelationer 

Samtliga intervjupersoner upplever att arbetsrelaterad stress påverkar familjerelationer i 

privatlivet, hur och i vilken utsträckning är dock individuellt då familjesituationerna för 

samtliga intervjupersoner ser olika ut. Att emotionerna förs med hem är dock vanligt 

förekommande i form av irritation, ilska, aggressivitet samt ett bristande tålamod. Therese, 
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Agneta och Helen beskriver hur ilska ligger nära till hands och att bråk med partners eller 

barn lättare uppstår då arbetsrelaterad stress finns närvarande. Likaså beskrivs en närvaro av 

bristande tålamod i relationer till framförallt barnen. Vidare beskriver Helen en tankspriddhet 

som tar sig uttryck i att hon inte lyssnar ordentligt på sin familj vid middagsbordet vilket hon 

också upplever smittar av sig på barnen då de också uppvisar tendenser till bristande 

engagemang vid middagsbordet. Helen upplever att kommunikation och engagemang till sin 

familj försämras i takt med att stressen ökar. 

Helen ”Så det händer ofta att någon säger ”Ah men du lyssnar ju inte!”. Ah… Då sitter man och 

har tankarna på något annat kanske […] om man tänker på något så tar kanske mellandottern upp 

sin mobil och så bara ”Hallå lägg ner den” ”Ah men du lyssnar ändå inte!”. Lite sådär sån… 

Och då känner man ju att hon har lite rätt i det att man inte kan… Så gör vi inte här, att man inte 

är en så himla god förebild” 

Att känslor smittar av sig beskriver även andra intervjupersoner där Karl och Agneta beskriver 

att irritation som uppstår till följd av arbetssituationen kan smitta av sig till partnern så även 

denna känner sig irriterad. Agneta säger även ”Mår inte jag bra mår inte min man bra”. 

Therese beskriver hur hennes upplevda stress påverkat hennes dotter till det negativa så att 

dottern inte mådde bra och hade svårt att hantera sina egna relationer. 

Therese ”Min dotter som är jättesprallig har jag ju förstått i efterhand att hon mådde jättedåligt. 

Det var inte förrän efteråt som jag kunde lägga ihop att det var för att jag mådde dålig och därför 

mådde hon dåligt. Det tog lång tid för henne att bli glad igen. Hon var ledsen, hon ville inte göra 

någonting. Hon kunde inte heller ta på det och kände sig utstött från kompisar och tyckte inte att 

hon fick vara med. Det är ju klart, de signalerna kanske man snappar upp snabbare om man inte 

är stressad. Om man är stressad och mitt uppe i sitt eget, för stress kan ju vara ganska ego, för 

först stressar man sedan grubblar man. Hela den känslan gör att man bli väldigt egoistisk.” 

Helen beskriver samtidigt att det är svårt att visa intresse för familjen då stress upplevs 

eftersom att orken av att vara närvarande försvinner. Hon upplever även att denna bristande 

närvaro uppmärksammas av barnen. Även Charlotte beskriver en ständigt närvarande 

utmattning som bidrar till att hon inte finner energi att visa uppmärksamhet eller kärlek 

gentemot familjemedlemmar. När hon kommer hem efter arbetsdagens slut ber hon ofta om 

att få spendera de första timmarna ensam i försök att samla kraft inför kvällens familjeliv. 

Likaså upplever hon det emotionella arbetet hemma som ansträngande till följd av den 

utmattning som arbetslivet för med sig.  
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Charlotte ”På vardagarna kan jag vara mer sådär ”Låt mig vara!”… Jag skulle så mycket mer 

vilja krama min man och min dotter mycket mer än vad jag gör… Jag kan ju stå i köket och skulle 

vilja vända mig om och krama min dotter men jag gör inte det för jag orkar inte.” 

Helen ”… Jag har både min farmor och mormor i livet att jag önskar ibland att man bara kunnat 

åka hem på en lunch till dem, men det känns som att det aldrig hinns med… Eller egentligen borde 

man bara ta sig den tiden att göra det.” 

 

Under intervjuerna framkom även att flertalet intervjupersoner har svårt att prioritera korrekt i 

hur tiden mellan arbetsliv och privatliv ska disponeras. Ett misslyckande med detta medför en 

stark stresskänsla som också leder till dåligt samvete inför familjens medlemmar. Lars som 

sedan många år är frånskild och har en dotter som till större delen bor med modern berättar 

hur han disponerar sin tid i privatlivet: 

Lars ”Men den som inte bott hemma är ju den som träffat mig minst och där jag har varit minst 

närvarande och det kan ju göra en stressad… Men mer stress av dåligt samvete… Hade jag fått 

backa bandet hade jag gjort det annorlunda. Det kan jag ju säga. Framförallt med mina barn och 

min familj” 

 

5.3.3. Vänskapsrelationer 

Genom intervjuerna framkom tydliga mönster som visar att helger fungerar som grund för att 

vänskapsrelationer skall kunna existera. Endast Karl säger att vänskapsrelationer kan vårdas 

vid annan tidpunkt än vid helger medan övriga intervjupersonerna beskriver en utmattning 

och brist på tid för att möjliggöra umgänge med vänner under vardagar. Helgen är således för 

många den enda tiden på veckan där vänner kan prioriteras. Då intervjupersonernas helger är 

fria från arbete återfinns trots detta svårigheter i att finna energi för vårdade av 

vänskapsrelationer, trots att tiden finns. Denna brist på energi är ett resultat av upplevd 

trötthet till följd av arbetsrelaterad stress. Helen beskriver att hon under helgerna är för trött 

för att umgås med vänner, vidare berättar hon om hur saker som i vanliga fall är roliga istället 

blir tråkiga och jobbiga, vilket gör att hon istället prioriterar att vara hemma med familjen. 

Eftersom att familjen prioriteras på fritiden beskriver Helen även att ett undvikande sker när 

det kommer till att höra av sig till sina vänner, detta eftersom hon vet att telefonsamtalen 

minst varar en halvtimme, något hon ofta upplever sig sakna tiden till.  
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Helen ”… när helgen väl kommer så kan man bli sådär ”suck, ska vi hem till dem? Jag vill bara 

vara hemma”. Alltså att vissa grejer som egentligen är rätt roliga och trevliga som man tyckt 

annars kanske kan kännas jobbiga” 

Helen ”Jaaa, kanske ibland vissa vänner som, ”ah jag ringer henne sen och jag ringer henne sen” 

och så… För jag vet att när jag ringer henne så kommer vi minst prata i en halvtimme och så har 

man inte tid med det, och lite kanske också med… ” 

Lars och Helen menar även att vänskapsrelationer inte enbart är svåra att vårda utan även att 

de prioriteras bort då det inte finns tid till att underhålla dem. Samtidigt menar de att om mer 

tid hade funnits hade kontakten kunnat fortsätta. 

Lars ”Vänskapsrelationer som man haft har väl inte alltid hunnits med eller blivit åsidosatta 

genom åren. Man har tänkt att ”Jag gör det sedan”, man har alltid planerat det sist, man har inte 

hunnit sin vardag med vänner och sådär” 

 

Under samtliga intervjuer framkom att en prioritering görs i hur fritidens tid skall spenderas, 

samtliga intervjupersoner beskriver hur relationer prioriteras i en speciell ordning. Först 

prioriteras barn och deras välmående, därefter partnern och relationen till denne. Sist 

prioriteras vänskapsrelationer, även om samtliga intervjupersoner uppger sig värdesätta sina 

närmaste kontakter.  

 

5.4.  Materialsammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av det resultat vi finner mest intressant för vår kommande 

socialpsykologiska analys. Arbetstagarna beskriver att relationer får mindre tid och 

uppmärksamhet då arbetsbörda och övertidsarbete ökar, ovanligt är inte heller att relationer 

helt prioriteras bort till följd av arbetsrelaterad stress. Relationer som prioriteras bort är främst 

vänskapsrelationer men det förkommer även att närmare relationer prioriteras bort till följd av 

tidbrist.  

Det visade sig vanligt förekommande att arbetsrelaterad stress tas med hem och skapar 

känslor av irritation vilket smittar av sig till relationer i privatlivet där konsekvensen kan bli 

ilska och bråk mellan familjemedlemmar. Denna känslosmitta är mindre förekommande hos 

de personer som inte arbetar hemifrån och som beskriver att de lyckas ”släppa” arbetet både 
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fysiskt och psykiskt vid arbetsdagens slut. Irritation och ilska är känslor som också uppstår då 

förväntningar från privatlivets relationer inte uppnås, ett exempel på detta är då en person 

kommer hem efter en lång arbetsdag som inkluderar övertid och hemmets sysslor inte är 

utförda. Vid denna situation uppstår ofta irritation och ilska i relationerna. De intervjupersoner 

med tydligt uttalade förväntningar beskriver också i mindre utsträckning tillfällen där de 

misslyckas uppnå förväntningarna från privatlivets relationer. 

Den egna identiteten beskrivs som en faktor för hur arbetsrelaterad stress uppstår och 

hanteras. Flera av intervjupersonerna beskriver sig som arbetsvilliga med en tendens att ta på 

sig mycket arbete samt en oförmåga att delegera ut arbete till kollegor. Då arbetsrelaterad 

stress är en faktor beskriver flertalet intervjupersoner svårigheter att handla korrekt utefter sin 

egen identitet där ett misslyckande att handla korrekt ses som en stressfaktor.  

Vidare beskriver intervjupersonerna att det finns förväntningar på identiteten som arbetstagare 

vilket medför att kollegor ifrågasätter situationer där privatliv önskas prioriteras framför 

arbetsliv. Vi ser tydliga mönster där arbetstagarna vill prioritera privatlivet utan dåligt 

samvete, samtidigt som samma personer ifrågasätter kollegornas försök att prioritera 

privatlivet.  

Då veckodagar främst består av arbete och hemmets sysslor visar sig sociala relationer i 

privatlivet svåra att prioritera. Av denna anledning är helgen en viktig tid för vårdande av 

sociala relationer enligt intervjupersonerna. Samtidigt beskriver intervjupersonerna att de ofta 

arbetar helger och att vårdande av sociala relationer helt uteblir. 

 

6. Socialpsykologisk analys och tolkning 

Genom våra intervjuer framkom att samtliga intervjupersoner upplever arbetsrelaterad stress 

och att detta på ett eller annat vis har en betydelse för relationer i privatlivet. För att tolka 

vilken betydelse arbetsrelaterad stress har för privata relationer, samt för upplevelsen av den 

egna identiteten har vi utfört en tematisk analys. De teman som analyseras är stressens 

betydelse för privatlivets relationer, skärningspunkten mellan arbetsliv och privatliv samt 

stress och identitet.  
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6.1.  Stressens betydelse för privatlivets relationer 

Som vi visar i vår resultatdel leder stor arbetsbörda och övertidsarbete till att relationer i 

privatlivet får betydligt mindre tid och uppmärksamhet. Vi kan urskilja tydliga mönster där 

nära relationer prioriteras bort till följd av den upplevda stressen på arbetsplatsen.  

Vår tolkning är att arbetsrelaterad stress gör relationer i privatlivet mindre säkra (Scheff 

1994). Vi ser hur det sker en relationell differentiering mellan arbetsliv och privatliv där 

arbete prioriteras framför privatlivets relationer då arbetsbördan och den arbetsrelaterade 

stressen blir för stor. Genom denna relationella differentiering prioriteras arbetsliv framför 

privatliv vilket leder till att de sociala banden i privatlivet försvagas, vilket samtidigt skapar 

dåligt samvete hos många av våra intervjupersoner, känslor som vi liknar vid skam (Scheff 

1994). Vår tolkning är att skamkänslor uppstår till följd av bristande konformitet, eller likhet, 

gentemot privatlivets relationer vilket innebär att man bryter mot privatlivets förväntningar 

och istället prioriterar arbetslivet. Denna bristande konformitet kan uppstå genom exempelvis 

bristande närvaro där personen har uppgifter att utföra i hemmet men att en bortprioritering 

sker till förmån för arbetslivet. En annan möjlig förklaring till varför skamkänslor uppstår är 

missnöjet med det egna handlandet. Ett agerande som motsvarar det verkliga självet, så som 

man faktiskt är, sätts i perspektiv då man ser sitt agerande utefter det potentiella självet och 

hur man önskar agera (Hochschild 2001). Vår tolkning är att det potentiella självet kan agera 

som en referenspunkt i bedömandet av ageranden som kan skapa stolthets- eller skamkänslor. 

Genom att bedöma sitt handlande genom det potentiella självet, vilket kan vara svårt att 

uppnå, riskeras skamkänslor skapas över den handling som begåtts. 

Resultatet i vår studie visar hur känslor av stress och irritation smittar av sig i privatlivets 

relationer vilket leder till aggressivitet och bråk mellan partners istället för att stöd visas i 

situationen (Dikkers et al 2007). Flera intervjupersoner beskriver även att deras upplevda 

känslor är svåra att kommunicera vilket vi tolkar som att känslor kommuniceras genom 

handlingar snarare än genom verbal kommunikation, vilket tar sig uttryck i bristande tålamod 

eller irritation (Scheff 1994). Vidare beskriver flera intervjupersoner att då stressen går ut över 

deras relationer skapas känslor av dåligt samvete och ångest, vilket kan tolkas som att det 

dåliga samvetet och den upplevda ångesten är ett resultat av de skamkänslor som uppstår då 

stressen tillåtits gå ut över relationen. Den känslosmitta som uppstår riskerar försvaga de 

sociala banden mellan personerna vilket kan ses tydligt genom Agneta som menar att när inte 

hon mår bra tar hennes man efter beteendet vilket gör att även han mår sämre. Genom 
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återkommande bråk, dvs. misslyckanden med uppvisad hänsyn, bryts sociala förväntningar 

vilket minskar konformiteten och leder slutligen till att sociala band blir hotade (Scheff 1994). 

En ytterligare tolkning kan vara att irritationen uppstår genom misslyckandet att handla efter 

de förväntningar som ställs på personen (Clark 2000). Genom misslyckandet uppstår skam, 

vilket tar sig uttryck i irritation som går ut över relationen (Scheff 1994) 

Som nämnts ovan kan hotade eller skadade sociala band leda till ångest eller oro och vid brist 

på sociala band kan depressiva symptom uppstå (Kawachi & Berkman 2001). I resultatet 

beskriver vi hur Charlotte upplever en stark trötthet efter arbetsdagens slut, vilket resulterar i 

att hon inte orkar umgås med varken familj eller vänner. Denna brist på sociala band leder till 

en ständigt närvarande känsla av skam. Vår tolkning är att Charlotte har flera brustna och 

hotade sociala band som hon inte finner energin till att vårda samt att sociala band spelar en 

avgörande roll för hennes psykiska och fysiska välmående (Scheff 1994; Kawachi & 

Berkman 2001). Om Charlotte hade haft fler ”tillräckligt” säkra sociala band hade dessa 

skamkänslor inte varit ständigt närvarande, vilket även hade gett henne mer energi. Vi menar 

även att detta skulle innebära ett bättre fysiskt och psykisk välmående. 

Under intervjuerna framkom att helgen är en viktig tid för vårdande av sociala relationer men 

samtidigt framkom att våra intervjupersoner ofta arbetar under helger. Vad vi kan se bör detta 

innebära problem för de sociala relationerna då sociala band stärks av bekräftande samtal. 

Eftersom våra intervjupersoner inte finner tid att vårda sociala relationer under veckodagarna 

innebär detta att helgen blir allt viktigare för att hinna vårda dessa relationer. Helgarbete är 

alltså en starkt bidragande faktor till att sociala band försvagas då den sociala kontakten helt 

uteblir eftersom intervjupersonerna arbetar både veckodagar och helger (Scheff 1994). Vi 

menar även att helgarbete skapar tidsskulder där intervjupersonerna lånar tid från privatlivet 

och vårdande av relationer för att istället utföra arbete i arbetslivet (Hochschild 2001). Denna 

tidsskuld riskerar att föra med sig att de sociala banden blir lidande då förväntningar från 

privatlivet prioriteras bort.  

I bearbetningen av vårt material kan vi konstatera att det bland intervjupersonerna råder en 

tidsbrist för att vårda sociala relationer, intressant är dock att inte alla intervjupersoner själva 

upplever denna tidsbrist. Vi menar att det råder falska sanningar som gör att denna tidsbrist 

inte alltid märks. Dessa falska sanningar målar upp en falsk bild för hur mycket tid som 

behöver spenderas på en själv men också på privatlivets relationer. Genom denna falska bild 

intalar intervjupersonerna sig själva att den tid de idag lägger på privata relationer är 
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tillräcklig (Hochschild 2001). Utifrån en tro på att tiden är tillräcklig för att vårda sociala band 

medan den de facto inte är det skapas risken för en illusion där de sociala banden upplevs som 

säkra – när de i själva verket istället är osäkra. Vi menar att de sociala banden till följd av 

tidsbristen präglas av osäkerhet men att detta inte ses av personerna på grund av de falska 

sanningarna. Vår tolkning är att detta leder till osäkra sociala band vilket också skulle kunna 

resultera i psykisk smärta (Scheff 1994; Kawachi & Berkman 2001). 

 

6.2.  Skärningspunkten mellan arbetsliv och privatliv 

Under intervjuerna framkom det att arbetslivet och privatlivet skiljs åt likt två olika sfärer där 

det ställs olika regler och förväntningar på intervjupersonerna. Vi upplever att vi kan se en 

skillnad i hur intervjupersonerna hanterar relationen mellan arbetsliv och privatliv. Vår 

tolkning är att integrerade sfärer skapar svårigheter för intervjupersonerna att avgöra var 

arbetslivet och privatlivet börjar och slutar, vilket innebär att större mängd arbete utförs från 

privatlivets sfär (Clark 2000). Vi menar att då arbete utförs i privatlivet medför det en stress 

över arbetslivet och det görs ingen skillnad på privatliv och arbetsliv eftersom de båda 

sfärernas regler och förväntningar flyter ihop. Då arbetslivets stress blir en faktor i privatlivet 

ser vi att irritation och ilska blir allt vanligare emotioner i privatlivets relationer. De upplevda 

emotionerna, som är ett resultat av integrerade sfärer, är således en bidragande faktor till 

försämrade sociala band. De försämrade sociala banden beror på att eventuella förväntningar 

bryts vilket leder till en minskad likhet i relationerna dvs. konformiteten minskar (Scheff 

1994). 

Då en intervjuperson har segmenterade sfärer där arbetsliv och privatliv tydligt skiljs åt utförs 

mindre arbete i privatlivets sfär. Samma personer beskriver att negativa emotioner såsom 

stressrelaterad irritation och ilska sällan förekommer i privatlivet.  

Vi tolkar det som att skillnaden mellan segmenterade och integrerade sfärer (Clark 2000) kan 

ses av tydligheten i förväntningarna. Då segmenterade sfärer förekommer är förväntningarna 

som ställs på personen tydligare vilket också tyder på att de är tydligt uttalade i privatlivets 

relationer. När förväntningarna är tydliga är de också lättare att uppnå vilket resulterar i färre 

känslor av stressrelaterad irritation och ilska. De segmenterade sfärerna ser vi som ett skydd 

mot arbetsrelaterad stress där stressen lämnas på arbetet för att intervjupersonen helt skall 

kunna befinna sig i privatlivet efter arbetsdagens slut. Vidare menar vi att då integrerade 
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sfärer existerar följer arbetsrelaterad stress med in i privatlivets sfär efter arbetsdagens slut 

och påverkar privata relationer då intervjupersonerna ofta svarar i arbetstelefonen eller skickar 

arbetsrelaterad e-post. Relationerna påverkas genom att utförandet av arbetsuppgifter i 

hemmet ses som en aktivitet som stjäl tid från relationen. Även det andra skiftet riskerar att 

falla i skymundan då arbetsrelaterade uppgifter prioriteras framför hemmets uppgifter vilken 

skulle kunna resultera i mer irritation och ilska då privatlivets förväntningar inte möts 

(Hochschild 2001). Återigen riskerar de sociala banden att bli allt lösare då irritation och bråk 

i privatlivets relationer riskerar att minska konformiteten vilket beror på avsaknad av hänsyn i 

relationen (Scheff 1994). 

Det är inte bara segmenterade eller integrerade sfärer som spelar en avgörande roll för hur 

arbetsrelaterad stress infinner sig i privatlivet. Vi menar även att gränsens styrka eller svaghet 

är en avgörande faktor i hur arbetsrelaterad stress hanteras (Clark 2000). Då gränsen är stark 

dvs. inte genomtränglig eller flexibel klarar intervjupersonerna av att släppa arbetet efter 

arbetsdagens slut. Med en svag gräns tillåts arbetsrelaterad stress infinna sig i privatlivet då 

telefonsamtal och andra arbetsrelaterade uppgifter utförs. Vår tolkning är att kombinationen 

mellan integrerade sfärer och svaga gränser kan upplevas som påfrestande för privatlivets 

relationer då dessa ofta prioriteras bort till fördel av arbetsrelaterade uppgifter. Då detta sker 

menar vi att de sociala banden riskerar att försvagas eller helt utebli då tiden till underhåll av 

relationer blir lidande och eventuella förväntningar i privatlivet bryts.  

Att lämna arbetet efter arbetsdagens slut verkar lättare sagt än gjort då det ofta finns 

förväntningar på intervjupersonerna från kollegor att stanna kvar efter arbetsdagens slut. Flera 

av intervjupersonerna har skaffat sig fritidsaktiviteter utanför arbetet vilket vi finner intressant 

då dessa aktiviteter endast ses som en stressfri zon då aktiviteterna inte tar mer tid än planerat. 

Då tiden övergår det planerade ses fritidsaktiviteten som en stressfaktor och tiden spenderas 

hellre på arbetet. Vi tolkar dessa fritidsaktiviteter som en frivillig stresshanteringsmekanism 

vars funktion är att tvinga personen från arbetets sfär och in i privatlivets sfär. Då tidsramarna 

inte kan hållas och aktiviteten tar mer tid än planerat ses den som en tidskrävande stressfaktor 

(Hochschild 2001). Vi menar att då aktiviteten endast tar den tid som planerats fungerar den 

som en stressavlösande mekanism som tvingar intervjupersonen från arbetsplatsen utan dåligt 

samvete då denne ansvarar för en grupp utanför arbetsplatsen. En intressant tanke är att tid 

som spenderas med familj och barn inte är en godkänd anledning för att undvika 

övertidsarbete. Däremot verkar ett ansvarande för en annan grupp, såsom ett idrottslag, som 

en mer legitim anledning att gå från arbetsplatsen och som också blir svårare att ifrågasätta. 
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6.3.  Stress och identitet 

Genom intervjuerna visade det sig att flera intervjupersoner har svårt att släppa arbetet vid 

arbetsplatsen där vi också ser att dessa personer bär på psykisk trötthet. Vi tolkar detta som att 

integrerade sfärer leder till en psykisk trötthet då man inte helt kan släppa arbetslivets sfär för 

att samla energi i privatlivets sfär (Clark 2000). Denna psykiska trötthet menar vi även 

påverkar förmågan att handla utefter den egna identiteten då dessa personer beskriver att det 

saknas energi för att uppvisa de önskade egenskaperna. Detta kan visa sig genom en psykiskt 

trött förälder som inte orkar uppvisa egenskaper av närhet eller uppmärksamhet gentemot sina 

barn. Att inte kunna handla efter de förväntningar som ställs kan leda till att omgivningen 

ifrågasätter personens identitet, vilket även leder till att personen själv ifrågasätter sin 

identitet. Ett misslyckande att handla efter de önskade egenskaperna tolkar vi som ett svek 

mot den egna identiteten (Jenkins 2008). Vår tolkning är att när omgivningen, främst 

kontexten av relationer, ifrågasätter personens identitet är detta starkt förknippat med känslor 

som ångest och oro. Denna ångest skapar en vilja att förändra omgivningens syn på den egna 

identiteten då det handlar om nära relationer (Burke 1991). Denna process kan även ses 

genom Scheffs (1994) hänsynsemotionssystem där ångesten istället uppstår till följd av 

skamkänslor vilket beror på en brusten konformitet och således skapar viljan att förändras, 

eller att söka konformitet. 

I de olika sfärerna ställs olika förväntningar på intervjupersonerna och deras identiteter, något 

som visar sig svårt att hantera. Vi tolkar detta som att det sker en kollision i skärningspunkten 

mellan arbetsliv och privatliv där privatlivet ställer specifika förväntningar på identiteten, 

samtidigt som arbetslivets förväntningar kan leva kvar efter arbetsdagens slut (Clark 2000). 

För att undvika en kollision mellan olika förväntningar är segmenterade sfärer med starka 

gränser att föredra eftersom arbetslivets förväntningar släpps efter arbetsdagen. Vi menar att 

förmågan att kunna lämna arbetet vid arbetsdagens slut är viktig för att helt kunna besvara de 

förväntningar som ställs på identiteten i privatlivet. Denna tolkning stärks också av att de 

personer som beskriver sfärerna som integrerade också har större svårigheter i hanterandet av 

olika förväntningar. Vi uppfattar dessa misslyckanden att handla efter sin identitet som en 

källa till ångest. Då ångest skapas av felaktigt handlande, dvs. misslyckandet att handla efter 

sin egen identitet som exempelvis kärleksfull förälder eller partner, försöker 

intervjupersonerna hantera denna ångest (Burke 1991). Den ångest som uppstår hanteras på 

varierande vis av de olika intervjupersonerna där exempelvis Marie hanterar ångesten på ett 
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vis som kan liknas vid Burkes (1991) feedbackloop där agerande förändras till det motsatta. 

Vad vi kan utläsa är dock att den egna personligheten verkar spela en avgörande roll för hur 

ångesten hanteras, eller om den ens uppstår. Marie beskriver sig som introvert, lugn och 

vänlig. Lars beskriver sig dock som extrovert, dominant och framfusig vilket resulterar i att 

han hanterar ångest annorlunda. Ångesten leder inte till en förändring i beteendet hos honom 

själv, istället försöker han förändra omgivningens beteende. Detta mönster kan även ses hos 

de övriga intervjupersonerna där den egna personligheten och identiteten spelar en avgörande 

roll för om ångesten uppstår och hur den hanteras. 

Under intervjuerna framkom att ett flertal olika förväntningar ställs på den egna identiteten, 

både från privatliv och från arbetsliv (Clark 2000). Vi tolkar det som att rådande förväntningar 

är svåra att upprätthålla redan från början men då arbetsrelaterad stress är en faktor är det näst 

intill omöjligt. Vi menar att intervjupersonerna vid denna punkt är tvungna att göra ett val om 

huruvida arbetsliv eller privatliv skall prioriteras. Om arbetslivet prioriteras kantas beslutet av 

dåligt samvete och ångest då ett misslyckande att upprätthålla den egna identiteten som 

exempelvis förälder eller partner sker (Burke 1991). Vidare menar vi att om privatlivet 

prioriteras ifrågasätts beslutet av kollegorna vilket vi finner intressant då många av 

intervjupersonerna beskriver denna paradox. Paradoxen vi beskriver består av ett tydligt 

mönster där samtliga intervjupersoner vill kunna lämna arbetslivet utan dåligt samvete, dock 

är det samma intervjupersoner som skapar det dåliga samvetet hos den kollega som försöker 

prioritera privatlivet framför arbetslivet.  

Vår tolkning är att den rådande kulturen, med tillhörande normer och värderingar på företaget 

formar och skapar dessa beteendemönster hos arbetstagarna. Att bryta mot arbetsplatsens 

normer och således prioritera sig själv framför gruppen, ses som ett övertramp mot de 

oskrivna reglerna (Clark 2000).  

Vidare menar vi att de råder en fortgående och outtalad underdifferentiering på företaget där 

gruppens behov prioriteras före individens. Om en person prioriterar privatlivet (sig själv) 

framför företaget (gruppen) är det en handling som bryter mot konformiteten vilket leder till 

att beslutet ifrågasätts av kollegorna, dvs. gruppen (Scheff 1994). 

En annan möjlig tolkning till varför arbetslivet prioriteras framför privatlivet är att arbetet ger 

en större tillfredsställelse. Helen beskriver exempelvis hur man kan längta hem till familjen 

men när man väl kommer hem så tänker hon ”jaha, var det så här det var”. Vi tolkar detta som 

att arbetet kan ge intervjupersonerna en större tillfredsställelse än hemmets arbete som ofta 
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går obemärkt förbi. På arbetsplatsen känner man sig således mer uppskattad (Hochschild 

2001). 

Något vi finner intressant är att trots en önskan till mer tid för privatlivet och egna intressen, 

prioriteras arbetslivet då tillfälle till egentid erbjuds. Oscar får bland annat hjälp med 

barnpassning för att ha tid till sig själv eller vårda relationer, trots detta spenderas tiden oftast 

på arbetsplatsen. Liknande mönster kan ses av Helens berättelser där den lediga tiden från 

barnen inte utnyttjades. Vi tolkar det som att prioritering av sig själv, eller mer egoistiska 

intressen, framför identiteterna som exempelvis anställd och förälder är förenat med 

skamkänslor (Scheff 1994). Genom att arbeta då barnpassning erbjuds istället för att spendera 

tid för sig själv tolkar vi som ett undvikande av dessa skamkänslor och tiden som spenderas 

på arbetsplatsen blir således mer ”vettig”.  

 

6.4. Sammanfattning och slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi se att stress har en stor betydelse för hur privatlivets relationer 

underhålls och skapas. De redan existerande relationerna kan vara svåra att hinna med då 

arbetsrelaterad stress tvingar individen att välja vilka relationer som skall prioriteras.  

Då stressen från arbetslivet ofta tas med hem kan den forma det humör som visas upp och 

genom känslosmitta påverkar stressen humöret för andra i relationen. Då irritation och ilska 

uppvisas i hemmets relationer finns risken att de kantas av bråk och argumentation, vilket för 

med sig att de sociala banden blir allt svagare (Scheff 1994; Dikkers et al 2007). 

Den tidsbrist som uppstår leder till att relationer kan prioriteras bort, då främst bekanta eller 

avlägsna vänner. Vidare visade det sig att intervjupersonerna prioriterade bort möjligheten till 

att skapa nya sociala band trots att nya sociala band var önskade. 

Om och hur irritation och ilska uppstår i relationerna är beroende på hur intervjupersonerna 

hanterar relationen mellan arbetsliv och privatliv. Genom att arbetsliv och privatliv ställer 

olika förväntningar på en person kan relationen dem emellan vara svår att hantera. Det är 

vanligt förekommande att arbetsrelaterad stress följer med intervjupersonerna hem, vilket 

också formar deras humör i den privata sfären. Genom tydligt utsatta förväntningar på 

identiteten i hemmet minimeras risken för irritation och bråk mellan partners, likaså uppstår 

det mindre irritation när det kommer till hemmets arbete, dvs. det andra skiftet och tredje 
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skiftet (Clark 2000; Hochschild 2001). 

För att framgångsrikt hantera skärningspunkten mellan arbetsliv och privatliv visade det sig 

vara fördelaktigt att ha väl segmenterade sfärer med starka gränser. Detta för med sig 

egenskapen att lämna arbetet vid arbetsplatsen för att helt befinna sig i den privata sfären när 

man befinner sig privatlivet. De intervjupersoner som har mer integrerade sfärer och svagare 

gränser har också större tendenser att arbeta hemifrån vilket för med sig en viss stress. Arbete 

som utförs från hemmet kan se ut på olika vis, exempelvis svara i arbetstelefon, svara på e-

post eller utföra annan arbetsrelaterad arbetsuppgift. Att inte kunna ”stänga av” arbetet vid 

arbetsdagens slut medför en oförmåga att vårda de sociala banden i hemmet. Flera 

intervjupersoner beskriver att de ofta känner sig tankspridda och oengagerade i hemmet, 

vilket också smittar av på familjens medlemmar (Clark 2000; Scheff 1994). Clark (2000) 

beskriver genom sin gränsteori att varken segmenterade eller integrerade sfärer är att föredra i 

hanterandet av relationen mellan arbetsliv och privat. Genom vår studie bestrider vi denna 

tanke då vi tydligt kunde se att segmenterade sfärer underlättade både hanteringen av 

privatlivets förväntningar samt relationen mellan arbetsliv och privatliv. 

Stress är även en faktor som formar den egna identiteten då intervjupersonerna ofta är 

tvungna att prioritera arbetslivet eller privatlivet. Likaså är identiteten en stor faktor för hur 

stress upplevs och skapas då flera intervjupersoner tar mycket ansvar samtidigt som de saknar 

förmågan att delegera ut arbete till övriga kollegor. Vi tolkar det som att personligheten spelar 

en stor roll för vilken arbetsbörda man åtar sig, samt pressen som sätts på en själv. Denna 

press, eller stress, ökas även av kollegor som ifrågasätter beslutet att prioritera privatlivet 

framför företaget. Ifrågasättandet av att inte arbeta övertid kan ta sig uttryck genom blickar 

eller verbala kommentarer. Det vi finner intressant är att flera av de intervjupersoner som mår 

dåligt över att få sina beslut ifrågasatta är samma personer som ifrågasätter de personer som 

försöker prioritera privatlivet. Denna paradox som skapats på arbetsplatsen menar vi har sin 

grund i företagets kultur där övertidsarbete tillhör normen.  

Som nämnt ovan påverkar den egna identiteten skapandet av stress vilket vi grundar på att 

flera intervjupersoner känner sig obekväma med att ”misslyckas” med sin identitet. Det 

tydligaste exemplet vi kan lyfta fram är Oscar som fick hjälp med barnpassning en dag varje 

vecka för att kunna spendera tid för sig själv eller träffa vänner. Genom att spendera den 

lediga tiden på arbetet ansågs tiden som mer ”vettig”. Genom arbetet upprätthåller han 

identiteten som anställd snarare än att misslyckas med identiteten som förälder då han inte 

spenderar tiden på sig själv (Jenkins 2008). 
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Genom ett misslyckande att agera efter sin egen identitet skapas känslor av ångest vilket 

hanteras på varierande vis av intervjupersonerna. Burkes (1991) feedbackloop föreslår att det 

uppvisade beteendet blir omvänt, vilket innebär att då ett uppvisat beteende upplevs negativt 

av omgivningen förändrar personen sitt beteende till det omvända. På detta vis ”överbevisar” 

man omgivningen genom att uppvisa ett omvänt beteende. 

Genom våra intervjuer ser vi dock ett mönster som inte motsvarar Burkes teori. Om 

feedbackloopen ska aktiveras, och slutföras, är en fråga om den egna personligheten, samt den 

önskade relationen till personen eller omgivningen. Då det handlar om familjerelationer är 

feedbackloopen starkt representerad men då det handlar om annan kontext verkar de 

personliga egenskaperna spela en stor roll för hur man hanterar den eventuella ångest som 

uppstår. Då personligheten var mer introvert och vänlig aktiveras en feedbackloop så som 

Burke (1991) förklarar. Fallet är annorlunda då en person är mer extrovert eller framfusig. I 

det senare fallet försöker personerna snarare förändra omgivningen än sitt eget beteende, eller 

så läggs ingen fokus alls på att förändra varken omgivning eller det egna beteendet. 

Då vi påbörjade forskningen tog vi vår utgångspunkt i arbetsrelaterad stress och dess 

betydelse för relationer i privatlivet samt stressens betydelse för identiteten. Det visade sig att 

arbetsrelaterad stress har en stor betydelse för skapandet och underhållandet av relationer i 

privatlivet. Likaså påverkas den egna identiteten av den upplevda arbetsrelaterade stressen. 

Vad vi inte hade räknat med, men som visat sig, är att stress inom privatlivet har minst lika 

stor betydelse för den upplevda stressen i helhet där stressen inom privatlivet även spelar en 

stor roll för den egna identiteten. Vad vi kan se är att det inte endast är stress som har 

betydelse för relationer och identitet, vilken var vår utgångspunkt. Det har visat sig att 

relationerna har en stor betydelse för den upplevda stressen, samt identiteten. Vidare visade 

det sig att den egna identiteten har en betydelse för den upplevda stressen, samt relationerna.  
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Dessa tre punkter, stress, relationer och identitet påverkar varandra och mynnar ut i den 

enskilde individens upplevelse av stress inom arbetsliv och privatliv. Fenomenet visade sig 

mer komplext än vad vi inledningsvis trodde, då vår utgångspunkt var att arbetslivet stod fritt 

från privatlivet och påverkade relationerna. De relationer en person redan ingick i spelade 

också en avgörande roll för hur stressen upplevdes. 

 

7. Reflektioner 

Genomförandet av studien och dess helhet är något vi finner oss nöjda med då vi upplever att 

insamlat material och analys speglar den verklighet vi fick ta del av genom 

intervjupersonerna. Vi upplever dock att ett fåtal intervjupersoner inte förstod innebörden i ett 

par frågor, vilket visat sig under bearbetningen av materialet då vi insåg att dessa med fördel 

kunnat formuleras eller förklarats bättre. Detta är dock isolerat till de två första intervjuerna. 

Anledningen till detta skulle möjligtvis kunna vara att vi forskare är nya på fältet och således 

påverkas av vår okunskap. Ju längre tiden, och intervjuerna gick, ju bättre blev också det 

insamlade materialet. Slutligen upplever vi att vi fick ett rikt material som lade grunden till en 

rik analys, vi saknar dock med facit i hand ett par frågor som ytterligare kunnat berika 

analysen.  

Den valda metoden av semistrukturerade livsvärldsintervjuer som utfördes enskilt med 

intervjudeltagarna bidrog till rika, personliga svar som var ett resultat av att 

intervjupersonerna verkligen öppnade upp sig. Hade intervjuerna exempelvis utförts genom 

fokusgrupper tror vi inte att resultatet blivit detsamma då ämnet kunnat upplevas för känsligt 

att vara öppen med inför fler personer. Likaså upplever vi att analysen inte getts samma 

möjlighet att spegla den verklighet vi tagit del av vid val av någon kvantitativ metod då vi 

genom den valda metoden fått långa och personliga historier om intervjudeltagarnas relationer 

och upplevelser.  

Giltigheten i analysen ligger således inte enbart i det insamlade materialet utan även i det 

helhetsintryck intervjupersonerna gav oss där minspel, ordval och tonlägen gav oss möjlighet 

att ta del av arbetssamma moment i deras vardag, vilket resulterade i en tydlig helhetsbild för 

oss forskare. För att analysen skall spegla den information vi fick ta del av har vi försökt hålla 

oss öppna för en förändrad syn inom fenomenet där vår syn dock inte förändrats något 

drastiskt mer än att ämnet var mer komplext än väntat. Att stress inom arbetslivet upplevs ha 
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en betydelse för privata relationer förstod vi tidigt i studien men det som växte fram var att 

arbetslivets stress inte enbart skapades i arbetet. Detta är något vi finner intressant och som 

lägger grund för att ytterligare studera relationen mellan privatliv och arbetsliv samt att se 

länken mellan alla dessa stressfaktorer vilket således skulle kunna vara intressant framtida 

forskning.  

Genom studien har vi fått ta del av många intressanta historier och erfarenheter. En del av 

materialet har visat förhållanden mellan arbetsliv och privatliv som fungerat väl och ett 

välmående hos intervjupersonerna som är mer positivt. Vi har även tagit del av de historier 

som endast går att beskriva som skräckhistorier där familj och vänner inte hinns med eller inte 

orkas med på grund av den utmattning som arbetslivets stress för med sig. Många av de 

historier vi har fått ta del av har visat på sociala band som är lidande eller de som är rent 

hotade. Vi har även pratat med de intervjupersonerna som sagt rakt ut att de inte mår bra på 

grund av de rådande förhållandena i deras liv. 

Hur man löser ett sådant problem är svårt. Hade det vart enkelt hade vi levt i en värld där alla 

mådde bra. För det företaget där studien utfördes upplever vi att många stressmoment hade 

kunnat elimineras genom att utöka arbetsstyrkan. Genom en eller två extra anställningar tror 

vi att den tiden de anställda spenderade på företaget hade förvaltats på ett bättre vis. Vad vi 

dock inte kan veta är om budgeten för fler anställda finns eller om det är en omöjlighet till fler 

anställningar. Vad som hade kunnat vara en effektiv lösning är friskvårdsbidragen. Många 

företag runt om i landet erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag, vilket innebär en viss summa 

pengar som får användas för att förbättra den fysiska hälsan, genom exempelvis gymkort. 

Vårt förslag är att fler företag öppnar upp möjligheten att inte enbart använda dessa pengar för 

en förbättrad fysisk hälsa, utan även en förbättrad psykisk hälsa. 
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